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rganizatorul grupei sportive1

In raionul Tudor Vladimirescu pe... pirtiile din Balta Albă un interesant concurs de săniuța
Koto: V. Bageae

?igura organizatorului de grupă sportivă este binecunoscută 
în asociațiile sportive. Pe bună dreptate el poate fi consi- 

rat colaboratorul principal al consiliului asociației. Organiza- 
ul sportiv este factorul care asigură membrilor UCFS
la nivelul grupei sportive — o bogată activitate compe- 

onală. Alături de birourile secțiilor pe ramură de sport, 
instructorii voluntari, organizatorii din grupele sportive, 

■e activează în asociațiile cu peste 300 de membri, aduc o 
sfioasă contribuție la creșterea continuă a numărului de 
rticipanți la întrecerile sportive de mase. Numele unor 
janizatori sportivi, ca A. Bentu (Flacăra roșie — Bucu- 
ti), Marin Cristea (Timpuri Noi), F. Mureșan (I F. Borșa), 
□. au devenit cunoscute și apreciate în asociațiile respec-

Profesori de educație fizică, 
antrenori și sportivi fruntași! 
Sprijiniți cu priceperea și 
experiența voastră organi
zarea și desfășurarea în 
asociațiile sportive □ între
cerilor Spartachiadei de 

iarnă a tineretului I

PE SCHIURI!
ontribuția adusă de organizatorii grupei sportive — îndeo- 
>i în asociațiile sportive mari — la desfășurarea activității de 
se și de performantă este substanțială. La asociația spor- 
j Grivița Roșie — ca și în multe altele — activitatea con- 
jlui ar fi aproape de neconceput fără ajutorul pe care-l 
j cei 50 de organizatori sportivi. Si este firesc să fie așa. 
e poate să cunoască mai îndeaproape posibilitățile 
.fente — de desfășurare a activității sportive în grupele 
oective (care, după cum se știe, sini organizate de regulă 
lîngă sectoarele de muncă) — decît organizatorul 

■rtiv ?
Jrganizatorul sportiv trebuie de a se ocupa, în cadrul unei 

ații, în primul rînd de următoarele aspecte principale 
activității sportive : munca de propagandă ; activitatea 

anizatorică (cuprinderea de noi oameni ai muncii în 
FS, încasarea cotizației sportive etc.); problemele tehnice 

organizare a competițiilor); mobilizarea membrilor 
FS la diferitele acțiuni organizate în cadrul asociației.
Jrganizatorul sportiv are deci sarcina să se ocupe, în 
torul său de muncă, de popularizarea acțiunilor spor- 
i inițiate de consiliul asociației, de mobilizarea oame- 
>r muncii la practicarea exercițiilor fizice și a sportului, 
semirea calendarelor competiționale în asociații, pe de 
i parte, trebuie făcută pe baza consultărilor cu toți fac- 
i de răspundere, lată de ce organizatorul sportiv trebuie 
vină cu sugestii cît mai interesante, să cunoască preferin- 
i tovarășilor săi de muncă, să participe activ la elabo- 
ja calendarului competițional. El va putea organiza, 
el, în bune condiliuni — la nivelul grupei sportive — 
ipetițiile de mase.
,r fi însă total greșit dacă consiliile asociațiilor sportive 
lăsa totul în seama organizatorilor din grupele sportive, 
:ît ar fi aceștia de competenți și de entuziaști. Consiliile 
Națiilor, antrenorii, tehnicienii, instructorii — ca 
fdtvi cu o mai bogată experiență — trebuie să aj 
nent pe organizatorii de grupe.
regătirea temeinică a organizatorilor de grupe trebuie 
constituie o problemă importantă pentru consiliile aso- 
iilor sportive. In ședințe speciale de instructaj organiza- 
i sporiivi trebuie pregătiți atît din punct de vedere al 
icii organizatorice, cît și tehnice, să cunoască regula- B 
ițele întrecerilor organizate la nivelul asociațiilor, să fie B 
i la curent cu cele mai eficiente metode de muncă. Con- ■ 
le asociațiilor au datoria să încurajeze inițiativele venite 
partea organizatorilor din grupele sportive. Munca de 

jinire a acestora trebuie continuată cu prilejul organizării 
ipetițiilor sportive la fața locului. Toate acestea trebuie B 
sonstifuie o sarcină importantă și permanentă a consiliilor B 
siațiilor sportive. ■

0/N POȘTA fâtowul

— Numeroase concursuri in toată tara —

Comisia de schi a regiunii

activiști B 
jute per- B

de performantă din orașul Baia 
Mare. Zăpada excelentă și ela
nul concurenților au contribuit la 
buna desfășurare a întrecerilor.

Maramureș a organizat pe pîrtia 
nouă de lîngă Pavilion un con
curs de verificare a schiorilor

Brașov
Gh. Cincu (.4.S.A. Brașov) sa dovedit cel mai bun in proba 
de 10 km a concursului organizat de F.R.S.B. la Poiana
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DESCHIDEREA UNOR NOI PATINOARE 
NATURALE

La centrul de antrenament nr. 2 
(Doherty), din cal. Plevnei și la complexul 
sportiv Floreasca s-au deschis patinoare 
naturale care funcționează zilnic intre 
orele

La 
ment

9—12 și 15—18. 
patinoarul de la centrul de antrena
se închiriază ghete cu patine.

MIERCURI, O NOUĂ ETAPA 
ÎN .CUPA F.R. VOLEI"

Miercuri 15 ianuarie se desfășoară 
o nouă etapă în „Cupa F.R.V.” pen
tru echipele masculine. E vorba de 
etapa a 
toarele 
Rapid, 
Petrolul 
Steaua, 
Tractorul Brașov—Știința Galați.

IX-a care programează urmă- 
meciuri: Știința Timișoara— 
Farul Constanța—Progresul, 

Ploiești—Dinamo, Știința Cluj- 
Minerul Bihor—C.S.M.S. lași,

AU ÎNCEPUT ANTRENAMENTELE 
BOBERILOR LA CORTINA D’AMPEZZO

CORTINA D’AMPEZZO. 12 (prin fele- 
fon). Numeroși boberi din Elveția, Italia. 
Canada, Suedia. Franța. Polonia. Belgia. 
Austria și Rominia au efectuat sîinbătă, 
duminică și luni coborlri de antrenament 
și selecție in vederea Jocurilor Olimpice 
de la Innsbruck. Cel mai bun timp la bobul 
pentru două persoane a fost realizat de

echipajul italian condus de multiplul cam
pion mondial Monti: 1:05,0. Echipajul
romin Panțuru—Maltei a avut o compor
tare promițătoare, realizind cu 1:07,0 cel 
mai bun timp al său.

Boberii aflați la Cortina d'Ampezzo au 
in această săptămlnă următorul program: 
marți: „Cupa Carluzzi Orioni" (bob 2); 
miercuri: „Trofeul Cortina d’Ampezzo" 
(bob 2) t joi: antrenamente pentru bob 4; 
vineri: „Cupa Domenico" (bob 4) i sim- 
bătă: „Trofeul Cortina d’Ampezzo" (bob 
4). Toate aceste competiții se vor C 
șura în cile două manșe.

CURS DE SPECIALIZARE
Pentru însușirea temeinică a 

cițiilor de gimnastică din cadrul , 
cursului Insignei de Polisportiv", 
siliul raional UCFS Giurgiu, în cola
borare cu secția de învățămînt, a or
ganizat zilele trecute la școala agri
colă din localitate un curs de specia
lizare, la care au participat 24 de pro
fesori de educație fizică de la sate.

In cadrul acestui curs profesorii de 
educație cu specializarea gimnastică, 
Constantin 
Anghelescu 
cursanților 
exercițiile
Reîntorși în comunele raionului Giur
giu ei vor pune în practică cele în
vățate la curs.
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Proba de slalom special 
tă seniorilor a revenii
Horvat (Chimistul), urmat de Al. 
Chiuzbăian (Voința) și A. Gb- 
rog (Voința).

Comisia regională a organizat 
și alte concursuri, la care, din 
păcate, au participat puțini spor
tivi. La ultimul, de pildă, au 
luat startul doar 11 seniori și 9 
juniori. Schioare ? Nici una I 
iată și rezultatele: slalom spe-

INSTANTANEE

rezerva- 
lui L.

cial seniori: 1. L. Horvat; 2. A. 
Gorog; 3. St Strebeli (Oțelul 
Baia Mare); juniori: 1. Al.
Chiuzbăian; 2. E. Kadar (Mi
nerul Baia Spric); 3. V. Gorog 
(înainte Baia Mare).

De remarcat că, în afara ptr- 
tiilor accesibile oricărei categorii 
de schiori (Dealul Eforilor. Va
lea Cerbului, Plești.șoare, Colo
nia Topitorilor, Valea Usturoiu
lui, Podgoriile Valea Roșie etc.) 
în regiune există cîteva pîrtii 
care pot găzdui concursuri de 
amploare la probele alpine (Mo- 
goșa, Izvoare). (V. SASARANU 
— corcsp. regional).

• Schiorii clujeni au partici
pat zilele trecute la al doilea 
concurs al sezonului, organizat 
cu prilejul inaugurării-pîrtiei de 
slalom uriaș de lîngă comuna 
Florești, la 10 km de Cluj. Pîr
tia are o lungime de 1100 m, cu 
250 m diferență de nivel. între
cerile s-au bucurat de un frumos 
succes, fiind urmărite cu viu in
teres de turiștii veniți din îm
prejurimi. Rezultate: slalom u- 
riaș seniori: 1. E. Horvat (Vo
ința); 2. J. Lovas (C.F.R.); 3. 
A. Hamuș (Știința); senioare:’ 
1. Eva Lazăr (Știința); junioare: 
1. Ileana Costin (C.F.R.); juni
ori : 1. Al. Țiriac (Voința); fond 
5 km seniori: 1. Petre Naghi 
(Știința); 2. D. Mușat (Știința); 
3. A. Albert (Știința); 3. km se
nioare: 1. E. Julioș (Știința); 3. 
km junioare: 1. M. Imre (Ști
ința). (P. NAGHI — coresp.).

• Pentru a asigura actualului 
sezon o cît mai rodnică activi
tate, comisia de schi a regiunii 
Mureș-Autonomă Maghiară a 
luat din vreme o serie de mă
suri. Astfel, la Tg. Mureș au 
fost organizate lecții de împros-1 
pătare a cunoștințelor arbitrilor, 
la care au participat 20 de 
cursanți. Cursuri asemănătoare'

(Continuare in pag. a 6-a)

La inceput de trimestru.-

VOLUNTARI
Multe dintre scrisorile sosi"el

in cursul săptămînii trecute lai 
redacție ne poartă prin locuri.® 
de muncă ale neobosiților in
structori voluntari. Coresponden
ții noștri voluntari au simțit ne
voia să schițeze portretele oa
menilor care în clipele lor ci® 
răgaz muncesc cu rîvnă pentru-, 
instruirea unui număr cit mat 
mare de tineri și vîrstnîci, iui 
diferite discipline sportive.

• Ion Suditu 
(Sinaia) ne-a scris 
despre pasiunea 
cizmarului M. Bu
curie pentru jocul 
de popice. După 
ce a terminat sta
giul militar, el a 
urmat cursurile
unei școli organizate de comisia 
regională de specialitate, pri
mind la sfîrșîtul anului 195® 
carnetul de instructor voluntar. 
Ce a făcut tinărul instructor de 
popice în acest răstimp ? Re
zultatele obținute de echipa mas
culină a asociației Voința, pe 
care o pregătește, vorbesc de la 
sine despre munca depusă de 
M. Bucurie. In 1957: locul I îi» 
campionatul orășenesc, în 1958— 
59 locul 2 în campionattd raio
nal, iar în 1960 primul loc în 
această competiție, 
ceea și performanță 
1963. Jucătoarele și 
care se ocupă M. 
cucerit anul trecut 
formațiile feminine și masculine 
au reușit să se claseze pe locul 
2 în campionatul regional al co
operației meșteșugărești.

obținînd a- 
și în amil 
jucătorii de 
Bucurie au 
5 cupe, iar

Manea ajutat de Atanasie 
au demonstrat în fața 

(instructori voluntari) toate 
prevăzute de regulament.
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De cîteva zile, școlile și-au 
reluat activitatea. După o va
canță deosebit de plăcută, sute 
de mii de elevi s-au reîntors gu 
forțe sporite să dea și in acest 
al doilea trimestru asalt note
lor mari, al performanțelor spor
tive. încă din primele zile s-a 
trecut la fapte.

Un capitol voluminos din 
planul de acțiune a fost dedicat 
activității sportive. In această 
privință vacanța, cu nenumăra
tele ei concursuri și competiții, 
a însemnat un prețios schimb 
de experiență între școli. învă
țămintele trase — și care ur
mează să fie aplicate acum —• 
au fost îmbogățite cu numeroase 
inițiative menite să facă și mai

interesante activitățile sportive 
organizate în cadrul (școlilor. 
Cele cîteva instantanee de mai 
jos vin să ilustreze această 
preocupare...

e aflăm la școala profe- 
sională de ucenici F.R.B. 

Tn cancelarie, tovarășa ing. 
Matilda Borz, director adjunct 
al școlii, discută cu colectivul 
catedrei de educație fizică. Ne 
cerem scuze și intervenim :

— Proiecte pe trimestrul II ?
— Da — ne confirmă tova

rășa Borz. Obiectivul princi
pal : antrenarea celor 1 300 de 
membri UCFS în activitatea 
sportivă. Acest lucru îl vom

• Ion Brăteana 
din Capitală și-a 
ales „eroul" din rtn- 
dul tovarășilor lui 
de muncă. „In sala 
laboratorului cen
tral at uzinei noas
tre. (n.r. Uzinele 

„23 August") Intilnești aproape 
în fiecare după amiază pe to
varășul Eugen Dinu. El îm
părtășește din experiența celor 
11 aru de activitate pugilistică 
tinerilor ucenici”.

Am aflat, mai departe, că de 
trei ani de cînd a abandonat 
activitatea competitions lă. Eu
gen Dinu muncește, cu aceeași 
conștiinciozitate care îl caracte
rizează pe locul de producție 
(montator la secția motoare), 
pentru ca tinerii care au îndră
git boxul să urce cit mai cu- 
rînd treptele măiestriei. In în
cheierea scrisorii, coresponden
tul nostru ne-a transmis rugă
mintea lui Eugen Dina de a 
aminti de tinerii Nicolae Roșa 
și Mircea Stoica. în care și-a.

(Continuare In pag. a 3-a) (Continuare in pag. a 2-a)/



1ȘA TREBUIE SĂ FIE UN PREȘEDINTE 
UE ASOCIAȚIE SPORTIVĂ!

Din dezbaterile adunărilor generale 
ale asociațiilor

La recomandarea președintelui con- 
giliuîui raional UCFS leleajen ne-am 
deplasat de curînd la Bertea, comună 
despre care se spune că are o fru
moasă activitate sportivă.

„Avem, un președinte de asociație 
vrednic, deosebit de activ, pe tova
rășul Gheorghe Pîrvu. Din 1957, de 
la înființarea asociației, tot el con
duce treburile sportive de la noi". 
Așa spun sătenii.

Am stat de vorbă cu tovarășul 
Pîrvu, președintele asociației spor
tive Avîntul. Om la vreo 45 de ani, 
cu tîmplele argintii, plin de energie 
și cu multă pasiune pentru sport. 
6-au obișnuit copiii bertenilor, fie ei 
de vîrsta școlii sau mai mari, să 
vină la „nea Pîrvu" să-i ceară un 
sfat, un ajutor, să-i sugereze vreo 
idee pentru îmbunătățirea activității. 
Se pusese cu cîtva timp în urmă 
problema înființării unei echipe de 
fotbal. O parte dintre tineri nu prea 
erau de acord, spunînd că nu au 
loc unde să amenajeze terenul de joc.

Gheorghe Pîrvu, om cu experiență, 
a chibzuit pe loc măsura care tre
buie luată, spunînd chiar în ședință : 
„îl vom face pe marginea riului Ber
tea, lingă șosea". După aceasta s-a 
trecut la treabă. In frunte cu pre
ședintele asociației, tineretul din co
mună a prestat 1.100 ore de muncă 
voluntară la amenajarea terenului de 
'joc.

In timpul discuției tovarășul Pîrvu 
se scoală grăbit de pe scaun și scu- 
zîndti-se ieși pe ușă. După cîteva 
clipe, se întoarse ținînd în mină o 
frumoasă cupă din lemn șlefuit.

„Au cîștigat-o băieții noștri în vară 
la întrecerile din cadrul unei dumi
nici cultural-sportive, la care au par
ticipat sportivi din cinci sate. Am con
fecționat-o chiar noi și tot nouă ne-a 
revenit".

Din veniturile asociației s-a cum
părat anul trecut material și echipa
ment sportiv: 3 rînduri de echipa
mente, mingi, garnituri de șah și de 
tenis de masă, material pentru atle
tism etc.

Cei. peste 200 de sportivi ai aso
ciației, care practică cu pasiune fot
balul, voleiul, tirul, atletismul, șahul 
și tenisul de masă au la dispoziție 
aproape tot ce au nevoie. Trebuie să 
mai amintim că în 1963 a luat ființă 
secția de atletism în care s-au în
scris și participă la întreceri 64 de 
tineri.

In primăvară, tinerii și vîrstnicii 
din Bertea vor practica încă un sport, 
popicele. Pregătirile au și început.

sparta chiada tic iarnă a tineretului

Schi și patinaj pe stadionul Voința
Duminică dimineața, stadionul Voința 

a cunoscut o mare animație. Șase aso
ciații sportive, aparținînd de clubul 
Voința, și-au trimis reprezentanți la 
întrecerile de schi și patinaj. Cursa 
de schi-fond, desfășurată pe aleile sta
dionului, a întrunit cel mai mare număr 
de concurenți — 137. Dintre cîștigători, 
care vor concura în etapa a H-a a 
Spartachiadei, amintim pe T. Blană și 
Maria Tache (as. Marochinerul), I. 
Marinescu (Arta încălțămintei), V. Pleș 
și Voiea Tănase (Sîrguința), Valentina 
Meiențchi (Artă și precizie), A. Sibi- 
ceanu și Elena Ionescu (Deservirea).

I//z grup de concurenți, la... încălzire. înainte de întrecerii

S-au confecționat piesele necesare, iar 
imediat ce timpul va permite se va 
amenaja popicăria.

Pentru tineretul sportiv de aici, 
1963 a fost tin an cu o activitate 
bogată. Tradiționala competiție Spar- 
tachiada de ’ vară, de exemplu, a 
reunit la startul întrecerilor 297 de 
băieți și fete. S-au organizat patru 
„duminici cultural-sportive" iar cam
pionatul asociației, desfășurat la 
patru ramuri sportive, a angrenat 
în competiții 88 de tineri.

Printre cei mai buni sportivi ai 
comunei i-am notat pe tinerii: M. 
Petrescu, Gh. Vișan, I. Fălcescti, pre
cum și pe elevii Gh. Dilemot, C. 
lamandie. G. Ispas și Eugenia Nilă.

In aceste zile, se desfășoară la 
Bertea concursurile Spartachiadei de 
iarnă la care s-au înscris 150 de 
tineri și tinere. Ei se întrec la schi, 
șah, săniuțe și tenis de masă. Pentru 
buna desfășurare a întrecerilor Sparta
chiadei, consiliul asociației a procurat 
schiuri iar părinții copiilor au con
fecționat 20 de săniuțe.

Iată ce rezultate frumoase poate 
obține o asociație sportivă dacă are 
un președinte activ.

ȘTEFAN CONSTANTIN — coresp.

Din poșta
(Urmare din pag. 1)

pus multe speranțe. Nu putem să nu-1 
satisfacem această dorință.

• Tov. Ion Con
stantin îl caracteri
zează în puține rîn
duri, pe un alt in
structor de box: 
Boris Moscalciuc: 
bun organizator, 
sîrguincios și plin

de inițiativă. Astfel, mecanicul Boris 
Moscalciuc a reușit, în scurt timp, să 
pună pe picioare secția de box a aso
ciației Pasteur din Capitală, a orga
nizat temeinic antrenamentele și a 
inițiat o serie de acțiuni pentru popu
larizarea sportului cu mănuși în sa
tele din împrejurimile Bucureștiului. 
Ca și Eugen Dinu, el și-a manifestat 
dorința să consemnăm numele tine
rilor Daniel Barbu, Tudor Hristache,

La patinaj, concursul a reunit 
aproape 100 de tineri. Printre cei cla
sați pe primele locuri se află : 1. Ma
rinescu (Arta încălțămintei), Angela 
Pleș (Sîrguința), I. Gozman (Maro- 
cbincrul), L. Taraze (Deservirea) și 
alții.

Stadionul Voința găzduiește zilnic 
concursuri de patinaj și schi. Cele 100 
de perechi de schiuri și cele 50 de 
patine din magaziile bazei sportive 
stau la dispoziția membrilor UCFS 
din asociațiile Voința.

.... T. R.

Adunările generale de dări de seamă 
din asociațiile sportive, în curs de 
desfășurare, analizează multilateral 
și exigent activitatea depusă în anul 
care a trecut. Din conținutul lor re
zultă cum muncesc membrii consi
liilor asociațiilor sportive, cum își 
duc la îndeplinire sarcinile încredin
țate birourile secțiilor de sport, ce 
rezultate au fost obținute în extin
derea activității sportive de masă și 
alte probleme importante ale activi
tății sportive.

LA RECOLTA VALEA MARE: ÎN
TĂRIREA ORGANIZATORICA A A- 
SOCIAT1EI SPORTIVE

De curînd la asociația sportivă 
Recolta din comuna Valea Mare s-a 
făcut, cu ocazia adunării generale, 
o amplă analiză a activității desfă
șurate de sportivii comunei.

In darea de seamă prezentată de 
tov. Dinu Iliuță, membru în consiliul 
asociației, s-a arătat pe larg modul 
cum au muncit membrii consiliului. 
Printre altele a reieșit că anul tre
cut, o perioadă îndelungată, membrii 
acestui consiliu au așteptat ca sar
cinile să se rezolve de la sine și nu

săptămînii
Nicolae Ghibu, Nicolae Blejan și Ion 
Iordache. elemente eu reale perspec
tive.

• Din scrisoarea tov. Aurel Arnăutu 
se desprinde portretul instructorului 
voluntar de fotbal Marin Maria. Deși 
nu ne-a trimis fotografia din cele rela
tate de corespondentul nostru, parcă îl 
vedem pe contabilul Marin Maria cum 
nu mai prididește dînd sfaturi la șe
dințele de antrenament cu juniorii și 
piticii echipei C.F.R. Timișoara. Da
torită priceperii cu care se ocupă de 
creșterea viitoarelor cadre, elevii iui 
au înregistrat, pînă acum, o serie de 
frumoase rezultate: în 1957 juniorii 
au cîștigat campionatul orășenesc iar 
în 1958 a fost rindul piticilor să tră
iască această satisfacție. In 1961 ju
niorii echipei C.F.R. cuceresc cam
pionatul regiunii Banat, iar în turneul 
final ei ajung pînă în semifinale. Ac
tivistul voluntar Marin Maria se ocu
pă și de activitatea extrasportivă a 
micilor fotbaliști. Astfel, Gh. Andrei,
I. Munteanu, A. Zaici și alții au ter
minat liceul cu note foarte bune, iar 
cei care au absolvit școlile profesio- 

I na le sint exemple demne de urmat 
i în producție. In ultimii trei ani s-a 

ajuns ca echipele de juniori și pitici 
ale asociației C.F.R. să aibă doar o 
singură eliminare de pe teren.

Juniorii țintesc acum spre titlul 
de campioni republicani pe 1963/1964. 
Firește, e un lucru destul de greu, 
dar ciinoscîndu-i pasiunea cu care 
muncește, nu e ceva imposibil. Noi 
îi dorim succes deplin.

★
Acestea sint numai cîteva din scri

sorile în care ne sînt înfățișați oa
meni ce se disting în amplul proces 
de inițiere a tinerilor și vîrstnicilbr 
în tainele diferitelor discipline sportive 
harnici instructori voluntari.

TR. IOANTȚESCU 

au muncit în mod colectiv pentru 
îndeplinirea lor. In urma unei analize 
făcute — cu sprijinul organizației de 
partid — au fost luate măsuri efi
ciente pentru întărirea ■ organi
zatorică a asociației. S-a cîarificat 
evidența membrilor, s-a depus o muncă 
susținută pentru atragerea de noi 
membri în UCFS. Astăzi, asociația 
Recolta Valea Mare cuprinde în rîn- 
durile sale o bună parte din lo
cuitorii comunei și toți cu cotizația 
UCFS achitată la zi.

Din discuțiile purtate de către par- 
ticipanții la adunarea generală a 
reieșit că este necesar ca secțiile pe 
ramură de sport să desfășoare o mai 
intensă activitate, să treacă de ur
gență la organizarea diferitelor com
petiții din cadrul Spartachiadei de 
iarnă.

LA ȘTIINȚA GĂIEȘTI: ACTIVI
TATE SPORTIVĂ DE MASE ÎN 
CREȘTERE

Dezbateri rodnice au avut loc și 
la asociația sportivă Știința de pe 
lîngă școala medie din Găiești. Atît 
din darea de seamă, cit și din dis
cuțiile purtate de participanți au reieșit 
metodele bune folosite pentru atra
gerea tineretului în competiții și felul 
cum s-au desfășurat competițiile pre
văzute în calendarul sportiv a! aso
ciației. Astfel, la Spartachiadele de 
vară și de iarnă din anul 1963 con
siliul asociației muncind în colaborare 
cu organizația U.T.M. a reușit să 
mobilizeze la întreceri peste 2000 de 
elevi. Rezultatele bune obținute de 
elevii școlii la atletism, gimnastică, 
volei și șah, în cadrul etapei regio
nale a campionatului republican șco

Răspundem cititorilor
N1CHIFOR ENACHE, din Plo

iești, ne-a informai că in două luni 
de zile a primit la timp doar 7 nu
mere din abonamentul pe care îl are 
la ziarul „Sportul popular". De ase
menea, el arată că deși orașul Ploiești 
este foarte aproape de Capitală pri
mește ziarul cu foarte mare intir- 
ziere.

Direcția regională P.T.T.R. Ploiești 
ne face cunoscut că înir-adevăr ziarul 
„Sportul popular" a fost difuzat une
ori în după-amiaza zilei de apariție 
sau chiar a doua zi. S-au luat mă
suri pentru lichidarea lipsurilor sem
nalate.

• RADU PECETE din București 
ne-a relatat o serie de aspecte din 
activitatea fotbalistică și a făcut pro
puneri pentru ridicarea nivelului aces
tui sport.

Federația romînă de fotbal a stu
diat amănunțit propunerile dv. și vă 
invită Ia sediul federației (str. Vasile 
Conta nr. 16) pentru o discuție mai 
amplă.

e MARIUS SIMCELESCU din co
muna Topleț, raionul Orșova, ne in
formează că unele echipe de fotbal 
folosesc jucători nelegitimați pentru 
asociația respectivă. El se referă la 
jocul dintre echipele din comuna 
Topleț și Minerul Orșova, meci in 
care s-a produs o contestație.

Comisia regională de fotbal Banat 
ne relatează următoarele: jucătorul
V. Codrea este bun legitimat pentru

Noi membri UCFS
In cursul anului trecut una din 

preocupările consiliului asociației 
sportive din comuna Deleni, raionul 
Vaslui, a fost și atragerea de noi 
membri în asociația sportivă. Astfel 
că din rindul tinerilor colectiviști și 

lar, se datoresc și hărniciei membri 
lor consiliului șt a unor cadre didac
tice cum sînt profesorii A. Coșoiu, 
M. , Constantinescu, pasionați pentru 
sport Dintre elevii care anul trecut 
au obținut „note mari" și în sport 
au fost amintiți Anca Gheorghe, C. 
Alexe, I. Dumitrescu și alții. Un fapt 
îmbucurător este și acela că majo
ritatea elevilor fruntași în sport au 
obținut acest calificativ și la învă
țătură.

Din discuțiile purtate a mai reieșit 
că, în actuala ediție a Spartachiadei 
de iarnă a tineretului sînt atrași toți 
elevii și că aceștia se întrec la 8 
ramuri sportive din cele 11 prevăzute 
în regulamentul competiției. „Concursul 
pentru Insigna de Polisportiv" se 
bucură și el de multă popularitate 
în rîndurile elevilor. Obținerea In
signei de Polisportiv constituie o .pre
ocupare pentru fiecare tînăr de aici. 
Pînă în ultimele zile ale lunii de
cembrie numărul viitorilor purtători 
ai Insignei, cu 3—4 norme înde
plinite, a ajuns la aproape 300. ->

Participant» la discuții au făcut 
numeroase propuneri privind munca 
asociației în viitor. Cadrele didactice 
s-au angajat să sprijine activitatea 
sportivă din școală, iar sportivii — 
la rindul lor — sint deciși să mun
cească și mai mult pentru perfor
manțe care în 1964 să treacă de 
hotarele regiunii. Condiții pentru des
fășurarea activității există din plin 
întrucît școala are materiale sportive, 
echipamente și o sală de gimnastică 
bine utilată.

D. CERCHEZEANU
activist al Consiliului General 

al UCFS

Mirterul Orșova, în schimb el a jucat 
fără drept de joc la Unirea Orșova, 
și toate meciurile la care a luat parte 
și au fost contestate, au fost omo
logate cu 3—0 in favoarea echipelor 
adverse.

• ION HERȚA din Moreni ne-a 
scris despre faptul că ediția din '4)63 
a Spartachiadei petroliștilor a fost 
organizată necorespunzător. Au fost 
tipărite și afișe care anunțau etapele 
de desfășurare a acestei competiții, 
dar pînă la ur'mă, cea de a treia etapă 
nu a mai avut loc. De ce ?

Iată răspunsul Consiliului regional 
UCFS Ploiești, pe care noi îl con
siderăm numai în parte întemeiat. 
„Lipsurile manifestate in organizarea 
Spartachiadei petroliștilor au fost ana
lizate temeinic și s-au luat măsuri ca 
în viitor ele să nu se mai repete". 
Renunțînd la organizarea etapei re
gionale, sub diferite pretexte, consi
liul regional a subapreciat această 
întrecere devenită tradițională.

• MARIN ENE din Brăila ne-a 
trimis o serie de propuneri privind 
îmbunătățirea tehnicii și tacticii în 
fotba 1.

Federația romînă de fotbal ne-a 
anunțat că analizind sugestiile date 
de dv. le consideră deosebit de in
teresante. Este necesar însă ca ele să 
fie experimentate la una din echipele 
locale, iar rezultatul obținut să fie 
comunicat Colegiului central de an
trenori.

al elevilor școlii de 8 ani din co 
mimă, asociația a mai primit 93 <fc 
noi membri UCFS. In prezent aso
ciația sportivă are 200 de membri 
care și-au achitat cotizația la zi. 
(V. VASILlU-coresp.)



NOTE CRITICE

Cînd procurarea materialului sportiv Despre
devine o problemă...

comportarea unor echipe
Completări la etapa de duminică

TOT PE DRUM, PE DRUM, PE DRUM...

Nu știu dacă profesorului Nițălon'din 
comuna Bolintin-Deal, raionul Titu, îi 
place sau nu muzica populară. Ceea ce 
știu precis e că are o adevărată aver
siune pentru cîniecele în care este vorba 
de... drumuri. Și trebuie să recunosc că 
are motive temeinice. Din zece ale lunii 
trecute și pînă acum a făcut cîteva dru
muri la București pentru a cumpăra e- 
chipament sportiv în valoare de 1.300 
lei însă, fără succes. Nu l-a obținut 
nici pină acum. O dată nu i s-a putut 
face facturarea la magazinul de desfa
cere prin virament a materialelor și 
echipamentului sportiv din str. Lipscani, 
altă dată, cînd avea deja factura, nu a 
putut obține viza băncii din Titu. Și 
uite așa, a ajuns omul să aibă oroare de 
drumuri. Și să nu se creadă cumva că 
este singurul. La fel de pățiți sînt și 
alți activiști sportivi din raionul Titu, 
care au încercai să cumpere materiale 
și echipament sportiu pentru asociațiile 
lor. Aceasta deoarece tn reședința ra
ională și în toate comunele din raion, 
U.R.C.C. — cărata îi revine în exclusi
vitate sarcina organizării rețelei comer
ciale — nu a înființat în vreun maga
zin nici măcar un singur raion de spe
cialitate pentru desfacerea materialelor 
și echipamentului sportiv. Cît despre 
magazinul sportiv ce trebuia înființat 
în reședința raională (conform instruc
țiunilor comune ale M.C.I. și 
CENTROCOOP) nici pomeneală. Și 
uite așa s-a ajuns ta situația că pro
blema achiziționării materialelor și echi
pamentului sportiv să fie un adevărat 
coșmar pentru activiștii sportivi din 
acest raion și din altele.

In tot trimestrul IV al anului 1963, 
echipamentul sportiv pus în vî uzare în 
alonul Titu, în care sîrd nu mai pu

țin de 53 asociații sportive și peste 
10000 membri UCFS, s-a rezumat la 
200 treninguri pentru copii, 60 perechi 
de teniși și 50 perechi de ghete pentru 
baschet / ?

Pentru ca o asociație să-și poată 
cumpăra materialele și echipamentul 
sportiv necesare trebuie să trimeată un 
delegat la reședința raională pentru a 
lua o adeverință de la Bancă, care să 
consemneze suma 
cont. Cu aceasta,

omul? Bani mai are asociația în cont 
și acum. Mai precis 2.544 lei. Ar mai 
avea nevoie de material și echipament 
sportiv dar ca să le currwere... incepe 
din nou povestea cu drumurile. Și așa 
au ajuns cei de la asociația sportivă 
Braniștea să cumpere pinză, să o dea 
la cusut etc. etc.

Mai stat și alte asociații sportive din 
raionul Titu care deși au bani în 
cont, n-au echipament sportiv in can
titate suficientă.

Tn prezent, in contul asociațiilor spor
tive există 22.966 lei. Aceasta in timp 
ce In fot anul 1963 ere și-au cumpărat 
echipament sportiv in valoare de 21.500 
lei. Cauzele le cunoașteți.

Și dacă ne gîndim nu numai la oa
menii puși pe drumuri, zile de-a rîndul 
și la banii cheltuiți de asociațiile spor
tive pentru aceasta, ci și la munca en
tuziastă a zeci și sute de activiști spor
tivi care se străduiesc să organizeze 
la sate o bogată activitate sportivă, așa 
cum o cer hotărîrile de partid și de sfat, 
sîntem înirutotul îndreptățiți să mai în
trebăm încă o dată: ce aveți de glnd 
tovarăși de la U.R.C.C. ? Este timpul 
să se ia măsurile care se impun la Titu, 
Răcari și peste tot unde mai există 
astfel de situații care frlnează dezvol
tarea activității la sate.

MAGAZIN I.D.M.S. BINE APROVI
ZIONAT PENTRU... VARĂ

de bani aflată în 
delegatul vine apoi

Iubitorii de sport din Giurgiu ar putea 
să fie mîndri de frumosul magazin cu 
materiale și echipament sportiv din 
oraș. Ar putea, dar nu sînt deoarece, 
după cum ne informează ing. Ion Tu
dor din Giurgiu, magazinul este bine 
aprovizionat pentru sporturile de... vară. 
Cum s-ar spune altfel, iarnă peste tot 
și în Giurgiu, numai la magazinul 
I.D.M.S. de aci e... plină vară.

Este cu totul îndreptățită mirarea și 
nemulțumirea ing. Ion Tudor, și desigur 
și a tuturor amatorilor de sporturi de 
iarnă din Giurgiu, care la sfîrșitul lunii 
decembrie 1963 au găsit la magazinul 
I.D.M.S. doar cinci perechi de schiuri 
populare și alte cinci Kandahar, cîteva 
perechi de patine atașabile (pînă la nu
mărul 34) și atîta tot.

Se vede treaba că n-a ajuns și la 
magazinul I.D.M.S. din Giurgiu o păr
ticică din cantitățile sporite de săniu
țe (pentru o persoană, pentru trei per
soane, cu chingă — pentru concurs), de 
patine de tot felul și toate mărimile, 
de schiuri, hanorace, pulovere, mănuși 
de schi și multe altele, care, așa cum 
ne a spus tov. Lessen, director coor
donator al I.D.M.S., au fost puse la 
dispoziția amatorilor de sporturi de iar
nă din toată țara. Și Giurgiu se află 
doar la . 60 de km de București l

Iată cîteva relatări ale 
corespondenților noștri de
spre celelalte meciuri des
fășurate în cadrul etapei 
de duminică.

Știința Galați — Știința 
Timișoara (m) 3—0. A 
fost o partidă frumoasă, 
aplaudată de spectatori. 
Gazdele au dat dovadă de 
o bună pregătire tehnică. 
Cei mai buni au fost U- 
dișteanu (Galați) și Cos- 
tea (Timișoara). N. CR1- 
C1CA—coresp.

C.S.M.S. lași — Petro
lul Ploiești (m) 3—0.
C.S.M.S. s-a prezentat 
bine și a cîștigat în nu
mai 60 de minute. Ne aș
teptam mai mult din par
tea oaspeților, însă aceștia 
nu au făcut dovada posi
bilităților lor. Am remar
cat pe loanovici, Prunesch 
și lliuță (C.S.M.S.) și Ră
dulescu (Petrolul). A. 
SCAUNAȘ—coresp.

Progresul—Voința Cra
iova (j) 3—1. Un public 
numeros a ținut să vadă 
din nou pe voleibalistele 
de la Voința Craiova, care 
cu două săptămini în ur
mă lăsaseră o bună impre
sie, învingînd pe Știința 
București, in Capitală. In- 
tîlnirea cu Progresul a 
oferit un volei de cali
tate, cu acțiuni clare. Se 
victoria de acum două săptămini le a 
făcut să se înfumureze și au privit me
ciul cu Progresul destul de ușor. Gaz
dele au făcut un joc bun, dar se vede că 
mai au încă de lucrat, in special, la pre
luări. Arbitrul M. Popescu a fost in
constant în decizii. R. LUNGU-coresp.

C.S.M. Sibiu — C.S.M. Cluj (f) 3—0. 
A fost un meci spectaculos în care 
formația locală a desfășurat un joc 
bitn la fileu, a servit puternic și a rea
lizat o victorie categorică. Se poate 
spune că C.S.M. Sibiu a realizat cea 
mai bună partidă din acest sezon. Am 
remarcat pe Livia Fleșeriu, ~ 
Vutca (Sibiu) și Domnica 
(Cluj). M. LUPUȚ1U—coresp.

Iată rezultatele obținute în etapa 
de duminică, în caarul seriei a 11-a: 
MASCULIN : Olimpia București — Di
namo Suceava 3—1 (15—8. 9—15,15-5, 
15—8). Prezentîndu-se mult mai bine 
la capitolul pregătire și voință de 
luptă — datorită în mare măsură pro
movării multor elemente tinere în for
mație — Olimpia București a cîștigat 
pe merit acest meci. Dinamo Suceava 
a acționat curajos și a arătat calități 
frumoase. Dr. Căldare este animatorul 
echipei, luînd parte la toate acțiunile

O spectaculoasă acțiune la fileu în meciul Steaua- 
Tractorul Brașov. încheiat cu victoria oaspeților 
cu 3—1

pare însă că

Felicia 
Costîc

Foto: I. Mihăică 
formației sale. Alături de el s-a mai 
evidențiat Mitrea, iar de la bucureșteni 
Claici și Iuga. (M.T.) C.S.M. Cluj— 
Știința Brașov 3—1 (15—7, 10—15,
15—13,15—11). Ind. Sîrmei C. Turzii— 
Electroputere Craiova 3—0 (5, 7, 9), 
Constructorul Brăila — Minerul Baia 
Mare 3—0 (10. 3, 6).

FEMININ: Voința București — 
C.F.R. Timișoara 3—0 (2, 7, 1). Joc 
de slab nivel tehnic și aceasta din cau
za timișorencelor care s-au prezentat 
complet nepregătite. In cele 35 de 
minute cît a durat partida, am asistat 
mai mult la un antrenament ai echipei 
Voința, care a prezentat de astă dată 
un lot mai omogen. (L. ROMEO— 
coresp.). Voința Af. Ciuc — Partizanul 
roșu Brașov 3—2 (4—15,15—10,13—15. 
15—13, 15—13). Progresul Tîrgovîște 
— Penicilina Iași 2—3 (9—15, 15—5, 
8—15, 15—11, 7—15).

COMPORTĂRI NESATISFĂCĂTOARE

Ne aflăm în plină desfășurare a com
petițiilor republicane de volei, care au 
trecut de jumătatea turului. Competi
țiile au dat prilejul unor echipe să-și 
verifice „rezerva de cadre", să jolo-

cine servește?
ca și 
există 
cît se 
desfă-

VIRGIL, ALBESCU

La Floreasca, Giulești și Dinamo 
în multe săli de sport din provincie 
stații de amplificare. Este un lucru 
poate de util, care ajută la buna 
șurare a meciurilor. Și totuși se întîyi^ă 
ca uneori acest ,colaborator’ să fie negli
jat de organizatori.

Duminică, la Dinamo, s-au desfășurat trei 
meciuri. Au evoluat aproape 50 de volei
baliști. Unii, sportivi consacrați, deci cu-

noscuți de public, aljii, foarte tineri șl ca 
atare nu prea cunoscuți. Iată de ce ar fi 
fost bine ca în timpul meciului crainicul 
(duminică nici n-a fost, acest rol îndepll- 
nlndu-1 un arbitru) să anunțe ce Jucător 
servește (cum s-a făcut de pildă la sala 
Giulești). De multe ori se anunță echipa 
care are serviciul, ceea ce este inutil. 
Util ar fi, în schimb, să știm ce Jucător 
servește. (C. A.).

LA ÎNCEPUT DE TRIMESTRU...
•— De ce țineți neapărat să-i cumpărați 

băiatului pattne? In primul rînd nu 
avem acest articol și în al doilea rînd. 
primăvara bate la ușă. Deci, e prefe

rabilă o minge de fotbal l 
Desen de Neagu Rădulescu

In București la magazinul IDMS din 
Lipscani, stabilește ceea ce cumpără și 
primește facturile. Ca ele... merge îna
poi la reședința raională Titu pentru a 
le viza Banca. Și iarăși la București la 
magazinul IDMS cu factura vizată pen
tru a-și ridica materialul și echipamen
tul sportiv cumpărat. Săracii oameni, 
curat că trebuie compătimiți l Nu sîn- 
teți de aceeași părere, tovarăși de la 
serv, comercial inter-raional Titu-Ră- 
cari (și în raionul Răcari există aceeași 
situație) ?

Președintele asociației sportive Bra
niștea. tov. Constantin Bucur, ca să 
scape de deplasările la București a 
preferat să cumpere de la magazinul 
universal din Titu pinză, pentru a con
fecționa din ea chiloții de sport de care 
avea nevoie asociația. Ce era să facă

(Urmare din pag. 1)

realiza prin organizarea întrecerilor 
din cadrul Spartachiadei de iarnă, 
trecerea normelor pentru cucerirea 
„Insignei de Polisportiv" și, se în
țelege, prin prezența la startul cam
pionatelor republicane școlare. La 
această ultimă competiție, rezervată 
elevilor, asociația sportivă a școlii 
noastre pregătește intens echipele re
prezentative de volei (fete și băieți), 
eimnastică, handbal, atletism și fat

al. Toate aceste obiective vor fi 
consfințite cu prilejul. apropiatei adu
nări generale a sociației sportive.

Prima oră de educație fizică din 
acest trimestru, la școala de 

opt ani nr. 28... Lucrează clasele a 
Vi-a B și C, sub conducerea profeso
rului Constantin Idoraș. La începutul 
lecției, fiecare elev execută flotări și 
cîteva exerciții pregătitoare pentru tre
cerea normelor „Insignei de Polispor
tiv". Apoi, 15 minute 
Profităm :

— Merg bine băieții}
— Să vedeți fetele l... 

lucrez în ora următoare, 
așa. Noile instrucțiuni privind demix- 
tarea sînt binevenite. In acest fel, pro
fesorul va respecta în mai mare mă
sură particularitățile anatomo-fiziolo- 
gice ale elevilor, pe lingă cele de virstă. 
reușind să asigure o dezvoltare fizică

de jocuri /...

Ca ele însă 
E mai firesc

multilaterală și armonioasă, atît fete
lor cît și băieților.

La „Caragiale", după cum se 
știe, sportul are mulți prieteni. 

Unul dintre aceștia este și se
cretarul comitetului U.T.M.,. prof. 
Constantin Mihăițâ. lată ce și-a pro
pus, în acest trimestru, comitetul 
U.T.M. în colaborare cu catedra de 
educație fizică și comitetul de părinți:

— Tn primul rînd — ne-a spus 
prof. Mihăițâ — vom profita de ac
tualul sezon pentru a atrage cît mai 
mulți elevi în practicarea sporturilor 
de iarnă. în zilele următoare vom or
ganiza mai multe întreceri de pati
naj. în această privință, ne-ar fi de 
mare ajutor transformarea terenului 
de baschet din str. Haga,. într-un 
patinoar natural. Cei mai buni schiori 
ai școlii își vor continua pregătirile 
pentru apropiatul . campionat repu
blican școlar. Desigur, nu în Capi
tală, ci în jurul Cotei 1400 unde la 
sfîrșit de săptămînă, Sanielevici, Za- 
copceanu, Tică, Anastasescu, Tănase 
și ceilalți schiori fruntași ai școlii se 
vor antrena intens sub conducerea 
profesorilor de specialitate.

— Anul trecut, în această pe
rioadă, ați avut un frumos concurs 
de notație. îl repetați ?

— Bineînțeles. A devenit tradițio
nal (este la a IV-a ediție) și la el 
s-au înscris peste 300 de elevi și

pre-eleve. Paralel, sportivii școlii se , 
gătesc pentru campionatul republi
can de gimnastică și baschet.

— Așadar, acțiuni multiple.
— Da, si pe care ne vom strădui 

să le realizăm integral.

In curtea școlii medii nr. 26, trei 
sportivi se antrenau de zor. l-am 

recunoscut cu ușurință. Erau elevii 
Dan Ilidioșanu, Florin Săvutescu și 
Traian Goigojan, atleți in lotul re
publican de juniori. După terminarea 
antrenamentului, o mică convorbire:

— Anul acesta — ne spune Hidio- 
șanu — mi-am propus să realizez 
7 metri la lungime. Totodată să-mi îm
bunătățesc și recordul personal pe 
90 m.g.

— In ce mă privește — a interve
nit demifondistul Florin Săvulescu, în 
afara probelor de 800 și 1000 m, anul 
acesta voi ataca și proba de 400 m.

— Ce facem — îl întrebăm pe Tra
ian Goigojan — „îmbrăcăm" tricoul 
de campion republican de juniori anul 
acesta ?

— Va fi foarte greu — ne răspunde 
atletul. In orice caz, nădăjduiesc ca în 
viitorul sezon atletic să scot rezultate 
mult mai bune ca în 1963, să alerg 
în jurul lui 11 pe suta de metri.

— Succes, băieți, în pregătire și.~ 
performanțe cît mai frumoasei

sească jucătorii tineri. Și la multe e- 
chipe rezultatele sînt dintre cele mai 
bune. Iată cîteva exemple: Rapid și 
Dinamo București (băieți și fete). Vo
ința Craiova, Tractorul Brașov, Știința 
București. De multe ori aceste echipe 
au mai și pierdut, dar calitatea jocului 
practicat, loturile tinere și omogene 
prezentate au arătat interesul față de 
competiția la care participă.

La alt pol se situează, de pildă. 
Steaua, Farul Constanța (in special la 
băieți), C.F R. Timișoara. Echipa mili
tară se comportă nesatisfăcător, deși 
la ultimul meci, cu Tractorul, doar Po- 
rojtucu a lipsit din formația de bază. 
Chiriță, Pavel, Stăncidescu și ceilalți 
au picat. Cu toți sînt sportivi cu cali
tăți recunoscute, dar care joacă acum 
extrem de slab, fără pic de ambiție, 
fără nerv. Credem că e cazul ca secția 
de volei și conducerea clubului, mai 
ales, să se ocupe de această formație 
de la care așteptăm rezultate și o com
portare pe măsura prestigiului căpătat 
cu cîțiva ani în urmă. Antrenorul e- 
chipei, C. Sîrbu, trebuie să fie cît se 
poate de exigent cu jucătorii, care se 
complac în situația actuală. CU privește 
pe Farul Constanța, jocul cu Dinamo 
e grăitor. După cum remarcau și unii 
spectatori echipa ar putea fi învinsă 
și de o formație feminină. Credem că 
nil mai e nevoie de alte comentarii.

C.F.R. Timișoara n-a reușit să clș- 
tige nici un meci după cinci etape. Du
minică echipa a pierdut în numai 35 
de minute, făcind in felul acesta un 
simplu act de prezență. Nu știm cum 
conducerea acestei asociații, fruntașă în 
alte ramuri, se împacă cu situația res
pectivă? Oare să nu se găsească în 
Timișoara, cerdru sportiv atit de puter
nic, 5—6 tinere care pregătite bine să 
ridice valoarea echipei ? Cu siguranță 
că da. Ele trebuie doar căutate.

CONSTANTIN AT.I.XE

Concursul de clasificare
pentru copii de la Horească

Duminică la bazinul Floreasca a fost 
o zi „plină". S-a lucrat pe toate culoa
rele, timp de peste 4 ore. Protagoniști 
— aproape 150 de înotători pînă 
la vîrsta de 14 ani. Concursul a 
fost organizat de S.S.E. nr. 2 și, în ca
drul lui, participants au avut prilejul 
să obțină o normă de clasificare. Sub 
acest aspect, concursul a fost reușita 
70 la sută dintre micii înotători au de-, 
venit sportivi clasificați. Cei mai talen-< 
tați: Crăița Lupa (Steaua) și Con* 
stantin Bădiță (Rapid) la stilul liber, 
Mihaela Ionescu și Pavel Gorjan 
(C.S.S.) și Ștefan Vizitiu (Steaua) la 
bras.

Organizarea însă a lăsat de dorit; 
mai ales sub aspectul arbitrajelor. Ne-« 
glijindu-se mobilizarea la timp a arbi
trilor s-a apelat, în ultimă instanță 
la... antrenorii care își aveau elevii în 
concurs sau la alții veniți la bazin, 
ca spectatori... De asemenea, pregătirea 
bazinului pentru concurs s-a făcut în 
pripă, întîrziindu-se startul în primele: 
probe. Cîtă diferență intre concursul a- 
cesta și cel organizat la sfîrșitul lunii 
decembrie, de S.S.E. Nr. 1 I...

Concursul s-a desfășurat pe distanța' 
de 50 m la stilurile 
și delfin.

Iată și primii trei 
probă. FETE: 50 m 
Lupu (Steaua) 35,6; 
(S.S.E.2) 36,0; 3. Daniela Popescu
(Steaua) 37,3; 50 m bras: 1. Mihaela 
Ionescu (C.S.S.) 41,9; 2. Cristina Stoe-< 
nescu (Dinamo) 42,3; 3. Iolanda Got< 
lieb (S.S.E.2) 42,5. 50 m spate: 1. 
Roxana Pîrvulescu (S.S.E. Viitorul)) 
43,0; 2. Ruxandra Spandonide (S.S.E.2) 
43,4; 3. Viorica Burcea (S.S.E. Viitorul)’ 
43,5. 50 m delfin: 1. Crăița Lupu 42,Oj 
2. Viorica Petcu 42,0; 3. Daniela P<h 
pcscu 43,2. BĂIEȚI: 50 m liber: l« 
C. Bădița (Rapid) 31,0; 2. St. Vizitiu 
(Rapid) 33,1; 3. A. Marin (O.S.8.) 336 
50 m bras: 1. P. Gorjan (C.S.8.) 40,6j 
2. St. Vizitiu (Rapid) 40,9; 3. Al. Ște-< 
fănescu (Steaua) 43,5. 50 m spate: 1, 
C. Bădița 38,8; 2. A. Marin 39,1! 3. 
V. Dorgan (S.S.E. Viitorul) 41,41 
50 m delfin: 1. V. Petea (S.S.E, 
Viitorul) 36,2; 2. M. Tomescu (Steaua) 
37,6; 3. V. Mihai (S.S.E. 2) 4442.

T. ST.

liber, bras, spat#

clasați în fiecare 
liber: 1. Crăița
2. Viorica Petcu
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Buletinul campionatelor
• Vineri 17 ianuarie sînt progra

mate două restanțe: la București,
Olimpia — A.S.A. Bacău (masculin, 
eeria I), iar la Oradea, Voința — 
Știința București (feminin, seria I). 
Partida feminină Rapid — Voința 
București se va juca sîmbătă 18 ianua
rie, în deschidere la meciul Steaua— 
Galatasaray Istanbul,

9 Clasamentele coșgeterildr la zi: 
MASCULIN — 1. P, Dumitrescu 175 
p, 2. H. Demian 161 p, 3. A. Savu 
154 p, 4. R. Țedula 149 p, 5. N. Viciu 
138 p, 6. A. Novacek 134 p, 7. Gh. 
Hofman 130 p, 8. V, Barezi 121 p, 
9—10. N. I one seu și Gh. Dragoș 116 p. 
FEMININ — 1. D. Suliman 145 p, 2. 
A. Racoviță 137 p, 3. E. Ferencz 118 
p, 4. M. Vagner 101 p, 5. M. Voicu 
100 p. 6. H. Spiridon 99 p, 7. E. Iva 
novici 91 p, 8—9. O. Simon și R. 
Varga 88 p, 10. I. Tîrziu 86 p.

© Și cîteva exemple de jucători și 
jucătoare cu procentaje slabe la arun
cările libere: K. Zereleș (7 reușite 
din 22), A. Szoke (4 din 14), Doina 
Lupan (2 din 18), Anca Odobescu și 
Iudit Te-csy (7 din 18), Ursula Giin- 
disch (una din 10), Magda Godri (una 
din 8).

Clasamentele la zi

1. I.C.F. (2)
2. S.S.E. Constanța (3)
3. Progresul Buc. (1)
4. Olimpia Buc. (4)
5. A.S.A. Cluj (5)
6. Știința Timiș. (7)
7. C.S.M.S. Iași (8)
8. Mâtasea Dudești (6)

MASCULIN. SERIA I
1. Știința Cluj (3) 7 6 1 500:389 12
2. Steaua Buc. (2) 7 6 1 547:460 123. Dinamo Buc. (4) 7 5 2 533:423 10
4. Știința Timiș. (1) 8 5 3 587:498 10
5. Rapid Buc. (6) 6 4 2 400:360 8
6. Știința Buc. (10) 7 3 4 484.461 6
7. Știința Tg. Mureș (7) 7 3 4 471:483 68. Dinamo Oradea (11) 6 3 3 315:359 6
9. Steagul roșu Brașov (5) 8 2 6 555:559 4

10. Politehnica Cluj (9) 7 2 5 456:531 411. Siderurgistul Galați (8) 7 2 5 392:480 412. Științ-a Ciaiora (12) 7 1 6 420:657 2
SEBIA A II-A

1. Voința Iași (1—2) 5 5 0 360:240 10
2. Farul Constanța (3) 5 4 1 373:260 8
3. Voința Tg. Mureș (1--2) 5 4 1 342:265 8
4. Aurul Brad (7) 5 2 3 297:294 4
5. Olimpia Buc. (4) 4 2 2 218:221 4
6. Voința Satu Mare (6) 5 2 3 251:276 4
7.j(Constructorul Iași (8) 5 2 3 255:237 4
*8. Progresul Buc. (5) 5 1 4 276:287 2

9 . A.S.A. Bacău (10) 4 1 3 166:239 210. Chimia Suceava (9) 5 1 4 230:399 2
FEMININ. SERIA I

1. Rapid Buc. (1) 7 7 0 495:300 14
2. Știința Buc. (2) 6 5 1 379:298 10
3. Mureșul Tg. Mureș (3) 6 5 1 323:253 10
4. Voința Buc. (4) 6 5 1 370:314 10
5. Voința Brașov (5) 7 3 4 316:363 6
6. Știința Cluj (6) 7 3 4 354:342 6
7. Unirea Buc. (8) 7 2 5 367:399 4
8. Voința Tg. Mureș (7) 7 2 5 292:425 4
9. Voința Oradea (9) 6 1 5 244:317 2

10. Crișul Oradea (10) 7 0 7 287:416 0
SERIA A II-A

5 4 1 321:244 8
5 4 1 291:230 8
5 4 1 273:233 8
532 221:218 6
523 238:273 4
5 1 4 202:236 2
5 1 4 274:325 2
5 1 4 239:300 2

UN ARBITRU Șl UN ANTRENOR EXPLICA SURPRIZELE DE DUMINICA
. Duminică a fost o etapă .agitată" 

în campionatele republicane de baschet. 
La băieți. Steaua, Dinamo București 
și Rapid au cîștigat jocuri importante, in 
timp ce liderul. Știința Cluj, a pier
dut la Oradea. Iar in întrecerea fe
minină, Rapid — cîștigătoare la Ora
dea — a luat deocamdată avantaj a- 
supra echipei campioane, Știința Bucu
rești, care a gustat pentru prima oară 
în acest campionat din cupa infringe- 
rii, la Tg. Mureș. Ar mai fi de men
ționat și frumoasa comportare a stu
dentelor clujene, care au reușit să țină 
„în șah" timp de 39 minute formația 
Voința București, aflată de asemenea 
în partea superioară a clasamentului.

DINAMO ORADEA A MERITAT 
VICTORIA

SIGISMUND FERENCZ, antrenorul 
baschetbalistelor de la Rapid, care a 
condus jocul dintre Dinamo Oradea și

... și am pierdut pe drept — ne-a 
declarat COSTEL D1NESCU, antreno-

H Giurgiu a blocat corect apărătorul direct a! lui M. Spiridon, înlesnind 
astfel colegului său să arunce la coș nestingherit. Fază din meniul Dinamo 

București — Știința Timișoara
Fot»! T. Roibu

Mîine, în „C.C.E.", prima ediție a meciului
FORTSCHRITT WEISSENFELS - RAPID BUCUREȘTI

— Un rezultat surprinzător: Spartacus Budapesta—Trud Moscova 16-7! —
Handbalistele de la Rapid Bucu

rești, campioana țării, susțin mîine un 
nou examen în actuala ediție a „Cu
pei campionilor europeni**, în care — 
cum se spune — au călcat cu dreptul, 
iubitorii handbalului în 7 își amintesc, 
desigur, că Rapid a absolvit cu succes 
prima etapă, cbținînd două victorii 
clare asupra campioanei Iugoslaviei, 
Spartak Subotița (cu 13—5 și 8—6).

De data aceasta, în cadrul sfertu
rilor de finală „C.C.E.**, rapidistele în- 
tilnesc — în deplasare — formația 
Fortschritt Weissenfels (R.D. Germa
nă), care a reușit să se califice grație 
golaverajului, în dauna campioanei 
poloneze Ruch Chorzow (12—6 pe te
ren propriu și 4—7 pe terenul forma
ției Ruch). Cum rezultă și din rezul
tatul reușit acasă, Fortschritt Weissen
fels se anunță drept un adversar difi
cil, care va căuta să profite de pe 
urma avantajului terenului propriu. Ju
cătoarele Rapidului știu acest lucru și

Luna... preliminariilor campionatului mondial 
la handbal în 7

Luna aceasta se vor disputa mai 
multe jocuri internaționale de handbal 
în 7 contînd pentru preliminariile cam
pionatului mondial,

Care este la ora actuală situația în 
aceste preliminarii ?

O echipă a obținut calificarea: R.P. 
Ungară, care — după ce cîștigase la 
Varșovia, în fața reprezentativei R.P. 
Polone, cu 16—12 — a învins și la 
Tata, de data aceasta cu 23—18 
(10-6).

Patru echipe au luat încă din prima 
„manșă“ a întîlnirilor un avans destul 
de substanțial pentru a-și vedea foarte 
mult mărite șansele la calificare. Mai 
ales echipa Elveției care a învins pe 
aceea a Luxemburgului la Joeuf cu 
29—16. Astfel, jucînd acasă returul, nu 
mai poate fi pusă la îndoială califi
carea acestei formații.

Celelalte trei echipe — U.R.S.S., Iu
goslavia și Norvegia — au jucat pe 
teren propriu și au obținut victoria 
la diferențe care le pot pune la adă
post de vreo surpriză în partideie-retur: 
U.R.S.S. a dispus de Finlanda cu 
26—19, Iugoslavia de Austria cu

Știința Cluj, ne-a oferit noi amănunte 
de la această partidă : „Meciul a fost 
tot timpul echilibrat. Clujenii au mi
zat foarte mult pe pivoți, jucind cu 
multă precauție (aceasta și explică sco
rul strîns al intllnirii), in timp ce dina- 
moviștii au acționat mai colectiv, pu- 
nind adesea în valoare acțiunile lor pe 
contraatac. Ultimul minut de joc a 
fost dramatic. Clujenii conduceau cu 
43—40, dar s-au pripit de două ori, a- 
runcind la coș din poziții nerecoman
dabile. Iar cind mai erau 5 secunde 
pină la sfirșit (scor 44—43 pentru Di
namo), Cernea a avut posibilitatea să 
înscrie, dar a ratat. In orice caz, după 
părerea mea, victoria dinamoviștilor — 
care și in acest an se anunță reduta
bili pe teren propriu — este meritată".

„AM JUCAT MAI SLAB..."

Rezultate, clasamente...

în cursul pregătirilor ele și-au îndrep
tat atenția asupra unei mai bune or
ganizări a jocului. Reprezentantele 
noastre, care au părăsit duminică țara, 
vor alinia lotu> de bază, în frunte cu 
Boțan, Hector, Constantinescu, C. Du
mitrescu etc., cu care speră să rea
lizeze un rezultat bun.

ECHIPA TRUD MOSCOVA 
ÎNVINSA LA SCOR1

Duminică s-a disputat la Tata prima 
manșă a meciului dintre Spartacus Bu
dapesta și Trud—Moscova, deținătoa
rea Cupei. Spre surprinderea generală, 
Spartacus a cîștigat meciul la o di
ferență apreciabilă ; 16—7 (7—4).
Cele mai bune jucătoare: Hajck (5), 
Jona (4) și Fekete (3), respectiv Di- 
mitrievna (3) și Bobrova (2). Returul 
va avea loc la 26 ianuarie la Mos
cova. Invingătoarea acestei partide se 
va întîlni în semifinale cu Rapid Bucu
rești sau Fortschritt Weissenfels.

26—14, iar Norvegia de Olanda cu 
17—9.

Este interesant să reamintim că în 
caz de calificare echipele reprezen
tative ale U.R.S.S. și Norvegiei vor 
face parte din grupa a IV-a, în care 
sînt calificate direct selecționatele 
R.P. Romîne și Japoniei.

Al șaselea meci preliminar, Franța— 
Spania, a rămas deschis. în prima par 
tidă a învins Spania cu 16—13, dar 
diferența este mică și echipa franceză 
arc toate șansele s-o refacă și sa obțină 
calificarea în grupa a IlI-a (cu Ceho
slovacia, Danemarca și, mai mult ca 
sigur, Elveția).

în ce privește returul jocurilor rămase 
de disputat, programul lor este următo
rul î

17 ianuarie : Franța — Spania
18 ianuarie : Elveția — Luxemburg
19 ianuarie : Finlanda — U.R.S.S.
21 ianuarie : Austria — Iugoslavia.

Nu se cunosc date în privința tur
neului care trebuie sa desemneze echi
pa nord-americană (Canada — S.U.A.) 
și din grupa Afric-ii.

rul jucătoarelor de la Știința Bucu
rești. In atac, „zona" Mureșului a fost 
foarte strinsă. obligindu-ne să încer
căm coșul de la distanță. Iar majori
tatea acestor aruncări n-au reușit. A- 
poi, chiar și in apărare am avut mul
te slăbiciuni, permițind adversarelor 
(in special Varga și Madarasz) să ac
ționeze mai lejer. Și — ca să nu uit 
— procentajul slab la aruncările libere 
(din 20 am transformat doar 9) a in
fluențat, de asemenea, scorul final. In 
orice caz, formația mureșeană a jucat

MECIUL DINAMO BUC. — ȘTIINȚA TIMIȘ. 
IN CIFRE

DINAMO
— procentajul la aruncările din 

acțiune: 26/13 (rep. 1); 31116 (rep. 
11):

— procentaj la aruncări libere: 
20112;

— recuperări in atac: 6 (rep. I);
6 (rep. 11) ;

— recuperări in apărare: 15 (rep. 
I) 10 (rep. II);

— pase greșite: 10; — greșeli 
de tehnică: 5 ;

— greșeli personale: 26.

ȘTIINȚA
— procentaj la aruncările din ac

țiune: 41! 10 (rep. I); 36/16 (rep.
H) ;

— procentaj la aruncările libe
re: 22/14;

— recuperări în atac: 8 (rep. 1);
7 (rep. 11);

— recuperări în apărare: 6 (rep.
I) ; 12 (rep. 11) ;

— pase greșite: 4; — greșeli de 
tehnică: 7;

— greșeli personale: 25.

cu multă voință, meritînd să cîștige. 
Cit despre arbitrajul fraților Hotya, a- 
cesta a fost corect, dar mult prea se
ver, mai ales în aprecierea greșelilor 
personale. Astfel, Viorica Niculescu a 
avut în numai 10 minute 4 greșeli si 
în continuare randamentul ei a fost cu 
mult sub posibilități*.

Tncef-încef, întrecerile din cadrul 
„Cupei F.R.H.** — faza orașului Bucu
rești, — se apropie de sfîrșii. Au mai 
rămas trei etape și cîteva meciuri res
tante. Lupta pentru primul loc în com
petiția masculină continuă să se dea 
între Dinamo și Steaua, care s-au dis
tanțat de restul plutonului. In prezent, 
ele se află la egalitate de puncte: Di
namo însă, are un meci mai puțin dis
putat și păstrează astfel prima șansă.

Intîlnîrile de duminică au fost, în 
general, interesante, oferind spectacole 
de un nivel tehnic mai bun. Rezulta
tele, scontate, au dat următoarea înfă
țișare clasamentului i

1. Dinamo 10 9 0 1 197:121 18
2. Steaua 11 9 0 2 196:142 18
3. Rapid 10 6 0 4 214:178 12
4. Rai. Teleajej* 9 6 0 3 172:153 12
5. Știința 8 5 0 3 148:127 10
6. București jun. 10 2 0 8 160:232 4
7. Spaitac 11 2 0 9 160:250 4
8. I.C.F. 11 1 0 10 181:225 0

In ultima partidă a etapei de dumi-
nică, Rapid a întrecut selecționata de 
juniori a orașului București cu 29—18. 
La pauză juniorii conduceau cu 8—7 I 
La reluare însă, rapidiștii și-au reve
nit, au practicat un joc mult mai bun 
decît în prima repriză, mai organizat, 
mai rapid și mai eficace.

In întrecerea feminină, situația se
prezintă astfel:
1. Știința 8 7 0 1 118: 50 14
2. Rapid 6 6 0 0 116: 34 12
3. Confecția 8 3 1 4 60: 74 7
4. Electromagnetica 8 3 1 4 69: 94 7
5. București jun. 6 3 0 3 56: 50 6
6. Progresul 7 3 0 4 63:104 6
7. Fabrica de timbre 9 0 0 9 58:134 0

Duminică s-a mai disputat jocul Ști
ința — Progresul. Prima echipă a ob
ținut victoria cu 16—10 (5—2).

• La Sibiu s-au disputat noi jocuri 
în cadrul „Cupei F.R.H.“. Cele cinci 
meciuri masculine s-au încheiat cu ur
mătoarele rezultate :

S.S.E. Sibiu — A.S.A. I Sibiu 
21—19 (9—8); St. roșu Mediaș —

Concursul final de gimnastică artistică
Ultimul eveniment competițional al 

anului 1963 a fost finala concursului 
republican de gimnastică artistică, 
desfășurată la Brașov.

Participantele la întreceri (aproa
pe 60 de gimnaste din București, 
Arad, Timișoara, Ploiești și Brașov) 
au confirmat, în general, nivelul ac
tual atins de acest sport în țara noas
tră, precum și progresul continuu al 
gimnasticii artistice. La toate cele 4 
categorii de clasificare au fost gim
naste cure s-au impus în mod evi
dent printr-o comportare meritorie. 
La categoria maestre — Mihaela So
lomonov și Daniela Diaconescu ; la 
cat. I — Tamara Bompa și Ecaterina 
Ionescu ; la cat. a Il-a — Wibke Gross 
și Maria Straub, iar la categoria a 
IlI-a — Cornelia Muta, învingătoare 
la toate probele. Așa cum era de aș
teptat, pe echipe locul întîi a revenit 
Științei I.C.F. I, iar pe ansambluri o 
plăcută surpriză au oferit gimnastele 
arădence, care au ocupat primul loc.

Am vrea, cu acest prilej, să con
semnăm și numele antrenoarelor care 
își consacră eforturile în direcția dez
voltării gimnasticii artistice: Știința 
I.C.F. I (Julieta Cintoiu); Știința I.C.F. 
II (Mihaela Solomonov); S.S.E. 1 Buc. 
(Ana Hărgălaș); S.S.E. 2 Buc. (Ileana 
Jipa); S.S.E. Arad (Barbara Vass 
Frenkel); Petrolul Ploiești (Florica 
Călărașu); Știința Timișoara (Maria 
Raicu); S.S.E. Brașov (Marcela Cristo- 
loveanu).

CÎTEVA REZULTATE TEHNICE

CAT. a III-A: Impus-Cornelia Muta 
(Petrolul Ploiești) 8,90, Cornelia Tă- 
mășoiu (Știința Timișoara) 8,35, Paula 
Chiș (S.S.E. Brașov) 8,35; corzi — 
Cornelia Muia 9,00, Marta Pinteanu 
8,85, Anastasia Ionescu 8,60 (toate 
de la Petrolul Ploiești); liber ales — 
Cornelia Muta 8,90, Georgeia Sima 

S.S.E. I Sibiu 11—11 (6—5); Voința 
II Sibiu — „9 Mai" Cisnădioara 17—5 
(10—4); A.S.A. I Sibiu — Textila Cis- 
nădie 13—24 (5—11); St. roșu Mediaș 
— Voința 1 Sibiu 12—22 (4—13).

In competiția junioarelor — „Cupa 
Sportul popular*' — au avut loc par
tidele .

C.S.M. Sibiu — Textilistul Cisnădie 
9—5 (5—4); Voința Sighișoara — Tî- 
nărul muncitor Sibiu 11—0 (5—0);
Textilistul Cisnădie — Covorul Răși
nari 10—2 (3—0).

Marți sînt programate ultimele întîl- 
niri.

• Situația competiției desfășurate 
la Ploiești, după 3 etape, se prezintă 
astfel :

La fete, in clasament conduce S.S.E. 
cu 6 puncte, urmată de Textila Azu- 
ga, FI. roșie și Voința toate cu cite 
2 puncte. Un fapt regretabil petrecut 
in etapa a treia l-a constituit nepre- 
zeniarea echipei FI. roșie Dorobanțul 
in partida cu S.S.E.

La băieți, pe primul loc se află 
Petrolul, care anul acesta a prezen
tai o echipă Întinerită cu multe ele
mente valoroase promovate de la ju
niori. In etapa a treia. Petrolul a 
intrecut echipa de rezerve a Rafină
riei Teleajen cu 39—33. (M. Popescu 
și Gh. Alexandrescu, coresp.).

• La Brașov, în ultimele două 
etape desfășurate, meciurile s-au soldat 
cu următoarele rezultate: Dinamo 
Brașov — Tractorul Brașov 13—17 — 
rr.are surpriză; Chimia Făgăraș — 
Recolta Hăfchiu 18—16, Coloram Cod- 
lea — Textila Sf. Gheorghe 30—28, 
Chimia Făgăraș — Coloram Codlea 
23—15, Textila Sf. Gheorghe — Di
namo Brașov 7—40 (I), Tractorul Bra
șov — Recolta Hălchiu 29—18. In a- 
ceastă serie (îniîi), după opt etape 
conduce Dinamo Brașov cu 14 p., ur
mat de Tractorul și Chimia Făgăraș 
cu cite 10 p.

In seria a Il-a urma să se dispuți 
un singur joc, Știința Brașov — E 
colta Hărman, dar ultima echipă mi, 
s-a prezentat și Știința a fost declara
tă cîștigătoare cu 6—0. De altfel, Știin
ța conduce în clasament cu 10 puncte 
din 5 meciuri, urmată de Luceafărul 
Brașov care are 6 puncte și un joc 
mai puțin disputat. (C. Diaconescu și 
F. Bogdan, coresp.).

(Petrolul Ploiești) 8,90, Aurelia Deac 
(Știința I.C.F. II) 8,70; individual 
compus — Cornelia Muta 26,80, Aure
lia Deac 25,15, Georgeta Sima 24,80.

CAT. A II-A: Impus — Wibke Gross 
(Știința I.C.F. II) 8,75, Suzana Po- 
lonyi (Știința Timișoara) 8,55, Maria 
Straub (Știința I.C.F. II) 8,50; cerc 
— Wibke Gross 9,20, Maria Straub 
8,90, Maria Brata (Știința I.C.F, II) 
8,85; liber ales — Wibke Gross 9,00, 
Maria Straub 8,90, Victoria Vîlcu 
(S.S.E. 2 Buc.) 8,85; individual com
pus — Wibke Gross 26,95, Maria 
Straub 26,30, Suzana Polonyi 25,40.

CAT. I: Impus — Tamara Bompa 
(Știința I.C.F. 1) 9,30, Ecaterina Io
nescu (S.S.E. 2 Buc.) 8,75, Mioara 
Nica (S.S.E. 2 Buc.) 8,70; exercițiu cu 
obiect — Tamara Bompa 9,40, Ecate
rina Ionescu 9,35, Mariana Jinga 
(S.S.E. 2 Buc.) 9,15; liber ales — 
Tamara Bompa 9,55, Ecaterina Ionescu 
8,90, Aurora Covaci (S.S.E. 2 Buc.) 
8,70; individual compus — Tamara 
Bompa 28,25, Ecaterina Ionescu 27,00, 
Mioara Nica 26,45.

CAT. MAESTRE: exercițiu liber
ales fără obiect — Daniela Diaconescu 
(Știința I.C.F. I) 9,70, Mihaela Solo
monov (Știința I.C.F. 1) 9,65, Ileana 
Olaru (Știința I.C.F. I) 9,35; exercițiu 
impus cu obiect — Mihaela Solomo
nov 9,70, Ileana Olaru 9,55, Daniela 
Diaconescu 9,50; exercițiu liber ales 
cu obiect — Mihaela Solomonov 9,65, 
Daniela Diaconescu 9,50, Ileana Olaru 
9,45; individual compus — Mihaela 
Solomonov 29,00, Daniela Diaconescu 
28,70, Ileana Olaru 28,35.

PE ECHIPE: Știința I.C.F. I 189,80;
S.S.E. 2 Buc. 162,35; Știința I.C.F. II 
148,50; Știința Timișoara 134,10 S.S.E. 
Arad 133,50; S.S.E. 1 Buc. 123,90; Pe
trolul Ploiești 123,55; S.S.E. Brașov 
114,65.

PE ANSAMBLURI: S.S.E. Arad 
54,720; SS.E. 1 Buc. 52,650; S.S.E. 2 
Buc. 51,000; Știința Timișoara 49,050;
S.S.E. Brașov 48,000.
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SERIA VEST

• în cele 66 de meciuri disputate 
iu înscris 197 de goluri.

• Arbitrii au acordat 15 lovituri de 
11 m. dintre care 14 au fost trans- 
mate. Au realizat: Seneși (C.F.R. 
ad) — 4 lovituri; Matei (Electro- 
tere Craiova), Vasiu (Siderurgistul 
inedoara) — cîte două lovituri; Me
te (Pandurii Tg. Jiu), Horia (C.F.R. 
ad), Stingher (Tractorul Corabia), 
igvari II (Steaua roșie Salonta), 
Jan și Buciuceanu (Minerul Deva)
cîte o lovitură. A ratat: Buciuceanu 

tinerul Deva).

• S-a marcat un singur gol în 
aprie poartă. Autor: luhas (Teba 
ad).

O Metalul Tr. Severin are 22 de 
luri la pasiv, primite astfel: două 
asă (în 5 partide) și... 20 în de- 
isare (in 6 meciuri). Un golaveraj 
ib (12:26) are și Siderurgistul Hu- 
doara care, pe terenul adversarului, 
primit 21 de goluri și a marcat unul 
igurl Înseamnă că apărările celor 
oă echipe nu au fost bine puse la 
.net.

e Cel mai viguros atac: Vagonul 
ad — 29 de goluri marcate; liniile 
atac cele mai lipsite de eficacitate:

Antrenamente In sală 
la Stiinta Timisoara 9 9 9

TIMIȘOARA 13 (prin telefon).— 
uminică, fotbaliștii de la Știința Ti- 
ișoara au participat la a patra șe- 
nță de antrenament, ținută în sala 
implexului sportiv al Universității, 
ntrenamentul, cu o durată de 105 
inute, a constat în special din e- 
ircițiî care au avut scopul de a îm- 
înătăți pregătirea fizică generală a 
tbaliștilor. Au luat parte: Curcan, 
etru Popa, Urziceanu, Surdan, Ră- 
ilescu, Hlrșova, Tănase, lgna, R. La
ir, Manolache, Ciosescu, Lereter, Mi- 
ru, Botescu, Bîtlan.
Săptămîna aceasta, antrenamentele 

jr căpăta o intensitate sporită.

AL. GROSS—ooresp. reg.

.ocul 11 și explicațiile lui
Cu cîtva timp în urmă, la C.S.O. 

eahlăul Piatra Neamț a avut loc fe- 
ința de analiză a secției de fotbal. 
'esigur, locul 11 deținut la sfîrșitul 
irului în clasamentul primei serii a 
ategoriei B de Ceahlăul, cu 12 puncte 
cumulate și cu un golaveraj negativ 
23:27), este nesatisfăcător. Din re/e- 
atele prezentate, ca și din discuțiile 
urtate cu prilejul acestei analize a 
eieșit faptul că echipa nu i-a mul- 
'imit pe numeroșii ei susținători.
Care au fost cauzele acestei com- 

ortări nesatisfăcătoare ? în primul 
ind, lipsa de pregătire. Conducerea 
lubului și biroul secției de fotbal nu 
u controlat și nu au manifestat exi- 
ență față de munca pe care o de
puneau antrenorii. Existența unui lot 
estul de îmbătrinit și, legat de 
ceasta, lipsa de atenție acordată creș- 
erii tinerelor cadre, s-au reflectat în 
Icătuirea echipei. Astfel, au fost în- 
împinate greutăți în realizarea prove- 
terilor federației privind obligației- 
alea existenței în echipă a cel puțin 
rei jucători sub 23 de ani.

Referatele și discuțiile au subliniat 
ititudinea frumoasă pe care au avut-o 
mii jucători în meciurile din turul 
•ampionatului, ca și lipsurile care mai 
tăinuie în educația altora, printre 
'are Mihalache II, Vintilă, V. Cafaros.

Ținîndu-se seama de cele reieșite la 
maliză, au fost luate o serie de ma
uri pentru îmbunătățirea muncii sec- 
iei de fotbal.

CORNEL NEMȚEANU-coresp.

C în cifre și fapte

Minerul Deva a atacat cu multă vigoare in partida cu Teba Arad, așa cum 
se poate vedea și din această fotografie

Foto: V. Onoiu — Deva

Victoria Călan și Elecfroputere Cra
iova — cite 10 goluri marcate.

• Cea mai bună apărare: Pandurii 
Tg. Jiu — 8 goluri primite.

SERIA NORD

• De-a lungul turului au fost în
scrise 208 goluri.

• Au fost acordate 16 lovituri de 
la 11 m, dintre care 4 au fost ratate. 
Au transformat: Bujor (Unirea Dej), 
Petrică (Minerul Bihor), Hișu (Soda 
Ocna Mureș) — cîte două lovituri; 
Bandi (Unirea Dej), Mileșan (Me- 
trom Brașov), Lazăr (Chimica Tîr- 
năveni), Stoica (Faianța Sighișoara). 
Tamaș (Rapid Tg. Mureș), Ignat 
(Metalurgistul Baia Mare) — cîte o 
lovitură. Au ratat: Bujor (Unirea Dej), 
Balaș (Minerul Baia Sprie), Mileșan 
(Metrom Brașov) și Naghi (Chimica 
Tirnăveni).

• Au marcat In proprie poartă i 
Naghi (Rapid Tg. Mureș) — două 
goluri; Curiifan (Rapid Tg. Mureș), 
Stroe (Chimica Tirnăveni), Ganea

CE
Ajuns la fotbal din alte sporturi de 

echipă (baschet, handbal, hochei) unde 
este folosit de mai multă vreme, pressingul 
(prin care se înțelege o apărare agresivă, 
dar regulamentară) cucerește tot mai mult 
teren în sportul cu balonul rotund. Pres- 
singul se poate folosi ca o formă de apă
rare .om la om* fie pe tot terenul, tie 
numai pe jumătate sau porțiuni de teren. 
De asemenea, pressingul poate fi folosit în 
mod individual sau colectiv, ionnă mai di
ficilă dar spre care se tinde.

CARE ESTE SCOPUL PRESSINGULUI?

In cazul unei acțiuni de atac nereușite 
se urmărește să se împiedice declanșarea 
contraatacului de către adversar prin mar
carea agresivă și urmărirea de aproape a 
jucătorului cu mingea. In afară de aceasta 
se dezorganizează jocul colectiv al adver
sarului (scoțîndu-1 din ritm), se creează po
sibilitatea anihilării jucătorilor periculoși 
și se permite în același timp o bună organi
zare și momente de răgaz propriei apărări.

In jocul modern folosirea pressingului de 
către înaintași a devenit un lucru tot mai 
obișnuit, el fiind o primă acțiune pe care 
înaintașul trebuie să o întreprindă în mo
mentul pierderii mingii. Pentru a se evita 
crearea superiorității numerice a adversa
rului, înaintașii trebuie să recurgă la pres
sing împiedicînd prin aceasta organizarea 
jocului de către adversar. Înaintașul res
pectiv trebuie să lupte pentru recucerirea 
mingii trecînd la sarcini de apărare, uneori 
chiar agresive, pentru a împiedica dezvol
tarea atacului advers.

Echilibrul defensiv trebuie realizat per
manent printr-o colaborare strînsă între 
înaintare și apărare și se obține prin con
tribuția activă și mobilitatea tuturor jucă
torilor. In cazul unui atac advers, echipa 
nu trebuie să fie surprinsă, descoperită cu 
un dispozitiv prea larg și eu atacanții 
adverși demarcați. Atacarea insistentă a 
adversarului cit mai departe de poarta 
proprie, poate opri de cele mai multe ori 
atacurile adverse și totodată realizează 
echilibrul defensiv.

Este bine ca atacul advers să fie ani
hilat din momentul și locul în care începe 
să se dezlănțuie.

CUM SE EXECUTA PRESSINGUL DE CĂTRE 
ATACANȚI ?

1. Cînd mingea a ieșit în aut de poartă 
și urmează să fie repusă în Joc de către 
adversar.

In această situație cînd adversarul este 
considerat în atac, sarcina atacanților este 
de a împiedica organizarea și dezvoltarea 
atacului. In principiu, marcajul aplicat de 
atacanți se execută în ielul următor : ex
tremele marchează fundașii, iar înaintașii 
centrali pe fundașii centrali adverși, împie
dicînd, astfel, transmiterea mingii. Acest 
principiu rămîne valabil în cazul de față 
cînd repunerea mingii se face de către 
portarul advers. 

(Minerul Bihor), Embriș (Gloria Bis
trița) cîte un gol.

• Gloria Bistrița (locul V, 12 punc
te) este singura echipă care a reușit 
să învingă liderul. Recolta Cărei, pe 
propriul lui teren (in etapa a Xl-a 
cu 3—2) și — de asemenea — sin
gura echipă care nu a pierdut nici un 
punct pe teren propriu.

• in afara primei etape, cînd a o- 
cupat locul al V-lea, Recolta Cărei 
s-a clasat apoi numai pe primul loc.

• Rapid Tg. Mureș este singura 
echipă din cele 4 serii ale categoriei 
C care are 3 autogoluri 1

• Cea mai bună linie de atac din 
serie s-a dovedit cea de la Unirea 
Dej, cu 28 de goluri marcate. La polul 
opus se află Metalurgistul Baia Mare, 
ai cărei atacanți au înscris doar 9 
puncte.

• Apărarea liderului, Recolta Că
rei, s-a arătat cea mai bună: 11 go
luri primite. In schimb, Rapid Tg Mu
reș nu se poate lăuda cu cele 27 de 
goluri primite

Colțul specialistului

ESTE PRESSINGUL?
Dacă, de exemplu, repunerea mingii în 

(oc se face de către fundașul stînga, atunci 
extrema noastră dreaptă va trece la apli
carea unui marcaj .om la om’, a jucăto
rului care va veni la primirea balonului 
(extrema sau mijlocașul advers de pe par
tea respectivă). In situația de față pressin
gul se execută fără minge, fiind aplicat 
sub supraveghere. Numai în momentul în 
care mingea se află în posesia unui ad
versar direct pressingul devine strîns și 
agresiv.

2. Cînd mingea se află la portarul ad
vers șl urmează sâ fie repusă în joc. 
In această situație se pot ivi două aspecte:

a) portarul a prins mingea printr-un șut 
de la distanță; neavînd în zona sa ata
canți adverși, va repune mingea în joc 
nestingherit ;

b) portarul a prins mingea în urma unei 
acțiuni desfășurate în apropierea porții în 
prezența adversarului.

La primul aspect răxnîn valabile cele 
discutate mai înainte.

Cu privire la cel de al doilea aspect 
este bine ca unul dintre înaintași să îm
piedice în mod regulamentar repunerea în 
joc a mingii de către portar, silindu-1 pe 
acesta la o execuție mai puțin precisă. In 
cazul în care unul din înaintașii centrali 
execută acest luciu, extremele vor supra
veghea fundașii, iar celălalt înaintaș cen
tral va supraveghea prin intercepție funda
șii centrali, urmînd a ii gata să execute 
pressingul în cazul că mingea a fost trans
misă la unul din aceștia.

3. Cînd atacul a lost anihilat In zona 
extremelor.

In cazul că extrema proprie a fost de
posedată de minge de către fundașul ad
vers el va trece imediat Ia urmărirea fun
dașului căutînd să împiedice cu orice preț 
declanșarea atacului sau contraatacului 
adversarului. In situația în care extrema 
luptă pentru iecîștigarea mingii și ceilalți 
înaintași au datoria de a aplica pressin
gul asupra adversarilor direcți.

In folosirea pressingului în această si
tuație se poate ivi cazul în care extrema 
nu mai poate ajunge din diferite motive 
(căzut-accidentat) fundaș-ul advers care a 
interceptat mingea. Atunci înaintașul cel 
mai apropiat va trece la urmărirea funda
șului cu mingea și aplicarea pressingului.

Principiul ajutorului reciproc este de mare 
actualitate în folosirea cu succes a pressin
gului.

4. Cînd atacul propriu a fost anihilat 
in zona centrală. Și în această situație 
principiul aplicării pressingului rămîne va
labil, înaintașii centrali căutînd să împie
dice printr-un marcaj agresiv organiza
rea atacului advers. Este bine însă ca în
totdeauna, în cazul că unul din înaintașii 
centrali este angajat în pressing, celălalt 
înaintaș să rămînă avansat, vîif de atac, 
pentru a participa la finalizare în caz de 
contraatac. AceSt lucru este ușurat de fap
tul că rare sînt situațiile cînd adversarul 
pleacă înainte cu amîndoi fundașii centrali.

5. Cînd adversarul ne domină In propria 
noastră jumătate de teren.

• „Ca urmar a unei munci mai 
bine orientate dusă în cadrul asocia
țiilor sportive șl a unei activități in- 
structiv-educative mai intense, turul 
campionatului raional de fotbal a mar
cat un oarecare progres față de ediția 
trecută, își începe scrisoarea sa tov. 
CONSTANTIN DICU, președintele con
siliului UCFS ai raionului Slatina. 
S-au evidențiat în această privință e- 
chipele Recolta Slătioara, Recolta Mil- 
cov, Recolta G.A.S. Piatra-sat, Metalul 
Slatina, Steaua roșie Potcoava și Avin- 
tul Oporeiu. Pe de altă parte, for
mații ca Avintul Priseaca, Recolta Bre- 
beni, S.M.T. Tîmperti ș.a, au avut 
unele comportări nesportive din dorința 
de a cîștiga cu orice preț pe teren 
propriu. Comisia raională de fotbal nu 
a luat măsurile ce se impuneau. Din 
cele 18 echipe participante la campio
natul raional, 12 sînt ale unor gospo
dării agricole colective din raionul 
nostru".

• Anul trecut A. S. Alud a realizat 
unele performanțe frumoase: s-a Cla
sat pe primul l-ic în campionatul re
giunii Cluj nepierzînd nici un joc și 
s-a calificat în 16-imile „Cupei R.P.R." 
Despre toate acestea ne-a scris cores
pondentul nostru IOAN BARBU, din 
Aiud. Să-i dam cvvîntul: „De la în
ceput trebuie să arătăm ținuta disci
plinară a acestor fotbaliști în timpul 
meciurilor. Ca urmare, da mai bine 
de un an, A. S. Aiud nu are nici un 
jucător sancționat. Procesul de in
struire, condus de antrenorul Ovidiu 
Hulea (care se ocupă de pregătirile 
echipei din 1957), a decurs în mod 
exemplar, iar întreaga echipă — în 
frunte cu antrenorul — și-a trecut 
toate normele pentru obținerea Insig
nei de Polisportiv. Jucătorii fac parte 
din Întreprinderea metalurgică Aiud: 
nouă dintre ei sînt electricieni, bobi
natori, lăcătuși etc., iar șase tehnicieni 
sau funcționari. Dar nu numai primei 
echipe i se acordă o atenție deose
bită. Și juniorii sînt la înălțime: ei 
dețin tot locul 1 iii campionatul regio

In această situație pressingul trebuîe să 
fie mult mai accentuat dar regulamentar, 
dat fiind că distanța față de poarta pro
prie s-a. micșorat. Nu trebuie lăsat nicio
dată jucătorul advers oare are mingea să 
o controleze nestingherit sau să gîndească 
prea mult. Atacanților le revine sarcina 
de «prim șoc’ în această situație, contri
buind astfel la consolidarea apărării pro
prii și împiedicarea organizării în voie a 
acțiunilor ofensive ale adversarului.

Să presupunem că extrema stingă ad
versă joacă retrasă și ieșirea la un mar
caj strict de către fundașul dreapta este 
oarecum hazardată ; extrema dreaptă pro
prie are sarcina să aplice un pressing 
asupra jucătorului advets cînd acesta a 
primit mingea, căutînd astfel ca apărarea 
să nu fie dislocată sau să creeze culoar 
de pătrundere spre poarta proprie.

★
Folosirea cu succes a pressingului de 

către atacanți necesita o pregătire supe
rioară a acestora din toate punctele de 
yedere.

Din punct de vedere fizic, atacanți! tre
buie să fie rapizi, să posede forță pentru 
lupta directă cu adversarul, să aibă o 
bună rezistență pentru a putea face față 
atît sarcinilor de atac cît și de apărare.

Din punct de vedere tehnic, pe lingă o 
pregătire tehnică perfectă trebuie să cu
noască șl procedee tehnice folosite de apă
rători ca atacul la minge, deposedarea 
etc.

Din punct de vedere tactic, o bună și 
rapidă gîndire tactică care să faciliteze 
soluționarea în bune condiții a situațiilor 
tactice ivite pe teren, să aibă simțul anti
cipării acțiunilor de apărare și atac.

Din punct de vedere moral-volitiv, să 
aibă voință, perseverență, combativitate.

Din punct de vedere teoretic, cunoaște
rea perfectă a sarcinilor de atac și apă
rare în cadrul echipei.

Formarea acestor calități se face în pro
cesul de antrenament în care sareina an
trenorilor este de a asigura o pregătire 
multilaterală jucătorilor pentru a putea 
face față cu succes sarcinilor din ce în 
ce mai mari ridicate de progresul Jocului 
de fotbal.

In antrenamentul modern de perfecționare 
a diferitelor procedee tehnice și tactice 
antrenorul trebuie să plece de la jocul 
propriu-zis, în care mingea se cîștigă în 
luptă directă cu adversarul de jucătorul 
care dispune de viteză mai bună, de forță 
și de ușurința cu care execută diferite 
procedee tehnice, necesare rezolvării fazei 
de joc.

Din observațiile făcute asupra echipelor 
noastre fruntașe, pressingul înaintașilor nu 
este folosit ca o armă tactică în consolida
rea și perfecționarea jocului apărării. Rar 
sînt văzuți înaintași care să folosească în 
mod permanent pressingul ; ei îl exercită 
în mod sporadic la îndemnurile, uneori de 
pe tușe, ale antrenorilor. Tehnica pressin
gului de către înaintași trebuie să devină 
o deprindere permanentă și să apară ca 
o caracteristică a înaintașilor noștri. La 
Petrolul Ploiești, folosirea acestui impor

nal avînd 23 de puncte și un gol
averaj de invidiat: 86—11“.

• Cine nu-1 cunoaște pe fotbalistul 
Mihai Țîrlea de la U.T. Arad ? Puțini 
însă dintre cei care l-cu admirat pe 
terenurile de sport știu mai multe a- 
mănunte despre cel care este golgete- 
rul echipei din Arad. Aceste amănunte 
ni le oferă corespondentul nostru Tl- 
BER1U _ HOTĂRAN din Arad > „Pe 
Mihai Țîrlea îl simpatizează toți mun
citorii de Ia Uzinele textile din orașul 
nostru. Aici el a avut posibilitatea să 
se califice în frumoasa meserie de 
lăcătuș și este un exemplu demn de 
urmat atît în muncă cit și în sport. 
Încă de mic Țîrlea a îndrăgit jocul 
cu balonul rotund. Și-a făcut ucenicia 
in echipa clasei de la școala elemen
tară din cartierul Gai-Ărad și apoi 
în echipa de pitici a întreprinderii „7 
Noiembrie" din Arac. Mai tîrziu și-a 
continuat pregătirile în echipa de ju
niori de la U.T.A. Di pă puțină vreme 
a fost promovat în prima formație. 
Aceasta este — pe scurt — cariera 
fotbalistică a lui Țîrlea".

• „Dacă în anul competițional 1962— 
1963 juniorii echipei Arieșul Turda au 
făcut o figură destul de modestă, in 
activitatea lor din prima jumătate a 
sezonului 1963—1964 s-a observat un 
salt valoric, ilustrat prin locul I, in 
seria a Xl-a, ocupat la terminarea tu-, 
rului campionatului republican de ju
niori. Acest lucru se datorește in mare 
măsură atît exigenței pe care o mani
festă tînărul instructor de fotbal Flo- 
rea Gheorghe (fost jucător la Arieșul), 
cit și conștiinciozității cu care tinerii 
fotbaliști urmăresc și aplică indicațiile 
lui", arată în scrisoarea sa corespon
dentul nostru LAZAR PETRU din Tur
da. El continuă subliniind că „asocia* 
ția sportivă a creat echipei condiții 
optime pentru antrenamente".

INFORMA TIE
Joi 16 ianuarie a.c. cu începere de 

la ora 17, la clubul Dinamo va avea 
loc ședința de analiză pe 1963 a co
legiului de antrenori al orașului Bucu
rești. La această ședință sînt invi-: 
tați să ia parte toți antrenorii din 
Capitală.

tant mijloc taGtic nu se aplică ca o regulă 
generală și permanentă. El este făcut în 
mod spontan, mai mult ca o revanșai© a 
atacului în momentul in care a fost depo
sedat de minge.

înaintașii echipei noastre consideră că 
sarcina lor ește să participe la acțiunile 
ofensive, iar contribuția lor la Jocul de 
apărare să se rezume doar la folosirea 
temporară a aglomerării și aceasta în spe
cial la jocurile din deplasare. Se observă 
clar că înaintașii noștri fug de luptă, nu 
le convine Jocul bărbătesc în forță, nu au 
însușite procedeele de deposedare, cerute, 
de folosirea pressingului.

In jocurile internaționale susținute de 
echipa noastră, o lecție bună .despre utilii 
tatea folosirii pressingului de către înain
tași’ ne-a oferit-o echipa turcă, Fenerbahce 
Istanbul, care atît la Istanbul, dar mal 
ales Ia Ploiești, ne-a surprins prin perfie-* 
verența cu care a folosit pressingul pe In-> 
treaga durată a partidei. La Ploiești, apă* 
rătorii noștri au fost rar în situațiile în 
care să paseze nestingheriți, așa cum sînt 
obișnuiți deobicei. Folosirea pressingului 
era folosit de toți atacanții, atît în mod 
individual cît și colectiv. In zona pierderii 
mingii de către atacanți se trecea la un 
pressing combativ care ne-a dezorganizat 
jocul în majoritatea timpului.

Neșters ne rămîne în memorie folosirea 
pressingului de către extremul stînga Jure 
Selim, care l-a scos aproape din sărite 
pe fundașul nostru Pahonțu.

★
In concluzie : 1. pressingul este 6 armă 

de apărare agresivă prin care adversarul 
este împiedicat să-și organizeze jocul, 
printr-un marcaj ,om la om’ care poate 1 
fi aplicat pe tot terenul sau numai pe o 
porțiune de teren. 2) pressingul se poate 
executa cînd adversarul este în posesia 
mingii ca și atunci cînd nu este încă în 
posesia ei. In primul caz el se execută 
strîns, agresiv, iar în al doilea caz se 
execută la intercepție, prin supraveghere.
3) cu cît adversarul este mai aproape de 
poarta noastră pressingul trebuie să de
vină mai Btrins și mai agresiv, pentru a 
împiedica organizarea acțiunilor adverse.
4) executarea pressingului de către atacanți 
presupune o pregătire multilaterală a ju
cătorilor care trebuie să facă față atît sar
cinilor de atac cît și de apărare, fapt ce 
reclamă învățarea și perfecționarea pro
cedeelor tehnice și tactice corespunzătoare.

Antrenorii noștri au datoria să formeze 
atacanților calitățile fizice și psihice pre
cum și deprinderile tehnice ce sînt cetute 
de folosirea .pressingului*.

prof. CONSTANTIN CERNA1ANU 
antrenor la „Petrolul" Ploiești

(Din raportul prezentat la Consfătuirea 
cu antrenorii, organizată de către FRF)



Noi asociații sportive SCHI

CLUJ. Din inițiativa unui grup de 
iubitori ai sportului de la întreprin
derea de transporturi auto a regiunii 
a luat ființă în urmă cu cîteva zile 
asociația sportivă IRTA-Cluj. Imediat 
după ședința de constituire, s au în
scris în asociație 250 de persoane. 
Printre primele măsuri luate de con
siliul asociației — președinte ing. Va- 
sile Trifu — figurează: înființarea 
secțiilor de fotbal, șah, box și turism 
precum și mobilizarea membrilor aso
ciației la amenajarea, prin muncă 
voluntară, a unei săli de șah.

Gh. Benga-coresp.

SINAIA. Bucegi — așa se numește 
asociația sportivă înființată recent pe 
lîngă întreprinderea de gospodărire 
orășenească din localitate. Cei peste 
300 de membri UCFS care și-au dat 
adeziunea pentru a face parte dir* a- 
sociația Bucegi vor activa în cinci 
•ecții pe ramuri de sport: schi-bob, 

volei, popice și turism-alpinism. 
Dintre proiectele de viitor ale consi
liului am reținut: mărirea numărului 
de membri la 1200, înființarea de noi 
«ecții — fotbal, atletism și tenis de 
masă.

I. Suditu-coresp.

TG. MUREȘ. Pină nu de mult ama
torii de sport din unele unități cu 
un număr redus de salariafi nu aveau 
unde pf-actica sportul, nefiind în-

De la LE.B.S.
Pentru jocul internați® rl de bas

chet STEAUA — GALATASARAY, 
(Turcia), din cadrai „Cupei campio
nilor europeni" oe se desfășoară sîm- 
bătă 18 1 a.c., în sala Floreasca, bile
tele se puc în vînzare la casa din 
str. Ion Vida. începînd de miercuri 
15 I. a.c.

A apfirut

num tirul 1/1964 al revistei

SPORT
Din conținutul variat și bogat ilustrat 

al acestui număr recomandăm :

• Revelionul 1964

• Vacanța fericita

• Sănlușul in regiunea Maramureș

• Cu aparatul de fotografiat în două 
săli de antrenament

• FOTBAL : Portret — Crăiniceanu

• Blndea și Lup aș într-o fază de a- 
cum 25 de ani • Antrenorul federal 
Ar jelo Niculescu despre anul fotba
listic 1963 • Pentru albumul dumnea
voastră : C.S.M.S. Iași > Fotbaliștii 
străini din Italia

• ATLETISM : Portret olimpic — Andrei 
Barabaș • Noutăți tehnice la Tokio

• Recordurile mondiale (masculin)

• VOLEI : Tractorul și maestrul său
emerit

• DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI

• Cei mai buni în 1963

• MAGAZIN SPORTIV

Găsiți acest număr la orice chioșc al 
difuzării piesei din Capitală și din 
tară. 

AGENȚIILE Șl FILIALELE O. N. T. „CARPATI" DIN TOATA TARA 
AU PUS IN VÎNZARE LOCURI PENTRU ODIHNA Șl TRATAMENT 
BALNEAR ÎN TRIMESTRUL I 1964, CU PLECĂRI IN STAȚIUNI ÎNCE- 
PÎND DE LA 5 IANUARIE 1964.

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

— Govora, Herculane, Ocna-Sibiu, Bazna, Victoria 1 Mai, Victoria 
9 Mai, Sovata, Pucioasa, Olănești, Slânic-Moldova, Căciufata, 
Sîngeorz-băi, Buziaș, Borsec, Vatra-Dornei.

și reduceri de 20—25% la odihnă în următoarele localități:
Sinaia, Bușteni, Predeal, Păltiniș-Sibiu, Borsec, Sovata, Tușnad.

3-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 
calea ferată și autobuze.

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

Rețineți din timp locuri pentru tratament și odihnă în trimestrul 
1-1964 la agențiile și filialele O.N.T. „Carpați" din întreaga țară.

scriși în nici o asociație sportivă. A- 
cest neajuns a fost acum înlăturat prin 
înființarea unei asociații sportive în 
care s-au înscris 280 de salariați de 
la O.C.L. Alimentara, T.A.P.L., 
I.R.V.A., O.C.L. Produse industriale 
etc. Noua asociație, Comerțul, are ca 
președinte pe tov. Gavril Țorlea și 
secretar pe tov, Gheorghe Kodacz, 
Pentru început membrii UCFS de la 
nComerțulu vor activa în secțiile de 
baschet, hochei pe gheață, schi și te
nis de masă iar în primăvară vor prac
tica fotbalul și turismul. Timpul fiind 
propice practicării sporturilor de iarnă 
în secțiile de schi și hochei au și în
ceput antrenamentele.

I. Pău? - coresp.

Despre
Este știut că reușita întrecerilor 

pugilistice depinde în mare măsură de 
felul cum este organizată munca oficia
lilor.

Principala răspundere o are arbi
trul de ring, care este conducătorul 
luptei și de el depinde desfășurarea 
corectă a întregului meci, sub aspect 
regulamentar și estetic.

Pentru ducerea la îndeplinire a mul
tiplelor cerințe ce-i revin, arbitrul de 
ring trebuie să fie bine pregătit.

Cunoștințele teoretice trebuie însă îm
binate cu practica. Vizitînd cu regula
ritate sălile de antrenament.^ arbitrii 
vor cîștiga experiența necesară pentru 
conducerea luptei, la același timp, ală
turi de antrenori, ei vor contribui la 
corectarea stilului de luptă al boxerilor.

Arbitrul trebuie să vadă tot ce se 
petrece între corzile ringului. Dacă ar
bitrul nu observă și nu sancționează 
prompt loviturile și acțiunile neregle
mentare, atunci boxerii — mai ales 
cei mai experimentați — iși vor da 
seama de slăbiciunea conducătorului de 
luptă și vor continua să abuzeze de 
infracțiuni.

Toate acestea nu însemnează că ar
bitrul va interveni prea des. ci va lăsa 
boxerilor inițiativa. Prin gesturi 
clare și expresive, un arbitru bun va 
demonstra în mod evident infracțiunile 
comise de boxeri și astfel va reuși ca 
atît concurentul, cît și spectatorii să 
înțeleagă care dintre lovituri sau ac
țiuni au fost defectuoase. Folosirea 
semnelor convenționale este o metodă 
deosebit de eficace atît la competițiile 
interne, cît mai ales la meciuri inter
naționale.

Arbitrul trebuie să fie consecvent de 
la primul sunet al gongului pînă la 
sfîrșitul meciului. Dacă la început va 
trece cu vederea unele neregularități, 
atunci va putea aluneca ușor pe o 
pantă greșită și va pierde din mînă 
conducerea luptei, care mai tîrziu va fi 
greu de recîștigat.

Este o condiție indispensabilă ca 
arbitrul să cântărească calm și princi
pia] toate situațiile din ring. Arbitrul 
trebuie să știe care este diferența în
tre o eschivă laterală și aplecarea peri
culoasă cu capul înainte, între situații 
de „țineri reciproce" (break) sau cînd 
„ține" numai unul dintre boxeri.

Numai arbitrajul corect servește la 
dezvoltarea boxului. Regulamentul nu 
prevede alte criterii decît victoria bo
xerului mai bun I Deciziile greșite au 
efect distructiv în calea dezvoltării 
sportului cu mănuși. Doar arbitrii slabi 
iau în considerație manifestările gălă-

-j . ij m ---------
Echipe noi 

în campionatul republican
în întrecerile primei etape a campio

natului republican pe echipe «înt an
grenați și popicarii din localități unde 
pină acum acest joc nu se practica în 
mod organizat. Astfel, la campionatul 
raionului Găiești s-au înscris 5 echipe. 
După consumarea turului, primul loo 
în clasament a revenit formației Voința 
Găiești, care a totalizat 12 p. Urmează 
în ordine Unirea Plafar cu 10 p, Fla
căra Valea Mare 8 p, Mecanizatorul 
S.M.T. 6 p și Argeșul T.U.G. 4 p. 
De-a lungul competiției s-au remarcat 
Dinu Iancu (Voința Găiești), Alexandru 
Iordache (Flacăra Valea Mare), Mir
cea Dinu (Voința Găiești) și Ion Gri- 
gore (Mecanizatorul).

arbitrul de ring

Meci din întîlnirea R.P.R. — R. S. F. Iugoslavia. Arbitrul Marin Slănescu 
atent, este gata să intervină.

gioase ale suporterilor unuia din com
petitori.

Arbitrul are rolul de a contribui și 
la educarea spectatorilor în înțelegerea 
regulilor sportului cu mănuși. Nu sînt 
arbitri buni cei care „vînează" o 
simpatie ieftină și se lasă influențați 
de către unele elemente nesportive — 
tot mai puține la număr — din rîndti- 
rile spectatorilor. Cu arbitraje părtini
toare se frînează dezvoltarea calitativă 
a boxului și se fac deservicii boxerilor a- 
vantajați de „terenul propriu", de
oarece acești „eroi locali" vor crede 
că boxează bine, iar deplasindu-se în 
alte localități, vor fi sancționați pe 
drept de către oficiali.

Prin arbitraje bune și decizii juste, 
arbitrii pot contribui la atragerea tine

1X2X1X21 PRONOEXPRES
367 794 lei report la Pronoexpresul de mîine

Concursul Pronoexpres de mîine, 
miercuri 15 ianuarie beneficiază de un 
report exceptional care se ridică la 
367 794 lei.

Acest report constituie un record și 
el este un îndemn de a vă prezenta cu 
cît mai multe variante la concursul 
Pronoexpres de mîine.

Deși s-a Înregistrat un report atît 
de important, totuși premiile concursu
lui Pronoexpres din 8 ianuarie au fost 
dintre cele mai atractive. Astfel, sin
gura variantă de categoria a Il-a a 
primit — împreună cu premiul excep
țional — suma de 82847 lei.

Vă reamintim că la concursurile 
Pronoexpres, în cazul neexistenței va
riantelor de categoria I se acordă — 
prin tragere la sorți — un premiu ex
cepțional în valoare de 25.000 lei unei 
variante de categoria a Il-a, sumă care 
se preia din fondul categoriei I.

• Rezultatele concursului PRONO
SPORT de duminică 12 ianuarie lasă 
să se întrevadă acordarea unor premii 
de ridicată valoare. Faptul că două 
dintre echipele care porneau ca mari 
favorite, Milan și Juventus, au fost 
ținute în șah pe teren propriu cons
tituie o mare surpriză. In afară de 
aceste „X“-uri, concursul din 12 ia
nuarie prezintă nu mai puțin de patru

Un reușit campionat orășenesc a or
ganizat și comisia de specialitate din 
Cîmpulung Muscel. Turul competiției 
a fost cîștigat de Voința cn 15 p, ur
mată în ordine de Minerul 13 p, Mus
celul U.M.M. 12 p, Viitorul 11 p, Elec
trica 11 p, Sănătatea 10 p. O bună pre
cizie în lansarea bilei au dovedit-o Tr. 
Cîrnaru (Voința), Gh. Enghi (Voința) 
și Stelian Badiu (Muscelul U.M.M.).

In campionatul raionului Turda, e- 
chipele Izolatorul, Chimia și Cimentul 
(toate din Turda) s-au detașat de cele
lalte adversare, reușind să ocupe, în 
această ordine, primele 3 locnri în cla
sament.

rilor dornici să practice boxul. Pentru 
ca arbitrii să presteze totdeauna arbi
traje corespunzătoare cerințelor ac
tuale, este bine să existe o colaborare 
între ei și antrenori, sînt lecomandate 
analizele arbitrajelor după fiecare gală 
și discuții profesionale cu cadrele teh
nice, discuții, chiar cu boxerii arătîn- 
du-li-se prizma prin care privesc ar
bitrii acest sport.

In conclrzie, arbitrii trebuie să ac
tiveze neobosit și să depună eforturi 
susținute pentru dezvoltarea boxului,- 
punînd un accent pe ridicarea calității 
acestui sport pentru obținerea unor cît 
mai mari succese pe plan intern și 
internațional.

PETRU M1HELFI 
arbitru de box

„2“-uri, dintre care două realizate de 
Inter și Bologna, protagoniste ale 
luptei pentru primul loc în clasamen
tul diviziei A.

între timp, s-a disputat o restanță a 
diviziei B, Pro Patria — Varese 1-0, 
este prima înfrlngere a lui Varese în 
actualul campionat

Vă prezentăm acum programul con
cursului nr. 3 din 19 ianuarie.

I. Internazionale - Milan (A)
II. Atalanta - Spăl (A)
III. Bologna - Roma (A)
IV. Catania - Messina (A)
V. Fiorentina - Mantova (A)
VI. Lazio - Juventus (A)
VII. Modena - Lanerossi (A)
VIII. Sampdoria - Genoa (A)
IX. Torino - Bari (A)
X. Cagliari - Udinese (B)
XI. Foggia - Varese (B)
XII. Napoli - Brescia (B)
• Al ll-lea autoturism la SPORT

EXPRES. Cu cîteva zile în urmă a 
fost anunțat la Direcția generală 
LOTO-PRONOSPORT al ll-lea AU
TOTURISM LA CONCURSUL SPE
CIAL SPORTEXPRES — trimestrul 
IV/1963. Autoturismul a fost obținut 
de participantul ION VAS1LE din 
com. Țintea, raionul Cîmpina, regiunea 
Ploiești. Dar lista cîștigurilor la

Pe schiuri!
(Urmare din pag. 1)

au fost inițiate la Gheorghieni, Odoi 
hei și Miercurea Ciuc.

Datorită faptului că în iarna acea 
sta zăpada a căzut devreme, atît 1 
Tg. Mureș cît și în celelalte centr
de schi din regiune, antrenamentele a 
început din luna decembrie. Actua 
mente, cei 28 de schiori ai asociații 
sportive, Știința din Tg. Mureș s 
pregătesc zilnic sub îndrumarea pro 
I. Zoldeș. Secția a fost dotată c 
materialul și echipamentul necesa 
Cu multă atenție se pregătesc și c 
24 de schiori ai asociației Come 
țul. Schiorii de la Știința șl c 
la Comerțul an și participat la prime 
concursuri de verificare. Mai slab s 
prezintă situația la secția de schi 
asociației Sanitarul, unde pregătiri 
nu se efectuează sub controlul unui ai 
trenor sau Instructor.

De curînd, cu sprijinul clubului spo 
tiv orășenesc Mureșul, a fost deschis u 
centru de învățare a schiului. Sute c 
copii pot fi văzuți zilnic pe Dealul Co 
nești învățînd tainele schiului sub îi 
drumarea profesorilor, antrenorilor 
instructorilor.

Concursul de inaugurare a sezonul 
s-a desfășurat pe Dealul Cinege <„ 
Sîngeorgiu de Mureș, cu participări 
a 42 de schiori reprezentînd asociații 
sportive Știința, Comerțul, Sanitari 
Unirea din Tg. Mureș și Fulgerul Sîi 
georgiu de Mureș. Cu acest prilej s-i 
evidențiat schiorii de la Știința și < 
la Comerțul, care au manifestat 
bună pregătire. Rezultate : slalom uri; 
seniorii 1. St. Caracioni (Știința); 
St. Setitchirali (Știința); 3. £. Csal 
(Comerțul); senioare: 1. Catalin Cs 
tak (Știința); 2. Ursula Roth (Știința 
3. Eva Andrași (Știința); juniorii 
0. Vild (Comerțul); 2. T. Covaci (l 
nirea); 3. L. Sos (Știința); fond 5 k 
seniori t 1. I. Heisman (Sanitarul): 
A. Adorjani (Comerțul) ; 3. Al. Io 
(Fulgerul). (IOAN PĂUȘ—coresp t 
gional).

• Vremea favorabilă a permis schi 
rilor din regiunea Crișana să iasă ; 
zăpadă încă din luna decembrie. C 
misia regională de specialitate a a'< 
tuit din vreme un bogat program ca 
cuprinde, în afara campionatului șc 
Iar (10—12 februarie), a campionatel 
de seniori și de juniori (14—16 febru 
rie) și a concursului de primăvară ( 
—15 martie), numeroase întreceri rai 
nale, orășenești și pe asociații. Prim? 
concursuri de verificare au evidenț. 
forma bună a schiorilor loan Colt 
Viorica Chiș, Eugen Vas, Ștefan B. 
ș.a. (GH. LOR1NCZ—coresp.).

SPORTEXPRES rămîne deschisa d 
oarece termenul pînă la care pot 
depuse biletele cîștigătoare de pr 
mii și obiecte și pentru ridicarea pr 
miilor în bani este 28 ianuarie a. 
Verificați deci încă o dată biletele d 
SPORTEXPRESl

PRONOEXPRES
Premiile concursului nr. 2 din 8.1.191

Categoria a Il-a i I variantă 
57.847 lei + 25.000 lei premiul supl 
mentar.

Categoria a IlI-a i 41 variante 
1.519 lei.

Categoria a IV-a: 178 variante 
449 lei.

Categoria a V-a: 936 variante 
85 lei.

Categoria a Vl-a: 3543 variante 
31 lei.

Fond de preirnli: 444.977 lei.
Report pentru categoria I la cot 

cursul Pronoexpres nr. 3 din 15 ianiti 
rie a. c. lei 367.794.

Premiul de categoria a Il-a piu 
premiul excepțional în valoare tota) 
de lei 82.847 a fost obținut de par, 
cipanta Vuzitiu Aîargarinta din Dc 
rohoi reg. Suceava.

Rubrică redactată de Loto Pronosport



DE MASĂ

TURISMUL SPORTIV IN AJUNUL (Jn reviriment în munca cu tineretul

PRIMULUI CAMPIONAT AL R.P.R. PE ECHIPE
Calendarul cpmpetițional al anului 

1964 s-a îmbogățit cu un nou campio
nat R.P.R., cel de orientare turistică 
pe echipe. Deși la debut, campionatul 
R.P.R. de orientare turistică pe echipe 
are o largă bază de mase. El a fost 
precedat de participarea unui mare nu
măr de oameni ai muncii, de tineri, la 
concursurile de orientare turistică din 
cadrul spartachiadelor tineretului, de 
un însemnat număr de concursuri 
raionale, orășenești, regionale și in
terregionale, multe din ele deve
nite tradiționale. Toate acestea au 
creat condițiile. necesare includerii a- 
cestui sport cu caracter tehnico-aplica- 
tiv în activitatea competițională repu
blicană asigurîndu-se în felul acesta 
sportivilor care au îndrăgit muntele, 
busola și harta o activitate continuă 
și organizată.

La campionatul R.P.R. de orientare 
turistică poate participa orice sportiv 
care este membru UCFS. Conform re
gulamentului numărul echipelor (femi
nine și masculine) este nelimitat. Prin 
această formulă de desfășurare se a- 
sigură o reușită îmbinare a caracterului 
de masă al acestui sport cu activita
tea de performanță. Campionatul ur
mează să se desfășoare pe etape. Pri
ma, pe asociații sportive, se va des
fășura între 1 martie — 25 aprilie a.c.; 
etapa raională (orășenească) între 15 
mai — 15 iulie, cea regională între 1 
august — 1 septembrie iar etapa finală 
între 18—20 septembrie a.c.

Organizarea etapelor campionatului 
revine comisiilor de turism și alpinism 
din cadrul organizațiilor și organelor 
UCFS.

In timpul scurt care a mai rămas 
pînă la începerea campionatului, comi
siile de turism și alpinism din asocia
țiile sportive trebuie să ceară afilie
rea la Comisia Centrală de Turism și 
Alpinism și totodată să-și intensifice 
munca pentru formarea cadrelor tehni
ce (arbitri) care să conducă concursu
rile, să-și pregătească busolele, hăr
țile, schițele etc. De asemenea, să se 
intensifice pregătirea fizică a sportivi
lor (în săli și în aer liber), să se or
ganizeze cu regularitate ieșiri ale a- 
cestora pe munte, în condiții atmosfe
rice diferite, să se insiste asupra rea
lizării deprinderii de a se orienta cu 
ușurință și în timp cît mai scurt cu aju
torul hărții și busolei. Pentru a se asi
gura o largă participare la concursurile 
de orientare turistică, consiliile asocia
țiilor sportive au datoria sa organizeze

ÎNTRECERILE DIN CAPITALĂ
După trei runde, finala campionatu

lui masculin al Capitalei are un nou 
lider, pe candidatul de maestru Vladi
mir Bondoc, care a cules a treia victo
rie, întreeînd-o pe maestra Elisabeta 
Polîhroniade. E drept, după jucarea 
partidelor întrerupte, Bondoc poate fi 
egalat din nou de Etn, Reicher și S. 
Olteanu care au întrerupt cu avantaj 
partidele lor din runda a treia, cu Hon- 
dru și respectiv Isar. Ei a i 2 puncte 
(și cite o partidă întreruptă). In clasa
ment urmează Segal cu 2 p, Macri și 
Solomonovici 1 \/2 (1) p.

lată alte rezultate înregistrate în run
da a treia a turneului : Teodorescu — 
Crăciun 1—0, Mircea — Segal 0—1, 
Solomonovici — Macri %—>/2.

Azi după-amiază in sala asociației 
sportive Banca de Investiții (str. Doam
nei 4) este programată cea de a patra 
rundă.

★

Se apropie de sfirșit finala feminină 
a campionatului Capitalei. Dăm rezul
tatele partidelor întrerupte i Brantsch — 
ZsigtBond 1—0, Teodorescu — Cernat

Campionatul centrului
In Capitală s-a încheiat zilele trecute 

faza pe centru a campionatelor univer
sitare de șah. După cum se știe, a- 
cgasta constituie ultima triere a celor 
mai buni șahiști studenți diti București 
înaintea finalei pe țară, ce se va desfă
șura în lupa februarie la Sinaia, pe 
timpul vacanței de iarțiă.

Victoria în turneu și titlul de cam
pion al clubului „Știința" au revenit, 
maestrului internațional Fiorin Gheor
ghiu,

Și iarna concursurile de orientare turistică sint foarte atractive. In foto
grafie: echipa Flacăra, ciștigătoarea ediției de anul trecut a „Cupei cine
matografiei . ■ Foto: N. Farca

în această perioadă, pînă la desfășura
rea primei etape a campionatului,

1—0, Sutiman — Boteanu 1—0, Meia- 
nu — Solomonovici 0—1, Meianu — 
Apostolescu 1—0, Sergescu — Solo
monovici 1—0. In urma acestor rezul
tate, in fruntea clasamentului se găsesc 
Elena Răducanu 6 (1) p. Aura Teodo
rescu și Heidrun Brantsch S’/j p, Vir
ginia Steroiu 5 (1) p. Domnița Suti
man 4!/2, (1) p. De notat că partida
Răducanu — Steroiu continuă să fie în 
suspensie. (Rd, V.).

TURNEUL JUNIORILOR

In sala Progresul au luat sfirșit în
trecerile primei grupe de juniori. A cîș- 
tigat jucătorul de categoria întâi Dan 
Votf. care a totalizat S*/2 puncte din 7 
partide. Urmează în clasament I. Dră- 
ghici și A, Urzică S. Segal și D. 
Ghizdavu 3%, Ș. Nistor și C. Dujiii- 
trașcu 2*/2, M. Pătrașcu 1. De remar
cat performanța bună a școlarului Au
rel Urzică (10 jum. ani) care confirmă 
talentul său deosebit (T. Nicoară —■ 
coresp.).

universitar București
Pe locurile care asigură calificarea 

în finala pe țară a campionatelor uni 
versitare de șah s-au clasat: 
O. Georgescu 6‘A puncte, N. Dăneț, M 
Chiricuță, E. Pantazi 6, N. llijin și Gh. 
Bckștein 5*A puncte.

★

Miercuri 15 ianuarie a. c., ora 17,00, 
în sala de la etajul 8 din clădirea 
Consiliului General UCFS are loc șe
dința de analiză a activității Federa
ției romtne de șah pe anul 1963, 

cursuri de inițiere în orientarea turistică 
pentru un număr cît mai mare de tineri 
și tinere. Asigurarea unei largi parti
cipări a oamenilor muncii, a tineretu
lui la concursurile primei etape, în toate 
asociațiile sportive, temeinica organi
zare a concursurilor din toate punctele 
de vedere, vor asigura succesul acestei 
prime ediții a campionatului R.P.R. 
de orientare turistică pe echipe.

secretar general al Comisiei Centrale 
de Turism și Alpinism

GHEORGHE POP

Bogată activitate pe
Vremea ține cu amatorii de patinaj 

din întreaga țară. Zilnic sosesc la 
redacție noi vești in care corespon
denții noștri ne informează că tere
nurile de baschet, volei sau handbal 
sint transformate in patinoare natu
rale pe care se organizează diverse 
concursuri sau antrenamente.

® Comisia de specialitate a regiu
nii Cluj a organizat, pe lacul din 
parcul orașului, faza regională a cam
pionatului. republican de patinaj vi
teză. Cu acest prilej s-au evidențiat 
0 serie de elemente talentate ca: Ion 
Roșea, Dorel Uțiu. Horea Timiș, Mir
cea Popescu, Gheorghe Pop, Ana Be- 
rindei etc.

lată cîștigătorii probelor: seniori: 
500 m, 1500 m ■— P. Tivădaru. (Știin
ța), 5000 m — Z. Szekely (Știința), 
10.000 m — V. Popa (Știința); ju
niori. cat. 17—18 ani ; 5.00 m. 1500 tn, 
3000 m, 5000 m — 1. Roșea (Știința); 
junioare cat. 17—18 ani: 500 tn, 1000 
m, 1500 m — E. Er&ss (Știința), 
3000 m — V. llirt; juniori cat. 15— 
16 ani; 500 m, 1500 m, 3000 m — 
H. Timiș (Știința), 1000 ni — M. Po
pescu; junioare cat. 15—16 ani: 333 
m, 1000 m, 1500 m — Ana Berindei 
(Știința), 500 m — 1. Munteanul 
juniori șub 14 ani; 333 m, 500. m, 
1000 m, 1500 m. — G. Pop (C.S.M.);

Dar, nu s-a
In anul care a trecut, tenisul de 

masă romînesc deși nu a cîștigat un 
titlu mondial a obținut o serie de suc
cese pe plan internațional. în 
aprilie, la Praga, în cea mai grea 
ediție din istoria „mondialelor", re
prezentativa feminină a R.P. Romîne 
s-a clasat pe locul secund, înaintea 
unor formații redutabile ca cele ale 
R.P. Chineze, R.P. Ungare, Angliei, 
R.F. Germane, iar la proba de simplu 
femei, Maria Alexandru și Ella Con- 
stantinescu au ocupat locurile 11 și 
respectiv III în ierarhia celor mai 
bune jucătoare de pe glob. Tot în 
1963, jucătoarele și jucătorii noștri 
au ieșit învingători in numeroase tur
nee și întîlniri disputate pe continent. 
Și, satisfacția este cu atît mai mare, 
cu cît, majoritatea performerilor sînt 
tineri, elemente cu frumoase pers
pective și în viitor. In afară de Maria 
Alexandru, Dorin Giurgiucă, Radu Ne- 
guiescu, A, Reti, Marius Bodea, se 
ridică o altă pleiadă de speranțe cum 
sînt Eleonora Mihalca, Simandan 
(Arad), ludit Crejec, Mircea Crăciun 
(Cluj), surorile Victoria și Mariana 
Jandrescu, Viorica Ivan, Silviu Dumi- 
triu, Gelu Păun, Ion Iulian — toți din 
București — Petru Simin (Reșița), 
Lidia Sălăgeanu, Andrei lovan, Căr- 
mărzan (Bocșa Vasiovei), Paul Pas- 
ternac (Craiova), Carmen Crișan din 
Oradea. Intr-adevăr, așa cum au ară
tat darea de seamă ca și discuțiile 
purtate în cadru! ședinței lărgite a 
federației de specialitate, ținută cu 
cîtva timp în urmă, există un număr 
de cadre tinere, care bine îndrumate, 
pot ajunge la o bună valoare, sînt 
capabile de rezultate superioare.

In legătură cu selecționarea, pre
gătirea și promovarea sportivilor de 
perspectivă, în aceeași ședință s-a 
menționat activitatea desfășurată cu 
150 de jucători și jucătoare, în cen
trele de tineret din București (antre
nori V. Marcu, A. Ardeleanu. V. Tul- 
cea), Oradea (antrenor P. Hegheși), 
Bocșa Vasiovei (P. Bojincă), Craiova 
(instructor voluntar V. Bălan). Tot
odată, merită a fi evidențiată și munca 
dusă de antrenorii F. Paneth la Cluj 
și E. Procopeț la Arad.

Pe linia preocupării pentru creș
terea cadrelor tinere, în ultima pe
rioadă a anului 1963, s-au mai orga
nizat centre de juniori Ia Suceava, 
Vatra Dornei, Cugir, Hunedoara, Sf. 
Gheorghe, Cîmpina și lași. Aici se 
pregătesc vreo 150 de copii sub con
ducerea a 20 de instructori voluntari. 
Un ajutor prețios în pregătirea tine
retului la tenis de masă îl aduce 
maestra emerită a sportului Geta Pi
tică. Ea are un lot de 30 de copii 
pe care îi îndrumă cu perseverență 
pentru însușirea primelor noțiuni în

PRTINH1

patinoarele naturale
junioare sub 14 ani: 100 rn, 200 m, 
333 m si 500 m — V. Chi/itoianu. 
(PETRE NAGY — coresp.)

• Patinatorii artistici din Brașov 
se pregătesc intens în vederea între
cerilor din cadrul campionatelor re
publicane. Ei sînt grupați în secțiile 
cluburilor Steagul roșu și Voința. De 
pregătirea sportivilor de la Steagul 
roșu se ocupă fostul campion al țării. 
Roman Turușanco, iar pe cei încadrați 
în secția Voința îi îndrumează instruc
torul Bert Heuchert. în curînd, pati
natorii din cele două secții vor par
ticipa la o serie de concursuri de ve
rificare dotate cu „Cupa Steagul roșu", 
„Cupa Voința". „Cupa orașului Bra
șov" etc. (C. GRUIA — coresp. reg.)

o De curînd s-a deschis pe stadionul 
1 Mai din Timișoara un frumos pa
tinoar care satisjace din plin cerin
țele numeroșilor amatori ai acestui 
sport. în prima săptămînă, peste 3000 
de muncitori, elevi și studenti au frec
ventat patinoarul. (ION STAN — 
coresp.).
• Folosind condițiile atmosferice 

prielnice, conducerea Clubului sportiv 
muncitoresc și consiliul asociației spor
tive Voința din Sibiu au amenajat pa
tinoare naturale, pe care vor avea loc 
întrecerile din cadrul Spartachiadei de 
iarnă și alte competiții. (ION PIE- 
TRARU — coresp.).

făcut totul !..s
sportul favorit. Ar fi de dorit ca și 
aiți fruntași, ca să nu mai vorbim 
de antrenori, să urmeze acest exem
plu și să acorde atenția cuvenită ri
dicării elementelor tinere.

Darea de seamă a subliniat faptul 
că un aport in angrenarea tineretului 
in practicarea acestui sport l-au avut 
și diferitele competiții. De pildă, Spar- 
iachiada de iarnă a cuprins în etapa 
pe asociație 220.000 de concurenți, cu 
20.000 de participanți mai mult ca 
în 1962. Această creștere s-a datorat 
și atragerii tineretului din mediul să
tesc, în special din raioanele Oradea, 
Satu Mare, Snagov, Corabia, Iași, 
Lehliu etc. De altfel, la sate acest joc 
este foarte răspîndit, iar cei care îl 
practică dovedesc mult talent. In a- 
ceastă direcție, posibilitățile sînt, însă, 
mult mai mari. Ediției 1963/1964 a 
acestei competiții trebuie să i se acorde 
o atenție deosebită dacă ținem seama 
că întrecerile înseamnă o adevărată 
repetiție generală a primei Spartachia- 
de Republicane, care se va organiza în 
cinstea celei de a XX-a aniversări a 
eliberării țării noastre de sub jugul 
fascist.

Competițiile locale trebuie să ducă 
la angrenarea de noi și noi tineri în 
practicarea tenisului de masă, la des
coperirea elementelor talentate și sus
ceptibile de progres. Astfel de con
cursuri au fost organizate în bune 
condițiuni la București, mai ales în- 
tîlnirile dintre școlari, urmate de al
tele asemănătoare la Satu Mare, Tg. 
Mureș și Iași. Dar, paralel cu orga
nizarea de concursuri, este necesar 
să existe preocupare și pentru pregă
tirea metodică a sportivilor, cu deo
sebire a celor tineri.

Unii vorbitori au criticat pe bună 
dreptate lipsurile care mai dăinuie în 
activitatea tenisului de masă din școli 
și tabere de pionieri. Aici, este ne
cesar mai mult sprijin din partea or
ganelor de specialitate, a antrenorilor 
și profesorilor de educație fizică. Șco- 
iile constituie un rezervor nesecat de 
cadre tinere, dornice să practice dife
rite sporturi, printre care și tenisul 
de masă. Așadar, spre școli trebuie 
îndreptată mai mult atenția pentru 
depistarea și pregătirea unui număr 
cît mai mare de elemente Ia această 
disciplină.

Cu mai mult discernămînt trebuie 
făcută și munca de selecționare a ti
nerilor pentru centre cît și pentru 
tabăra de vară din timpul vacanței. 
In acest fel nu se va mai pierde timp 
inutil cu atlrenarea unor sportivi ne
corespunzători, iar procesul de in
struire va căpăta un conținut mai 
metodic încă de la început. Și rezul
tatele bune nu vor întîrzia să apară.

Analizînd activitatea desfășurată cu 
tineretul la tenis de masă, se poate 
spune că în 1963 s-a observat un re
viriment, dar situația nu este încă 
mulțumitoare. De aceea, pentru anul 
acesta s-au luat o serie de măsuri 
menite să aducă o îmbunătățire sim
țitoare. Așa, bunăoară, se va acorda 
tot sprijinul centrelor de inițiere 
precum și muncii de selecționare, 
creștere și pregătire a elementelor 
de perspectivă. In acest sens, cei mai 
buni antrenori vor îndruma și îm
părtăși din experiența lor colegilor 
mai tineri, instructorilor voluntari, 
pentru ca procesul de instruire cu 
juniorii să se desfășoare în cele mai 
bune condițiuni, pe baze metodice. în 
1964 se va ajunge la un număr de 
30 de centre cu un efectiv de 500 de 
tineri, aleși numai conform criteriilor 
de selecție, în cadrul unor examene 
de triere, se vor organiza și mai 
multe concursuri (locale, pe centre, 
diverse cupe) ; se va acorda un spri
jin special pentru organizarea Spar
tachiadei de iarnă a tineretului, pen
tru răspîndirea tenisului de masă în 
rindurile tineretului de la sate; se 
va intensifica activitatea printre șco
lari.

Indiscutabil că toate aceste măsuri 
vădesc preocuparea și grija pentru 
creșterea și pregătirea urmi număr 
cit mai mare de elemente tinere, cu 
perspective. Pentru ca ele să-și atingă 
însă pe deplin scopul, trebuie mai 
multă pasiune și perseverență din 
partea antrenorilor și instructorilor 
voluntari. De asemenea, este necesară 
o mai temeinică muncă de îndrumare 
și control din partea tuturor facto
rilor de răspundere (consiliile regio
nale UCFS. colegiite de an
trenori, comisiile locale, comisia de 
tineret a federației, biroul F.R.T.M.). 
Muncind mai organizat și metodic, 
vom putea realiza și pe mai departe 
la tenis de masă succese, cu care să 
ne mîndrim.
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Ultimele noutăți de la Innsbruck

Turneul echipei de hochei Tesla Pardubice

„Olimpiadelor albe“ (I)
Istoria Jocurilor Olimpice de iar

nă este mai scurtă decît a celor 
de vară, prima ediție a „Olimpiadei 
albe" fiind organizată de-abia în 
anul 1924, la Chamonix. Edițiile 
următoare au avut loc la: St. Mo
ritz (1928), Labe Placid 
Garmisch Partenkirchen 
din nou St. Moritz (1948), Oslo 
(1952), Cortina d’Ampezzo (1956) 
și Squaw Valley (I960). Prin ur
mare, Jocurile Olimpice de la 
Innsbruck reprezintă cea de-a IX-a 
ediție a acestei mari competiții in
ternaționale.

Jocurile de la Chamonix n-au 
luat naștere ușor, ele avînd foarte 
mulți adversari. Aceștia își bazau 
opoziția pe neconcordanța sportu
rilor de iarnă cu Jocurile din an
tichitate. Cu multă greutate s-a 
admis ca întrecerile de la Chamo
nix să fie intitulate „Săptămîna 
sporturilor de iarnă, desfășurate 
sub patronajul C.I.O." Succesul 
competiției a făcut însă ca un an 
mai tîrziu, la congresul anual 
de la Praga, C.I.O. să dea retroac
tiv „săptăminii" de la Chamonix 
titlul de „Jocuri Olimpice de iar
nă". Iai întreceri au participat pes
te 300 de sportivi, din 16 țări, 
programul cuprinzînd întreceri de 
schi, patinaj viteză și artistic, ho
chei pe gheață și bob.

Un succes deosebit l-a repurtat 
Norvegia (primul loc în clasamen
tul neoficial pe țări), mulțumită 
schiorilor săi. Unul dintre aceștia, 
Thorleif Haug, s-a clasat pe locui 
întîi la 18 km., 50 km. și com
binata nordică. Excelent a concu
rat și finlandezul Clas Thunberg 
la patinaj viteză; el a cucerit două 
medalii de aur, una de argint și 
alta de bronz. Acestor doi sportivi li 
s-au ridicat statui, în orașele lor 
de baștină (Kongsberg și Turku) 
încă în timpul vieții lor. La Cha
monix, 
gat titluri, 
ția la bob 
campioană

Corespondență specială pentru „Sportul popular"

La sfîrșitul acestei săptămîni, lotul 
olimpic de hochei pe gheață al țării 
noastre susține ultimele meciuri de pre
gătire înaintea turneului olimpic din 
cadrul J.O. de la Innsbruck. Partenerul 
de întrecere ai hocheiștilor romîni va 
fi redutabila echipă din prima catego
rie cehoslovacă, Tesla Pardubice.

Programul jocurilor n-a fost încă 
definitivat, în sensul că meciul de sîm-

(1932),
(1936),

In ultima corespondență, transmisă 
săptămîna trecută, aminteam că in re
numita stațiune de sporturi de iarnă 
din Tirolul austriac zăpada nu este 
suficientă pentru o bună desfășurare 
a „Olimpiadei a!be“, programată să 
înceapă la 29 ianuarie. De aceea, or- 
grnizatorii au luat măsuri hotărîte 
pentru a reamenaja pîrtiile de concurs, 
punînd la dispoziție sănii șl camioane 
pentru transportarea zăpezii. Dar iată 
că natura s-a... îmbunat. De cîteva 
zile la Innsbruck a început să ningă, 
risipind temerile că unele probe ar 
putea avea de suferit din cauza lipsei 
de zăpadă. In ultima vreme a căzut

urmăde aviație Nagl, care cu ani în 
a fost un foarte bun schior și bober. 
Flacăra olimpică va poposi întîi la 
Viena, de unde va fi transportată la 
Innsbruck în ziua de 29 ianuarie, ziua 
deschiderii „Olimpiadei albe", și va fi 
instalată pe platoul din fața trambu
linei de sărituri de la Ber'gisel. Dar 
înainte de deschidere va avea loc cea 
de a 61-a sesiune a Comitetului 
Olimpic Internațional. Acest eveniment 
se va produce la 26 ianuarie, la 
Innsbruck, iar o zi mai tîrziu partici- 
panții la sesiune vor putea urmări 
expoziția consacrată orașelor care 
și-au depus candidatura pentru orga-

Turneul zonal de șah 
de la hccshcmct

Budapesta 13 (Agerpres). — Numai 
4 partide s-au terminat în cea de-a 

doua runda a turneului zonal 
de la Kecskemet (R.P.U.). 
maestru cehoslovac Pachmann 
tigat Ia Gheorghiu, Tringov a 
la Bilek. Langeweg l-a învins 
Attard, Arbitrii au înregistrat remiză 
în partida Hort — Matanovici. în cla
sament conduce Pachmann (R. S. Ce
hoslovacă) cu 2 puncte urmat, de Bi- 
lck (R. P. Ungara) — 1,5 puncte.

de șah 
Marele 
a cîș- 

pierdut 
pe !

Austria și Suedia au cișli- 
la patinaj artistic, Elve- 
iar Canada a fost prima 
olimpică la hochei.

★
de la Chamonix a con-’ Succesul

soli dat ideea Jocurilor Olimpice de 
‘ iarnă așa îneît ta a doua ediție a 

competiției (St. Moritz, 1928,) nu
mărul partid punților a crescut con-

< siderabil: 518 concurenți din 25 
de țări. Programul a cuprins ace-

, leași sporturi dar s-a introdus și 
• bobul de 4 persoane. Cursa de 
’ 10.000 m la patinaj a 
i anulată deoarece pista 
’ perită cu un strat atît 
, zăpadă îneît întrecerea

putut desfășura. Cum 
așteptat, țările

< „partea leului"
5 Norvegia (dintre care 3 la schi), 

' cîte două Suedia și Finlanda. De re- 
' marcat că medaliile Finlandei au
< fost cucerite de același Thunberg

care se remarcase la Chamonix și 
care în urma frumoaselor rezul- 

’ tate obținute, a fost numit „Nurmi 
al gheții".

La această ediție, celebra pati- 
natoare artistică, devenită ulterior 
mare artistă de cinematograf, Sonia 

' llenie, cîștigă primul său titlu 
. olimpic. La „artistic*, mai cîștigă 

cile un titlu Franța și Austria 
iar la hochei canadienii se cla
sează din nou primii.

fost însă 
a fost aco- 
de gros de 
nu s-a mai 
era și de 

nordice și-au luat 
la medaliile de aur:

bălă de la Brașov nu este cert Tn ori
ce caz, duminică, lotul olimpic se va 
întîlni cu Tesla Pardubice la București, 
pe patinoarul „23 August" cu începere 
de la ora 19. In privința meciului de 
sîmbătă, o hotărîre definitivă se va lua 
în cursul zilei de azi.

Tesla Pardubice este una din frunta
șele hocheiului cehoslovac. Recent, ea 
a dispus cu scorul de 10—6 de VTZ 
Chotnoutov care a evoluat în acest se
zon și la București. Tn echipa din Par
dubice figurează o serie de jucători va
loroși ca Vanek, Dolana, Mareș, Mach 
și Dvoracek.

In cîteva rînduri

schiori reruimiți care vor acea un cuvin! de spus la Jocurile Olimpice 
iarnă (la cobortre, slalom special și uriaș): francezul Guy Perillat 

(stingă) si Egon Zimmermann (Austria)
Foto :• Keystone — Paris

strat de 15 cm de zăpadă, iar sta
țiunea meteorologică Mekler anunță 
că pentru următoarele zile se așteaptă 
o creștere a cantității de zăpadă.

Interesul pentru actuala ediție a 
Jocurilor Olimpice de iarnă este deose
bit în rindul amatorilor sporturilor pe 
gheață și zăpadă. Rină in prezent au 
fost vindute circa 140.900 de bilete, în 
valoare de 14 milioane șilingi, depă
șind cu 50 la sută numărul biletelor 
vindute la ultima ediție a J.O. de iarnă.

Miine, miercuri 15 ianuarie, se va 
deschide intr-un cadru festiv satul 
olimpic de la Innsbruck. Dar înainte 
de deschiderea oficială, primii oaspeți, 
sportivii R.P.D. Coreene, au sosit deja 
in satul olimpic, făcînd primele aco
modări pe pirtiile de zăpadă și de 
gheață ale stațiunii olimpice. Săptă- 
mîna aceasta sînt așteptați numeroși 
sportivi din toate colțurile lumii. Din 
Japonia sînt așteptați 43 de schiori 
și patinatori, care au plecat cu avionul 
din Tokio. Hocheiștii au și sosit in 
Europa, susținînd cîteva meciuri de 
acomodare. Delegația sportivilor sovie
tici, care cuprinde peste 100 de persoane, 
este așteptată miine. Printre ei se află 
participant la probele nordice, biatlon, 
patinaj viteză, patinaj artistic și echipa 
de hochei pe gheață. Tot în această 
săptamină, în satul olimpic vor fi ca
zați și sportivii țării gazdă.

La sfîrșitul săptăminii. probabil du
minică, va fi adusă din Grecia flacăra 
olimpică. In acest scop se va trimite 
un avion austriac

nizarea Jocurilor Olimpice de iarnă din 
1968, după care vor urmări expunerile 
reprezentanților orașelor candidate 
pentru viitoarea „Olimpiadă albă". 
Apoi, în urma voturilor, se va cunoaște 
orașul care va avea onoarea să găz
duiască viitoarea ediție a J O.

La 7 februarie, în hotelul Olympia, 
sportivii vor participa la balul olimpic, 
în cadrul căruia își vor da concursul 
o serie de cîntăreți și ansambluri re
numite din întreaga Europă. Firește, 
apariția unor cîntăreți ca Tony Sailer, 
fost campion olimpic și mondial de 
schi. Vicco Toriani (Elveția), Eva Pa- 
takova (R.S. Cehoslovacă) etc., va 
contribui la reușita acestui bal olimpic.

KURT CASTKA

condus de maiorul

Concursuri de verificare 
hocheiștilor sovieticiale patinatorilor și

MOSCOVA, 13 (Agerpres). — Ulti
mul concurs preolimpic al patinatoare
lor sovietice s-a încheiat la Celiabinsk 
cu un nou record mondial, stabilit de 
Lidia Skoblikova în proba de 3 000 m. 
Alergînd în pereche cu Valentina Ste
nina, campioana olimpică Lidia Sko
blikova a realizat timpul de 5:04,2, 
ameliorînd cu 1,8 sec. recordul mon
dial precedent. La tetratlon pe primul 
.loc s-a clasat Lid’a Skoblikova cu 
191.666 puncte (nou record unional).

O parte a lotului masculin de pati
naj viteză a participat la un concurs 
de selecție pe patinoarul Medeo de 
lingă Alma Ata Un tezultat foarte 
bun (39.9) a obținut Rafael Craci în 
proba de 500 m. La 1 500 m a cîști- 
gat Leonid Zaițev în 2:08.3, de ase
menea o performanță de valoare mon
dială. împreună cu sportivii sovietici 
s-au antrenat și membrii echipei olim-

pice de patinaj a R P. Mongole. Das- 
niam, cu timpul de 42.1. a stabilit un 
nou record al R. P. Mongole la 500 m. 
Același patinatsr a parcurs distanța 
de 1500 m în 2:14,9.

★
Echipa olimpică de hochei a U R.S.S. 

s-a antrenat din nou eu selecționata 
secundă, pe care a învins-« eu 4—0 
(1— 0; 2—0; 1—0). Punctele au fost 
marcate de Loktev (2), Alexandrov și 
Petuhov. A fost folosit următorul tot 
de jucători : Konovalenko, Ivanov (por
tari), Ragulin, Kuzmin, Davidov, Zai
țev (fundași), Loktev, Almetov, Ale
xandrov, B. Maiarov, Starsinov, E. 
Maiorov. Petuhov. Firsov, I. Volkov 
(înaintași). Din acest lot fac parte 12 
jucători care an cîștigat anul trecut 
la Stockholm titlul mondial. Formația 
definitivă va fi alcătuită zilele urmă
toare.

ECHIPEI R. P. ROMlNE 
PE GHEAȚĂ (TINERET) 
R. P. POLONĂ

Torun, echipa de tineret

TURNEUL
DE HOCHEI 

IN
Aseară la 

la hochei pe gheată a țării noastre a 
susținut primul joc din cadrul tur
neului în R. P. Polonă. Hocheiștii 
noștri au întîlnit selecționata de ti
neret a țării gazdă în fața căreia au 
cedat cu 6—3 (1—0; 4—3 ; 1 — 0).

Au marcat pentru învingători : Go- 
ralczik "" " ' ' '
mowski 
ționata 
tafu,

Astă-seară se dispută meciul revanșă 
programat la Bidgoszcz.

• Desfășurat la Praga, meciul retur 
dintre echipele feminine de baschet 
Spartak Sokolovo și Tv Heidelberg 
(R.F.G.) contlnd pentru „Cupa cam
pionilor europeni" a revenit, gazdelor 
cu scorul de 98—33 (45—19). Cîștigînd 
și primul meci (83—21) echipa ceho
slovacă a obținut calificarea pentru se
mifinale.

• A început turneul international de 
fotbal (juniori) de la Bogota. în prima 
zi au fost înregistrate următoarele re
zultate: Columbia—Venezuela 1—1) 
Uruguay—Chile 1—1i Argentina—Pa
raguay 0—1.

: Go-
(2), Stolewski, Piloș, Ro

și Piehuta, iar pentru aelec- 
noastră, Varadi (2) și Ciobo-

• Duminică s-au disputat mai mul
te întilniri contînd pentru „Cupa cam
pionilor europeni" la volei. La Mosco
va, echipa feminină Dinamo a învins 
cu 3—0 (15—12; 16—14; 15—,6) echipa 
Levski Sofia. In competiția masculină 
Mladost Zagreb a dispus la Istanbul 
cu 3—2 de Galatasaray, Dozsa Ujpest 
Budapesta a întrecut cu 3—2 pe Mi- 
nior (R.P.B.).

Scurte știri externe
MODIFICĂRI ADUSE 

REGULAMENTULUI DE RUGBI

„International Board”, organismul 
care se ocupă cu regulamentul jocu
lui de rugbi, s-a întrunit Ia Londra 
luînd hotărîri importante în ce pri
vește regulile jocului de rugbi în XV. 
Schimbările se referă la regulile jocu
lui Ja tușe, ale grămezii, ale lovituri
lor libere. Socotirea punctelor nu a 
suferit însă nici o modificare. Una din 
noile reguli interesează, de asemenea, 
transformarea unei încercări. Pe viitor 
echipa care a reușit o încercare va 
putea, dacă dorește aceasta, să încerce 
transformarea, folosindti-se și de lovi
tura de picior căzută (drop-goal). în 
comunicatul publicat după aceasta șe
dință se arată că noile reguli vor 
contribui ca jocul de rugbi să fie mai

deschis și mai interesant atît pentru 
jucători cît și pentru spectatori.

CAMPIONATELE INTERNATIONALE 
DE TENIS ALE AUSTRALIEI

La Brisbane au luat sfîrșit campio
natele internaționale de tenis ale Aus
traliei. în finala probei masculine, Roy- 
Emerson (Australia) l-a învins cu 
6—3; 6—4; 6—2 pe coechipierul său 
Fred Stolle. Pentru a 5-a oară conse- 
culiv Margaret Smith (Australia) a 
cîștigat titlul probei feminine, între- 
cînd-o în finală cu 6—3; 6—2 pe Les
ley Turner (Australia). Proba de 
dublu masculin a revenit perechii Bob 
Hewitt, Fred Stolle, învingătoare în 
finală cu 6—4; 7—5; 3—6; 4—6;
14—10 în fața lui Roy Emerson—Ken 
Fletcher.

2—1, Bordeaux—Toulouse 2— 
cing Club Paris — Calais 2—1 ele.

amănunte tn
DE FOTBAL Șl

LEGĂTURĂ CU C.M. 
TURNEUL OLIMPIC

ZURICH 13 (Agerpres). —
Comisia de organizare a campionatului 

mondial de fotbal din 1966 se va reuni la 
Zfirich în zilele de 30 și 31 ianuarie pen
tru a stabili prin tragere la sorti grupele 
preliminarii și a lua alte hotărîri. Aceasta 
reuniune nu este publică. Alcătuirea gru
pelor va li comunicată în cadrul unei con
ferințe de presă ce va avea loc în seara 
zilei de 31 ianuarie la sediul FIFA.

In ce privește viitorul turneul olimpic, 
secretariatul FIFA a făcut următoarele pre
cizări : 1. echipele participante la turneul 
final de la Tokio, pentru care sînt califi
cate din oficiu Iugoslavia, cîștigătoarea tit
lului olimpic la Roma și Japonia, țară or
ganizatoare, vor trebui să fie cunoscute 
înainte de 30 iunie; 2. Turneul care va de
semna două echipe din America de Sud va 
fi organizat în Peru, în a doua jumătate a 
lunii aprilie ; 3. Echipa care va reprezenta 
America de Sud și America centrală va fi 
desemnată In urma turneului programat în
tre 15—22 ianuarie la Mexic: 4. Turneul fi
nal din cadrul Olimpiadei de la Tokio va 
începe la 11 octombrie și se va termina la 
23 octombrie (meciurile vor avea loc la 
Tokio, Osaka, Kyoto și Yokohama).

— a cîștigat la Roma în fata forma
ției Lazio cu 2—1. Internazionale a 
obținut un rezultat excelent în depla
sare la Bergamo, unde a întrecut cu 
3—1 echipa Atalanta. „Inter“ — care 
are un joc mai puțin — s-a apropiat la 
numai 2 puncte de Milan și Bologna. 
Tot o surpriză poate fi considerat re
zultatul dintre Juventus și Genoa 
(0—0), la Torino. Celelalte meciuri 
ale etapei: Fiorentina—Bari 1—0, Mes
sina — Modena 2—0, Sampdoria — 
Torino 0—0, Catania — Roma 0—0. 
Meciul Lanerossi—Mantova nu s-a dis
putat din cauza terenului impracti
cabil. Clasament: Milan și Bologna 
cite 25 p, Internazionale 23 p, Juven
tus, Fiorentina 20 p. etc. (în timpul 
săptăminii Internazionale a dispus de 
Lazio cu 1—0 și Mantova de Catania 
cu 1—0).

SURPRIZA TN „CUPA FRANȚEI"

INTERNAZIONALE SE APROPIE 
DE PRIMUL LOC...

Etap« de duminică a campionatului 
italian a furnizat cîteva surprize. Pri
ma și cea mai imnortantă este meciul 
nul (1—1) realizat de Milan pe teren 
propriu în fa(a formației Spăl ! Ast
fel, milanezii au fost egalați în clasa
ment de Bologna, care — confirmîn- 
du-și forma bună din ultima vreme

în 32-imiIe „Cupei Franței4* 
din divizia secundă i 
Franței, Red Star a eliminat 
formația din prima divizie 
Nice s-a întrebuințat destul 
pentru a elimina formația 
campioana amatorilor din 
(4—2). Sedan a eliminat Boulogne cu 
3—1 după prelungiri, iar jocul Toulon 
— Cannes s-a terminat la egalitate 
(1—1) și după prelungirile reglemen
tare. Alte rezultate: Lyon—Nîmes

echipa 
a campionatului 

cu 4—2 
Rennes, 

de mult 
Ajaccio 
Franța,

IN CAMPIONATUL ANGLIEI

Etapa de sîmbătă a campionatului 
englez a înregistrat surprize. Din cele 
11 partide au fost obținute patru vic
torii în deplasare: Birmingham a în
vins pe Manchester United cu 2—1, 
Sheffield Wednesday a cîștigat cu 

4—1 la Ippswich, Nottingham Forest 
a dispus cu 3—2 de Wolverhampton, 
iar Everton a cîștigat cu 3—2 la 
Burnley. Celelalte rezultate ale etapei: 
Fulham—West Bromwich Albion 1—1, 
Liverpool — Chelsea 2—1, Sheffield 
United—West Ham United 2—1, Tot
tenham — Blakburn Rowers 4—1, 
Aston Villa — Blackpool 3—1, Bol
ton—Arsenal 1—1 și Leicester—Stock 
City 2—1.

F.C. BARCELONA Ș1 REAL MADRID 
DIN NOU ÎNVINGĂTOARE

Fruntașele clasamentului spaniol au 
obținut în etapa de duminică noi vic
torii: F.C. Barcelona a dispus cu 4—0 
de Valencia, Real Madrid a cîștigat în 
deplasare la Bilbao cu 3—2, iar Elchn 
a învins pe Valladolid cu 2—0. Cele
lalte rezultate :Saragosa — Ponteve- 
dra 3—2, Sevilla — Betis 3—1, Le- 
vante — Espanol 3—1, Oviedo —• 
Cordoba I—1 și Atletico Madrid — 
Murcliia 2—1. Clasament după 16 
etape : F.C. Barcelona 25 p, Real Ma
drid și Elche cîte 23 p.
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