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ÎN TIMPUL IERNII, Azi, la Dresda,

TOT MAI MULTE ACTIVITĂȚI 
CULTURAL - ED UCATIVE

Voința București-Einheit, in semifinala „C.C.E."
la tenis de masă

Zile de iarnă. Coloanele 
argintii ale termometre
lor coboară, coboară...

Ce fac sportivii în aceste zile? 
Și-au pus oare echipamentul 
în cui și așteaptă la... gura 
sobei venirea primăverii? Nu 1 
în majoritatea cluburilor și a- 
sociațiilor sportive zilele de 
iarnă sînt zile de intense pre
gătiri. în săli sau în aer liber, 
dind cu „tifla" gerului, se pun 
la cale performanțele sezonu
lui viitor.

Dar pentru ca rezultatele să 
fie dintre cele mai bune, an
trenorii, conducerile cluburilor 
și asociațiilor sportive trebuie 
să acorde în această perioadă 
de pregătire o importanță spo- 
. tă și muncii de educare a 
■sportivilor.

„Sub conducerea permanentă 
a organelor și organizațiilor 
de partid, în strînsă colaborare 
cu organizațiile sindicale și 
U.T.M. — se arată în Hotărî- 
rea Conferinței pe țară a 
UCFS — organele și organi
zațiile UCFS trebuie să desfă
șoare o muncă sistematică de 
educare a sportivilor în spiri
tul moralei socialiste, al dra
gostei față de muncă și învă
țătură, al hotărîrii nestrămuta
te de a reprezenta cu cinste 
culorile patriei în întrecerile 
sportive".

Pentru îndeplinirea acestei 
importante sarcini trebuie folo
site pe cît posibil formele co
lective de educație prin dez
baterea în cluburi și asociații, 
în secțiile pe ramură de sport 
a celor mai importante proble-

me care privesc comportarea 
sportivilor.

Perioada de iarnă, cînd ac
tivitatea competiționalâ este 
mai redusă decît aceea din 
timpul verii, oferă cel mai bun 
prilej de intensificare a muncii 
de educație. în aceste luni 
sportivii au la dispoziție mai 
mult timp liber, lată de ce an
trenorii, instructorii sportivi și 
propagandiștii au datoria de 
a îmbina în mod armonios pre
gătirea tehnică cu cea morală 
și de voință. Ei trebuie să de
pună toate străduințele pentru 
ca timpul liber al sportivilor 
să fie judicios folosit. Nu tre
buie să existe club și asociație 
sportivă care în această peri
oadă să nu organizeze în cele 
mai bune condifiuni simpozi- 
sane, vizionări colective de 

filme, piese de teatru și mu- 
ree, conferințe pe diferite te
me, audiții muzicale. Este foar
te util ca — în 
liber rezultat 
instruire și 
sportivii să
uzine, întreprinderi, 
de construcții. Să 
loc întîlniri cu muncitori frun
tași, cu ingineri, scriitori și 
artiști. Există așadar, nenumă
rate forme de a petrece în 
mod plăcut și util timpul liber.

Sînt cluburi și asociații spor
tive care pot constitui exem
ple în această privință. Orga
nizarea unor acțiuni cultural- 
educative a intrat în preocupă
rile de fiecare zi ale comisiei 
de propagandă de la clubul

Astă-seară, la Dresda, se va 
încheia penultimul act al primei 
ediții feminine a „Cupei cam
pionilor europeni" la tenis de 
masă. Este vorba de semifinala 
„C.C.E." care se va disputa între 
campioanele țării gazde, Einheit 
și R.P. Romîne, Voința București. 
In primul tur, Einheit a eliminat 
P.S.V. Viena (5—2), iar Voința- 
a dispus cu 5—0 de Spartak So- 
kolovo Praga.

Cele trei jucătoare ale forma
ției germane vor fi alese dintr- 
un lot de patru : Kunz, Stiebner, 
Lantsch și Schmidt. Kunz este 
o sportivă cunoscută și bine, co
tată în ierarhia continentală, 
fiind socotită ca prima jucătoare 
a țării sale. Stiebner — stîngace 
— se află în plină ascensiune, 
iar Lantsch și Schmidt sînd două 
jucătoare de valori apropiate și 
de un bun nivel tehnic.

Cit privește pe reprezentan
tele noastre, maestrele emerite 
ale sportului, Maria Alexandru,

Ella Constantinescu și Geta Pi
tică, ele au sosit la Dresda, luni 
dimineața. Toate trei au o bo
gată "experiență competiționalâ, 
iar rezultatele lor de pînă acum 
le recomandă suficient. Deși Ma
ria Alexandru a fost bolnavă cu 
două zile înaintea deplasării Vo
ința pornește cu cele -mai bune 
șanse de calificare pentru fina
lă. Avem convingerea că în în- 
tîlnirea de azi, sportivele romîn- 
ce vor face apel la toate cunoș
tințele lor, vor depune toate e- 
forturile pentru a ieși victorioa
se.

După partida oficială de marți 
este, posibil ca Voința să mai 
susțină, eventual miercuri, încă 
un meci, de data aceasta amical.

• De la Dresda, jucătoarele 
noastre vor pleca la Leipzig, 
unde în zilele de 24, 25 și 26 
ianuarie se vor desfășura cam
pionatele internaționale ale R.D. 
Germane.

Pe malul Mării Negre,
la antrenament...

un
Io-

Să-i cauți în aceste zile pe cicliști în Capitală este 
lucru de prisos. Cei mai buni dintre ei membri ai 
tului olimpic și ai lotului republican — și-au luat concedii 
de odihnă și își petrec vacanța de iarnă fie pe litoral, 
fie în stațiunea cu adevărat mediteraneeană, Ilercuiane. 
Să nu vă închipuiți însă că vacanța de iarnă înseamnă 
pentru rutieri zile petrecute în plimbări sau la cluburi 
în jurul meselor de șah. Nu. Ințelegînd însemnătatea pre
gătirii temeinice pentru o bună comportare în marile con
fruntări- internaționale ale anului 1964 și îndeosebi pentru 
Jocurile Olimpice de la Tokio, cicliștii fondiști muncesc 
intens parcurgînd sute și sute de kilometri sub atenta 
supraveghere a antrenorilor.

La Herculare, antrenorul Nico'ae Voicu îi are în grijă 
pe cei tineri (Emil Rusu,.Francisc Gera, Gh. Bădără ș.a.) 
cărora li s-au adăugat și „ceva mai vîrstnicui" Ion Cosma, 
iar ia Mangalia tînărul antrenor Ernest Golgoți îi pregă7 
teste pe Ion Ardeleana, Gabriel Moiceanu, Constantin 
Dumitrescu, Ion Stoica, Walter Ziegler etc. Împărțirea 
alergătorilor în două loturi își are rațiunea în faptul că 
unii dintre ei sînt foarte tineri și trebuie să 
o anumită linie de pregătire,

funcție de timpul 
după orele de 

antrenament — 
viziteze marile 

șantiere 
aibă

(Continuare în pag. a 4-a)
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~S~^urninică dimi 
j î ruleț. Micul 

viei mîrîie .
ori, din spirit de 
dar pînă la 
drum. După 
toq. Brrrr !
pe litoralul 

în stînga,
tele de fotografiat scîncesc și 
ele la gîiidul că o să-și lepede 
tichiile de piele în mijlocul pa
tinoarelor.
poze Șoferul nostru, 
tru bun de glume", 

ar fi fost mai bine să 
raidul din avion. Spune 
la 2000 de metri vezi 
patinoarele bucureștene 
niște lame de microscop, cu for
fotă cu tot.

...Și acum, startul oficial al reportajului. Din 
spirit de imitație. Ca în cursele cicliste.

Parcul Dinamo. La intrare, discobolul lui 
Boris Caragea sfidează gerul. Coborîm 
panta devenită pîrtie. Claxonăm insistent, 

centru a desface coloana infanteriei multicolore 
'are asediază patinoarul și așa arhiplin. Tabloul 

e captivant. Mișcarea continuă combină culorile 
în adevărate fantezii cromatice. Patinatorii mai 
mari, aflați în netă minoritate, se strecoară cu 
greu prin viermuiala păpușilor vii. Fotorepor
terul își potrivește aparatul, dar lupta e grea. 
Părinții escaladează mantinela și se îmbulzesc 
să potrivească bonete, să lege fulare, să încheie 
paltonașe și să recondiționeze năsucuri. într-un 
colț, departe de „platoul de filmare", actorul 
Mircea Șeptilici face reverențe în jurul fetiței 
șale, ca într o piesă de epocă, • $

urninică dimineața. Ger-ge- 
l nostru Mosk- 

vici mîrîie de vreo două 
contrazicere, 

urmă se așterne la 
colț, coadă la Qivi- 
Cite grade or fi 

eschimos ?
pe canapea, apara-

„Nu se putea fără
„un hi' 

pretinde că 
facem 
că de 
toate 

ca pe
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CUM SPRIJINĂ ORGANIZAȚIILE U.T.
DESFĂȘURAREA SPARTACUIAOEI

Anotimpul rece oferă tineri
lor din patria noastră noi pri
lejuri de a-și manifesta dra
gostea față de sport. Dovada 
o constituie în pniimul rînd 

tradiționala competiție de mase, 
Spartachiada de iarnă a tinere
tului, care angrenează sute de 
mii de participant.

In Capitală, ca de altfel și în 
restul țării, prima etapă a com
petiției este în plină desfășu
rare. Pînă acum au concurat

peste 200.000 de tineri și tinere. 
Se prevede ca pînă la sfîrșilul 
competiției această cifră să 
crească cu încă 150.000. De ase
menea, trebuie să arătăm că în 
urma întrecerilor desfășurate 
pină acum 45.000 de tineri și 
tinere și-au exprimat dorința de 
a deveni membri UCFS. La rea
lizarea acestor succese o însem
nată contribuție au adus-o orga
nizațiile U.T.M., care au angre
nat în concursuri tineretul din 
întreprinderi, instituții, facultăți, 
școli etc. înaintea începerii-Spar- 
tacliiadei, organizațiile U.T.M. 
au dus o susținută muncă de 
popularizare a competiției. Este 
semnificativ faptul că pârtiei- 
panții la Spartachiadă au răs
puns cu entuziasm la chemarea 
organizațiilor U.T.M. pentru a-

lecăm. în cîteva minute sîntem în curtea 
i mai intimă. E 

mai multă liniște. Dinspre sala de atle- 
se aud pistoalele starterilor. Dinspre cea 
bubuiturile mingii de volei. Dinspre bazin

Plecăm. în cîteva minute sî 
sălii Floreasca. Atmosferă 

/»■» wit.l tH linîctn Tl/nenr
tism
mare
— fluierele arbitrilor. Iar aici, pe gheață, vocile 
aproape stinse ale mamelor care încearcă zadar
nic să obțină un sandwich-time-out.

JTA in nou în mașină. Stadionul Tineretului. 
1 i Apropierea amiezii mărește tempoul 

benzii rulante a patinatorilor. în mijloc 
— „zona autonomă a micilor hocheiști". Mă 
atrage o crosă de confecție proprie, foarte în
grijit consolidată cu două plăcuțe metalice la 
îndoitură. Posesorul: Ștefan Ioniță, feciorul 
tâmplarului Constantin Ioniță.. • Vite și altă

IO AN CHIRILĂ

(Continuare în pag, 4 3-aX

DI IARNĂ

urmeze 
iar alții — cu mai 
multi ani de ciclism — 
au nevoie de un antrena
ment mai intens pentru 
a ajunge, chiar în cursul 
acestui sezon la „punctul 
de întîlnire" cu lotul de 
tineri. Nu este vorba deci 
de o scindare artificială,

H. NAUM
și 
O
a-

menajarea pîrtiilor de schi 
săniuțe, a patinoarelor etc. 
măsură binevenită a fost și 
tragerea profesorilor de educație
fizică, a sportivilor fruntași și 
a activiștilor voluntari în vede
rea unei cît mai bune organi
zări a întrecerilor.

Comitetul orășenesc București 
U.T.M. în colaborare cu consi
liul orășenesc UCFS au coordo
nat organizarea Spartachiadei, 
convocînd lunar comisiile raio
nale în scopul instruirii acestora.

ANTON MORARU
șeful comisiei cultură fizică 
și sport din comitetul orășenesc

București U.T.M.

(Continuare în pag. a 2-a)

Complex de notație 
pentru școlarii bucnreșteni
Din inițiativa Sfatului Popular 

al Capitalei, fostul ștrand din 
cartierul Obor se va transforma 
— incepînd din acest an — în- 
tr-o mare bază de natație care 
va fi pusă la dispoziția Școlii 
sportive de elevi nr. 2.

Noul complex de natație va 
cuprinde trei bazine: unul de 
50 m, altul de 33 m (acoperit) 
și un al treilea de 20 m pentru 
inițiere. Toate bazinele vor fi

prevăzute cu instalație termică. 
In zona spațiilor verzi vor fi 
amenajate terenuri de volei, bas
chet și handbal în 7.

Planul complet al noii baze 
a fost încredințat Institutului 
Proiect București care, cu spri
jinul arhitecților Bujor Gheor
ghiu și Alexandru Stănescu, îl 
va definitiva pîhă la finele 
cestei luni.

ONEȘTI

APLICAREA SISTEMULUI
CU PATRU FUNU AȘ/

UE CĂTRE. _
ETUiPEL

a-

(Continuare în pag. a 6-a)

DIN POSTA 

SĂPTĂMÎNII

Tematica scrisorilor pri
mite în cursul săptămînii tre
cute este variată. Colabora
torii noștri, neobosiții cores
pondenții voluntari, ne-au 
scris despre întrecerile Spar
tachiadei de iarnă, concursu
rile pentru trecerea probelor 
„Insignei de Polisportiv", 
ne-au înfățișat bogata activi
tate competiționalâ ce dom
nește in aceste zile pe pîr- 
tiile de schi, pe patinoarele 
naturale, în sălile de sport 
și în cluburile fabricilor și 
uzinelor din întreaga țară.

Parctirgînd rîndurile cores
pondențelor din „poșta săp
tămînii" am constatat că pe 
multe plicuri figurează, ca 
expeditori, nume noi. Astfel, 
muncitori, colectiviști, învăță
tori, studenți, elevi și mili
tari, care nu au mai scris 
pînă acum redacției, au sim
țit nevoia, fiind martori ocu
lari ai unor frumoase rea
lizări, să ne comunice di
versele succese obținute în 
acțiunea de atragere a unui 
număr cit mai mare de ti-

TR. IOANIȚESCU

(Continuare în pag. a 2-a)
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Scopul n-a fost atins... Rodnic bilanț sportiv ia Onești
Traducând în viață sarcina trasată 

partid, organele și organizațiile 
•portive activează intens pe linia cu
prinderii unor mase tot mai largi de 
oameni ai muncii, a întregului tine
ret, în practicarea exercițiilor fizice 
și a sportului.

Clubul sportiv orășenesc Farul Con
stanța a obținut în această privință 
importante succese în anul 1963. Din 
cei 36 000 d>e membri ai UCFS au par
ticipat la Spartachiada de iarnă a ti
neretului (ediția 1962/1963) 33 292,
iar la întrecerile Spartachiadei de vară 
a tineretului numărul pairticipanților 
a crescut la 35 262. Numeroși tineri și 
tinere au participat la crosul ,,Să în- 
tîmpinăm 1 Mai*, la campionatele pe 
asociații și la alte competiții populare. 
Este, fără îndoială, un pas înainte tă
cut pe linia dezvoltării activității 
sportive de mase și el reflectă munca 
desfășurată de activiștii sportivi de 
aici.

Dar, așa cum s-^a subliniat în plena
rele Consiliului General al UCFS, com- 
petițile de mase trebuie să constituie 
un important mijloc de consolidare a 
asociațiilor sportive. După fiecare com
petiție de mase trebuie să vedem cîle 
secții s-au constituit și s-au afiliat 
la federațiile respective cu acest pri
lej, cîți sportivi au fost legitimați, cîți 
au obținut vreo clasificare sportivă, 
cîte recorduri ale asociației, orașului, 
raionului și chiar ale regiunii au fost 
'doborâte în întreceri ? Iată deci care 
sînt considerentele prin prisma cărora 
trebuie să judecăm realizările obținute 
în întrecerile sportive de mase.

Din acest punct de vedere activi
tatea desfășurată de clubul sportiv 
Parul Constanța este foarte slabă. Mo
tivând lipsurile pe care le-au avut în 
anul 1963, tov. F. Fote — secretarul 
clubului — ne spunea că ele au fost 
generate de „lipsa unor condiții, pre
cum și de slaba preocupare a (acti
viștilor, antrenorilor și instructorilor*. 
P as.tr înd rezerve în ceea ce privește 
„condițiile* trebuie să spunem că tov. 
F. Fote a atins principala problemă 
atunci cînd ne-a vorbit despre lipsa 
de preocupare a cadrelor sportive. 
Fiindcă ce altceva se poate numi când 
în tot anul 1963 au fost legitimați 
288. de sportivi (! ? !). Ținând seama 
de faptul că în orașul Constanța ac
tivează 547 de antrenori și instructori 
este clar că dacă fiecare dintre ei 
s-ar fi preocupat de selecționarea unui 
singur sportiv numărul total al celor 
legitimați ar fi fost dublu...

Situația secțiilor afiliate este la fel 
de precară. Se pune pe bună dreptate

75000 de coracurenți j
întrecerile etapei pe asociații a 

Spartachiadei se bucură de multă 
popularitate și în orașele și satele re
giunii Mureș-Autow. mă Maghiară. 
Pînă în prezent, numărul asociațiilor 
care au organizat concursuri se ridică 
la 325 iar cel al partidpanților la 
peste 75 000. Rezultate bune s-au ob
ținut pînă în prezent in raioanele Ciue 
(15.337 participanțî), T g. Mureș 
(13.581), Tirnăveni (9.776) și Reghin 
(9.052). Asociațiile sportive din ora
șul Tg. Mureș au mobilizat la startul 
întrecerilor organizate pînă la 15 ia
nuarie 16.732 de tineri și tinere.

Comisia de organizare a Spartachia
dei din Tg. Mureș se pregătește in
tens pentru etapa a ILa a competi
ției. In acest stop, s-a întocmit un 
plan de acțiune eare cuprinde graficul 
desfășurării întrecerilor la patinaj, gim
nastică, haltere, șah și tenis de masă, 
precum și o serie de măsuri organi
zatorice menite să contribuie la reu- j 
șita întrecerilor etapei pe grupe de 
asociații a Spartachiadei.

1. PAUȘ — coresp. ■ 

întrebarea: oe s-au făcut cu echipele 
și sportivii evidențiați cu prilejul în
trecerilor sportive de mase ? Răspunsul 
nu este greu de dat. In primul rînd 
formalismul care se mai manifestă în 
organizarea unor -competiții de mase 
împiedică afirmarea de noi talente, iar 
pe de altă parte faptul că întrecerile 
nu sînt urmărite de antrenori, tehni
cieni și instructori face — în multe 
cazuri —- ca depistarea sportivilor evi- 
dențiați să fie imposibilă.

In ceea ce privește clasificarea spor
tivă se poate spune că nu s-a făcut 
mai nimic în anul 1963. Nici în această 
privință n-au fost folosite întrecerile 
sportive de mase. La Spartachiada de 
vară a tineretului au luat parte Ta 
competițiile de gimnastică 7096 tineri 
și tinere, iar în tot anul 1963 au fost 
clasificați în orașul Constanța 23 de 
gimnaști... Și dacă v-am înșirui aici 
cifre comparative la toate ramurile 
sportive privind participarea la acti
vitatea sportivă de mase și modul cum 
s-au reflectat ele în munca de se
lecționare și clasificare sportivă ima
ginea ar rămîne aceeași : total dezin
teres.

Activiștii clubului sportiv Farul 
Constanța nu și-au orientat bine mun
ca în anul 1963. Ei n-au dat com
petițiilor de mase adevăratul sens pe 
care-1 au, acela de a angrena într-o 
activitate continuă și organizată mase 
cît mai largi de oameni ai muncii, de 
a-i îndruma spre însușirea măiestriei 
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sportive. Despărțind în mod artificial 
competițiile de mase de cele de per
formanță conducerea clubului și-a în
gustat serios baza de selecție, a mic
șorat interesul pentru .întrecerile de 
mase. Conducerea clubului nu i-a în
drumat pe antrenori și pe instructorii 
sportivi spre o activitate temeinică de 
îndrumare și organizare a întrecerilor 
de mase din care să selecționeze cele 
mai talentate elemente. 0 parte din 
vină o poartă desigur și consiliul re
gional UCFS Dobrogea care n-a con
trolat și îndrumat suficient consiliul 
clubului sportiv Farul Constanța.

Ne aflăm în anul primei Spartachia- 
de Republicane. Este deci și pentru 
consiliul clubului sportiv Farul Con
stanța un prilej deosebit pentru a în
lătura lipsurile semnalate. Noua com
petiție îmbină activitatea sportivă de 
mase cu cea de performanță și deci 
se creează largi posibilități de a pune 
în practică sarcinile trasate de Con
siliul General UCFS. Anul 1964 tre
buie să însemne și pentru clubul spor
tiv Farul Constanța un an de bogate 
realizări în sportul de mase și în cel 
de performanță — lucru realizabil 
numai printr-o temeinică muncă de 
popularizare a competițiilor de mase, 
prin urmărirea cu atenție a acestora, 
prin selecționarea celor mai bune ele
mente.

N. HR1SȚACHE

Tînărul oraș Onești a înregistrat a- 
nul trecut frumoase rezultate și în ca
drul activității sportive. De-a lungul 
lui 1963 Consiliul orășenesc al UCFS, 
în colaborare cu Comitetul orășenesc 
U.T.M., Consiliul sindical local și alte 
organizații de tnase, a reușit să angre
neze în cadrul competițiilor un însem
nat număr de tineri și tinere, De exem
plu, la campionatele asociațiilor au par
ticipat peste 6000 de sportivi, la acțiu
nile turistice aproape 16.000, la „du
minicile cultural-sportive" 9.500, iar la 
Spartachiadeie de iarnă și de vară ale 
tineretului și la crosuri peste 30.000 de 
oameni ai muncii. La aceste realizări 
au contribuit toate cele 12 comisii oră
șenești pe ramură de sport și un larg 
activ obștesc.

Ca o consecință a acestui aflux spre 
competițiile de ntase numărul mem
brilor UCFS a crescut cu 2571 ajun- 
gînd la aproape 10.000, dintre care 
2.000 de femei. In felul acesta, cele 26 
de asociații sportive din oraș au de
venit mai puternice.

Dintre activiștii sportivi care s-an 
evidențiat cu ocazia organizării între
cerilor remarcăm pe loan Doboș (Con
structorul Borzești), Ing. Nicolae Jipa, 
(Chimia), ing. Virgil Tămășescu (Pro
gresul), prof. Traian Gavriluț (Știința), 
prof. Gh. Mateescu (Stejarul), Mihai 
Afrim (Cauciucul), rng. N. Covrig, Gh. 
Colibaba, Virgil Hanu, Gh. Seitan și 
alții.

în ceea ce privește creșterea numă
rului de cadre sportive, 1963 poate fi

Peste 500 de tineri din comuna Pie- 
troșani și din satul Pietriș (raionul 
Zimnicea) an participat duminică la 
o reușită sărbătoare polisportivă or
ganizată de cele cinci asociații din 
aceste localități : Valea Dunării, Avin- 
tul. Unirea, Recolta ți Flacăra.

Pe dealurile din marginea comunei 
s-eu întrecut la săniuț, schi și cros 
peste 400 de concurenți, iar în sălile 
căminulni cultural peste o sută de 
băieți și fete și-au măsurat forțele 
la țah, haltere, tenis de masă, gim
nastică ți trîntă.

Dintre cîșligători remarcăm pe : N. 
Startciu, Maria Mogoț (săniuțe), Gh. 
Călina (schi), Gh. Badea, Ecaterina 
Ispas (șah), Șt. Cojocaru (haltere), 
F. Detin, I. Sin, S. Lupu (trîntă), FI. 
Tească, Maria Deacu (cros), /. Mareea 
și Niculina Jerdache (tenis de masăț. 
întrecerile au fost bine organizate, 
la ele contribuind, în egală măsură, 
atîț consiliile celor cinei asociații spor
tive cît și comitetul U.T.M. pe comună.

în fotografii, aspecte de la cele mai 
populare concursuri, săniu; și trintă.

Text și foto: l. MIHAICA 

considerat un an record: au fost 
școlarizați un număr de 145 de ins
tructori sportivi și 29 de arbitri, la vo
lei, handbal, fotbal, turism, atletism, 
gimnastică și radio. Acești instructori 
au adus o însemnată contribuție la 
desfășurarea procesului de pregătire 
sportivă în cele 51 de secții afiliate la 
federațiile de specialitate. S-a reușit ca 
în cadrul secțiilor sa fie legitimați 
pînăJn prezent un număr de 917 sporj 
tivi.’Pe de altă parte remarcăm faptul 
că în urma organizării a peste 100 de 
campionate și concursuri, aproape 1000 
de sportivi au obținut diferite categorii 
de clasificare.

Prinire asociațiile sportive fruntașe 
în organizarea competițiilor de mase 
se șitugază Chimia, Cauciucul. Energia,
I.M.B.,  Instalatorul, Progresul, Petro
lul, Stejarul, Știința și Victoria. Mai 
slab șe ■ prezintă în această direcție 
asociațiile sportive Constructorul, Izo
latorul, ISCMO, Rapid, S.U.T. și Voin
ța.

Bizuindu-se pe sprijinul acordat de 
Comitetul orășenesc de partid, consiliul 
orășenesc UCFS și-a propus ca în noul 
an.să obțină rezultate și mai frumoase, 
să atragă în activitatea sportivă ma
rea masă a tineretului din localitatea 
noastră.

GH. GRUNZU — coresp.

Cum sprijină organizațiile U.T.M. 

din Capitală desfășurarea 

Spartachiadei de iarnă
(Urmare din pag. 1)

In atenția comitetului orășenesc 
U. T. M. a stat, în această perioadă, 
sprijinirea organizațiilor U.T.M. din 
marile întreprinderi ca „23 August", 
Uzina de mașini electrice, Dîmbovița 
etc. pentru mobilizarea cît mai multor 
tineri și tinere la întrecerile 
Spartachiadei. Pentru rezultatele ob
ținute merită a îi evidențiate orga
nizațiile U.T.M. și asociațiile sportive 
din întreprinderile Vulcan, Timpuri Noi, 
C.P.C.S., I.P.R.S. Băneasa, P.T.T.R., 
Școala sanitară, Școala de confecții 
ș.a. Subliniem că deschiderile festive 
ale Spartachiadei de iarnă a tineretu
lui, sprijinite de organizațiile U.T.M.. 
au contribuit la mobilizarea mai largă 
la întreceri a tinerilor și chiar a mul
tor vîrstnici. Deosebit de populate sint 
concursurile de șah, schi, tir și gim
nastică. Cu ocazia desfășurării probe
lor s-au remarcat numeroase talente, 
fete și băieți cu reale perspective de 
progres. în privința numărului de par
ticipant!, după datele pe care le avem 
pînă în prezent, ca raion fruntaș este 
socotit raionul Lenin cu 26.092 concu- 
renti, urmat de raioanele N. Bălcescu 
(2.<772) șî „23 August" (24.402). Aș
teptăm rezultate corespunzătoare și din 
partea organizațiilor U.T.M. din școli, 
care au datoria să antreneze — alături 
de cadrele didactice — cit mai mulți 
elevi și eleve.

Nu au folosit toate posibilitățile 
pentru buna organizare a competiției și 
atragerea tineretului în concurs, orga
nizațiile U.T.M. și consiliile asociațiilor 
sportive din întreprinderi ca Granitul, 
Uzinele Republica, Combinatul de cau
ciuc Jilava sau Relonul.

In timpul ce ne-a mai rămas pînă 
la încheierea primei etape a acestei 
populare competiții este bine să depu
nem toate eforturile, să muncim cu en
tuziasm pentru ca roadele Spartachia
dei să fie cît mai bogate. Astfel, ti
nerii și tinerele din Capitală vor avea 
prilejul să fie și mai bine pregătiți în 
vederea celei mai mari competiții de 
mase a anului, Spartachiada Republi
cană. prin care sportivii sărbătoresc 
cea de a 20-a aniversare a eliberării 
patriei noastre.

\\ x\w
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poșta

săptămînii
(Urmare din pag. 1)

neri și vh-stuici în. activitatea sportivă. „Vă ru- 
gm.-i iși începe scrisoarea VALERIU STANO1U 
(Bacău), ducă se pocite să faceți cunoscut iubi- 
lo'tlor iic^ sport .fin întreaga tară, că și în ca
drul micii naastie asociuții sportive „Muncito

rul", Spartachiada de iarnă se află în plină 
desfășurare. Concursurile de șah și tenis de 
masă au ajuns în faza finală. Pînă acum s-au 
evidențiat Gh. Cojocaru, Mihai Dospiceanu, Va- 
sile Cătăuță și alți tineri talentați in disciplinele 
pe care le-au îndrăgit. Jn planul asociației noas
tre sint prevăzute întilniri cu sportivi de la alte 
întreprinderi despre care vă voi scrie in zilele 
următoare".

Tot pentru prima dată s-a adresat ziarului 
și asistentul laborant IOAN CRISTEA din Bor- 
sec. După ce își manifestă dorința de a deveni 
corespondentul nostru, el roagă ea rînduriie re
feritoare la echipa locală de fotbal» angrenată 
în. campionatul raional» să fie publicate. îi sa
tisfacem dorința.: „Jucătorii din Bor sec, afkiți 
pe primul loc la încheierea turului, și-au în
ceput antrenamentele sub conducerea' antreno
rului loan Sirbescu. Ei se pregătesc cu conștiin

ciozitate pentru a confirma rezultatele bune în
registrate in tur. dornici să promoveze în cam
pionatul regional".

De asemenea, antrenorul CONSTANTIN UN- 
GUREANU (Galați) s-a grăbit să ne relateze 
rezultatul primului concurs de patinaj viteză 
găzduit de baza sportivă de iarnă a Clubului 
sportiv orășenesc. După ce ne face cunoscttți 
învingătorii: (Eugen Hempel la cat. 10—12 ani. 
Ban Brînză la cat. 12—18 ani și N. Păiimaru 
la seniori) ne informează că asemenea com
petiții vor mai avea loc în fiecare duminică, 
asigurîndu-ne că ne va trimite urgent rezulta
tele lor. Le așteptăm. 1

Crj plăcere ne vorbește și tov. DUMITRU 
TURCU despre munca consiliului asociației spor
tive Lumina de pe lingă școala medie mixtă din 
Calafat. Aici au luat ființă de citrînd secțiile de 
gimnastică și haltere, de pregătirea cărora se 

ocupă profesorul de educație fizică Alexandru 
Gurgui. In schimb, Emil Banca din comuna 
Moșiră, raionul Mediaș, își manifestă părerea-de 
rău că _ masa de tenis stă închisă de multă 
vreme în magazia cu echipament sportiv, în 
timp ee numeroși colectiviști vor să practice 
această disciplină.

Scrisori în care ne sînt înfățișate diverse as
pecte ale „activității sportive din. asociațiile sau 
din localitățile lor, am mai primit de la Crăciun 
Mihiș (Hunedoara), Demostene Morarii (Valea 
Călugărească), Constantin Alba (învățător la 
Școala de 8 ani nr, 2 Tg. Alure.ș) etc. cu pri
lejul cărora și-au manifestat dorința de a fi 
primiți în rîndurile corespondenților noștri. îi 
pritnina cu bucurie, invilindu-i să ne scrie cît 
mai des, să semnaleze cu curaj și diferitele lip
suri constatate în activitatea sportivă din satul, 
orașul sau raionul lor. Așa sînt corespondenții 
voluntari de presă.
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IN PLINA SESIUNE...
Dialog de sezon la Institutul 

de Cultură Fizică:
— Ce notă ai luat ?
— 10
— Și eu la fel.
Cei doi studenți își string mîi- 

nile și pornesc împreună spre bi
bliotecă...

A început sesiunea de exame
ne. Fiecare clipă e prețioasă. Se 
recapitulează materia, profesorii 
dau consultații.

La secretariat, studentul Ion 
Nicolau din anul II a venit să 
se intereseze de data examenu
lui la Biochimie.

—■ La ce ați dat examen pi- 
nă acum? — îl întrebăm.

— La handbal.

— Vă rugăm !
Desigur, prin aceasta n-am 

vrut decit să dăm tonul discuției. 
Știam doar că la I.C.F. s-a sta
tornicit de mulți ani o adevă
rată întrecere pentru notele mari. 
A fost întocmit și un „clasa
ment" (neoficial, bineînțeles) ai 
celor mai buni la carte și sport. 
Lider este voleibalistul Ștefan 
Sava din anul III (grupa 137), 
care din anul I și pînă-n prezent 
n-a luat o notă mai mică de 
101 Bursier republican, Ștefan 
Sava e un exemplu de modestie 
și perseverență. II urmează scri- 
merul Sorin ' Poenaru din anul 
IV (grupa 127), luptătorul Mir
cea Roșu, anul IV (grupa 124), 

După emoția examenului, obișnuita discuție în jurul subiectelor și firește asupra notelor...
Foto î T. Chioreanu

- Și?
— 10. E în tradiție...
...In holul catedrei de cultură 

fizică medicală, studentele anu
lui IV (grupa 119) așteaptă 
„confruntarea" preliminară cu 

Alexandrescu, lectorat 
catedre. Sînt vesele — 
că stăpînesc materia —■ 
consultație e binevenită

„VALSUL PATINAT ORILOR44
dr. C. 
acestei 
indiciu 
dar, o 
orieînd.

— Ne-am pregătit serios — 
ne spune baschetbalista Anca 
Jurcă, organizatoarea grupei. 
Cultura fizică medicală este o 
materie de bază în ultimul an, 
iar noi ne-am luat angajamen
tul de a lua note cît mai mari...

— Adică, 9 și 10 ?...
— Exact!
— Să știți că îl consemnăm 

in ziar...

(Urmare din pag. 1)

crosă. Fără plăcuțe, dar și aici se vede mina de 
meșter.

— Cum te cheamă, flăcăule ?
— Cristian Huțuleag.

Ești al jocheului ?
— Al lui,
— Și crosa cin ți-a făcut-o ?
— Eu. La atelierul școlii.
s—■ la profesională ?
— Nu, la medie, într-a șasea, da’ și noi...
Se apropie Vasile Arsene, cosmeticianul ghe- 

ții, cel care îi potrivește fardurile noaptea, 
furtunul, la lumina lunii.

cu

O măsură binevenită

P
Q
<5

emis

trece 
fete, 

func-

două

Predarea educației fizice în școli, comună pentru băieți și fete, 
a constituit o problemă destul de dificilă pentru profesorii de spe
cialitate. Tocmai de aceea, într-o serie de școli, problema demixtării 
orelor de educație fizică a preocupat în mod deosebit și ea a fost 
rezolvată în parte sau chiar în totalitate. Astfel, la școala medie 
nr. 20 „Gh. Șincai“, predarea educației fizice, separat pe sexe, s-a 
efectuat — la nivehd unor clase — încă de acum doi ani. în alte 
școli medii, cum sînt nr. 13 ,,Mihai Viteazul11 și nr. 29, demixtarea 
a îmbrăcat un caracter și mai larg.

Recent, pentru a generaliza procesul de demixtare a învățămîn- 
tului de educație fizică în școli, Ministerul Invățămîntului, prin 
Direcția generală a invățămîntului de cultură generală, a 
instrucțiunile necesare.

tncepînd din trimestrul II al anului școlar în curs se va 
la predarea educației fizice, separat pentru băieți și pentru 
la clasele V—XI. Instrucțiunile precizează că, în școlile care 
ționează cu clase paralele și cu un singur profesor de specialitate, 
predarea separată a educației fizice se va realiza prin formarea a 

grupe: fetele din ambele clase vor forma o grupă (respectiv o clasă), 
iar băieții altă grtipă (clasă), tn ce privește desfășurarea propriu-zisă a 
orelor, acestea se vor desfășura după cum urmează: în timp ce una--din 
grupe participă la ora de educație fizică, cealaltă grupă ia parte la predarea 
unui alt obiect de învățămînt. în ora următoare, grupele vor face schimb : 
cea de la educație fizică trece la predarea celuilalt obiect de învățămînt 
și invers.

De menționat că, în toate aceste cazuri, orarul școlii va trebui alea 
luit în așa fel, îneît acest obiect de învățămînt să fie programat — la cla
sele respective — paralel cu educația fizică, două ore consecutiv ; o oră cu 
fetele, alta cu băieții, iar obiectul respectiv de învățămînt să fie predat, 
Ia ambele clase, de același cadru didactic.

în ce privește școlile în care sînt încadrați doi sau mai mulți profesori 
de educație fizică, instrucțiunile susamintite precizează că predarea edu
cației fizice, separat băieți și fete, se va realiza prin planificarea în orarul 
școlii a orelor de sport concomitent la două clase paralele, formîndu-se 
grupa (clasa) de fete și o alta de băieți din cele două clase inițiale. în 
acest caz, predarea se va face de către doi profesori.

Așadar, o măsură binevenită, destinată să contribuie la crearea unei 
ambianțe educative pozitive, ca și la asigurarea unei pregătiri fizice gene
rale a elevilor, la un nivel superior celui pe care l-a realizat predarea 
simultană a orelor de educație fizică.

atleta Maria Sudan — campioa
na republicană la 80 m.g. — din 
anul IV (9, 91 medie generală, 
anul trecut!), baschetbalistul 
Eugen Fleșeriu din anul II 
(grupa 145), gimnasta Livla 
Grama din. anul I...
...La I.C.F. se învață ! In aceste 

zile, în plină sesiune, mai bine 
de 800 de viitori profesori de e- 
ducație fizică și antrenori trăiesc 
emoția examenelor. Un ultim 
efort înaintea unui bilanț pe 
care toți și-l doresc cît mai bo
gat și înaintea unei vacanțe pli
ne de bucurii.

VASILE TIBERIU

Iile de sport 

la școala medie 

din Cărei

Zilele de vacanță, la școala 
medie din Cărei, au fost ade
vărate zile ale sportului. In 
două săli special amenajate, 
una pentru șah și alta pentru 
tenis de masă, au avut loc în
treceri interesante la care au 
luat parte majoritatea elevilor. 
In sala de gimnastică au avut 
loc zilnic antrenamente și în
treceri de gimnastică și jocuri 
sportive. întrecerile din cadrul 
centrului de instruire la schi și 
concursurile de orientare turi
stică au completat frumosul 
program sportiv.

Ceea ce vrem să evidențiem 
este concursul de săniuțe. A 
fost primul concurs de acest 
gen organizat, în orășelul no
stru în care nu sînt diferențe 
de nivel. Datorită bunei orga
nizări, concursul s-a bucurat 
de un deosebit succes. Copiii, 
în funcție de vîrstă, au avut de 
parcurs 40—100 de metri în 
trei „stiluri": unul pe sanie, 
cînd sania era trasă de alt elev 
pînă la linia de sosire (unde 
rolurile se schimbați), altul 
stînd cu un picior pe săniuță 
și cu celălalt picior imprimînd 
viteză, ca Ia trotinetă, iar a 
treia categorie cînd doi băieți 
duceau o colegă de-a lor. Acest 
concurs a stîrnit un viu inte

Un reușit concurs 
de orientare turistică
/Vu demult, a avut loc în pădurea Pustnicul un 

reușit concurs de orientare turistică organizat de aso
ciația sportivă Poligrafia din Capitală. întrecerile au 
reunit 11 echipe scoțînd în evidență popularitatea de 
care se bucură acest sport.

res în rîndul micilor școlari.
Am scris despre acest con

curs, deoarece și în alte re
giuni ale țării, unde nu sînt 
dealuri, se pot organiza ase
menea întreceri cu rezultate 
bune.

TRAIAN SILAGHI - coresp.

— Ce faci, nea Vasile ?
— Iaca, mă necăjesc cu dracii ăștia. N-au 

voie să intre cu crosele, că-i bușesc pe ceilalți.
— Și dumneata ?
— închid ochii. Nu vreau să ne mai bată 

Tesla.

Patinoarul fabricii de încălțăminte „Dîmbo
vița" din Splai e mic și plin de copii. 
Predomină patinele cu cheie, dar nu lip

sesc nici ghetuțele cu șireturi lungi de-un cot. 
îmi aduc aminte că acum 20 de ani copiii ciz
marilor aveau doar patine de os, de lemn, iar 
unii chiar din tablă îndoită.

Hai în sus, spre izvoarele Dîmboviței. De-a 
lungul firului apei fumegînde. Patinoarul 
de pe terenurile de tenis din apropierea 

Operei bate toate recordurile de public. Sensul 
unic e respectat cu strictețe, ca în sălile de bal 
ale secolului trecut. Megafoanele cîntă fără în
trerupere. Bătrînul Waldteufel, rivalul familiei 
Strauss, dirijează celebrul său „vals al patina
torilor1. Un bărbat cu patine de hochei și cu 
trening roșu trage după el un pluton de copii. 
Cam o sută. La prima trecere, îl recunosc. E 
Gheorghe Cobzuc, antrenorul de tenis, iar cei 
„cam o sută" sînt 86 din cei 130 de tenismani- 
palinatori ai școlii sportive nr. 2.

.. .Valsul patinatorilor se unduie Un, ca o 
rochie de voal. în mijloc, o mică justă plisată 
joacă în ritmul trilurilor de vioară.

Cea mai bună comportare au dovedit-o asistentele 
farmaciste Silvia Panțiru și Paula Teodosiu (foto 
nr. I), de la asociația Farma. Ele au reușit să străbată

cei peste 10 km al traseului cu o penalizare doar de 
18 pct. Le-au urmat sportivele de la Tableta și cele 
de la Olimpia. La băieți, electricianul Ion Itu și fre
zorul Dorel Sapira de la Titanii (foto nr. 2) s-au 
clasat pe primul loc cu 2 pct. penalizare. Locul secund 
a revenit sportivilor de la Farma iar locul 3 celor 
de la Dîmbovița.

Text și foto: AUREL CRIȘAN

Tot mai puține „pricini"
Printre zecile de activiști sportivi 

voluntari ce vin cu diferite treburi la 
consiliul orășenesc UCFS București 
îi întîlnești cu regularitate, în fiecare 
luni seara, și pe membrii subcomisiei 
de disciplină din cadrul comisiei oră
șenești de volei. Titulatura a devenit 
puțin anacronică. Pe de o parte da
torită creșterii nivelului de conștiință 
a sportivilor, iar pe de altă parte 
datorită muncii educative dusă cu 

simț de răspundere de activul subco
misiei, sub îndrumarea atentă de zi 
cu zi a comisiei orășenești.

în urmă cu cîțiva ani, „Jurnalul 
acestui mic for cuprindea numeroase 
„file negre*. în dosarele subcomisiei 
se adunau mereu alte și alte sancțiuni 
date unor sportivi pentru abaterile să- 
vîrșite. Deși necesară era totuși o 
treabă neplăcută...

.. .Și apoi rămîneam tot timpul de
parte de scopul inițial pentru care 
fusese creată subcomisia noastră — 
ne spunea președintele acesteia, Au
relian Mihăescu. Uneori zăboveam îm
preună cu tovarășii N. Leonescu, G. 
Niculescu, Lucia Schveț, Gheorghe 
Ion și M. Popescu (ceilalți membri ai 
subcomisiei) pînă către miezul nopții, 
tot discutînd diferite abateri de la 
disciplina sportivă, modul cum ar pu
tea fi ele preîntîmpinate.

Dar asta a fost... Pasionați cu toții 
ai jocului de volei, buni cunoscători

ai lui (unii dintre ei fiind chiar ar
bitri), membrii subcomisiei de disci
plină au pus pentru un timp în rafturi 
dosarele și registrele și au început 
munca cu oamenii ; cu sportivii, cu 
antrenorii și arbitrii. Mai întîi, fie
care și-a luat pe proprie răspundere 
un număr de echipe, cărora avea să 
le urmărească continuu activitatea. 
Atenția generală a fost îndreptată 
spre acele echipe cunoscute ca avînd 
jucători mai puțin disciplinați, cum 
erau în acea vreme Oțelul, Iprofil, 
Confecția, C.S.P., Electronica ș.a. La 
jocurile acestor echipe era prezent, 
de fiecare dată, cîte un membru al 
subcomisiei de disciplină, iar cînd în- 
tîlnirea se anunța mai „tare“ parti
cipa întregul activ. Discuțiile purtate 
înainte de jocuri cu sportivii și an
trenorii, îndrumarea și ajutorul acor
dat antrenorilor în temperarea firilor 
mai aprinse au făcut ca treptat, par
tidele de volei să se caracterizeze 
doar prin elanul și dîrzenia cu care 
erau disputate.

Documentarea pe teren i-a ajutat 
pe membrii subcomisiei de disciplină 
să evite în munca lor confuziile, ho- 
tărîrile arbitrare și „procesele44 inter
minabile. Un mare preț s-a pus pe 
aportul ce poate să-l dea în procesul 
de educare colectivul de muncă din 
care face parte sportivul în cauză. 
£înd actul de indisciplină era, mai gra®

și nu se întrevedeau semnele unei îbP 
dreptări imediate, subcomisia cerea 
sprijinul organizațiilor de partid, 
U.T.M. și sindicale din întreprindere, 
așa cum s-a întîmplat în cazul unor 
sportivi de la Confecția, I. P. 4, Mă
tasea Dudești, U.C.R. ș.a.

Crearea unei opinii de masă împo
triva actelor de indisciplină pe tere
nuri și a abaterilor de la conduită, 
îndrumarea secțiilor de volei din clu
buri și asociații, cu ale căror birouri 
s-a stat uneori de vorbă, educarea ar
bitrilor în vederea prestării de arbi
traje corespunzătoare, luarea de ho- 
tărîri principiale, într-un cuvînt, mun
ca concretă, vie, dusă cu oamenii a 
avut ca rezultat faptul că de luni da 
zile subcomisia n-a mai dictat nici o 
sancțiune. Dimpotrivă, prin compor
tarea lor echipe ca Sănătatea (fete). 
Flacăra roșie (fete), 1CECHIM 
(băieți) din campionatul de calificare, 
M.T.T.C. (fete și băieți) din campio
natul orășenesc și altele, fac cinste 
voleiului bucureștean. Iar tradiționala 
urare „La mulți ani*, adresată d© 
subcomisia de disciplină voleibaliști
lor din Capitală prin avizierul de la 
sediul consiliului orășenesc UCIa, 
ni se pare mai mult decît un simplu 
gest de politețe...

QCIAVIA^ GINGII .
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In întreaga țară, numeroase concursuri

HOCHEI^»

ACTIVITATEA LA ZI
• Vremea prielnică a dat posibilita

te schiorilor din Reșița să participe la 
un interesant concurs organizat pe Dea
lul Cioara. Cei 60 de sportivi, repre- 
zentînd 4 asociații sportive, și-au dispu
tat cu mult entuziasm întîietatea în 
cursele de fond și de slalom. Ciștigă- 
torii probelor : fond 5 km seniori: V. 
Denuel (Olimpia); 3 km juniori: VI. 
Bonaciu (Viitorul); 2 km junioare: G. 
Denuel (Olimpia); slalom uriaș juniori: 
A. Lungu și M. Cristian (ambii de la 
S.S.E.). (I. PLAVIȚU—coresp.).

'• Zilele trecute s-a desfășurat la 
Cheile Turzii tradiționalul concurs do
tat cu „Cupa Cheile Turzii", la care au 
luat parte 73 de schiori. întrecerile, or
ganizate de consiliul raional UCFS 
Turda, s-au disputat pe o zăpadă bună 
și au avut excelente condiții de orga
nizare. Concomitent a avut loc și un 
concurs rezervat elevilor din Turda și 
din Cîmpia Turzii. Din păcate, concursul 
nu s-a bucurat de participarea sconta
tă, deoarece Școala medie și Școala 
profesională din Turda și școlile medii 
nr. 1 și nr. 2 din Cîmpia Turzii nu au 
înscris nici un concurent. Lăudabilă este 
— în schimb — mobilizarea realizată 
de Școala profesională Ceramica (prof. 
Viorel Onițiu) și Școala profesională 
metalurgică (prof. Arpad Sechei) din 
Turda.

Iată rezultatele înregistrate in „Cu
pa Cheile Turzii" și in întrecerile ele
vilor. Coborire, copii: 1. F. Merșei (Șc. 
elem. nr. 3 C. Turzii); 2. A. Jeleașcu 
(Șc. elem. nr. 2 C. Turzii); juniori: 1.
1. Irimie (Industria Sînnei); 2. T. Vana 
(Gloria Turda); 3. Gh. Pocol (Glo
ria): seniori: 1. M. Alpert (Industria 
Sîrmei); 2. B. Chirali (Industria Sîr
mei); 3. V. Onișiu (Gloria); slalom 
special, juniori: 1. T. Vana; 2. D. Pus- I 
ta (Gloria); 3. E. Lavrinciuc (Gloria); 
seniori: 1. I. Merșei; 2. M. Alpert; 3. 
V. Mareș (Cimentul Turda); fond 10 
km seniori: 1. C. Tălnariu (Industria 
Sîrmei); 2. C. Pantea (ArieșulTurda); 
3. I. Aldea (Izolatorul Turda); 5 km. 
juniori: 1. I. Irimie (Industria Sîrmei);
2. Fl.. Savu (Gloria); 3. C. Ma.teaș (Ci
mentul Turda).

„Cupa Cheile Turzii" a fost cucerită 
de echipa schiorilor de la A. S. Indu
stria Sirmei Cîmpia Turzii, care a to
talizat 120 p. Urmează in clasament:
2. Gloria Turda 105 p; 3. Cimentul Tur
da 75 p. Asociația sportivă Industria 
Sîrmei, prin antrenorul losif Merșei. a 
oferit „Cupa Industria Sirmei" elevilor 
Școlii profesionale Ceramica pentru

(ci mai mici sportivi în întrecere
Ieri după-amiază am 

asistat, pe patinoarul „23 
August" din Capitală, la 
primul concurs de patinaj 
artistic din actualul se
zon. Competiția inaugu
rală reunește pe cei mai 
mici sportivi, participant 
la faza regională a con
cursului republican pentru 
copii, care se va încheia 
joi seara.

In programul primei 
zile au figurat exercițiile 
pe școală rezervate bă
ieților și fetelor în
tre 7 — 8 ani. Micii
„artiști ai gheții" au avut 
de executat optul înainte- 
înăuntru, treiul copiilor, 
pirueta sus pe talpă și 
alte figuri destul de grele. 
Ei au fost examinați de 
exigenții arbitri Maria 
Morțun. Anghel Lupea și 
Niculae Molar ciuc. Vă 
imaginați deci emoția 
concurenților, mai ales că 
se aflau la prima lor com
petiție publică.

întrecerea fetelor 
încheiat cu o mare 
priză. După efectuarea ce
lor 5 figuri obligatorii, 
primul loc in clasament l-a 
mai... mică concurentă, Roxana Con-

s-a 
sur

stantinescu (Steaua) în virstă de nu
mai 6 ani. Ea a totalizat 62,9 p. O 
urmează; Carmen Stegărescu (Uni
rea) cu 60,6 p; Ana Tănase (Steaua) 
58.9 p etc.

De la prima figură desenată pe 
gdieață s-a văzut că Gheorghe Faze- 

(Unirea), care practică patina- 

comportarea frumoasă a schiorilor școlii 
(V. ȘTEFANESCU—coresp).

• Spectatorii prezenți sîmbătă și 
duminică la Poiana Brașov la întreceri
le pentru „Cupa Dinamo" au remarcat 
absența de la startul probelor a unor 
schiori fruntași. Lipsa coborîtorilor C. 
Tăbăraș, Gh. Bălan și K- Golm și a 
fondistei Elena Tom s-a datorat faptului 
că — pentru abateri de la disciplina 
sportivă — ei au fost suspendați de 
F.R.S.B. : pe luna ianuarie din activi
tatea competițională și pe șase luni din 
lotul republican.

• La primul concurs de schi rezer
vat elevilor din Brașov au luat parte 
32 de tineri și tinere. întrecerile au 
constat dintr-o cursă de slalom spe
cial desfășurată în Kantzer. Rezultate: 
Fete 12—14 ani: 1. Rodica Oprea; 
2. Rodica Frățilă; junioare: 1. Liana 
Blebea; 2. Constanța Măzgăreanu; 3. 
Rodica Stoian; băieți 12—14 ani: 1. 
V. Militarii; 2. Șt. Bucur; 3. M. Bucur; 
13—14 ani: 1. C. Văideanit; 15—16 ani: 
1. FI. Bidu; 2. M. Munteanu; 3. L. 
Nistor ; juniori: 1. L. Fiedler; 2. S. Tro- 
can; 3. E. Teutsch. In luna ianuarie se 
va desfășura un alt concurs al elevilor 
din Brașov, la care clubul Luceafărul 
scontează pe participarea a 800 de con- 
curenți. (C. GRUIA—coresp.).

ION ȘERBAN (Ș. S. E) — nou record republican
de sală la inălțime: 1,85 m

Sîmbătă și duminică, sala Floreasca 
II din Capitală a găzduit cea de a 
doua întrecere de juniori de categoria 
I și a 11-a din acest sezon. Concursul 
s-a soldat cu cîteva rezultate promi
țătoare printre care un record R.P.R. 
de juniori, categoria a Il-a la înăl
țime (1,85 m) stabilit de Ion Șerban 
și două recorduri egalate: Gabriela 
Radulescu la 50 m plat (junioare 1) 
cu 6.7 sec. și Horia Ilieșu cu 7,7 sec. 
la 55 in garduri.

Iată cîteva din rezultatele înregis
trate : 50 m plat băieți I: 1. Victor 
Raica (Dinamo) 6,0, 2. Petre Cio- 
banu (Dinamo) 6,1, 3. Gheorghe Bă- 
la.șa (S.S.E. II) 6,1; 55 m g. b. I: 1. 
Horia Ilieșu (S.S.E. 1) 7.7 rec. ega
lat, 2. Vladimir Moraru (S.E.E. 11) 
7,8, 3. Gheorghe Bomboi (Progresul)

jul artistic doar de astă-toamnă, se 
impune prin ținută și siguranță in miș
cări. El și-a învins adversarii la toate 
figurile impuse, clasîndu-se pe primul 
loc cu 67,1 p.

Azi, Incepind de la ora 15, intră în 
concurs sportivii din categoria 9—10 
ani.

1. TRAIAN

Noi patinoare naturale
La redacție continua să ne sosească 

zilnic noi vești refcritoa'e la amena
jarea de patinoare naturale pentru 
numeroșii amatori ai acestui frumos 
sport.

• Terenurile de tenis din parcul 
sportiv Dinamo din Capitală au fost 
transformate in patinoare pentru pu
blic. Baza sportivă funcționează zilnic 
intre orele 11-13 și 17-19.30.

• Din inițiativa clubului sportiv 
orășenesc Craiova s-a amenajat un 
frumos patinoar natural, pe care d 
frecventează de dimineață pînă seara 
muncitori, studcr.ți și elev;. Adminis
trația terenurilor de baschet, volei și 
handbal ale S.S.E. Craiova, pe care, 
s-a amenajat acest patinoar, se în
grijește de buna lui întreținere.

ST. GURGUI — coresp.

• Amatorii de patinaj din Birlad 
au la dispoziție un patinoar cu o su
prafață de circa 380 mp. Amenajat în 
incinta terenului Voința din localitate, 
pe noul patinoar natural se predau zil
nic lecții de inițiere în tainele acestui 
sport.

C. DUMITRESCU — coresp.

• In aceste zile, pe bazele sportive 
de iarnă din orașul Baia Mare se 
desfășoară o bogată activitate. Astfel, 
din inițiativa unor asociații sportive 
(de exemplu: Voința. Gospodarul, 
Școala de 8 ani etc.) s-au amenajat 
patinoare naturale pe ca'e întîtaești 
nenumărați tineri și vîrstnici. Pe aceste 
patinoare se vor organiza întrecerile 
din cadrul „Concursului pentru Insigna 
de Polisportiv" :i Spartachiadei de 
iarnă.

.VASILE SASARANU — coresp. reg.

lată-l in exercițiu pe Gh. Fazekaș (Unirea) care a 
obținut cele mai mari note la toate figurile de școală, 

din cadrul categoriei 7—8 ani.
ocupat cea

• LA SFIRȘITUL acestei luni acti
vitatea de hochei pe gheață internă 
se intensifică. Privirile amatorilor a- 
cestui sport se îndreaptă, cu deosebire, 
spre turneul de calificare care începe 
sîmbătă 25 ianuarie la Brașov și care 
are menirea de a desemna pe două 
dintre cele șase participante la turneul 
final a,l campionatului republican. Rea
mintim că cele patru echipe direct ca-

Tîrnava Odorhei, una din cele mai în formă echipe provinciale.

Campionatul de juniori al Capitalei

8,3; lungime b. 1.: 1. Paul Marcu 
(Metalul) 6,41; înălțime b. 1: Gheor
ghe Vanghelescu (C.S.S.) 1,85 m; 
greutate băieți: Silviu Fodoș (CI. sp. 
șc.) 13,34; triplusalt: Vasile Dumi
trescu (Olimpia) 13,79; 50 m plat fete 
1: Gabriela Rădulescu (CI. sp. șc.) 
6,7 rec. egalat, Maria Ijac (C.S.S.) 
7,1, Viorica Mărculescu (Di-namo) 7,1, 
Valeria Bufanu (Rapid) 7,1; 40 m. g. 
fete I: Valeria Bufanu (Rapid) 6,4, 
Georget.a Cîrstea (Viitorul) 6,5, Ma
riana Stavilă (Progresul) 6,7, Elena 
Niculescu (Voința) 6,7, Valeria Bi- 
duleac (S.S.E.II) 6,7; greutate fete I : 
Mihaela Peneș (C.S.S.) 11,51. Pa- 
raschiva Crăciun (Progresul) 10,02. 
Elena Elik (S.S.E. 11) 9,84 ; lungime 
fete I: Gabriela Rădulescu 5,48, Maria 
Bolea (Dinamo) 5,04, loa.na Caragca 

lificate, pc baza clasamentului de anul 
trecut, sînt: Voința Miercurea Ciuc, 
actuală campioană a țării, Steaua, 
Știința București și Steagul roșu Bra
șov.

La turneul de calificare de la Bra
șov vor lua parte șase echipe: Dina
mo București (campioană a Capitalei), 
Știința Cluj (campioană a regiunii 
Cluj), Metalul Rădăuți (campioană a re-

(C.S.S.) 4,79; înălțime fete I: Sanda 
Necula (S.S.E. II) 1,40. Maria Oprescu 
(S.S.E. II) 1,40, Magdalena Simedrea 
(C.S.S.) 1,35, Venera Todașcă (C.S.S.)
I, 35; 50 m plat băieți II: Mihai 01- 
teanu (Viitorul) 6,5, Gheorghe Ro- 
menci (S.S.E. II) 6,7, Viorel Dinu 
(Palatul pionierilor) 6,7; 55 m garduri 
b. II: Florian Drăguleț (Metalul) 8,5, 
Cristian Ivan (Rapid) 8,6; prăjină b. 
II: Marian Sorin (C.S.S.) 3,50, C. 
Ștefănescu (C.S.S.) 2,70;. lungime b.
II. Mihai Tudor (S.S.E. I.) 5,63, Titus 
Stănescu (Olimpia) 5,56, Eugen Du
mitrescu (Unirea) 5,35; greutate b. II. 
Petre Ciolac (Voința) 12,81, Oprea 
Moraru (S.S.E. II) 12,37, Beno 
Schwartz (S.S.E. I!) 11,99; înălțime 
băieți II: Ion Șerban (S.S.E. J) 1.85 
m record R.P.R. de sală. 50 m plat 
fete li: Aura Petrescu (S.S.E. 11) 7,1, 
Gabriela Negoescu (Progresul) 7,2, 
Marța Anghel (S.S.E. II) 7,2; 40 m 
garduri f. II; Elisabeta Scarciu (S.S.E. 
II) 7,1, Elena Rosac (S.S.E. I) 7,4, 
Iosefina Rosenbaum (S.S.E. II) 7,5; 
greutate fete 11: Teodora Sîmbotin 
(Dinamo) 9,68, Cornelia Bartoș 
(S.S.E. II) 9,63: lungime fete II: Aura 
Petrescu 4.97. Elisabeta Scarciu 4.62, 
Cezara Dafinescu (S.S.E. 1) 4.61; 
inălțcne fete II: Sanda Marcu (S.S.E. 
II) 1.41, Cornelia Gheorghe (S.S.E. I) 
1.38, Cezara Dafinescu 1,35.

N1CULAE D. N1CULAE — coresp.

în timpul iernii, tot mai multe activități 
cultural-educative

(Urmare din pag. 1)

sportiv Unirea din Capitală. Numai 
în luna decembrie a anului trecut 
aici au avut loc trei întîlniri cu spor
tivi fruntași ca V. Ciocîilea și AI. 
Teofilovici, iar peste puțin timp spor
tivii clubului se vor întîlni din nou 
la Casa de cultură, unde vor audia 
o conferință și vor viziona un pro
gram cultural-artistic. Acest bun obi
cei s-a transmis și în asociațiile spor
tive din raion cum sînt Dîmbovița, 
Firul alb, Steaua roșie ș. a. 
în care activitatea sportivă, întrece
rile Spartachiadei de iarnă sînt îm
binate cu frumoase acțiuni cultural- 
educative. La Tractorul Brașov mun
ca de educație stă în atenția condu
cerii clubului și a antrenorilor. De 
curînd sportivii „Tractorului" s-au în- 
tîlnit cu muncitori fruntași din uzină. 
La clubul Petrolul Ploiești, în planul 
de muncă al activității din această 
lună sînt prevăzute vizite la muzee 
și vizionări de filme.

De un real ajutor în organizarea 
acțiunilor cultural-educative trebuie 
să fie antrenorii, profesorii și instruc
torii spottivi. în această perioadă ei 

giunii Suceava), primele două clasate 
in campionatul regiunii Mureș-Autono- 
mă Maghiară și cîștigătoarea jocului 
de bara; dintre echipele din Hunedoa
ra și Sighișoara (acest baraj trebuie 
să se dispute pînă la data de 25 ia
nuarie, la Brașov și Sebeș). Intîlnirile 
turneului de calificare se vor disputa 
sistem turneu, numai tur. Ele sint aș
teptate cu mult interes, principalele 
tavorite . fiind echipele Știința Cluj, 
Dinamo București și cele două cali
ficate din regiunea Mureș-A. M.

• DUPĂ CELE două jocuri de la 
București, echipa cehoslovacă Tesla 
Pardubice pleacă la Cluj, unde va 
susține unul sau două meciuri în com
pania echipei studenților din localitate. 
Tesla este cea de-a doua echipă de 
peste hotare care evoluează în acest 
sezon la Cluj. Prima a fost selecțio
nata Sofiei care, după jocurile susți
nute în „Cupa Dunării", a jucat cu 
Știința la Cluj, cîștigînd cu 1—0 și 
4—1. In lotul echipei clujene figurează 
jucători cunoscuți ca : frații Cazan, 
Otvoș, Dibernardo, Scripniciuc, 1. An
tal etc.

• ÎN BUCUREȘTI este în curs de 
desfășurare campionatul de juniori oră
șenesc, la care participă opt echipe, 
Împărțite în două serii : Unirea, SSE 
nr. 2 I, Dinamo, Voința II (seria 1) 
și Steaua, Voința I, Olimpia. S.S.E. 
nr 2 II (seria a II). La încheierea tu
rul ., conduc Unirea in prima serie și 
Steaua în a doua serie.

• LA 1 FEBRUARIE lotul repre
zentativ de tineret își reia pregătirile 
sub conducerea antrenorilor Ion Pe- 
trovici și Gabriel Cosinan. Tinerii noș
tri jucători se pregătesc în vederea 
unor jocuri pe care le vor susține la 
jumătatea lunii februarie, la Sofia, cu 
reprezentativa A a Bulgariei. Din lot 
fac parte, printre alții, Barbu,_ Scheau, 
Petrescu, Ștefanov, Tarei, Ciobotaru, 
Varadi etc.

• IN ACEST sezon, echipa bucu- 
reșteană Dinamo (antrenor Ct. Cos- 
man) se prezintă cu un lot întărit 
față de anul trecut. Dinamovîștii be
neficiază de aportul unor jucători cu 
experiență, ca Ciobotaru, Z. Antal, 
Rigo ș. a. lată, de altfel, lotul com
plet pe care Dinamo îl deplasează la 
turneul de calificare de la Brașov : Tul
bure și Orban (portari). Șerbănescu, 
Barbu, Rigo, Fladarag (fundași), Lun- 
gu, Ciobotaru, Lenart II, Sipoș, Bol- 
descu, Bașa, Iosub, Mezei și Z. Antal 
(înaintași). Mai face parte din lot și 
Corduban, din lotul dc tineret, dar el 
nu poate fi folosit deocamdată fiind 
accidentat.

• COMPETIȚIA desfășurată recent 
la Sighișoara, dotată cu „Cupa Ce
tatea", a fost cîștigată de echipa Tîr- 
nava Odorhei, care a întrecut clar pe 
toate celelalte trei participante (Stea
gul roșu Brașov, Comerțul Tg. Mureș ' 
și Voința Sighișoara). Pregătirile e- 
chipei din Tîrnăveni sînt conduse de 
fostul internațional Tdrok 1. Din lot 
fac parte, printre alții : Miclea, Gali, 
Toriik 1 și li, lanoși, Vereș, Gyorgy, 
etc.

• LA GHERLA a luat ființă echipa 
Voința care, în primul său meci, a în
vins cu 10—4 (2—1, 5—3, 3—0) pe 
Rapid Cluj.

au toate posibilitățile și timpul ne
cesar de a intensifica activitatea de 
educare a sportivilor. Ei au datoria 
să se ocupe permanent pentru a 
dezvolta în rîndurile sportivilor noș
tri etica socialistă, contribuind prin 
cceasta la formarea de sportivi care 
să se bucure de stima, de aprecierea 
ș: dragostea tovarășilor de muncă, a 
spectatorilor care vin de fiecare dată 
să-i încurajeze, să le insufle noi forțe 
în lupta pentru victorie. E de datoria 
tuturor de a contribui la întărirea și 
dezvoltarea activității cultural-edu
cative, în așa fel îneît eficiența aces
teia să se vadă în modul de com
portare a sportivilor în viață și pe 
terenurile de sport.

Perioada de iarnă să însemne în 
toate asociațiile și cluburile sportive 
zile de intensă activitate cultural-e- 
ducativă cu sportivii. în felul acesta 
și procesul de pregătire și antrena
ment se va ridica pe o treaptă su
perioară, contribuind la obținerea 
unor noi succese in muncă, la învă
țătură și pe terenurile de sport.



SCRIMP

Unele aspecte privind aplicarea sistemului 
cu patru fundași de către echipele noastre (I) 

e la bun început trebuie să arătăm că aprecierile și 
făcute în urma unei simple observații vizuale, ci au

ACTUALITÂ TI
constatârile noastre nu sînt 

~ . la bază înregistrarea aefiu-
— r.ilor de ioc, efectua*© de 20 cercolâioxi de la I.C.F. instruîțl in acest sens. De 
semenea, menționăm că înregistrările noastre au lost Îndreptate în principal la ©obl
ele a căror jucători iac parte din lotul reprezentativ, insă ©ie pot avea o vaiabili- 
xle generată.

Făcînd o constatare ce ansamblu se'poate aprecia ca pozitivă preocuparea antre- 
orilor de a aplica una din variantele sistemului cu patru fundați.

ZONE PRINCIPALE SI ZONE 
SECUNDARE

Sistemul de joc asiguiă organizarea jo- 
lului. Respectaiea saxciniloi pe posturi, Te
al cum jucătorii își desiășoaiă acțiunile 
le atac și. de apăraia în cadrul zonelor prin- 
ipale și secundare, colaborare-a dintre 
iompartimente și jucători duce la un joc 
irdonat și organizat.
In sistemul cu patru iundași, iiecare ju- 

lător are o zonă principală în care aeti- 
'e-ază tot timpul și unde depune efortul 
>el mai mare. Insă aceasta nu înseamnă 
i graniță pe care jucătorul nu are voie să 
• depășească. Dimpotrivă, sînt situații care 
eclamă imperios părăsirea ei (deplasările 
undașilor de margine pentru sprijinire 
iau pentru acțiuni individuale de atac, 
chimbuiile de locuri, ajutorul reciproc etc.). 
Icestea se desfășoafă în zonele secundare. 
Jna din cerințele organizării jocului con- 
ită tocmai în respectarea de către jucă- 
ari a zonelor’ principale și secundare.

Care sînt cauzele care duc la dezorga- 
îizaiea jocului ? Din înregistrările noastre 
ie vede cu claritate că aceasta se pro- 
iuce datorită următoarelor cauze :

a) cînd jucătorul părăsește zona prind- 
ala și cscționecză tot timpul în Z'Ona se-

;undară. Meciul Dinamo București — Steaua 
14.X.1963) este plin de învățăminte. Pe 
ie o parte, Dinamo cu un joc organizat 
:a urmare a respectării zonelor, pe. de 
ilta, Steaua, cu un joc dezorganizat, atît 
n apărare, cît și în atac. Fotbalistul Pa- 
rlovici jucînd în postul de extremă dreapta 
>i-a părăsit complet zona și a acționat 
jermanent în zona înaintașului central 
treapta. Prin aceasta a micșorat distanța 
)e lățimea terenului, dînd astiel posibili- 
atea apărării dinamoviste să se apere cu 
nai multă ușurință. La iei Raksi, jucînd nu
nei avansat, a lăsat liberă zona sa princi
pală, unde Frățilă a acționat în voie, fiind 
;el mai eficace atacant.

b) cînd jucătorul părăsește zona princb
sală și acționează de prea multe ori în 
•ane îndepărtate. Nu de puține ori l-am 
nregiștrat pe Koszka acționind în zona run- 
iașului dreapta. Cum în același joc și Pe- 
:eseu a procedat l-a iei, ne pulem da sea- 
na ră primirea celei 3 goluri în jocul cu 
Dine. nu a fost decît consecința pertur
bărilor produse de jocul lor dezordonat.

Dai participarea repetetă în zonele în- 
iepartate mai influențează și asupra po- 
ențialului fizic al jucătorului. El trebuie 
să reziste 90 minute, să fie mereu proas
păt în zona sa. Constantin, de exemplu, în 
oeurile eu Dinamo și Danemarca, a ac- 
;ionat de prea multe ori în posturi defen
sive, ceea ce 
srospețimii și 
zare, xeducînd 
iac a echipei.

Desigur că activitatea dezorganizată a 
unui singur jucător, mai cu seamă dacă 
este apărător, produce perturbări în joc. 
Cînd însă „ mai multi jucători se abat de 
la sarcinile lor, cînd acționează iără o 
justificare tactică și în alte posturi etc., 
desigur că aceasta are urmări asupra ran
damentului întregii echipe, influențează a- 
supra sistemului de joc. In jocul cu Dane
marca, Koszka, Constantin, Țîrcovnicu au 
acționat pe o supiaiață de teren mult prea 
mare, depășind cu mult zonele lor de acti
vitate principale și secundare, fapt care 
a determinat momente de dezorganizare în 
apărare și în atac.

AXA LONGITUDINALA A UNEI 
ECHIPE

Caracteristica principală a variantei 
1—4—2—4 consta in aceea că principala 
forțe a echipei este formată de axa lon
gitudinală pe direcția de atac și de apă* 
rare. Aceasta înseamnă că succesul acțiu
nilor de ortac și de apărare rezidă și în 
buna sincronizare a activității celor doi 
fundași centrali și a celor doi înaintași 
centrali.

Cu cit fundașii centrali conlucrează mal 
bine, mai gîndit, cu atît siguranța porții 
este mai mare. Sub acest aspect conside
răm că apărările noastre prezintă multe 
deficiențe. Excepții fac doar fundașii cen

trali ai echipei Petrolul și parțial ai echi
pei Dinamo București. De altfel, numărul 
mic de goluri primite de aceste echipe se 
datorește în bună parte tocmai colaborării 
între acești jucători. Din înregistrările noa
stre reiese că numărul golurilor marcate nu 
se datorește atît iscusinței și bunei eficaci
tăți a liniilor de înaintași, cît unei neris- 
pectări a sarcinilor și a unei slabe co
ordonări în jocul apărătorilor și în special 
al fundașilor centrali.

La fel in jocul înaintașilor centrali. Sqj- 
cina principală a acestora este atacarea 
cu toată hotărîrea a porții adverse și, 
bineînțeles, finalizarea. Pentru aceasta, ei 
trebuie să aibă o poziție permanent ofen
sivă, să fie mereu proaspeți în zona de 
finalizare. Sub acest aspect, puține echipe 
posedă înaintași centrali care constituie 
un permanent pericol pentru poarta ad
versă. Deficiențele se daioresc faptului că 
unul din înaintașii centrali acționează prea 
mult în zone îndepărtate, cîte o dată chiar 
în apărare, ceea ce influențează asupra 
forței de atac a echipei. Faptul că pînă în 
prezent jocul înaintașilor centrali nu este încă 
format se mai poate atribui și altor cauze. 
Se știe că cu cît acești jucători jo-acă îm
preună mai mult timp, cu atît se cunosc 
mai bine, se formează o legătură tactică 
mai bună. Numai așa se poate forma un 
cuplu omogen care să acționeze ca un 
to-t. Și acest lucru este valabil și pentru 
jocul apărătorilor centrali. Or, la majori
tatea echlipeter noastre se observă schim
barea de la meci la meci cînd a unuia 
cind a altuia din înaintașii centrali, fapt 
care influențează coordonarea și sincro
nizarea acțiuntior acestora.

• O NOUA FORMULA ÎN CAMPIONATUL REPUBLICAN
• SE APROPIE CAMPIONATELE MONDIALE DE TINERET
• BOGAT CALENDAR COMPETITION AL PENTRU SC RI ME

RII NOȘTRI FRUNTAȘI

central

a avut repercusiuni asupra 
vigoarei în zona de iinali- 
totodatâ si din foița de a-

Tricoul cu nr. 3...
...„proprietatea'' stoperului in sis

temul W.M., de curînd apus, a de
venit motiv de neînțelegere printre 
jucătorii de la Progresul. Mai pre
cis pentru fotbalistul loniță, care 
l-a purtat in trecut, cu destul suc
ces. in lupta directă cu centrul 
itu naș, pe atunci singurul „virj" 
înfipt ca un spin in fața porții lui 
Mindru.

— „Vreau să joc stoper — a spus 
loniță, eu prilejul ședinței de ana
liză, tinută recent la clubul Pro
gresul. Dacă nu se mai poate vă 
rog să-mi aprobați transferul la altă 
echipă".

Stai și te minunezi. După un an 
și mai bine de susținute eforturi 
îndreptate în direcția aplicării sis- 
temnului cu 4 fundași, un jucător 
apreciat in 'fotbalul nostru, cum este 
loniță, vine să revendice tricoul 
fostului stoper și nu doar ca pe 
un lucru... in sine, loniță — afirmă 
el — se simte in stare să acopere, 
singur, întreaga zonă in care ope
rează adversarul prin cei doi îna
intași centrali. In pofida realități
lor de pe teren. în pofida tuturor 
celor spuse sau scrise în publica
țiile de specialitate din lumea în
treagă. El nu s-a gîndit nici o 
clipă că ar putea să joace... al doi
lea stoper, fundașul central, care 
să devină COMPLIMENTUL IDEAL 
AL LUI CARI CAȘ.

Calități pentru acest post (apărut 
ca o necesitate) are suficiente. lu
cind stoper o vreme și apoi mij
locaș. loniță a cîștigat mult in clar
viziune, și-a dezvoltat simțul de 
anticipație, a devenit suficient de 
impetuos. întrunește deci atuurile 
cu care ar putea forma împreună 
cu Caricaș un cuplu irezistibil in 
fața porții lui Mindru.

Antrenori, încercați! Ne aflăm 
iritr-o perioadă de pregătiri, cînd 
„căutările" sînt permise și chiar in
dicate. Vă invită să faceți aceasta 
și numărul mare de goluri (20) 
trecute la pasivul echipei, după 
prima parte a campionatului. Fot
balistul loniță se va simți bine, 
acționind și in apropierea... tricou
lui cu nr. 3.

i

G. NICOLAESCU

ÎNTĂRIREA DISCIPLINEI

• Pentru a asigura continuitate ac
tivității competiționale interne, federa
ția de specialitate a preconizat o nouă 
formulă a campionatului republican din 
acest an. Astfel, principala competiție 
internă (campionatul republican de 
seniori-individual) a început încă de la 
data de 15 ianuarie, cu întrecerile din 
cadrul fazei orășenești, care se va în
cheia la 1 martie. Etapa următoare, 
de zonă, este programată la Brașov 
între 21 și 24 martie. Ultima etapă, fi
nală va avea loc în 3 „manșe": 16— 
19 aprilie, 2—5 iulie și 1—8 septembrie.

N. ROȘCULEȚ 
lector I.C.F.

OBIECTIV PRINCIPAL
jcflința de analiză a echipei Dinamo Pitești

Recent a avut loc ședința de ana
liză a secției de fotbal Dinamo Pitești. 
Referatul prezentat a scos în evi
dență atît o serie de realizări obți
nute în cadrul secției cît și unele lip
suri manifestate pe perioada 1 iulie
— 30 decembrie 1963.

Referindu-se la realizări, referatul 
și participanții la discuții au scos în 
evidență faptul că în ultimele 4 etape 
ale campionatului, echipa a avut o 
comportare satisfăcătoare, acumulînd 
6 puncte (în jocurile cu U.T.A., Pe
trolul, Siderurgistul și St. Roșu).

Echipa s-a comportat mai bine după 
sosirea antrenorului principal V. Mar- 
dărescu. care a început să munceas
că ajutat de L. Szoke. Un aport deo
sebit l-au adus jucătorii Barbu, ilie 
Stelian, Matache, Badea, Dumitrescu 
și alții. Compartimentul cel mai bun 
a fost apărarea iar cel mai slab ata
cul. S-a scos în evidență de asemenea 
că variantele I—4—2—4 și 
au fost aplicate cu 
jucătorii reușind să 
noile sarcini impuse de 
riante ale sistemului cu 4

Atît darea de seamă 
țifile s-au ocupat de lipsurile care mai 
dăinuie în echipă și a căror c-auză 
tov. C. Paul — președintele asociației
— a găsit-o în lipsa de disciplină.

lată cîteva spicuiri 
purtate :

— „Am avut unele 
conduita unui sportiv

-3 
bune rezultate, 

adapteze la 
diferitele 
fundași, 
cît și discu-

se
va-

din discuțiile

abateri de Za 
fruntaș — a 

spus jucătorul Constantinescu — prin 
aceea eă uneori am făcut exces de 
alcool. Pe drept am fost sancționat 
cu scoaterea din echipă pe o perioadă 
de citeva etape".

in aceeași greșeală — a spus în 
continuare vorbitorul — au mai căzut 
și colegii mei, Lovin, Corneanu împo-

Și arbitrii sc pregătesc
BRAȘOV (prin telefon). Cu toate 

că la Brașov sezonul' schiului este în 
toi, balonul de fotbal lasă și el urme 
pe zăpadă, condus de fotbaliștii de la 
Steagul roșu, Tractorul și Metrom.

Totodată și-au început pregătirile 
și arbitrii din regiune, care s-au pre
zentat la examenul arbitrilor de cate
goria I. Conform programului, ei vor 
lua parte atît la unele lecții teoretice, 
cît și la ședințe de pregătire fizică. Cu 
acest prilej arbitrii vor trebui să trea
că o serie de norme de control: 4x25 
m., 80 ni., 1200 m., aceasta pentru ca 
în viitorul sezon să fie tot timpul pe 
fază. In cadrul lecțiilor teoretice vor 
fi expuse următoarele referate: „Despre 
ofsaid" (P. Gavrilă), „Greșeli și inco
rectitudini" (C. Mihăilescu), „Jocul cu 
corpul și intervenția prin alunecare" 
(C. Geană), „Lovitura de pedeapsă" 
(C. Zaharia), „Precizări F1FA" (Gh. 
lonescu) etc.

At. T.

din Buda-notele mondiale de tineret 
pesta (27—31 martie).

Pentru „mondialele" de la 
au fost selecționați, printre 
rina Statica, Suzana Tasi, ____ .
lencic, Ileana Ghiulai, Mihai Țiu, Ze
no Bejan, C. Moroșan, Ion Lăudoiu 
(floretă), Laurențiu lonescu. Nicolae 
I straie, Al. Prujinschi (spadă) etc. Lo
tul va fi definitivat după desfășurarea 
finalei campionatului republican de ju
niori.

Așadar, porți larg deschise pentru 
ca și alți tineri scrimeri să poată

Budapesta 
alții, Ma- 
Eoaterina

Floretista Ana Ene, campioană mondială de tineret, se pregătește intens 
pentru apropiata confruntare a „speranțelor" lumii de la Budapesta.

Foto : Teodor Roibu

trista cărora s-au luat aceleași măsuri. 
în încheiere, jucătorul Constantinescu 
a făcut propunerea ca în perioada 
pregătitoare să se lucreze mai mult 
Ia capitolul „trasul la poartă din vi
teză".

Ilie Stelian a arătat în cuvîntul lui 
că în echipă sînt multi fotbaliști care 
își ridică nivelul politic, cultural și 
ideologic. El a scos în relief faptul că 
12 jucători își completează studiile 
medii și că datorită sprijinului con
ducerii secției s-au făcut vizionări de 
filme în colectiv, an fost organizate 
ședințe culturale etc. Ilie Stelian a 
criticat pe jucătorul Mihai Turcan care 
este codaș la învățătură și își petrece 
timpul liber în mod nefolositor.

Despre problema întăririi discipli
nei au mai vorbit jucătorii Badea, 
Stoenescu și alții.
discutat despre atitudinea lui Vasile 
Alexandru și Mihai Turcan. Primul 
s-a făcut vinovat de serioase abateri 
de la conduita unui sportiv de tip 
nou, prin : întîrzieri sau lipsuri nemo
tivate de la antrenamente, atitudini 
neoorespunzătoare față de antrenori, 
conducerea secției și asociației etc.

Pentru abateri repetate de la dis
ciplină jucătorii Mihai Turcan și Va
sile Alexandru, în urma ședinței de 
analiză, au fost scoși din lotul echipei 
Dinamo Pitești.

Foarte mult s-a

ALEXANDRU MOMETE si 
Ml HAI ȘERBÂNO1U — coresp.

Campionatul republican de seniori pe 
echipe începe luna viitoare. El va fi 
inaugurat cu o etapă de calificare (prin 
baraj) programată în două localități: 
ta Satu Mare, floretă băieți și spadă, 
in zilele de 1 și 2 februarie și la Iași, 
floretă fete și sabie, în 8 și 9 februarie. 
La această etapă vor participa urmă
toarele echipe: floretă băieți — Progre
sul București, Unio Satu Atare, C.SM.S. 
Iași, C.S.O. Oradea; floretă fete — 
S.P.C., Știința Tg. Mureș, Farul Con
stanța, S.S.E. Cluj; spadă — Progresul 
București, Unio Satu Mare, C.S.O. Cra
iova, C.S.O. Oradea; sabie: S.P.C., 
C.S.O. Oradea, C.SM.S. Iași, Petro
lul Ploiești. Se vor clasifica pentru fi
nală, primele două clasate. Etapa fina
lă se va desfășura ca și la individual, 
tot în Capitală, în două „manșe" ; 23— 
26 aprilie și 1—8 septembrie. In am
bele cazuri, la finalele individuale și pe 
echipe, clasamentul general se va sta
bili prin adițiunea punctelor realizate 
în fiecare manșă.

Campionatul republican rezervat ju
niorilor (individual) a început la 7 ia
nuarie, cu etapa orășenească. Apoi, cei 
mai buni scrimeri juniori își vor măsura 
forțele în finala competiției ce va avea 
loc între 14—17 martie, în București.

I
• Pe plan internațional, competiția 

cea mai tapropiată o constituie Campio-

reprezenta culorile țării în această rr.a-* 
re întrecere a „speranțelor".

• In calendarul competițional inter
național figurează — în afara’celei de a 
XVIII-a ediții a Olimpiadei de vară de 
la Tokio — următoarele concursuri:

BUDAPESTA, 13—14 mai : turneu de 
sabie; Como, 16—17 mai: tradiționa
lul concurs de floretă feminină orga
nizat de federația italiană și dotat cu 
„Floreta de argint" ; Berlin 27—31 mai: 
turneu cu participarea echipelor U.R.S.S. 
R.P. Ungare, R.P. Polone, R.P. Romine, 
R.S. Cehoslovace, R.P. Bulgaria și 
R.D. Germane ; Paris 6—7 iunie: con
cursul de floretă feminină dotat cu 
„Cupa Jantie"; Berlin (sau Leipzig) 
13—14 iunie: turneu masculin și fe
minin de floretă rezervat celor mat 
valoroși scrimeri din Europa; 15—28 
iunie: turneu U.R.S.S. (toate probe
le): Constanța 25—27 iulie: concurs 
feminin cu participarea echipelor R.P. 
Ungare, Franței, Italiei și R.P. Romîne; 
intîlnirea revanșă R.P. Romînă—R.S.S. 
Bielorusă.

Prin urmare, scrirnerii noștri frun
tași vor avea prilejtrt să participe la 
numeroase confruntări internaționale, 
să-și verifice potențialul în vederea ce
lui mai important eveniment sportiv al 
anului — J.O. de la Tokio.

T. S.

PREGĂTIRI
LA C.S.M. CLUJ

ctirînd și-a reluat pregătirile, înDe
vederea returului categoriei B echipa 
de fotbal C.S.M. Cluj. In ziua de 11 
ianuarie s-a efectuat primul antrena
ment sub conducerea antrenorului dr. 
Constantin Radulescu. In prima etapă 
a pregătirilor (11 ianuarie-2 februarie) 
se va- pune accent pe pregătirea fizică 
generală, cu pondere pe forță. Antre
namentele vor avea loc alternativ, în 
sală (pentru forță) și in aer liber 
(pentru rezistență). Nu se vor neglija 
nici celelalte aspecte ale pregătirii — 
viteza și indeminarea. Se va lucra de 
asemenea pentru îmbunătățirea proce
deelor de bază. In etapa a doua (2 
februarie-1 martie) un accent deosebit 
se va pune pe pregătirea fizică spe
cială si se va intensifica totodată pre
gătirea tehnică. In sfârșit, etapa a 
treia (precompetițională) va consta 
din jocuri-școală de verificare și omo
genizare, pentru stabilii ea formației de 
bază în vederea reluării campionatu
lui. In această ultimă etapă se va 
urmări îmbunătățirea finalizării — ca
pitol deficitar în turul campionatului.

La antrenamente participă următorii 
jucători; Nicoară, Killi-n, Kirner, Stăn-

■ • ■ PREGĂTIRI
cel, Nedelcu I, Pînzaru, Pop, Treabă, 
Stanciu, Lungu, Nicoruț. în afară de 
aceștia la pregătiri mai participă și 
juniorii Hăsmășan, Salomir, Moldovan,' 
Lupaș, Mărțiș, Antal și Balaș, care au 
fost promovați în lotul primei echipe.
N. TODORAN și V. MOREA -coresp.

...C. F. R. TIMIȘOARA

Feroviarii timișoreni și-au început 
pregătirile în-ziua de 11 ianuarie Pri
ma ședință de antrenament a durat 50 
de minute, timp in care s-a urmărit a- 
comodarea jucătorilor cu timpul rece 
prin efectuarea de crosuri, alergări 
ușoare, gimnastică etc. Au lipsit mo
tivat Gergeli și Talpai. In săptă- 
mîna care a urmat, durata antrena
mentelor a crescut progresiv, în așa 
fel incit la sfîrșitul primei perioade ea 
să atingă 150—160 de minute. In pe
rioada a doua se va insista asupra 
pregătirii tehnice, jucătorii urmînd 
să exerseze noi procedee: atacul prin 
alunecare, pasa mascată, pasa cu efect 
etc. De la 15 februarie sînt prevăzute 
jocuri-școală cu echipe orășenești, re
gionale și din campionatele catego-

■ K •

riilor A, B și C. La antrenau:,nfe —■ 
conduse de V. Gain — participă jucă
torii : Sugar, Fuchs, Codreanu, Laza- 
rov, Mafa, Dragoș, Samson, Mtireșan, 
Sețu, Panici, Florescu, Mpsehici, An- 
dra. Lotul se va mări cu juniorii Gher- 
ghelescu. Covaci, Popescu, Ba: na. 
Zsizsik.

ȘTEFAN MARTON-coresp.

...Șl LAMINORUL BRĂILA

Fotbaliștii de ta Laminorul Brăila, 
care activează în campionatul catego
riei C, și-au început pregătirile în aer 
liber în ziua de 10 ianuarie.' Pregătirile 
conduse de antrenorul Alexandru Dumi- 
triu vor continua numai în aer liber 
și se vor efectua de 5 ori pe săptă- 
mină conform indicațiilor date de Co
legiul central de antrenori. La pregă
tiri participă jucătorii : Drăghici, Cuia, 
Balan, Moroianu, Calavre, Cosminc, 
Costache, Balaban, Tudor, Coteț, Bog
dan, Frederic și Cazan.

N. COSTIN și I. BALTAG-coresp.
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Campionatul Capitalei însemnări după etapa de duminică
V. BONDOC — LIDER

Runda a 5-a a campionatului Capitalei 
a adus prima înfrîngere a maestrului 
Em. Reicher. învingătorul său a fost 
V. Georgescu, care a reușit să aducă 
partida la complicații interesante în 
jocul, de mijloc, soldate cu cîștigarea 
unei calități, avantaj suficient apoi 
pentru obținerea deciziei. In urma a- 
cestui rezultat, liderul turneului conti
nuă să fie V. Bondoc, care a Înregistrat 
cea de a patra victorie, învingîndu-i 
(cu negrele) pe Olteanu.

lată și celelalte rezultate: Hondrn- 
Teodorescu */a—*/2, Pușcașu—Isac 1—0. 
Mircea—Gram 0—1, Macri—Segal 'A— 
*/2 (runda a 5-a); Reicher—Olteanu 
1—0, Pușcașu—Drăguț ‘A—Va, Drăguț 
—Mircea */2-—*/2, Mircea—Solomonovici 
0—1, Isac — Georgescu 0—1 (între
rupte).

In clasament conduce Bondoc cu 4 
(I) puncte, urmat de Solomonovici 
3*/2 (•)> Georgescu 3 (2), Reicher și 
Macri 3 (1), Teodorescu și Segal 2'A, 
Olteanu 2(1) etc.
DAN LAZĂR ÎNVINGĂTOR ÎN AL 

DOILEA TURNEU AL 
JUNIORILOR

S-au încheiat întrecerile și în a doua 
grupă a juniorilor bucureșteni. învin
gător este Dan Lazăr (Spartac) care 
a terminat concursul fără înfrîngere,
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

PE MALUL MĂRII NEGRE, LA ANTRENAMENT...
(Urmare din pag. 1)

ci de o grupare, de. o individualizare 
metodică în pregătire.

Pe cicliștii lui Ernest Golgoti. care 
vor participa la „Turui Tunisiei" și la 
„Cursa Păcii", i-am găsit într-o după 
amiază scăldată de soare pe malul 
Mării Negre, la Mangalia. Termometrul 
arăta plus 5 grade și atmosfera era 
cu adevărat primăvărafică. Am parti
cipat la antrenament și băieții — foarte 
bine dispuși — au „înghițit" cu poftă 
50 km de rulaj, așa cum unii dintre 
noi î.și fac scurta plimbare de după a- 
iniază. Ar trebui adăugat faptul că de 
dimineață mai rulaseră vreo 30—40 km 
Există aici o atmosferă de muncă in
tensă, călăuzită de dorința de a realiza 
un lucru mare în acest memorabil an 
1964 în care forțele sportive mondiale, 
ajunse la un plafon foarte înalt, se vor 
măsura cu prilejul festivalului de la 
Tokio, Ion Ardeleanu, de pildă, simte 
că a sosit ceasul în care cele trei cali
tăți pe care le posedă ca ciclist (con- 
tra-timp. cățărare, și sprint) trebuie- să 
fie contopite înir-o mare performanță. 
Gabriel Moiceanu — rămas dator pu
blicului și specialiștilor în mai multe 
privințe — muncește cît trei pentru a 
arăta că știe să șteargă greșelile, că 
le-a înțeles pe deplin. Ziegler și Stoi
ca. Braharu și Dumitrescu, toți cei 
care acolo la Mangalia lucrează cu 
rîvnă la desăvîrșirea pregătirii au al- 

totalizînd 13'/2 puncte din 15 partide. 
El a obținut cu acest prilej și categoria 
a II-a. ’

Ceilalți participanți în grupă mai au 
de terminat partide întrerupte, da'r ale 
căror rezultate nu pot afecta primul loc. 
în clasament. Cristian Rucinschi are 
10'/2 puncte (și 2 partide întrerupte), 
H. Wechsler 10 (2), G. Moldoveanu 
9 (1), Justinian Radu 8 (3), Marius 
Vitner 7(1) etc. (T. Nicoară—coresp.).

LUPTA STRÎNSĂ PENTRU PRI
MUL LOC ÎN ÎNTRECEREA 

ȘAHISTELOR

Zece runde s-au scurs în finala fe
minină a campionatului Capitalei și pri
mul loc în clasament continuă să fie 
sub semnul întrebării. Cele două frun
tașe în clasament, Heidrun Brantsch 
și Elena Răducanu au cules noi victo
rii. Prima a cîștigat însă destul de 
greu în partida cu Amelia Solomono
vici, în timp ce Elena Răducanu (cu 
negrele) a învins-o pe ultima clasată 
Michaela Sergescu.

Alte rezultate din runda a 10-a: 
Zsigmond—Boțeantt 0—1, Sutiman-— 
Nicolici */2—*/2, Meianu—Cernat 1—0.

Conduce Heidrun Brantsch cu 7*A 
puncte, urmată de Elena Răducanu 7 
(și o partidă amînată). Aurora Teo
dorescu și Domnița Sutiman 5*A (1).

cătuit o adevărată familie care conlu
crează pentru un singur țel. Și acest 
țel — marile performanțe — îi apropie 
sufletește, îi stimulează deopotrivă.

Antrenorul Ernest Golgoți, simțind 
că am intrat. în atmosfera existentă în 
acest lot, ne mărturisea că niciodată 
pînă în acest an n-a fost parcurs un 
program atît de bogat în pregătire. 
Pînă la sfîrșitul anului 1963 cicliștii 
realizaseră — conform planurilor de 
pregătire ce le-au fost date din timp
— zeci de antrenamente de pregătire 
fizică generală (pregătire pentru mă
rirea rezistenței generale a organis
mului, exerciții de mobilitate și suple
țe) și pregătire specifică. La începutul 
anului rutierii aveau de acum 1 000 
km „în picioare" 1 în cursul acestei luni 
fiecare dintre ei face săptămînal cîte 
500 km, astfel că atunci cînd se vor 
duce din nou la cluburi-vor avea în jur 
de 3000 km. Și vor fi parcurs doar o 
singură lună de pregătire din acest 
an....

Așa stau lucrurile cu „olimpicii" de 
la Mangalia pe care îi puteți vedea la 
lucru și în fotografia din pag. 1, 
antrenîndu-se pe șoseaua litoralului 
și avînd în spate apele liniștite ale 
Mării Negre. Și la Hcrculane — ne-a 
încredințat antrenorul Nicolae Voicu
— lucrurile stau la fel. Sînt deci su
ficiente condiții create pentru ca ciclis
mul să meargă în anul 1964 „ca pe 
•roate",..

In ziarul nostru de ieri am publicat 
cronici de la meciurile desfășurate în 
Capitală. Astăzi vom relata cîteva 
scurte comentarii ale corespondenților 
noștri despre meciurile din provincie 
din cadrul seriilor I și a II-a.

C.S.M. CLUJ-PROGRESUL BUCU
REȘTI (f) 3—0. Meciul a fost la dis
creția gazdelor. La victoria lor ca
tegorică a contribuit și jocul slab al 
bucureștencelor; acestea au manifes
tat lacune în jocul din apărare și în 
precizia paselor. A arbitrat bine Florin 
Borz — B. Mare. (ST. TAMAȘ — 
coresp.).

ȘTIINȚA TIMIȘOARA - TRACTO
RUL BRAȘOV (m) 3—2. A fost un 
meci foarte disputat. Avînd în lor- 
dache un bun coordonator de joc, iar 
în Costca și Cohn doi buni trăgători. 
Știința Timișoara a reușit să cîștige

fază din meciul de sîmbătă de la C.P.B.: Florica Tudora (Rapid) „pune 
mingea pe lingă blocajul Științei București (Cornelia Hașiu + Alexandrina 

Oproiu-Botez)

Foto : V. Bageac

ASA MAI MERGE!
Nu de puține ori am jost în situația 

de a constata că unele echipe — in 
pregătirea lor — tratează serviciul cu 
insuficientă atenție, iar la meciuri îl 
folosesc ca o simplă formalitate de pu
nere a mingii in joc. Adică... oricum, 
prin trecerea balonului peste plasă la 
adversar, fără cea mai mică strădanie 
de a-i pune acestuia vreo problemă in 
preluare, fără a utiliza așadar servi
ciul, cum se recomandă și cum se cu
vine, ca o armă tactică ofensivă. Ex
cepțiile de la această greșită deprin
dere din ultima vreme se cer a fi 
menționate și subliniate ca un bun 
exemplu. Iată două din cele cîteva ca
zuri în care mingea a fost expediată 
peste fileu nu oriunde, ci căutind ju
cătorul advers cunoscut ca avind o 
primire mai slabă, și nu oricum, ci 
alternînd in mod judicios serviciul pu
ternic cu cel moale, plutitor.

Primul exemplu ne-a fost oferit de 
Corbeanu și de majoritatea jucătorilor 
dinamoviști in meciul susținut săptă- 
mina trecută cu Farul Constanța^ 

un meci care a fost foarte interesant 
prin evoluția scorului. In setul IV, 
de tildă, brașovenii au condus cu
13— 9, au fost însă egalați la 13 și 
în cele din urmă au pierdut setul, 
rezultat care a avut o influență hotă- 
rîtoare asupra soartei meciului. Com
petent arbitrajul prestat de Venera 
Săndulescu — Craiova. (A. ARNAU- 
TU — coresp.).

SERIA A II-A

Masculin; C.S.M. CLUJ — IND. 
SIRMEI C. TURZII 3—2 (17—15,
14— 16, 13—15, 15—13, 15—5). In cel 
mai important meci al seriei, C.S.M. 
Cluj a reușit să întreacă la limită pe 
Industria Sîrmei. A fost un meci dra
matic. La fel de bine ar fi putut cîș- 
tiga și oaspeții, dacă în finalurile se-

Al doilea — de constănțeanul Ti- 
mirgazin, în întîlnirea cu Steaua, du
minică, la Giulești.

At it punctele — numeroase — rea
lizate de voleibaliștii respectivi direct 
din serviciu, cit și ingreuierea de către 
ei a construirii multor atacuri ale ad
versarilor invită la imitații...

CONSTANTIN FAUR 

Cir privire Sa viza legitimațiilor 
de liberă intrare Ea manifestațiile sportive

Consiliul General al UCFS aduce la cunoștința posesorilor de le
gitimații de liberă intrare la manifestațiile sportive următoarele :

— Legitimațiile eliberate de Consiliul General al UCFS se vor 
depune pentru viză la Secția Economică a Consiliului General al UCFS 
în perioada 1—20 februarie a.c., între orele 8—11 a.m.

— în aceeași perioadă se vor depune pentru viză :
— la federația respectivă, legitimațiile eliberate de Consiliul Ge

neral al UCFS care poartă ștampila unei ramuri de sport;
— la consiliile regionale ale UCFS și oraș București, legitimațiile 

eliberate de acestea.
— începînd cu data de 1 martie 1964, legitimațiile de liberă in

trare la manifestațiile sportive, de toate categoriile, care nu sînt vizate 
își pierd valabilitatea.

turilor I și IV ar fi acționat mai calm. 
Bun arbitrajul lui FI. Pisică — Bra
șov. (ST. TAMAȘ — coresp.).

ELECTROPUTERE CRAIOVA - 
CONSTRUCTORUL BRĂILA 3—1 
(15—11, 15—6, 11—15, 15—10). Gaz
dele au făcut cel mai bun meci al lor 
în actualul campionat. Oaspeții, deși 
n-au reușit să cîștige decît un set, 
au opus o dîrză rezistentă. A arbitrat 
bine C. Pitar — Sibiu (ST. GUGUI — 
coresp.).

ÎNAINTE TIMIȘOARA — OLIMPIA 
BUCUREȘTI 3—2 (15—10, 11—15, 
■15—10, 5—15, 15—0). ȘTIINȚA BRA
ȘOV — DINAMO SUCEAVA 3-0 
(4, 15, 11). ȘTIINȚA PETROȘENI — 
MINERUL BAIA MARE 3-0 (13, 
8, 9).

Feminin. PENICILINA IAȘI — 
VOINȚA BUCUREȘTI 3-2 (15-7. 
10—15; 14—16, 15—7, 15—10). PAR
TIZANUL ROȘU BRAȘOV - C.F.R. 
TIMIȘOARA 3—0 (7. 3. 7). VOINȚA 
M. CIUC - CORVINUL DEVA -3-0 
(8. 7, 7).

Absențe nemotivate
Marea majoritate a formațiilor au în

țeles utilitatea „Cupei F.R. Volei", care 
e un bun prilej de folosire a elemente
lor tinere, de afirmare a noi talente, 
de rodarea lor într-o întrecere oficială. 
Iată însă, că mai sînt și formații care 
dau dovadă de lipsă de seriozitate față 
de competiție și de respect față de 
spectatori. Echipele masculine Rapid, 
Progresul și Știința Cluj nu s-au pre
zentat la unele jocuri, deși federația 
nu le-a aprobat amînarea jocurilor res
pective. Motivul ? Au avut jucători 
aflați în sesiune de examene. Dar și 
Știința Galați și Știința Petroșeni sau 
Brașov au avut jucători în sesiune și 
totuși aceste formații au înțeles să se 
prezinte la jocurile programate ș< să 
nu solicite aminări cum au făcut C.->M. 
Cluj. Corvinul Deva, C.F.R. Timișoara, 
Rapid, Progresul, aminări care ar fi 
perturbat buna desfășurare a întrece
rilor. Este adevărat că unii jucători au 
examene. Dar unde sînt rezervele ? 
Oare loturile acestor ECHIPE FRUN
TAȘE se rezumă la 6—7 jucători ?...

Pentru a evita pe viitor asemenea 
situații, cum a fost — de pildă — du
minică la Galați, unde spectatorii au 
venit degeaba la sală, federația de 
specialitate trebuie să ia măsuri împo
triva acestor echipe care n-au înțeles 
rostui competiției și care, cu foarte 
mare ușurință, absentează de la me
ciuri.

G. A.

TREI PREMII DE CITE 100 000 LEI LA PRONOEXPRES
la PRONO-

Jucati
Seria marilor premii

EXPRES continuă... La concursul din 
15 ianuarie s-a înregistrat un excep
țional grupaj de mari premii: 3 va
riante de cite 100.000 lei I

Este unul dintre cele mai frumoase 
recorduri înregistrate la acest sistem. 
Cele trei premii de cîte 100.000 lei o- 
mologate la concursul din 15 ianuarie 
sint urmarea importantului report de 
care a beneficiat acest concurs și a 
participării masive la joc. Reamintim 
că la concursul din 15 ianuarie a exis
tat un report de 367.794 lei, în afara 
fondului revenit categoriei din suma 
alocată concursului respectiv.

Cei trei participanți care au obținut 
cîte un premiu de cîte 100.000 lei sînt 
următorii:

VASILE LAPU.ȘAN din București
1IARY LAJOS din Oradea
MARIN CONȚIU din București.
Ei dețin cîte o variantă de categoria 

1 (6 din 8). Specificăm că participan
tul VASILE LAPUȘAN a obținut pre
miul cel mare pe schema redusă nr. 
7. In afara cîștigului de categoria 1, 
el a mai obținut două premii de ca

© După ploaia de surprize, care a 
„căzut" asupra concursului PRONO
SPORT de duminică, următorul con
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la concursul de miine!
tegoria a ii l-a și trei premii de cate
goria a V-a.

Marile premii pe care vi le-am a- 
nunțat mai sus sînt cel mai convin
gător argument de a participa Ia con
cursul PRONOEXPRES de mîine care 
beneficiază și el de un report de peste 
100.000 lei.

Mai puteți depune numai astăzi bu
letinele dv. pentru acest concurs a 
cărui tragere are loc la București.

9 ULTIMA SAPTĂMINA PENTRU 
DEPUNEREA BILETELOR 

SPORTEXPRES

Se apropie termenul de închidere a 
depunerii biletelor cîștigătoare la Sport- 
expres, trimestrul IV/1963. Data pînă 
la care pot fi-depuse biletele cîștigă
toare în obiecte ia Direcția generală 
Loto-Pronosport (prin scrisoare cu 
valoare declarată) este 28 ianuarie. 
Pînă la aceeași dată pot li încasate 
la casele raionale și agențiile proprii 
CEC, la prezentare, premiile în bani. 

curs — cel de duminică 26 ianuarie 
— se prezintă și mai interesant, mai 
ales că există toate premisele înregis
trării unui report important.

lată programul complet al acestui 
concurs :

I. Catania — Atalanta (A)
II. Fiorentina — Lazio (A)

III. Genoa — Bologna (A)
IV. Messina — Sampdoria (A)

V. Milan — Mantova (A)
VI. Modena — Internazionale (A)

VII. Roma — Bari (A)
VIII. Spal — Juventus (A)

IX. Torino — Lanerossi (A)
X. Padova — Napoli (B)

XL Palermo — Potenza (B)
XII. Venezia — Foggia (B)

PREMIILE PRONOEXPRES

concursul nr. 3 din 15 ianuarie IS64

Categoria I 3 variante a 100.000 lei ; Ca
tegoria a II-a 3 variante a 22.145 lei ; Ca
tegoria a IlI-a 55 variante a 1.300 lei ; 
Categoria a IV-a 299 variante a 307 lei ; 
Categoria a V-a 1.200 variante a 76 lei ; 
Categoria a Vl-a 5.046 variante a 25 lei.

Report categoria I 129.118 Iei.

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport, i

TEATRUL REGIONAL BUCUREȘTI »

Prezintă cel de al „100-lea spectacol11 cu piesele 

„Grădina cu trandafiri" 
Comedie de Andi Andrieș

în ziua de 24 ianuarie a.c.
și ș 

„Mateiaș Gîscarul" 
de Moricz Zsigmond

adaptare de Al. Andrițoiu și Alex. Maroși
în ziua de 23 ianuarie a.c.

Biletele se găsesc la casa teatrului din Șos. Ștefan cel Mare nr. 34, 
telefon 12.94.23, tramvai 4, 5, 24, 26, 27, autobuzul 35 și troleibuzul 

* 88 (vizavi de Stadionul Dinamo).
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După jocurile Steaua — Galatasaray

& bucură edificarea, dar cuci rămine cu lipsurile?
Cu prețul unor eforturi 
osebite, Steaua Bucu- 
;ti a reușit — la eapă- 

celor trei partide cu 
ilatasaray — să obțină 
Lificarea în sferturile de 
aîă ale „Cupei cam- 
inilor europeni". Desi-
r, așa cum s-a și pre- 
zut. de altfel, misiunea 
mpiohilor noștri nu /a 
it deloc ușoară, pentru
formația turcă se pre- 

ita la București, nu 
mai cu un avantaj de. 
puncte, dar și cu o e- 

ipă al cărei joc simplu, 
>dern, s-a dovedit des- 

de eficace. Dar, bucu- 
tenii, în final, — nu 
puține emoții pentru 

xtatori — au înclinat 
iă la urmă balanța în 
'oarea lor. 
Spre deosebire de întîl- 
ile anterioare din cam- 
*nat, c.a și de cea de la 
anbul, Steaua a reușit 
aceste două jocuri să 
concentreze măi bine în 
arare. Bucureștenii nu 
au slăbit în nici un mo
nt din ochi adversarii 
ecți, fapt care a inco- 
idai vădit atacul ad-
s. De altfel, tocmai ho* 
îrea cu care s-a jucat 
xitrivă unui atac mobil 
is militarilor calificarea
Sistemul om la om aplicat cu mai 

Hă .atenție de jucători în marcajul 
ividi ... a dat în general satisfacție, 
i ales în primul îneci (in repriza I 
ipeții- nu au realizat decît 28 de 
idle). Firește, un rol hotărîtor în 
iderea calificării l-a jucat și^cal- 
1 cu care au acționat gazdele în mo
ntele grele (și au fost destul 
roase). Să nu uităm că in

Folbert a pătruns și, în ciuda opoziției lui Denis- 
ment, reușește o spectaculoasă aruncare la coș.

Foto : P. Romoșan
în apărare, 
și decis, a 
mult dori-

de nu- 
ambele

partide rezultatele (refacerea handica
pului în meciul de sîmbătă și victoria 
în cel de duminică) au fost decise în 
ultirnele secunde. Formația Galatasa
ray a dovedit. o bună valoare f----
în mare progres față de evoluțiile sale 
din anul trecut.

Deși au obținut două 
tîlnirile respective, însă, 
o serie de probleme, 
oricît ne-ar bucura

victorii, 
ridică

Pentru
performanța

Buletinul campionatului
» Săptămâna aceasta slut programate 
erie de meciuri restante în seria I a 
npionatelor republicane. Astăzi, la 
'j. Știința întilnește pe Steagul roșu 
ișov, iar la Oradea se dispută me- 
' Dinamo—Rapid București. Miercuri 
erurgistul va juca cu Dinamo Bucii* 
;i Ia Galați, iar vineri în Capitală, 
avea Ipc partida Voința București 
Mureșul Tg. Mureș. în ceea ce pri- 
te data jocului Steaua — Știința 
iova, care trebuia să aibă loc dumi- 
i, aceasta, va fi 
rd cu cele două

stabilită de comun 
cluburi.

1 Clasamentele cosgeterilor la zi: 
.SCULIN — 1. R. fediOa 177 p; 2. 
Dumitrescu 175 p; 3. A. Savu 170 p: 
4. Derr.ian 161 p; 5. N. Viciu 153 p; 
jh. Hofman 144 p; 7. V. Barezi 139

Clasamente la zi
SERIA IMASCULIN,

Cluj (1) 7 6 1 506:388 12
jtHnța Timiș. (4) 9 6 3 656:553 12
steaua (2) 7 6 1 547:460 12
Dinamo Buc. (3) 752 533:423 10
apid Buc. (5) 752 471:428 10
lir.ța Buc. (6) 844 568:538 8

șBiînța Tg. Mureș (7) 835 548:567 8
>înama Oradea (8) 7 3 4 370:428 6
Siderurgisiul Galați (11) 725 392:480 4
JSeagul roșu Brasov (3) 826 555:559 4
Politehnica Cluj (10) 826 524:602 4
știința Credo va (12) 7 1 6 420:657 2

SERIA A ll-A

Voința Tg. Miues (3) 6 5 1 412:319 10
Voința lași (1) 6 5 1 414:310 10

3
2
2
1
1

'arul Constanța (2) 6 4
?Iunpâa M. I. Buc. (5) 5
instructorul lași (7) 6 :
6uxul Brad (4) 6 î
I.S.A. Bacău (9) 6 î
Voința Satu Mare (6) 6 î
Progresul Buc. (8) 6 1
Chimia Suceava (10) 6 1

FEMININ, SERIA I
tapid Buc. (1) 880 571:358 16
știința Buc. (2) 8 7 1 508:363 14
iureșul Tg. Mureș (3) 7 5 2 376:312 10
/cânta Buc. (4) 752 426:390 10
/ointa Brașov (5) 844 387:412 8
Știința Cluj (6) 844 413:395 8
Jnirea Buc. (7) 835 443:452 6
Joința Tg. Mureș (8) 826 345:501 4
/dința Oradea (9) 8 1 7 319:422 2
3rișul Oradea (10)

SERIA A
80S 326:491 0

ll-A
Progresul Buc. (3) 6 5 1 329:277 10
.C.F. (1) 6 5 1 390:280 10
5.S.E. Constanța (2) 8 5 1 354:274 10
Olimpia Buc. (4) 642 273:257 8
l.S.A. Cluj (5) 624 282:329 4
Știința Timiș. (S) 6 1 5 233:305 2
Llâ’.asea Duăești (8) G 1 5 283:383 2
C.S.M.S. Iași (7) 6 1 5 313:377 2

IERI ÎN SALA FLOREASCA
• UN MECI DE VERIFICARE BUCUREȘTI A—BUCUREȘTI B

• JOCURI IN „CUPA F.R.H.
Ieri a fost din nou activitate intensă 

Ia sala Floreasca. De data aceasta a 
fost rîndul iubitorilor handbalului în 

•7 să ia foc .în tribune și să urmărească 
o etapă în „Cupa F.R.H.", precum și 
un meci de antrenament, care totuși a 
suscitat interes pentru că era vorba 

’ de o verificare a fotului în vederea a- 
propiatei competiții „Cupa orașului 
București".

De aceea vă și prezentăm mai întii 
,c:teya aspecte din această întîlnire. 
Meciul s-a disputat între două formații 
alcătuite din jucătorii din lot, sub 
numele de București A — București B. 
Scopul a fost încercarea jucătorilor în 
diferite formule de echipă, deci omo
genizarea lor. In prima repriză ati jn- 

' cat formațiile :
București A: Bogolea — Nodea, Mo- 

zer, Ivănescu, Hnat, Costache I, Cos- 
. tache II, Gruia.

București B: Tale — Oțelea, Iacob, 
Bulgare, Marinescu, Nica, Țipu.

Garnitura secundă s-a comportat mai 
bine, s-a apărat foarte organizat, reu
șind să anihileze tentativele de pătrun
dere la semicerc și împieclicînd deseori 
aruncările de la distanță. In atac,

1 combinat destul de rapid și eficace, 
' manifestind o precizie remarcabilă. De
altfel, București B a și cîștigat această 
repriză cu 17—9 prin golurile marcate 
de Iacob 6, Oțelea 4, ,V/c« 3, Țipu 3 
și Bulgaru. Pentru București A, care 

■ reprezenta de fapt echipa de bază și 
; care, insă, a acționat sub așteptări, 
au înscris llnat 3, Ivănescu 3, Gruia
2 și Costache II 1.

La reluare, formațiile au fost modi
ficate astfel :

București A: Tale — Oțelea, Mo
zer, Marinescu, Hnat, Ivănescu, Iacob, 
Gruia.

București B: Bogolea — Nodea. Bul- 
’ garu, Țipu, Nica, Costache 1, Costa
che II.

De data aceasta a cîștigat prima 
echipă cu 11—6, punctele fiind mar
cate de : Mozer 4, Marinescu 3, Hnat

2, Iacob și Gruia, respectiv Țipu 3, 
Nodea, Bulgaru și Mica. .Jocul a fost 
ceva mai echilibrat cu un ușor avan
taj de partea primei formații. Nici de 
data aceasta însă, jucătorii,de bază (cu 
excepția lui Hnat, care se comportă pe 
linia lui obișnuită) nu au strălucit. 
Au comis greșeli din lipsă de atenție, 
nu au gîndit fiecare fază de atac ’ și 
au risipit multe mingi (Costache I, 
Mozer, Ivănescu) sau au ținut prea 
mult mingea, frînînd jocul (Costache 
II). în plus, unii dintre ei au mani
festat lipsă de disciplină de joc (ne- 
respectînd indicațiile antrenorilor) și 
față de arbitru (Costache I și Nodea, 
primul fiind eliminat definitiv).

★

Și acum, cîteva scurte relatări din 
cîteva dintre meciurile celelalte.

Electromagnetica — Selecționata 
București-jun. (f) 12—9 (8—4). în
vingătoarele au condus in permanență 
la diferențe de 2—4 puncte și au me
ritat victoria.

Dinamo—S.S.E. nr. 1 (juniori) 24— 
12 (11—6). A doua finală a fazei pe 
Capitală a „Cupei Sportul popular". 
Dinamoviștii, învingători și în primul 
meci (14—12), au fost net superiori 
și au cîștigat fără emoții, calificindu-se 
pentru etapa interregională.

Confecția—Progresul (fem.) 10—4 
(5—2). Confecția a jucat mult mai 
bine, a avut mai multă forță de atac, 
spre deosebire de Progres-ul care, cu 
o formație incompletă, a jucat extrem 
de lent și fără orizont.

Steaua — Rapid (m) 24—15 (13—7). 
Victorie clară, conturată din prima re
priză, cînd totuși Rapid a opus o re
zistență mai mare. Totan '(10) și 
Jianti (6) au fost cei mai buni oameni 
ai echipei Steaua.

Știința — Rafinăria Telect jeh (m) 
16—13 (8—8). Joc viu disputat, cu 
numeroase faze palpitante. Cu un plus 
de combativitate și precizie în joc și 
aruncări. Știința a cîștigat pe merit.

echipei Steaua, nu trebuie nici un mo
ment să trecem cu vederea o serie de 
lipsuri evidente din jocul campionilor 
noștri. Și în partida de sîmbătă, dar 
mai ales în cea de duminică, bucur'cș- 
tenii au avut căderi vizibile, în specia! 
în acțiunile ofensive (în primul joc 
din ruin. 28 cînd reușiseră să refacă 
handicapul integral și pînă în min. 33 
sau sfîrșîtul reprizei 1 din întîlnirea 
de duminică). Au fost minute întregi 
cînd atacurile noastre au fost lipsite 
de claritate și -eficacitate, cînd echipa 
batea pur și simplu pasul pe loc. Deși 
se știa încă de. la Istanbul că oaspe
ții se vor apăra și în zonă, atacul îm
potriva acestui sistem defensiv a fost 
greoi, steril, fapt care a ajutat pe ju
cătorii de Ia Galatasaray să mențină 
avantajul mult timp în prima parti
dă, iar în jocul de duminică să aibă 
conducerea minute în șir (din min. 13 
pînă în min. 27). De asemenea, pivo* 
(ii echipei noastre au acționai (fără 
balon) destul de lent, static de multe 
ori, iar atunci cînd se demarcau nu 
erau întotdeauna serviți la timp. La 
toate acestea mai adăugăm faptul că, 
deși nu erau handicapați de înălțime, 
jucătorii noștri au fost dominați în 
unele perioade în lupta sub panou (a- 
cest litcru se poate vedea foarte bine 
în tabelul de mai jos), că precizia în a- 
runcările din acțiune, mai ales în a 
doua înffihire, a lăsat mult de dorit, 
iar arma contraatacului a fost folosită 
destul de timid (doar în primele mi
nute ale meciului de duminică).

Sperăm că antrenorul și jucătorii e- 
cltipei Steaua vor ști să tragă învăță
minte' din- îtttîlfiirije cu Galatasaray și 

fiind -.acest ltic.ru este, cu atît mai necesar 
cu cît campionii noștri au obligația 
să se pregătească cu mai multă rîvnă, 
deoarece etapa viitoare le va pune în 
fată un adversar și mai dificil: cam
pioana R.S. Cehoslovace, Spartak Brno. 
Este de dorit ca echipa noastră cam
pioană sa privească cu toată răspunde
rea ■' pregătirea șa viitoare, să elimine, 
lipsurile serioase scoase în evidență 
de meciurile cu Galatasaray, dar exis
tente încă de la începutul campiona
tului republican. i 
de rezultatele pe 
ca acelea obținute 
săptămina.

în-
Și 

că,

scutindu-ne pe viitor 
> ,,muchie de cuțit", 

în acest sfîrșit de

a

t>;. & A. Novacek 134 p; 9. N. lonescu 
132 p; 10. Al. Balint 122 p; FEMININ 
— 1. Dorina Sulirnan 171 p; 2. Anca 
Racoviță 152 p; 3. Eva Fercncz 126 p; 
4. Magdalena Vagner 124 p; 5. Maria 
Voicu 122 p: 6. Viorica Niculescu 120 
p; 7. Hanelore Spiridon 114 p; 8. I’o- 
landa Milak 112 p; 9. Octavia Simon 
107 p; 10. Elena Ivanovici 103 p.

S. DUMITRIU
V. ADRIAN

Partida de duminica

care 
opus 
află,

• Iată și o serie de jucătoare 
ar putea figura intr-un clasament 
celui de sus. în. fruntea lor, se 
Lâvinia Va si liți, care in 259 minute de 
joc a marcat doar 9 puncte! în con
tinuare (ordinea nu interesează) mai 
putem cita pe T. Andrei (în 101 minu
te — 7 puncte) și 1. Benedek (75—6) 
de la Voința Brașov, D. Ungur (114— 
4) de la Știința Ciuj, Toth (53—6) si 
lăkobovits (48—0) de la Voința Ora
dea, E. Jenny (72—6) de la Crișul O- 
radea, L. Vlăescu (65—6) de la Știința 
București și E. Floreseu (32—2) de Ia 
Rapid București. Ce părere au baschet
balistele in cauză și antrenorii lor ?...

in cifre
Aruncări difl acțiune (rep. 1): Steaua 

29/12; Galatasaray 36'16;
Aruncări din acțiune (rep. 11): 

Steaua 30/11; Galatasaray 17'5;
Aruncări libere: Steaua 18/11; Ga

latasaray 3014;
Recuperări în atac: Steaua 5 (rep. î) 

și> 9 (rep, II); Galatasaray 8 (rep. \) 
și 4 (rep. 11);

Recuperări în apărare: Steaua 16 
(rep. I) și 9 (rep. li); Galatasaray 
10 (rep. I) și 9 (rep. II);

Greșeli de tehnică: Steaua 5; Gala
tasaray 9;

Pase greșite: Steaua 10 (rep. I) și 
3 (rep. 11); Galatasaray 2 (rep. 1) și 
2 (rep. 11).

17/3;

din meciulFază București A — București B
Foto : T. Roibu

: 22—19 cu
24—14 eu ls-

Anul handbalistic 1963 
prolog la C. M.

® Cel mai mare număr de locuri interțări : 88 © Handbalul în
7 cîștigâ teren în Africa ® Principalele rezultate din 1963

Ceea ce a caracterizat activitatea inter
națională la handbal în 7 în anul 1963 a 
lost numărul mare de jocuri inter-țări. Din 
datele -p.e care le deținem rezultă că au 
avut loc nu mai puțin de 88 de întîlniri, 
cifră care depășește substanțial pe aceea 
din 1962, cînd am înregistrat doar 60 de 
partide internaționale. Adăugind și cifra 
anului 1961 — 83 de meciuri — ajungem 
la concluzia că anul trecut a marcat cea 
mai bogată activitate internațională în 
acest sport.

Această creștere își are explicațiile ei. 
In primul rînd, prin calitățile sale de mare 
spectaculozitate, handbalul în 7 cîștigă în 
fiecare an noi și numeroși practicanți și 
admiratori, se bucură de o popularitate 
crescîndă. In al doilea rînd, marea majo
ritate a reprezentativelor și-au început pre
gătirile pentru campionatul mondial din 
R. S. Cehoslovacă încă din 1963 și în ca
drul acestor pregătiri un loc de frunte 
l-au ocupat meciurile inter-țări, ca mijloc 
de serioasă verificare. Și avînd în vedere 
aceste considerente, volumul mare de me
ciuri din 1963 nu mai apare surprinzător.

In rîndurile care urmează vom consemna 
meciurile susținute anul trecut de țările 
calificate în turneul final C.M. Aceste 
jocuri he oferă o imagine pe de o parte 
a pregătirilor pentru marea competiție ce 
se va organiza în Cehoslovacia, iar pe 
de altă parte asupra viitorilor adveisari ai 
reprezentativei noastre (reamintim că ioi-

mația țârii noastre va juca intr-o grupă 
alături de U.R.S.S., Norvegia și Japonia).

înainte însă, găeim interesant să subli
niem cîteva date statistice : țările europene 
au susținut între ele 56 de meciuri ; 9 întîl- 
ni'ii au opus țări din Europa și Africa, alte 
19- s-au disputai între reprezentative de 
țăki africanei iar 4 între echipe americane. 
Ceea ce este de reținut din această scurtă 
statistică îl constituie faptul că handbalul 
în 7 se bucură de mare stimă in Africa și 
acest lucru îl dovedesc cele 28 de meciuri 
inter-țări disputate anul trecut pe conti
nentul african. Azi se joacă handbal în 
Algeria, Volta Superioară, Republica Mal- 
gașă, Senegal, “ ~ *Tunis, Coasta de Fildeș.

★
cea mai importantă parte 
anul 1963 :

(4—0—0—4—45:77) : 10—14

Și acum, iată 
a bilanțului din

AUSTRIA '/
Polonia, 10—14 cu Cehoslovacia, 14—26 
Iugoslavia și 11—23 cu Romînia.

CEHOSLOVACIA (3-^2—0—1—40:38) : 39—1G 
cu Suedia, 14—10 cu Austria și 7—12 cu

DANEMARCA (11--4—2—5—153:i54) : 14—15 
cu R.F.G., 19—22 cu Franța, 11—11, 17—21, 
13—10 și 10—14 cu Suedia, 13—12 și 15—10 
cu Romînia, 16—10 și 14—14 cu Norvegia și 
11—15 cu R. D. Germană.

ELVEȚIA (4—3—0—!— SG:6S) : 15—14 cu O- 
landa, 17—23 cu R.F.G., 35—16 cu Belgia, 
29—16 cu Luxemburg. .

cu 
cu

FRANȚA (9 4—0— 5—138:131)
Dcnemaica, 22-^11 cu CCancla 
landa, 8—13 cu R.F.G., 13—14 cu Polonia,
11— 16 și 13—16 cu Spania, ÎS—10 cu Por
tugalia, 11—13 cu Romînia.

Alte rezultate (>—5—#■—2—207:108): 37—13 
cu Maroc, 46—13 cu Volta Superioară, 
27—14 ou Algeria, 11—18 și 10—23 cu R.A.U., 
44—16 cu Camerun, 20—11 cu Senegal.

ISLANDA (2—0—0—2—:l:44) : 17—20 cu
Spania si 14—24 cu Franța.

IUGOSLAVIA (5—5—0—0—137:76) : 21—7
cu Norvegia, 25—14 cu Ungaria, 30—24 cu 
U.R.S.S., 26—14 cu Austria și 25—17 —

NORVEGIA (8—1—>—5—94:120) : 11—20 și
12— 14 cu Romînia, 7-21 cu Iugoslavia, 
10—14 și 13—18 ou Suedia, 17—9 cu Olanda, 
10—16 șl 14—14 cu Danemarca.

ROMÎNIA (10-5—1—4—150:131) : 20—11 și
14— 12 cu Norvegia, 12—13 ș! 10—15 cu Da*
nemurea, 14—14 și 14—16 cu Suedia, 12—18 
cu R.F.G., 23—11 cu Austria, 18—11 Cu
Franța și 13—10 cu R. D. Germană.

R. D. GERMANA (5—4—0—1—99:60) : 17—13 
cu Polonia, 15—11 cu Danemarca, 27—21 și 
20—11 cu R.S.3. Lituaniană și 10—13 cu 
Romînia.

R. F. GERMANA (8—7—0—1—143:106) :
15— 14 cu Danemaica, 13—11 și 32—12 cu 
Spania, 23—17 cu Elveția, 13—S cu Franța, 
18—12 cu
17—25 cu

SUEDIA
Finlanda,
Danemarca, 16----- 19 cu Cehoslovacia, 14—14
și 16—14 cu Romînia, 11—20 și 14—13 cu 
U.R.S.S., 14—10 și 18—13 cu Norvegia.

Alt rezuliat : 25—6 cu Maroc.
S. U.A. (4—2—0—2—58:59) : 14—12,

16— 17 și 17—15 cu Canada.
U.R.S.S, (5—2—0—3—106:36) :

13— 14 cu Suedia, 24—30 cu
23—24 cu Ungaria și 26—19 cu

UNGARIA (3—2—0—1—54:60)
U.R.S.S., 14—25 cu Iugoslavia
Polonia.

In ccmpletaie, iată și rezultate ale țâri
lor africane ;

cu

Romînia, 12—7 cu Cehoslovacia, 
Iugoslavia.
(12—7— 2—3—181:175) : 22—21 cu

11—11, 10—13, 14-10 și 21—17 cu

11—15,

20—11 și 
Iugoslavia, 

Finlanda.
: 24—23 cu
și 16—12 cu

R.A.U. : 30—15, 30—13 șl 26—6 cu Tunisia, 
33—12 cu Volta Superioară, 19—7 cu Alge
ria, 22—12 cu Camerun, 18—11 și 22—16 cu 
Franța.

COASTA DE FILDEȘ : 3—21 cu Senegal, 
9—21 cu Tunisia, 17—16 cu Republica Mal- 
gașă, 15—13 cu Algeria.

SENEGAL : 15—14 cu Tunisia, 20—14 cu Re
publica Malgașă, 22—8 cu Dăhomei.

TUNISIA : 17—3 cu Republica *' “•
28—9 cu DahomeL

ALGERIA : 33—22 cu Camerun, 
Voltă Superioară.

REPUBLICA ™'
mei.

CAMERUN :

Mdlgașă,

18—16 cu

cu Daho-

Volta S-uneriofT ~.

MALGAȘA : 24—18

17—23 cu
★

de mai sus rezultă că majo*Din bilanțul —----- ------  „
ritatea țărilor au avut o activitate intensă. 
Apreciind rezultatele obținute în 1963 șl 
ținînd seamă și de valoarea handbalului 
atinsă în unele țări se poate spune că la 
apropiatul campionat mondial, vor juca un 
rcl de frunte reprezentativele Romîniei, Ce
hoslovaciei, R. F. Germane, R. D. Germane, 
Suediei, Iugoslaviei, U.R.S.S. și Danemarcei.

Echipa țării noastre a încheiat anul cu 
un bilanț satisfăcător (5 victorii și un meci 
nul în 10 partide), dacă ținem seamă de 
fadul că 9 meciuri le-a susținut în depla
sare și că în lot au fost introduse o serie 
de elemente noi. Rezultate concludente au 
obținut în acest an și echipele Suediei, 
Iugoslaviei și R. F. Germane. Interesant de 
remarcat că Iugoslavia (care ca și Ceho
slovacia și R. D. Germană, a avut un ca
lendar mai redus) a realizat 5 victorii în 
5 meciuri, R. F. Germană 7 victorii in 8 
meciuri, iar R; D. Germană 4 în 5 partide.

Desigur însă că pînă la campionatul 
mondial mai este timp sulicient pentru noi 
meciuri, care vor prilejui concluzii mai con
cludente cu privire la șansele în mare» 
compe,iție- P. GAȚU

A. VAS1LIU

SPORTUL POPULAR
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Turneul zonal de sah

Ultimele noutăți de la Innsbruck
Cofespondență specială pentru „Sportul popular44

Ii prezenți la cea de a IX-a ediție a 
Olimpiadei Albe : 1.312 sportivi din 35 
de țări sosiți din patru continente. Cea 
mai mare delegație este cea a echipei 
unite a Germaniei (104 sportivi), urma
tă de cea a tării gazdă. Austria (96), 
U.R.S.S. (95), ............ ... " ' ’

Au mai rămas doar 8 zile pînă la 
deschiderea celei de a IX-a ediții a 
Jocurilor Olimpice de iarnă de la Inns
bruck. Cum s-ar zice, am intrat în faza 
finală a pregătirilor pentru evenimentul 
mult așteptat. De la ultima corespon
dență publicată acum o săptămîna și 
pînă azi, la Innsbruck s-au petrecut 
multe lucruri interesante care au con
semnat, firește, „febra" cu care este aș
teptată evoluția celor mai buni sportivi 
de pe glob în sporturile de -iarnă. Pe 
pirtiile din jurul Innsbruckultii a nins în
tre timp, dar nu suficient pentru ca 
locurile de concurs să se prezinte în 
cele mai bune condiții. Și temperatura 
e capricioasă, neobișnuită în Tirolul au
striac în luna ianuarie. Noaptea, mercu
rul din termometru cobora cu 6 grade 
sub zero, în timp ce ziua el urca la plus 
4 grade I Deci, e lesne de înțeles că în 
timp ce razele solare topeau zăpada in 
cursul zilei, noaptea zăpada topită se 
transforma în gheață I In această si
tuație, organizatorii au hotărît să îm
prospăteze zilnic pirtiile de coborîre, sla
lom și bob cu zăpadă proaspătă, adu
să cu sute de camioane din vîrfurile 
și văile munților apropiați. Experiența a 
dat rezultate foarte bune. Toate 
locurile de concurs au fost încer
cate cu prilejul unor campionate ale 
Austriei sau cu ocazia unor întreceri in
ternaționale. Specialiștii, dar în primul 
rînd concurenții, au dat calificativul ex
celent tuturor acestor pîrtii și piste.

In ultima săptămînă a fost deschis 
satul olimpic. Acest eveniment s-a pe
trecut în cursul zilei de joi, cînd pri
marul orașului Innsbruck, dr, Luger, a 
declarat în mod oficial deschis satul 
olimpic.

De joi și pînă în momentul cînd vă 
transmit această corespondență, auto
strada care duce de la Innsbruck la 
satul olimpic, are o înîățișare puțin o- 
bișnuită. Coloane nesfîrșite de mașini, 
autocare, transportă participanții in sat, 
iar organizatorii și personalul admini
strativ își iau locurile în primire. Zilele 
trecute au sosit sportivii japonezi. La 
sosirea lor am fost impresionat de 
pancarta purtată de acești sportivi, pe 
care se putea citi „Tokio salută ltuts- 
bruckul". A fost un prim salut între 
cele două orașe care găzduiesc jocu
rile în anul olimpic 1964 1 Pînă în pre
zent, în satul olimpic au fost găzduite 
loturile sportivilor din U.R.S.S., R.P.D. 
Coreeană, Spania, Austria, R.S. Ceho
slovacă. Elveția și Japonia. In această 
săptămînă sînt așteptați să sosească 
majoritatea sportivilor înscriși. Comisia 
de organizare a anunțat cifra exactă a 
numărului de sportivi și țări care vor
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g Canadienii cîștigă din nou turneul de hochei.

Italia (76), Polonia

zoriu timp de șase zile la Innsbruck, 
înaintea deschiderii J.O. flacăra va fi 
transportată în satul olimpic unde va 
arde în tot timpul jocurilor.

încheiem aceste rinduri cu finalul me
sajului adresat de președintele Austriei, 
dr. Adolf Schârf, participanților — eu-

După o serie de patru remize, Flo
rin Gheorghiu a obținut ieri 
neață prima sa victorie în 
zonal de la Kecskemet. El a 
întrerupta cu Attard din runda 
jucînd foarte precis finalul 
nuri în care deținea avantaj pozițional. 
Bednarski a cîștigat la Clarke, Pietsch 
la Damianovici, iar Hort a remizat 
cu Pramcshuber.

In runda a VIII-a Gheorghiu l-a în- 
tîlnit cu albele pe austriacul Prames- 
huber. Partida s-a întrerupt cu un 
ușor avantaj pozițional de partea lui 
Gheorghiu.

Alte rezultate : Szabo — Bednarski

dimi- 
turneul 
cîștigat 
a VII-a, 
de tur-

1—0, Tringnv — Bhend 1—0, Bilek — 
Attard 1—0, Langeweg — Damiano
vici 0—I, Hort — Pietsch */2—l[). 
Packman a întrerupt în avantaj la 
Matanovici.

După 8 runde în clasament conduce 
Bilek cu 6 p, urmat de Hort cu S1^. 
în continuare : Tringov, Pietsch 5, 
Pachman (1), Bednarski, Damianovici 
4^/j, Hecht (1), Szabo 4, Gheorghiu 
(1), Matanovici 3*/2, Clarke (1) 3, 
Bhend, Langeweg 21/2» Pramcshuber 
(1) 2, Attard */2 p.

Astăzi se joacă runda a 
Gheorghiu întîlnește cu 
Pietsch. Mîine este zi de

9-a, în care 
negrele pe 
odihnă.

în preliminariile campionatului mondial de handbal

Trambulina de sărituri de la Seefeld.

în preliminariile campionatului mon
dial masculin de handbal în 7 s-au 
desfășurat alte intîlniri. Echipa Norve
giei a învins la Oslo cu 17—9 echipa 
Olandei. în retur, norvegienii au pier
dut cu 13—18, dar s-au calificat în ur
ma unui golaveraf superior. Echipa 
Norvegiei va juca în grupa D (Pardu
bice) alături de echipele R.P. Romine, 
Japoniei și învingătoarei din meciul de 
baraj: U.R.S.S.—Finlanda.

în grupa A (Gottwaldov) S.U.A. vor 
juca împreună cu echipele R.D. Ger
mane, R.F. Germane, Iugoslaviei sau

(65), Norvegia (59), Japonia (57), Fin
landa (51) etc. etc.

Din cauza timpului nefavorabil, fla
căra olimpică nu a fost adusă de la 
Olympia (Grecia) săptămîna trecută, 
așa cum s-a anunțat. Ea va fi trans
portată miercuri (n.r. mîine) cu avio
nul, și va fi instalată în rr.od provi-

★

MECIURI INTERNATIONALE 
LA HOCHEI

Echipele olimpice de hochei pe ghea
ță ale U.R.S.S. și R. S. Cehoslovace 
au obținut noi victorii la scor în me
ciurile de verificare. La Moscova, 
hochei știi sovietici au dispus cu 11—2 
(4—0; 4—1; 3—1) de echipa S.U.A., 
alcătuită din jucători ai primei ligi care 
nu participă la 1.0. Pe patinoarul de 
la Zimny Stadion din Praga, echipa 
R. S. Cehoslovace a întrecut cu 6—0 
(2—0; 2—0; 2-*0) echipa Canadei. 
Golonka și Potsch au fost cei mai buni 
jucători ai echipei cehoslovace.

CONCURSURI PREGĂTITOARE

Numeroși sportivi sosiți în Austria 
pentru a participa la Olimpiada Albă

File din istoria „Olimpiadelor albe" (!!!)

acestorvinte care subliniază spiritul 
frumoase întreceri: „Fie ca tineretul să 
petreacă zile fericite la Innsbruck 1 Fie 
ca cea de a IX-a ediție a Jocurilor O- 
limpice de iarnă să contribuie ca spor- 
tioii din țările participante să devină 
buni prieteni".

KUBT CxiSTKA

★ ★

de la Innsbruck și-au stabilit pentru 
un moment „tabăra de pregătire" in 
stațiunea Seefeld, la 20 km de orașul 
Olimpiadei, unde își continuă cu perse
verență antrenamentele. Duminică pe 
trambulina de la Seefeld a avut loc 
chiar un concurs preolimpic cîștigat 
de Dieter Neuendorf (R.D.G.), care 
a realizat o săritură de 79 m. El l-a 
întrecut cu 3,5 m pe Georg Thoma 
(R.F.G.) și pe campionul mondial Hel
muth Recknagel (R.D.G.). Schiorii 
fondiști din U.R.S.S. și Finlanda au 
participat la citeva antrenamente mai 
ușoare. De asemenea, a fost deschisă 
Ia Seefeld pentru 
de bob. Echipajul 
a inaugurat pîrtia 
țător : 1:04,67/100.

A fost stabilit programul meciurilor 
din cadrul sferturilor de finală ale 
„Cupei campionilor europeni" la bas
chet masculim'Steaua — Spartak Brno, 
Simmenllial Milano sau Antwerpse 
B.C. — llelsingin Kisa Toverit (Fin
landa), Legia Varșovia — Real Ma
drid. O.F.K. nu joacă în acest tur. de
oarece T.S.K.A. Moscova s-a retras 
din competiție. Prima partidă dintre 
Steaua și Spartak Brno se va desfă
șura la București.

Austriei. Echipa S.U.A. a cîștigat cu 
17—15 primul meci al preliminariilor 
susținut în compania echipei Canadei 
și l-a pierdut pe al doilea 16—17, ob- 
ținind dreptul de a participa la tur
neul din R.S. Cehoslovacă datorită 
golaverajului.

în meci retur pentru preliminariile 
campionatului mondial masculin de 
handbal in 7, reprezentativa Franței a 
învins cu 16—8 (6—6) echipa Spaniei. 
Primul meci fusese cîștigat de Spania 
cu 16—13, astfel că Franța, avînd un 
golaveraj mai bun, s-a calificat pentru 
turneul final din R.S. Cehoslovacă, care 
va avea loc între 6 și 15 martie.

La Lucerna echipa Elveției a învins 
cu scorul de 36—12 (18—7) echipa 
Luxemburgului. învingători și în primul 
meci (29—16), hahdbaliștii elvețieni 
s-au calificat pentru turneul final din 
R.S. Cehoslovacă. Ei vor juca in gru
pa C (Praga) alături de echipele Fran
ței, R.S. Cehoslovace și Danemarcei.

DIN TOATE SPORTURILE
• Echipa

U.R.S.S..
final
R. S. Cehoslovacă (6—15 martie) 
urma celor 
preliminarii 
Finlandei.
cîștigat cu
25—14 cel

2

E>upă 0 întrerupere de 12 ani, din cauza războiului. Jocurile Olim
pice de iarnă se reiau în 1948. Locul de desfășurare: St. Moritz, care 
găzduiește astfel pentru a doua oară marea competiție a amatorilor de 
sporturi de iarnă. Cifra participanților (932) ca și cea a țărilor pre
zente (29) întrec toate recordurile anterioare. Programul acestei ediții a 
tost și el mai bogat, fiind „în joc“ 21 de medalii de aur. Suedia (prima 
în clasamentul pe țări) și Norvegia au cucerit cele mai multe titluri. 
Suedezii au dominat probele de schi fond, cîștigînd prin Lundstrom la 
18 km, Karlsson la 50 km și echipa de ștafetă 4x10 km. Norvegienii, la 
rîndul lor, au repurtat trei mari succese la patinaj viteză: Helgesen la 
500 m, Farstad la 1500 m și Liaklev la 5000 m. Probele alpine de schi 
sînt dominate de francezi și elvețieni. Slalomul este cîștigat de elveția
nul Edî Reinalter, iar coborîrea și combinata de una din cele mai mari 
iiguri ale schiului mondial, francezul Henri Oreiller. La această ediție 
a Jocurilor apar pentru prima dată în program probele feminine de sla- 
om F°k°r.îr<? Medaliile de aur la patinaj artistic traversează oceanul: 
la băieți cîștigă americanul Richard Button îar la fete canadiana Barbara 
Ann Scott. Statele Unite mai obțin o medalie la bob de patru, în timp 
ce gazdele înving la dublu. La hochei, un adevărat scandal 
a fost provocat de prezența a două echipe americane: una invitată de 
Comitetul Olimpic elvețian, cu aprobarea LIHG, și alta de președintele 
C.I.O., Avery Brundage. De-abia după opt zile s-a luat o hotărîre în sen
sul că va conta în clasament echipa invitată de elvețieni, dar — dacă ea 
se va clasa pe primele locuri — șă nu i se dea medalii. Lucrurile s-au 
lămurit mai ușor decît era de prevăzut, medaliile fiind cucerite de Ca
nada. Cehoslovacia și Elveția...

A șasea, ediție se desfășoară în 1952, la Oslo. La festivitatea de des
chidere se aliniază aproape 1200 de sportivi din 30 de țări. In fata pro
priului lor public, norvegienii domină Jocurile cucerind 7 medalii de aur 
(4 la schi și 3 la patinaj) și primul loc în clasamentul pe țări. „Eroul" 
acestei ediții este patinatorul norvegian Hjalmar Andersen, care cîștigă 
pe distanțele de 1500, 5000 și 10.000 m. El a renunțat să ia startul și ’la 
500 probă care revine astfel americanului Ken Henry. Gazdele do
mină și probele^ de fond la schi iar — prin Stein Eriksson — produc și 
o mare surpriză la slalom uriaș. Pentru prima oară în istoria olimpia- 
delor de iarnă suedezii nu cîștigă nici o probă. La patinaj artistic, ame- 

9/ ricanul Button devine din nou campion, în timp ce la fete se clasează pe

î
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antrenamente pîrtia 
de „4“ al Austriei 
cu un timp prorr.i-

★

în stațiunea austriacă de la 
s-a disputat proba feminină de 
special din ziua a doua a concursului
preolimpic de schi. Victoria a revenit 
campioanei austriece Traudt Hecher.

Spittal 
slalom

MILAN—INTERN AZIONALE 2—0

Etapa a 27-a a campionatului italian 
a programat duminică unul din cele 
mai importante meciuri ale returului, 
derbiul milanez Milan—Internazionaie. 
Din cauza mizei mari, partida nu s-a 
ridicat la nivelul tehnic așteptat; ba, 
dimpotrivă, în cursul întîlnirii au a- 
vut loc numeroase incidente. In ulti
mele 10 minute ale meciului Interna
zionaie a jucat în 9 oameni. Milan 
și-a asigurat victoria în prima repriză, 
prin cele două goluri înscrise de For
tunato și Rivera. Intr-un alt meci 
important al etapei, Bologna a întilnit 
pe teren propriu pe Roma. Gazdele 
au învins categoric, cu scorul de 4—0. 
Trei dintre golurile. învingătorilor a- 
parțin centrului atacant Nilsen. Prin 
aceste victorii Milan și Bologna s-,au 
distanțat in fruntea clasamentului. 
Alte rezultate înregistrate duminică : 
Fiorentina — Mantova 0—1, Lazio — 
Juventus 0—2, Atalanta — Spăl 0—0, 
Catania — Messina 2—0, Modena — 
Lanerossi 2—3, Torino — Bari 1—2, 
Genoa — Sampdoria 1—0. In clasa
ment : Milan și Bologna — cite 27 p., 
Internazionaie 23 p., Juventus 22 p., 
Fiorentina 20 p., Atalanta și Lane
rossi 17 p. etc.

F. C. SANTOS A CfSTIGAT 
„CUPA BRAZILIEI"

Peste 80 000 de spectatori au urmărit 
la Rio de Janeiro finala „Cupei Bra-

Campionatele internaționale 
de tenis 

ale R. S.
PRAGA 20 (Agerpres). Au luat

t campionatele

de masă 
Cehoslovace

sfîr- 
șit campionatele internaționale de 
tenis de masă ale R.S. Cehoslovace care 
s-au disputat timp de două zile în lo
calitatea Budejovice. Proba de simplu 
masculin a revenit iugoslavului Vecko 
care în finală a dispus cu 3—2 de 
cehoslovacul Miko. Luzova (R.S. Ceho
slovacă) și-a adjudecat titlul feminin 
întrecînd-o cu 3—0 pe Diana Rowe 
(Anglia). Iată celelalte rezultate finale: 
dublu masculin : Miko, Kunz (R. S. 
Cehoslovacă) — Pleuse, Fahnrich 
(R. D. Germană) 3—2 ; dublu fe
mei : Rowe, Shennon (Anglia) — 
Lazova, Bosa (R.S.C.) 3—1 ; dublu
mixt : Vyhnanovski 
(Anglia) 
3—0.

Stanek,
Rowe

(R.S.C.)

masculină (le handbal a 
s-a calificat pentru turneul 

al campionatului mondial din 
în 

două victorii realizate în 
în întîlnirile cu echipa 
Handbaliștii sovietici au 

26—19 primul joc și cu 
de-al doilea disputat du

minică la Helsinki. Echipa U.R.S.S. va 
juca în grupa D de la Pardubice ală
turi de echipele R.P. Romîne, cam
pioană mondială, Norvegiei și Japo
niei.

® Trofeul „Martini" la floretă, dis
putat la Paris, a fost cîștigat de fran
cezul Magnan care, în finală, l-a în
vins cu 10—7 pe polonezul Parulslii. 
în semifinale, Magnan a dispus cu 
10—5 de J. Kamuti (R.P. llp'-J-ă), 
iar Parulski l-a învins cu 10'—li pe 
L. Kamuti.

• Cu prilejul unei ședințe a comi
tetului de organizare a „Cupei cam
pionilor europeni" la baschet, care a 
avut loc duminică la Munehen, s-a 
stabilit ca meciul dintre o selecționată 
europeană și Real Madrid să se dis
pute la 17 mai la Madrid. în vederea 
acestui meci, comisia de organizare a 
federației internaționale de baschet a 
stabilit lotul echipei europene. Printre 
selecționabili se află și doi jucători 
romîni : Mihai Nedef și Horia Damian. 
(Agerpres).

ziliei" 
F. C.

echipele
Ale-

la fotbal care
Santos și Gremio 

grense. Fotbaliștii de la 
păstrat trofeul, obținînd 
scorul de 4-3.

în ultimele minute ale
mar, portarul echipei 
eliminat de pe teren.
apărat celebrul... înaintaș Pele. In acel 
moment tabela de marcaj 
pentru Santos. Atacanții

a opus
Porto

Santos și-au 
victoria cu

jocului, Gil- 
Santos, a fost 
In locul său a

indica 4-3 
de la Gremio

mate pentru 25 aprilie au fost ami
nate.

• La 29 ianuarie este programată 
a celei maila Madrid „prima manșă" 

importante confruntări din cadrul sfer
turilor de finală ale „Cupei campionilor 
europeni': Real Madrid — Milan, la 
Madrid. Returul — la 13 februarie la 
Milano.

FOTBAL PE
va fi

GLOB

ușor bătut cuau sperat că Pele
șuturi de la distanță. Spre surprinde
rea generală, Pele a reținut toate șutu
rile. De remarcat că punctul victorios 
în acest meci a fost înscris de Pele 
care, atît ca înaintaș cît și ca portar, 
s-a comportat strălucii.

• Au fost stabilite datele cînd se 
vor desfășura meciurile Internazionaie— 
Partizan din cadrul sferturilor de fi
nale ale C.C.E.: 26 februarie la Bel
grad și 4 martie la Milano. Cele două 
echipe au căzut de acord ca în 
că va fi necesar un al treilea 
el să aibă loc la Monaco.

cazul 
meci

multe 
fotbal. In

ȘTIRI... REZULTATE
• Federațiile de fotbal din 

Ungară și Franța au săziit de 
asupra datelor de disputare a 
intîlniri între reprezentativele ___
două țări din cadrul „Cupei Europei". 
Primul meci se va disputa pe stadio
nul Colombes din Paris la 25 aprilie, 
iar returul la 23 mai — la Budapesta. 
Semifinalele „Cupei Franței" progra-

R. P. 
acord 
dublei 
celor

® Duminică s-au disputat mai 
meciuri internaționale de 
turneul internațional de la Mexico City, 
echipa orașului Moscova a debutat cu 
o categorică victorie, întrecînd cu 5-0 
(2-0) echipa America, vicecampioană a 
Mexicului. In poarta echipei moscovite 
nu a apărat Iașin, care se află la tra
tament în stațiunea cehoslovacă Kar
lovy Vary. Echipa F. G. Austria a ju
cat în orașul La Paz (Bolivia) cu for
mația Bolivar, de care a dispus ctj 
scorul de 3-2 (2-2), iar Partizan Bel
grad a dispus de Mecaxa cu 1-0.

La Monrovia, echipa Liberiei a eîș- 
tigat cu 5-4 meciul amical susținut în 
compania echipei Ghanei.
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