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Concursul micilor patinatori artistici

lieatrice Huștiu (Unirea) 
surprinsă intr-o săritură 

clasică

De cîteva zile, micii patinatori artistici din Capi- 
tală au pus. .. stăpînire, în fiecare după-amiază, pe 
gheața artificială a stadionului de iarnă din parcul 
„23 August". Ei își dispută intîietatea în cadrul 
fazei regionale a concursului republican rezervat 
copiilor.

Marți, în ziua a 
doua a „regionale
lor", am văzut în 
careul de încălzire 
cunoștințe mai ve
chi : Beatrice Huș
tiu, Adriana Pre
da, Adina Caima- 
can, Doina Gliișe- 
rel și alte speranțe 
ale patinajului nos
tru. Cu toate că 
nu mai erau... de
butante, emoțja se 
vedea pe fețele lor 
ca și ta primele 
lor competiții pu
blice, 
motiv, 
ceasta trebuiau să 
deseneze serpenti
na cu dublu trei, 
optul înainte, tre- 
iul inajară, să e- 
xecute salhovul, 
cadetul și alte să
rituri destul de 
grele pentru vîrsta 

lor. Pină la urmă însă micile
concurente și-au învins „tracul" 
și au trecut cu bine prin fața

Aveau și
De data a-

pretențioșilor lor arbitri. Cele 
mai mari note le-a obținut Bea
trice Huștiu, în vîrstă de 7 ani, 
care din nou s-a dovedit de ne
întrecut, mai ales la sărituri și 
piruetă, clasîndu-se pe primul 
loc la categoria.., 9—10 ani. 
Principalele ei adversare au 
fost Adina Caiinacan, Mariana 
Ionel, Daniela Popescu, care și 
ele au progresat, văzinil cu ochii.

Clasamentul final la figurile 
impuse : 1. Beatrice Huștiu fU- 
nirea) 131.9 p. ; 2. Adina Cai- 
niacan (Unirea) 
Mariana Ionel 
127,3 p.
Daniela Popescu (Unirea), 
driana Preda (Dinamo), 
Gliișerel (S.S.E. 
tina Beșcoianu 
Joi după-amiază 
exercițiile liber alese.

131,3 p. ; 3.
(S.S.E. nr. 2)

Urmează, în ordine, 
A-

Doina 
nr. 2), Floren- 
:f Dinamo ) 
vor avea

etc. 
loc

(Continuare în pag. a 2-a)

Doar tir și popice! De ce?
asociației sportive Pe- 

Brașov an analizat 
activitatea desfășurată 

către consiliul

Membrii 
trohil din 
recent 
anul trecut de 
asociației sportive. Cei aproape
80 de membri UCFS prezenți 
la adunarea generală au avut 
astfel prilejul să cunoască mai 
bine felul în care a muncit 
—de-a lungul unui an — con
siliul asociației, să facă propu
neri pentru impulsionarea ac
tivității sporțive din această 
asociație.

Se poate aprecia că în 1963, 
iubitorii de sport de la Petrolul, 
îndeosebi cei care practică popi
cele și tirul, au avut asigurată 
o activitate destul de susținută. 
Popicarii s-au întrecut în cam
pionatul orășenesc iar trăgătorii, 
aproape 70, au fost prezenți de
seori în campionatul asociației 
sportive. în linii mari însă, acti
vitatea competițională la care 
participă membrii UGFS din aso
ciația respectivă se rezumă doar 
la aceste sporturi. De altfel, 
chiar și darea de seamă prezen
tată membrilor UCFS nu vor
bește, la capitolul competiții, 
decît despre popice și tir. Se 
pune întrebarea : doar popicele 
și tirul sînt sporturile prefe
rate de muncitorii întreprinde
rii ?

„Consiliul asociației sportive 
Petrolul — ne spunea deunăzi 
tov. Gheorghe Lin, secretar 
problemele organizatorice 
clubul sportiv orășenesc — 
posibilități să desfășoare o 
ti vil ale mult mai bogată, 
păcate, aci lipsește spiritul de 
inițiativă, entuziasmul ce trebuie 
să caracterizeze pe 
care conduc activitatea 
din asociație *

ciuta întreprinderii 
picarie care poate 
cursuri în bune condițiuni. 
toate acestea, popicarii 
antrenamentele sau participă la 
competiții pe arena altei aso
ciații sportive. Pentru aceasta, 
bineînțeles, consiliul asociației 
Petrolul plătește chirie ! ? Po
pică ria asociației s-a transformat 
de mult timp într-un fel de 
garaj, în care pot fi văzute mo
tociclete și diverse alte mate
riale. în loc să folosească judi
cios fondurile pentru dezvolta
rea activității sportive de mase, 
consiliul asociației preferă, nu 
știm de ce, să arunce banii fără 
nici un folos. Aci există posi
bilități — și dorință din partea 
salariaților de a se întrece 
în competiții de șah, tenis de 
masă, de a practica turismul.

★
Strîngerea Ia timp a cotiza

țiilor sportive constituie, de 
asemenea, un capitol negativ în 
activitatea consiliului asociației 
Petrolul. Din aproape 400 de 
muncitori, cîți numără între

it c.

— de o po- 
găzdui con- 

Cu 
își fac

(Continuare în fag. a 2-a)
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Din

activiștii 
sportivă

Analiza activității
din cadrul asociației Petrolul a 
ridicat, printre altele, două 
probleme importante, asupra că
rora considerăm că este cazul 
să ne oprim puțin. în primul 
rînd, este vorba de neraționala 
folosire a bazei sportive. Aso
ciația dispune — chiar în in-

sportive

REȘIȚA. Consiliul clubului 
sportiv muncitoresc din Reșița 
manifestă o deosebită preocupare 
pentru organizarea întrecerilor 
la sporturi specifice iernii. Ast
fel, au fost reamenajate pati
noarul din oraș și pirtiile de pe 
dealul Cioroase,. unde in aceste 
zile numeroși tineri se întrec la 
patinaj, schi și săiiiuș.,

fancu Plăvițiu-coresp.
RLMNICU VILCEA. La aso

ciația sportivă Avintul întrece
rile Spartachiadei de iarnă sînt 
în plină desfășurare. Piuă in 
prezent 
elevi la 
de cros, 
100 la 
acestea 
rile de

au participat 900 de 
gimnastică, 200 la proba 
160 la trîntă și aproape 
tenis de masă. Zilele 

se desfășoară concursu
sciți, patinaj și săniuțe.

Ion Zarioiu-coresp.
TG. NEAMȚ. Prof ițind de un 

timp foarte bun pentru întreceri, 
peste 1200 de tineri și tinere 
au luat parte la probele de schi 
și săniuș. De cea mai mare par
ticipare 
bucurat 
fășurat 
mulești

De pe dealul
Oglinzi au avut loc întrecerile 
de schi, la care au luat parte 
aproape 200 de sportivi. Rezul
tate bune au obținut M. Stîngti, 
C-tin Curcă, P. Olaru, V. Ifti- 
moaie, G. Roman și Doina O nu.

(726 de concurenți) s-a 
săniușul, care s-a 

pe derdelii șui de la 
și Pometea.

Po met ea

des-
Th-

spre

Vasile Juncu
activist al consiliului regional

UGFS Bacău

CfMPULUNG MOLDOVE
NESC. Elevii școlii de 8 ani din 
localitate au participat în ca
drul Spartachiadei ia finala pe 
școală la săniuțe. La acest con
curs s-au întrecut 85 de elevi, 
cei mai buni conducători de să- 
niuș. întrecerea lor a fost ur
mărită de tin numeros public, 
iar la sfîrșit învingătorii au fost 
răsplătiți cu diplome. S-au evi
dențiat M. Nisioi, S. Stefeligă, 
Al. Hulub, la băieți și Marcela 
Secuiu, Viorica Antonovici și 
Rodica Luca la fete.

Gli. Bratu-coresp.
OCNA MUREȘ. Patinoarul 

recent deschis pe stadionul Soda 
din localitate a permis organi
zarea în bune cotulițiuni a în
trecerilor la proba de /tatinaj. 
Pină la sfirșitul săptăminii tre
cute numărul celor care se în- 
trecuseră în cadrul Spartachia
dei, la o serie de ramuri sportive, 
ajunsese la 2563. Avind in ve
dere posibilitățile unor asociații 
din oraș, acest număr este totuși 
mic.

O imagine de la finala pe a- 
sociație la gimnastică din ca
drul Spartachiadei de iarnă a 
tineretului. Organizatoarea con
cursului : A. S. Sânătatea-Bucu- 
rești. In clișeu, echipa grupei 
sportive „Centrul de hematolo
gie'* execuți nd cu multă grație 
exercițiile prevăzute în regula
mentul competiției.

Foto : T. RoibuT.
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Gh. Tăutan și
E. Tirnăveanu-eoresp.

SCHIORII ÎN SE

reprezenta
• SlMBATĂ SI DUMINICA, UN TRADITIONAL CONCURS : 
„CUPA POIANA BRASOV" • PREGĂTIRI SI REZULTATE 

SUCEAVA, BOTOȘANI SI GHEORGHIENI

Seria tradiționalelor compe
tiții, găzduite în luna ianuarie 
de Poiana Brașov, va fi conti
nuată sîmbătă și duminică prin 
„Cupa Poiana Brașov", concurs 
organizat anual de consiliul re
gional UCFS prin comisia regio
nală de specialitate. Desigur, 
evenimentul este așteptat
mult interes de schiorii din re
giunile Ploiești și Brașov, între 
care s-a dat, de fiecare dată, 
lupta pentru întîietate. Spre 
deosebire de anii trecuți, cînd

cu

întrecerile au avut loc între 
prezentative de regiuni, la 
tuala ediție se vor face cla 
mente pe selecționate de clu
buri și asociații sportive. Pro
tagoniștii „Cupei Poiana Bra
șov" sînt schiorii de la Dinamo, 
A. S. Armata, Știința-Politelini- 
c-a, Luceafărul și Voința Brașov, 
Carpați și Voința Sinaia, Ca- 
raimanul Bușteni, S.S.E. Predeal 

cuprinde probe 
individuale 

(două curse 
și sărituri de

N. Panacea
Știința-Politehnica Brașov în 

„Cupa Poiana Brașov"

In preliminariile turneului olimpic 
de fotbal

București,
cu

od/ihi prim ului joc
R. P. Bulgaria

la sediul Federației romîne de fot-Luni după-amiază,
bal, a avut loc o convorbire intre conducerea forului noslru 
de specialitate și reprezentanți ai federației bulgare. Ca 
acest prilej, oaspeții au comunicat că federația bulgară — 
ca urmare a dreptului revenit prin tragere la sorți de către 
F.I.F.A., de a alege locul de desfășurare a primei întîlniri 
dintre cele două reprezentative olimpice — a liotărît ca par
tida de fotbal respectivă să aibă loc la București. Intilnirea 
va avea loc la 3 mai. Totodată s-a stabilit ca dată de des
fășurare pentru cel de al doilea meci ziua de 31 mai, la 
Sofia.

Cu această ocazie reprezentanții celor două federații au 
căzut de acord și asupra unor întîlniri bilaterale la fotbal 
care vor avea loc în acest an, precum și în legătură cu unele 
schimburi de arbitri.

etc. Concursul 
de fond (curse 
ștafete), alpine 
slalom special) 
trambulina mijlocie.

PREGĂTIRI,

ți 
de 
la

REZULTATE...

suceveni și-au dis- 
întreceri ale aces- 
pîrtiile amenajate

• Schiorii 
putat primele 
tui sezon pe 
pe dealul. Tataraș. La concurs 
au luat parte numeroși seniori 
și juniori din asociațiile spor
tive din Suceava. Zăpada ex
celentă a contribuit la buna des
fășurare a competiției și la rea
lizarea unor performanțe mulțu
mitoare. Rezultate: 10 km se
niori: 1. C. Crăciun (Străduin
ța) 44:22,0: 2. S. Milialache 
(Chimia) 45:37,0; 3. Gh. Ji- 
taru (Străduința) 47:10,0; 5 km 
juniori : 1. V. Popovici (Șc. pro
fesională) 23:55,0 : 2. M. Petro-- 
vici (Șc. profesională) 24:00,0; 
3. V. Ghenici (Șc. profesională) 
24:31,0. (C. ALEXA — coresp. 
regional).

• Schiorii din Botoșani și-au 
disputat zilele trecute întîieta-

(Continuare în pag. a 3-a)

ora 
Di-

Hocheiștii noștri 
au plecat la 

Innsbruck
Marți seara a părăsit Ca

pitala, îndreptîndu-se spre 
Innsbruck, echipa de hochei 
pe gheață a Republicii Popu
lare Romîne,

La 28 iunuaiie, echipa ță
rii noastre va întîlni intr-un 
meci de baraj echipa S.U.A. 
înaintea acestui joc, hoche
iștii noștri vor susține, sîm- 
bătă, un joc amical cu o e- 
chipă din orașul austriaa 
Kitzbuhel. Au tăcut depla
sarea, printre alții : Crișan, 
Ionescu, Czaka, Varga, fra
ții Szabo, Florescu. Pană,

Sîmbătă seara, re
uniune de box la 

„Dinamo"
Sîmbătă seara, de la 

19, va avea loc în sala
namo prima reuniune de box 
din Capitală, la care par
ticipă boxerii seniori.

Cu acest prilej, dinamo- 
viștii vor primi replica pu- 
giliștilor de la Metalul Bucu
rești.

Lotul handbaliștilor 
sovietici pentru 
„Cupa orașului 

București"
La „Cupa orașului Bucu- 

ești** (care va începe la 
februarie în sala Fio- 

reasca), va participa și 
echipa U.R.S.S, Iată io
tul jucătorilor sovietici : 
Abaișvili, Veldre, Rezni- 
kov, Zelenov, Mațejin- 
skas, Popadciuk, Lebedev. 
Țapenko. Țerțvadze, Usen
ko, Kenstabichus, Zdo- 
renko, Klimov. Primii 
nouă au jucat recent con
tra Finlandei.

O-
CZ3
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® ACTUALITATEA SPORTIVA

Intensă activitate la hochei pe gheată în țară.
® Echipa Tesla Pardubice a 

jucat marți seara la Cluj cu 
Știința din localitate, cîștigînd 
cu 19—3 (6—3, 7—0, 6—0). 
Golurile învingătorilor au fost 
înscrise de Spacek (5), Franc 
(4), Borek (4), Vanek (3), 
Koks (3) iar cele ale gazdelor 
de Otvoș, Cazan II și Ciuoș. 
Știința a jucat mai bine doar 
în prima repriză, fiind apoi net 
depășită de oaspeți. (V. Morea 
și I. Brelan, coresp.).

• în orașul Odorhei s-au des
fășurat timp de cinci zile în
trecerile campionatului regiunii 
Mureș-Autonomă Maghiară. Jocu
rile au fost de un bun nivel 
tehnic, iar organizarea exce
lentă. Iată rezultatele înregis
trate : ETAPA I : Voința Mier
curea Ciuc — Avîntul Miercurea 
Ciuc 10—2, Tîrnava Odorhei 
— Comerțul Tg. Mureș 12—1 ; 
ETAPA A II-A : Tîrnava Odor
hei —- Avîntul M. Ciuc 7—1, 
Voința M. Ciuc — Avîntul 
Gheorghieni 13—2 ; ETAPA A 
III-A : Voința M. Ciuc — Co
merțul Tg. Mureș 7—1, Avîntul 
Gheorghieni — Avîntul M. Ciuc 
5—1 ; ETAPA A IV-A : Avîntul 
Gheorghieni — Comerțul Tg. 
Mureș 9—5, Voința M. Ciuc — 
Tîrnava Odorhei 4—3 ; ETAPA 
A Y-a: Tîrnava Odorhei —

Avîntul Gheorghieni 6—0, Avîn- 
tul M. Ciuc — Comerțul Tg. 
Mureș 6—2.

în urma acestor rezultate., cla
samentul campionaitului regio
nal se prezintă astfel :
1. Voința M. Ciuc
2. Tîrnava Odorhei
3. Avînt. Gheorghieni
4. Avîntul M. Ciuc
5. Comerț Tg. Mureș

4 4 0 0 34: 8 8
4 3 0 1 29: 5 6
4202 16:25 4
4103 10:24 2
4 0 0 4 9:34 0

Golgeterul campionatului a 
fost Paul Kedves de la Voința
(11 goluri). (I. Păuș, coresp.)

• La campionatul regiunii 
Suceava au participat trei echi
pe : Metalul Rădăuți, Dinamo 
Suceava și Știința Sendriccni. 
Iată rezultatele : Dinamo —
Știința 6—5 și 9—2, Dinamo — 
Metalul 0—1 și 1—5, Metalul 
— Știința 14—3 și 9—1. Pe pri
mul loc s-a clasat Metalul Ră
dăuți. (C. Alexa, coresp. reg.).

Voința București 
s-a calificat în finala 

„C.C.E.“ la tenis de masă 
(Citiți amănunte în pagina 

a 4-a).



MAI MULTI BOXERI DE VALOARE 
LA TOATE CATEGORIILE III „CUPA SPORTUL POPULAR"

Nu de mult a avut loc analiza acti
vității Federației Romine de Box pe 
anul 1963. Pentru, box, — ca și pentru 
celelalte sporturi — anul care a trecut 
a constituit o etapă importantă de pre
gătire și verificare în vederea J.O. 
Cinci inedalii obținute de boxerii noștri 
la campionatele europene de la Mos
cova (4 de bronz și 1 de argint), 3 
victorii ale reprezentativei noastre de 
seniori asupra echipelor R.P. Polone 
și Scoției, un meci egal cu echipa 
italiei; sînt numai cîteva din succesele 
unei bogate activități competiționale. 
Au mai fost înregistrate două victorii 
ale echipei noastre de juniori asupra 
reprezentativei R.P. Bulgaria, o victo
rie a echipei de tineret asupra celei 
a R.S.F. Iugoslavia. Au fost pierdute 
două întîlniri cu reprezentativele de 
seniori ale R.P. Polone și Italiei.

Rezultatele obținute în anul 1963 pe 
linia ridicării calitative a boxului sînt 
satisfăcătoare în general, dar aceste 
succese ar fi putut fi și mai mari, pe 
măsura condițiilor create mișcării noas
tre sportive și a cerințelor actuale.

Nu putem fi, de pildă mulțumiți de 
nota distonantă ce se mai manifestă 
la unele categorii de greutate, unde 
prezentăm boxeri cu orizont tehnic și 
tactic limitat, care nu pot contribui la 
saltul calitativ al boxului nostru. Ală
turi de pugiliști ca C. Ciucă, I. Mi- 
halic, FI. Pătrașcu, I. Monea, posesori 
ai unui stil tehnic, vedem de mai 
mulți ani în lotul republican pe H. 
Low, V. Badea, St. Cojan, V. Ma- 
riuțan, boxeri care practică un box 
confuz, dezordonat, unilateral, fără o 
orientare tactică corespunzătoare. Fap
tul că astfel de boxeri, cu toate lip
surile lor, au fost totuși menținuți în 
echipa reprezentativă, denotă o slabă 
preocupare pentru creșterea elemen
telor tinere și promovarea lor în lotul 
republican.

Boxeri care erau total necorespun
zători din punct de vedere al pregătirii 
au fost menținuți în lot și chiar în 
echipa reprezentativă, așa cum a fost 
cazul lui A. Olteanu și H. Low, deși 
existau alții mai în formă. Antrenorii 
lotului au dat dovadă de conservato
rism și nu au promovat elemente noi, 
de valoare, din afara loturilor. Aceasta 
— probabil — pentru a nu ieși la 
iveală faptul că membrii lotului sînt 
în scădere de forme, da'orită unei 
pregătiri necorespunzătoare și că Fe
derația Romină de Box nu a luat mă
surile care se impuneau.

Munca antrenorilor lotului n-a lost 
îndrumată cu suficientă exigența, an
trenorii nu au fost controlați la timp 
și ca urmare a muncii lor nesatisfă
cătoare, componenții lotului s-au com
portat slab în întîln'rea cu echipa 
Italiei, pierzînd pe teren propr ii.

Boxerii din lot s-au do edit ’nstr 
ficient pregătiți și în finala campio
natului republican ind v’diial, mulți 
dintre ei au fost depășiți de ad
versari care nu s-au bucurat de con
diții simi’are de pregătire.

Biroul Federației ro.r'ne de box r-a 
analizat temeinic cauzele ca e au ge
nerat aceste lipsuri ci, dimpotrivă, 
a căutat să ie justifice. In darea de 
seamă a federației au fost supraapre- 
ciate victorii ușoare, ca ace’ea obți
nute în turneul international d<* la 
București, sau asupra ech pei Scoției.

Există categorii de greutate (muscă, 
semiușoară. mijlocie și grea) unde 
între „titularul" categoriei și urmă
torul este o mare d ferență de valoare, 
fapt care duce la imposibi itatea înlo
cuirii titularului in caz de ind sponib - 
litote. Un alt aspect rega'iv este a: to- 
liniștirea „titularului" tare, deși pe 
plan internațional nu are o valoare 
ridicată, fiind cel mai bun în țară nu 
mai muncește corespunzător pentru 
creșterea valorii sale sportive.

Lipsa de înlocuitor la mai mu'le 
categorii, cil și absenta mul n-măr 
mare de boxeri care să ne poată re
prezenta corespunzător in întîlniri e in
ternaționale, sînt consecințe ale insu
ficientei munci desfășurate în cadrul 
secțiilor cluburilor și asociaților

Inexistența unor elemente de va'oare 
la mai multe categorii se datorează 
și felului cum se lucrează în unele 
centre din țară ca Brăila, Galați, Plo

Doar tir și popice! De ce?
(Urmare din pag. 1)

prinderea, doar 80 sînt membri ai aso
ciației sportive. Aceasta arată slaba pre
ocupare a consiliului în cerute privește 
primirea de noi membri în UCFS. 
Dar să vorbim numai de cei 80 de 
membri ai asociației. Dacă consiliul 
asociației sportive s-ar îngriji ca m«- 
ear de la aceștia să încaseze la timp 
cotizațiile, atunci problema veniturilor 
ar fi cît de cît rezolvată. Darea de 
•Haină trece însă ușor peste această 
>«■<orfantă problemă; arătînd că- „oro- 

și lipsuri în ceea ce privește 

iești, Reșița, Constanța, Iași. Aceste cen
tre pugiiistice cu tradiție, care cu ani în 
urmă erau principalele furnizoare de 
elemente de valoare pentru lotul repu
blican, desfășoară de mai multă vreme 
o activitate necorespunzătoare. Dintre 
aceste centre pugilistice importante, 
unde sportul cu mănuși se bucură de 
multă popularitate, unele n-au prezen
tat la finalele campionatului individual 
de box nici măcar un reprezentant, 
iar acele elemente care au ajuns pînă 
la București în cadrul campionatului, 
au fost de o valoare discutabilă. Se 
pune firesc un semn de întrebare. Ce 
fac antrenorii șl secțiile din a- 
ceste orașe ? Ce fac comisiile locale 
de box? Dar consiile regionale UCFS? 
Și, în concluzie, ce a făcut biroul Fe
derației Romine de box pentru a îm
bunătăți activitatea centrelor ?

La Galați, de pildă, între antrenorii 
din localitate (Gh. Marinescu și M. 
Casacopulos) au avut loc neînțelegeri, 
care au frînat activitatea pugilistică în 
acest centru cu veche tradiție. Comisia 
locală de box a tolerat această situa
ție și nu a luat măsuri pentru înlătu
rarea neajunsurilor. Antrenorul M. Ca
sacopulos n-a fost ajutat suficient de 
comisia locală de box ci, dimpotrivă.

O situație asemănătoare se prezintă 
și la Reșița, unde antrenorii Petre 
Pop, Vasile Secoșan și M. Gherghina, 
în Ioc să colaboreze între ei, au dat 
naștere la discuții neprincipiale care 
au creat disensiuni și au avut drept 
consecință o slăbire a disciplinei ele
vilor lor și îndepărtarea de la acest 
sport.

Activitatea antrenorilor C. Dobrescu 
și P. Baltă, la Brăila, nu este pe mă
sura posibilităților. Elevii lor, 1. Co
vaci și P. Covaliov, care au participat 
la finala campionatului individual, deși 
posedă calități fizice deosebite, s-au 
prezentat deficitari la capitolul tehnică.

Cei doi antrenori de la Ploiești, Gh. 
Popescu, și I. Mihăilescu, au dus în 
ultimii ani o activitate ștearsă. De 
mulți ani n-am mai văzut la finalele 
campionatului republican nici măcar 
un elev al lor! Este cu atît mai re
gretabil,- cu cît cu ani în urmă, la 
Ploiești au mers mai multe titluri de 
campioni republicani.

La lași, activitatea pugilistică s-a 
stins aproape complet. Cei doi antre
nori, N. Florescu și I. Matiaș, prin ac
tivitatea lor s’abă nu-și justifică cali
ficarea și nici salariul.

Comisiile de box din aceste locali
tăți nu s-au preocupat de activtatea 
secțiilor de care răspund și n-au con
tribuit la dezvoltarea sportului cu mă
nuși. așa cum era de rșteptat. E- n-au 
analizat activitatea antrenori'or respec
tivi și nu i-au tras la r. sn ndere pe 
aceștia pen'ru munca intufi.tentă de
pusă în cadrul secțiilor.

Nici consiliile regionale UCFS ---au 
luat măsurile necesare ci au tolerat 
aceste situații.

Birou] Federației Romine de Box 
n-a controlat activitatea comisiilor lo
cate și a secțiilor din orașeie cu t-a- 
dltie si nu le-a sprijinit în.tesj ns. 
Memb: ii biroului federal și-au desfă
șurat activitatea mai mult in Capi'a'ă 
și nici aci, pe m sura po . biliiăț lor. 
De aici decurge in mo l f resc lipsa 
de elemente de valoare la nivelul !o- 
tulir republican, la mai multe cate
gorii.

B’roul F.R. Box n-a reușit ca prin
ted analiză temeinică și făcută Ia timp 
să lichideze unele lipsuri care persistă 
chiar în cadrul secțiilor din București. 
Secția de box a clubului sportiv S eaua, 
de pi dă. nu dă in ultima vreme re
zumate pe măsura posibilităților și con
dițiilor pe care le are. Această «ecț’e 
nu se ocupa suficient de recrutarea 
de noi elemente de perspectivă. -Va se 
explică faptul că la finala camo’ona- 
tului pe echipe al R.P.R. clubul Steaua 
a p-ezentat la categoriile cocoș i pană 
boxeri ca N. Mîr.dreanu și E. C’șma -, 
care, ia virsta de 32 de ani, continuă 
să fie singurii reprezentanți ai clubului 
la aceste categorii.

De ce tinerii boxeri recru'ați la 
clubul Steaua nu cresc în valoare în 
perioada în care activează în această 
secție ? Răspundeți, tovarăși an.re- 
nori!

încasarea la timp a cotizațiilor și creș
terea numărului de membri UCFS, lu
cru de care trebuie să ținem cont pe 
viitor**. Darea de seamă nu a arătat 
însă că anul trecut consiliul asociației 
trebuia să încaseze aproximativ 1000 
lei și nu a realizat decît 360 lei, uu a 
vorbit despre măsurile și metodele pe 
care Ie va folosi consiliul asociației 
pentru încasarea la timp și de la toți 
membrii, a cotizației sportive. Așa nu 
se poate face treabă. Și acest lucru 
trebuie să dea de gîndit asociației 
sportive cît și consiliului clubului oră
șenesc.

Antrenorul acestei secții, Gh. Fiat. 
n-a fost tras la răspundere de către 
colegiul de antrenori al federației de 
specialitate. Nici conducerea clubului 
Steaua n-a luat măsurile ce se impu
neau De ce au permis siluația ca un 
boxer de valoarea lui Gh. Negrea să 
nu se mai pregătească corespunzător 
și din această cauză să înceteze acti
vitatea pugilistică înainte de vreme ? 
Ce măsuri a luat pe această linie bi
roul Federației Romîne de Box?

Clubul sporiiv Rapid, unde au ac
tivat în acest an antrenorii Gh. Lungit 
și Luca Romano, nu are decît 4—5 
boxeri cu categoria I de clasificare, 
iar în linala acestui campionat nu s-a 
calificat decît unul singur (Ștefan Is
pas). Și nu acesta este potențialul de 
muncă al celor doi antrenori, nici al 
secției de box a clubului sportiv Rapid.

lie asemenea, clubul sportiv Metalul 
(antrenor 1. Stoianovici), din a cărui 
secție au fost recrutate an de an ele
mente de valoare pentru lotul repu
blican, a avut in acest an o activitate 
necorespunzătoare, în special, pe linia 
ridicării calitative a boxului.

în secția de box a clubului sportiv 
Unirea, (antrenor Mielu Docu'escu) 
deși activează un număr mare de bo
xeri, rezultatele de valoare întîrzie să 
apară.

De asemenea, secția de box din ca
drul asociației sportive Semănătoarea 
nu este suficient sprijinită de condu
cerea asociației și nici de Biroul Fe
derației Romîne de Box.

Numai întărind activitatea în cadrul 
secțiilor de box, vom putea avea un 
număr mai mare de boxeri de valoare 
ridicată, din rîndul cărora să se selec
ționeze componenții echipei reprezenta
tive.

★
In planul de măsuri pentru anul 

1964, adoptat in urma discuțiilor pur
tate în cadrul ședinței lărgite a birou
lui Federației Romîne de Box, s-au 
înscris o serie de măsuri menite să 
îmbunătățească simțitor activitatea pu
gilistică la noi în țară.

întărirea și dezvoltarea conlinuă a 
secțiilor — măsură de bază înscrisă 
în planul de activitate pe 1964 — va 
duce , la eliminarea principalei defi
ciențe — lipsa unui mare număr de 
boxeri de valoare apropiată la toate 
categoriile de greutate.

Pentru aceasta. Biroul F.R.B. va 
trebui să controleze sistemat’c activi
tatea secți lor de box din toate cen
trele pugilistice din țară și să dea un 
ajutor mai substanțial acestora.

Vor trebui organizate instructaje și 
lecții model cu antrenorii acestor sec
ții, pentru a le împrospăta cunoștin
țele, pentru a le lărgi orizontul și ast
fel să-și orienteze elevii spre un box 
mai tehnic, modern, eficace.

Va trebui acordată atenție deosebită 
pregătirii boxerilor la categorii e de 
greutate la care nu avem elemente 
corespunzătoare. De asemenea, în sco
pul continiftății pregătirii și selecțio
nării de noi elemente de valoare pen
tru loturile republicane, vor trebui or
ganizate, in afara competițiilor pre
văzute in calendarul competițional, 
turnee pe categorii de greutate și gale 
de selecție, în special ia categoriile 
ia care sintem deficitari.

Timpul care ne mai desparte de J.O. 
de la Tokio este suficient pentru a re
media lipsurile constatate, în așa fel 
incit boxerii care ne vor reprezen'a la 
Tokio să fie tn cea mai bună formă, 
capabili să aducă pa'r'ei noi succese 
de prestigiu. Este necesară o mai bună 
mob'liza-e a tuturor terțelor, o mai 
mare concentrare a efortului cole tiv, 
o muncă de îndrumare și conlrol mai 
temeinică, pen'ru îmb înătățirea activi
tății pugi'isiice la noi in țară.

Avem tineri ta’en’ați, antrenori pri
cepeți și condiții optire, pen'ru a asi
gura succesul boxului, al sportu'ui ro- 
mînesc, la Tok o.

PATINATORICONCURSUL MICILOR
RESCU (Uîurea),(Urmare din Rag- 1)

și-au continuatIeri după amiază 
întrecerile sportivii din categoria 7—8 
ani. Aceștia și-au prezentat reperto
riul la „libere". Cu un program va
riat, din care nu a lipsit „cadetul'’, 
piruetele, „cumpăna" și alte exerciții 
deosebit de spectaculoase, GH. FAZE- 
KAȘ (Unirea) a cucerit primul loc 
în clasamentul general, cu 112,3 p 
urmat — în ordine — de A. Jeleu 
(Steaua) 98,7 p. și G. Dobrescu (Uni
rea) 96,3 p.. Dp}tre. fete o frumoasă 
impresie au lăsat CARMEN ST EG A-

Timișoara, Ploiești și Cluj
Pe rînd, centrele care au organi

zat prima fază a tradiționalei 
competiții pentru juniori și ju
nioare „CUPĂ SPORTUL POPULAR", 
încep să-și desemneze echipele care 
le vor reprezenta în etapa următoare. 
Partidele viitoare se vor disputa sis
tem eliminatoriu, deci vor fi decisive 
pentru calificarea în turneul final. 
Iată ultimele vești primite din dife
rite centre.

TIMIȘOARA. — La finala — mas
culină — pe regiune au participat trei 
echipe : C. S. M. Reșița — cîștigă- 
toarea grupei Reșița — și primele 
două clasate la Timișoara, S.S.E. și 
C.S.S. Banatul. Reșițenii, avînd o echi
pă foarte bună, au cîștigat detașat 
finala, terminînd — neînvinși — pe 
primul loc. Rezultatele : S.S.E. —
C.S.S. Banatul 27—14 (13—5), C.S.M. 
Reșița — S.S.E. 18—15 (12—10) și 
C.S.M. — C.S.S. Banatul 39—5 (18—2). 
Clasamentul : 1. C.S.M. 4 p ; 2. S.S.E. 
2 p. ; 3. C.S.S. Banatul 0 p. (L. Makai, 
coresp.).

PLOIEȘTI. — Prima etapă a „Cu
pei Sportul popular" 6-a încheiat cu 
victoria finală a echipelor Știința Vă-

Luni, echipa Confecția a reușit un joc bun și a obținut o victorie clară 
asupra formației Progresul, cu 10—4. în fotografie o fază din această par

tidă : în atac, jucătoarele Confecției
Foto : T. Roibu
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Știința C!uj, Dinamo București și Dinamo Oradea 
învingătoare în ultimele meciuri restante 

din campionatul masculin
• CLUJ (prin telefon). Marți s-a 

desfășurat in localitate meciul restant 
dintre Știința și Steagul roșu Brașov. 
Studenții au jucat foarte bine in atac, 
ciștigind cu scorul de 100—69 (48— 
25). Preocupați, însă, de a marca cît 
ntai multe ptuucte, jucătorii clujeni au 
neglijat de multe ori apărarea, fapt 
care explică numșrul mare de puncte 
realizat de brașoveni. Bun arbitrajul 
cuplului orădean FI. Andor — Gh. 
Dutca. (P. Radvany — coresp.).

• ORADEA (prin telefon). Partida 
din etapa a V-a dintre Dinamo și 
Rapid București a oferit publicului lo
cal, marți seară, un joc interesant, 
mult aplaudat. Dinamovișlii au cîști
gat — este. drept, cu multe emoții —

in clasa-

concurs si

. , ,, Elisabeta Pistrui
(S.S.E. 2) și Anca Tănase (Steaua) 
care, de altfel, au și ocupat în această 
ordine primele trei locuri 
meritul general.

Tot miercuri au intrat în 
patinatorii din categoria 9—10 ani. 
Cea mai mare precizie in executai ea 
figurilor de școală a dovedit-o Paul 
Grecu (Unirea), care a totalizat 
1.30,1 p.
David (Unirea) 
(Dinamo) 108.6 
tinuă azi de la

urmat, in clasament de F. 
125,7 p și C. Gelețu 
etc.
oro

întrecerile con-
75

TR. 1OAN1ȚESCU

și-au desemnat echipele
lenii de Munte (la junioare) și Rafi
năria Teleajen (la juniori). Prima — 
antrenată de prof. Viorel Popescu — 
a repurtat cu acest prilej un succes 
deosebit de frumos, datorită modului 
cum 6-a pregătit și a valorii majori
tății jucătoarelor. La băieți s-a înre
gistrat o surpriză : este pentru prima 
dată, în ultimii ani, cînd S.S.E. nu se 
caiifică pentru faza intercentre. De 
data aceasta va merge mai departe 
Rafinăria Teleajen (antrenor D. Lu- 
pescu), care a confirmat astfel per
formanța din toamnă (cucerirea titlu
lui regional), (AL Popesciz și Gh. Ale- 
xandrescu, coresp.). ' - ft

CLUJ. — Învingîiid în filială pe Ști
ința Babeș-Bolyai cu 29-—14 (15—-8), 
C.S.S. (antrenor E. Fehervari) a ocu
pat priișul loc la juniori, cîștigînd ast
fel dreptul de a reprezenta orașul în 
faza interregională. La junioare, meciul 
decisiv s-a disputat între Știința (an
trenor T. Rusii) .și S.S.E. (antrenor 
M. Pivaru), terminîndu-se la egali
tate : 8—8 (3—4). Avînd un golaveraj 
mai bun, Știința a ocupat primul loc. 
(P. Radvani-coresp.).

cu scorul de 58—53 ( 33—27), rămi- 
nînd neinvinși pe teren propriu.

Formația feroviară a condus in pri
ma repriză pînă in min. 15, cînd gaz
dele au reușit să egaleze (22—22) 
și, apoi, să mențină pînă.la pauză un 
avantaj de cîteva puncte. In repriza 
secundă, inițiativa a aparținut tot oas
peților, care jucînd mai organizat în 
atac au creat multe probleme dificile 
apărării dinamoviste. De-abia în min. 
39, Dolhan a reușit să readucă con
ducerea echipei sale (52—51). Pînă 
la sfîrșitul meciului, dinamoviștii au 
mai marcat 6 puncte față de cete două 
înscrise de Rapid și fluierul final al 
arbitrilor 1. Deak și V’. Radar (Tg. 
Mureș) — care au condus corect — 
a consfințit victoria meritată a gazde
lor. (P. Dorinei și Al. Jilău — coresp.)

• GALAȚI (prin telefon). Miercuri 
scară.; formația bncureșteană Dinamo 
a întrecut cu scorul de 73—71 (37—32) 
echipa locală Sideruțgistul, intr-un joc 
contînd pentru etapa a Vlil-a a cam
pionatului, republican. Meciul a fost 
de un nivel tehnic scăzut. Dinamo- 
viștip am cîștigat datorită unei mai 
bune precizii în aruncările de la semi- 
distanță. (S. Constantinescu-coresp.)

• Miine seară, de la ora 21, sala 
Floreasca din Capitală va găzdui par
tida restantă dintre Voința București 
și Mureșul Tg. Mureș din cadrul cam
pionatului republican feminin, seria I.

• în zilele de 27 și 28 ianuarie. 
F.R. Baschet organizează in București 
o consfătuire. cu toți antrenorii echipe
lor feminine din categoria A. Discuțiile 
vor fi purtate pe marginea primei părți 
a actualului campionat.



Mai multă încredere la C. S. M. Sibiu
ilele trecute a avut loc ședința de 
liză a muncii pe anul 1963 a see
ds fotbal a Clubului Sportiv. Mun- 

resc din Sibiu. La această ședință 
participat conducerea C.S.M., an- 

\Ori, jucători si invitați.
Unire jucători au fost prezenți: Bu- 
t, Pilcă, Ene, Nacu, Buzeșan, 
sch, Mureșan, Rotscher, Flichiș, 
nbroschi. Văcarii. Nunu și Cherciu. 
renorii Nicolae Roman și Ion Mo- 
i au prezentat un referat in care 
arătat cum s-a pregătit echipa, 

lizind activitatea fiecărui jucător in

Notă

NEPĂSARE
Fotbaliștii de la Foresta Fălticeni, 

dlipă care activează în campiona- 
il categoriei B, trebuia să înceapă 
ntrenamentele in ziua de 8 ianua- 
e. Trebuia... Ei au fost însă ne- 
oiți să le mai amine cu cîteva zile 
itrucît conducerea asociației spor- 
ve nu fusese în stare să le pună , 
. dispoziție o... sobiță pentru în- 
ălzirea cabinei. O simplă scăpare 
in vedere ?

parte și scoțînd totodată in evidență 
lipsurile și posibilitățile de remediere 
a lor.

Din referatul prezentat a reieșit că 
unii jucători nu au reușit să se mo
bilizeze suficient, nu au luptat in toate. 
partidele cu convingere pentru victo
rie. Au fost criticați pentru indisciplină, 
nerespectarea indicațiilor date de an
trenori sau lipsă de combativitate in 
meciurile din deplasare, jucătorii: Cher
ciu. Mureșan și Vâcaru.

La discuțiile pe mar ginea referatului, 
jucătorii au luat cuvintul in spirit auto
critic, manjjestîndu-și totodată dorința 
de a se pregăti cu minuțiozitate și a 
răsplăti astfel încrederea publicului si- 
triad.

Tov. Gh. Jula — secretar al C.S.M., 
a spus în . cuvintul său: „Pe viitor, 
pentru a readuce echipa in plutonul 
fruntaș, jucătorii trebuie șă respecte 
cu strictețe .procesul de instruire, să-și 
ridice calitatea jocului. Fotbaliștii noș
tri trebuie să aibă mai multă încre
dere în forțele lor, să-și pună în va
loare toate calitățile de care dispun 
în vederea obținerii unor rezultate 
bune. Posibilități pentru aceasta sînt..."

De citeva zile antrenamentele au fost 
reluate cu mai multă sirguință. In ta
băra fotbaliștilor de la C.S.M. Sibiu 
domnește încrederea...

Unele aspecte privind aplicarea sistemului 
cu 4 fundași de către echipele noastre tw
JOCUL CONSTRUCTIV

I. I.

Reprogramarea 
unor meciuri

Federația romină de fotbal a repro- 
gramat jocurile restanță din turul cam
pionatului categoriei A. Partidele se 
vor disputa după cum urmează : Dina
mo Pitești—Steaua la 1 martie; 
Steaua—Progresul și Rapid—Dinamb 
București la 8 martie; Steaua—U.T.A, 
ja 11 martie.

In fotbalul modern, acțiunile de joc con
structiv au un rol primordial. Cu cît a- 
cestea se execută mai bine, cu atît siste
mul de Joc și jocul în sine devine mai 
constructiv, mai eficace.

Jocul constructiv se bazează pe precizia 
tuturor transmiterilor, atît la distanțe 
scurte și mijlocii, cît și la distanțe mai 
mari (degajări, lansări, deschideri, centrări, 
pase de contraatac) și se face vizibil atît 
în timpul desfășurării jocului cît și în 
momentele fixe ale lui.

Din înregistrările efectuate reiese că din 
numărul total al transmiterilor (jucătorii de 
cîmp execută între 370—420 transmiteri), cele 
Ia distanțe scurte, pînă la 10 metri, au o 
precizie într-un procent variind între 63 
și 78 la sută, restul (22—29 la sută) fiind 
imprecise.

Transmiterile la distanțe mai mari și 
specifice posturilor sînt precise numai în- 
ti-un .procent variind între 28 și 32 la sută, 
restul fiind imprecise (68—72 la sută). De 
aici rezultă că jucătorii noștri sînt defici
tari la transmiterile la distanțele mai maxi 
(centrări, deschideri, lansări etc.), consecin
ță a lipsei de pregătire în această di
recție. Desigur că pasele scurte sînt mai 
ușor de efectuat, sînt mai precise. Insă 
prin aceasta nu se cîștigă teren, jucătorii 

I nu se pot apropia rapid de poarta adver- 
! să pentru finalizare, ci se realizează mai 

mult o circulație pasivă a mingii, un joc 
I ineficace și numai aparent constructiv, 
i Jocul constructiv se realizează prin îmbi

narea paselor scurte cu cele lungi și tot
odată orientate în profunzime, pe direcția 
porții. Meciurile care au făcut obiectul stu
diului nostru sînt edificatoare în acest sens. 
De exemplu în meciurile Steaua — Dinamo 
București, R. P. Romînă — R.S.F. Iugosla
via, Anglia — Restul lumii, echipele Steaua, 
R.S.F. Iugoslavia, 'Restul lumii au pasat 
mai mult, au plimbat mingea curgător pe 
o durată mai mare, față de adversarele 
lor. Acestea însă au atacat mai variat, cu 
pase multe și lungi, cu precădere pe di
recția porții, cîștlgînd și jocurile respec
tive. La baza jocului constructiv, în afară 
de precizia și orientarea paselor mai stau : 
respectarea sarcinilor posturilor și a zo
nelor, precum și acțiunea de sprijinire re
ciprocă între jucători.

Echipele noastre realizează destul de 
bine sprijinirea reciprocă în apărare, însă 
în acțiunile de atac prezintă deficiențe. Ju
cătorului cu mingea trebuie să i se cre
eze posibilitatea să construiască. Acest 
lucru depinde numai de felul cum parte
neri apropiați sau depărtați sprijină pe 
cel cu mingea, prin demarcări și plasa
ment rațional. Nu de puține ori am putut

observa cum unii jucători după ce pasează 
stau pe loc, pasivi, față de partenerul cu 
mingea, lăsîndu-1 să se descurce singur. 
In aceste situații, partenerul cel mai apro
piat trebuie să se apropie rapid de cel 
cu mingea pentru a combina și a depăși 
astfel apărătorul advers. Acest lucru se 
face vizibil în special cînd extrema are 
mingea.

— Jocul constructiv Ia fazele fixe. înregis
trările efectuate la executarea loviturilor 
de începere, de la colț, de la aruncarea 
mingii de la margine și la executarea lo
viturilor libere arată o situație foarte sla
bă, chiar precară. In general, toate aces
tea se execută stereotip după procedee 
arhicunoscute. Astfel, loviturile de colț se 
execută — cu puține excepții — numai cu 
boltă, in fața porții. Astfel de execuții, mai 
cu seamă cînd nu avem jucători cu o 
foarte bună detentă, nu sînt de loc peri
culoase pentru o apărare organizată. In 
meciul R. P. Romînă — Danemarca, de e- 
xemplu, s-au executat 17 lovituri de la 
colț, fără ca să fie fructificată cel puțin 
una.

La lovitura de începere s-a observat că 
nu se caută aplicarea unor combinații cu 
care să se avanseze rapid în terenul ad
vers. In majoritatea cazurilor mingea este 
pierdută la mijlocul terenului. Nu este în- 
tîmplător faptul că în jocul cu Danemarca 
echipa noastră a primit un gol în primele 
secunde, cu toate că noi am beneficiat de 
lovitura de începere. Dacă ne amintim bine, 
cu ani în urmă, la Bratislav-a, am primit 
gol în 'aceeași situație.

La aruncarea mingii de la margine, la 
executarea loviturilor libere se folosesc a- 
celeași procedee standard. Din această 
cauză pasarea mingii este pierdută cu u- 
șurință, de obicei după a doua sau a treia 
execuție.

La realizarea jocului constructiv la fa
zele fixe, ale jocului putem alirma că e- 
ehipele noastre sînt deficitare, iar . cauza 
nu trebuie căutată decît în pregătire. E- 
xersarea cu perseverență și pe o durată 
mai mare a unor combinații care să pro
ducă surprinderea adversarului^, sau care 
să creeze dezorganizare în apărarea echi
pei adverse, este complet neglijată în o- 
rele de pregătire.

IN LOC DE CONCLUZII
Echipele noastre, antrenorii noștri, au a- 

vut preocupări în aplicarea unei variante a 
sistemului cu patru fundași, cu rezultate 
mai mult sau mai puțin concludente. Pre
ocupări au existai și în campionatul tre
cut. Dacă totuși nu s-au înregistrat pro
grese vizibile aceasta se datorește faptu
lui că nu se face încă legătura între con

ținutul sistemului cu patru fundași și con
ținutul pregătirii.

Fiecare sistem de joc are un specific. 
Sistemul cu patru fundași pretinde mult 
mai mult din partea tehnicii, a tacticii, a 
pregătirii fizide.

Datorită faptului că în acest sistem se 
joacă de multe ori pe sp iții mai aglome
rate, se cere ca măiestria' tehnică să 
crească, in așa fel îneît pasele să fie 
precise.

Apărătorii — fundașii de margine și mij
locașii — trebuie să posede unele proce
dee tehnico-tactice specifice înaintărilor, 
cum ar fi conducerea și trasul la poartă.

Apărarea aglomerată ridică mari difi
cultăți înaintașilor. Depășirea unuia sau a 
mai multor apărători pretinde c mare țpă- 
iestrie în dribling, o dezvoltată desprindere . 
de adversar, o schimbare de ritm accen
tuată. înaintașii pot'depăși o apărare aglo
merată dacă pe porțiuni mici execută toate 
procedeele din viteză, cu schimbări de di
recție, ceea ce înseamhă o viteză de re
acție dezvoltată. Or, acestea nu se capătă 
decît în antrenament.

Nu am enumerat decît cîteva din proce
deele tehnico-tactice care trebuie modifi
cate și adaptate la conținutul sistemului 
cu patru fundași.

Ridicarea valorii și calității jocului în 
cadrul sistemului cu patru fundași nu poa
te fi realizată prin folosirea mijloacelor de 
pregătire valabile vechilor sisteme de joc. 
Trebuie aplicate mijloace adecvate și spe
cifice sistemului de joc și a orientării de 
joc actuale.

N. ROȘCLLEȚ 
lector l.C.F.

La 1 martie

- Care are curajul să se dezbrace
primul ?

Desen de Neagu Radulescu
Așa am ti tentați să credem, dacă 

i-am mai fi aflat că vestiarul, tri- 
unele, gardul și celelalte anexe 
le stadionului se află în stare de 
legradare.

Și nepăsarea nu se oprește aici
- ne informează corespondentul 
lostru Dumitru Ștefan. De cîțiva 
ni, movile de zgură așteap'ă să 
ie așternute pe pistă. Așteaptă și 
Ie, așteap și numeroșii salariați 
ii întreprinderii forestiere din lo- 
aliiate care au îndrăgit alletismui.

In ceea ce ne privește, răminem 
n așteptarea... răspunsului.

_____________________________________________

Clasamentele oficiale ale categoriilor A, B și C
Ieri dimineața F. R. Fotbal a comunicat clasamentele' oficiale ale categoriilor A. B

și C, întocmite în urma omologării rezultatelor din prima jumătate a întrecerilor, din 
campionatul 1933/64.

INFORMAȚIE
Sîmbătă 25 ianuarie a.c. de la ora 14. 

avea loc în sala clubului Dinamo 
i șos. Ștefan cel Mare, ședința de 
aliză a Colegiului central de arbitri. 
Sînt invitați să ia parte și arbitrii 

categorie republicană din orașul 
curești.

CATEGORIA A

1. Dinamo București 12 7 2 3 28:13 16
2. Progresul București 12 6 4 2 24:20 16
3. Faiul Constanța 13 8 0 5 18:16 16
4 Petrolul Ploiești 13 5 4 4 16: 8 14
5. Steagul roșu Brașov 13 6 2 5 20:16 14
6. Rapid București 12 5 3 4 22:23 13
7. Crișul Oradea 13 5 3 5 13:20 13
8. U. T. Arad 12 5 2 5 15:16 12
9. Dinamo Pitești 12 5 2 5 13:14 12

10. Steaua București 10 5 1 4 30:21 11
11. C.S.M.S. Iași 13 5 1 7 19:22 11
12. Știința Timișoara 13 4 1 8 16:21 9
13. Știința Cluj 13 4 1 8 13:22 9
14. Sideruigistul Galați 13 3 2 8 11:26 8

CATEGORIA B
SERIA I

1. Metalul Tîrgoviște ÎS 9 1 3 24:1S 19
2. Poiana Cîmpina 13 7 2 4 20:13 16
3. C.F.R. Pașcani 13 6 4 3 16:11 16
4. Unirea Rm. Vîlcea 13 5 4 4 20:18 14
5. Tractorul Brașov 13 5 3 5 22:15 13
6. Dinamo Bacău 13 4 5 4 17:14 13
7. Știința București 13 6 1 6 21:19 13
8. Știința Craiova 13 4 5 4 16:17 13
9. Chimia Făgăraș 13 6 1 6 20:24 13

10. Flacăra Moieni 13 6 0 7 16:16 12
11. Ceahlăul P. Neamț 13 4 4 5 23:27 12
12. Metalul București 13 5 1 7 11:14 11
13. Foresta Fălticeni 13 3 4 6 9:26 10
14. Știința Galați 13 2 3 8 14:19 7

SERIA A II-A

1. C.F.R. Timișoara 13 7 5 1 20:11 19
2. Minerul Baia Mare 13 8 1 4 19:11 17
3. C.S.M. Reșița 13 7 2 4 23:11 16
4. Jiul Petrila 13 4 6 3 13:16 14
5. A. S. Cugir H 5 4 4 12:20 14
6. Ind. Sîrmei C. Tuxzii 13 6 1 6 28:20 13
7. Minerul Lupeni 13 5 3 5 15:18 13
8. Gaz Metan Mediaș 13 4 3 6 18:14 11
9. C.S.M. Sibiu 13 5 1 7 14:14 11

10. C.S.M. Cluj 13 4 3 6 11:13 11
11. Arieșul Turda 13 4 3 6 14:19 11
12. A.S.M.D. Satu Mare 13 5 1 7 18:25 11
13. Flamura roșie Oradea 13 4 3 6 12:19 11
14. Mureșul Tg. Mureș 13 2 6 5 18:24 10

CATEGORIA C
SERIA EST

1. Laminorul Brăila 11 7 2 2 33:10 16
2. Dinamo Suceava 11 5 4 2 20:13 14
3. Chimia Onești n 5 2 4 14:10 12
4. Rapid Mizil 11 6 0 5 16:19 12
5. Flamura roșie Tecuci 11 4 3 4 18:16 11
6. Textila Buhuși 11 4 3 4 16:16 11
7. Unirea Botoșani 11 5 1 5 15:16 11
8. Moldova Iași n 5 1 5 14:17 11
9. Rapid Focșani ii 3 3 5 16:17 9

10. Metalosport Galați n 3 3 5 15:22 9
11. Moldova Moinești n 3 2 6 17:23 8
12. Rulmentul Bîxlad 11 2 4 5 14:29 8

SERIA SUD

1. C.F.R. Roșiori 11 8 X 2 18: 2 17
2. Dinamo Victoria Buc. 11 6 2 3 24:12 14
3. Victoria Giurgiu 11 5 3 3 23:17 13
4. Flacăra roșie Buc. 11 4 4 3 17:12 12
5. Progresul Alexandria 11 3 6 2 12:14 12
6. Metalul Pitești 11 5 2 4 15:23 12
7. Portul Constanța 11 5 1 5 18:12 11
8. Tehnometal București 11 5 1 5 16:23 11
9, Unirea Răcaii 11 3 3 5 15:16 9

10. Muscelul C. Lung 11 4 1 6 17:21 9
11. Electrica Fieni 11 3 1 7 14:27 7
12. Electrica Constanța 11 1 3 7 12:22 5

SERIA VEST

1. Pandurii Tg. Jiu 11 6 2 3 21: 8 14
2. Metalul Tr. Severin 11 7 0 4 21:22 14
3. Vagonul Arad n 6 1 4 29:13 13
4. C.F R. Arad ii 4 4 3 13: 9 12
5. Tractorul Corabia n 6 0 5 22.17 12
6. Electromotor Timișoara n 5 2 4 16:16 12
7. Steaua roșie Salonta n 5 1 5 16:17 11
8. Minerul Deva ii 5 1 5 15 :T7 11
9. Victoria Călan ii 4 2 5 10:14 10

10. Electroputere Craiova n 4 1 6 10:18 9
11. Sideruigistul Hunedoaia n 4 1 6 12:26 9
12. Teba Arad n 1 3 7 12:20 5

PB0N0SP0BT • PBONOEXPRES • PRONOSPORT
2 premii a 73 672 lei pe bilete sfert la Loto Central

SERIA NORD

1. Recolta Cărei 11 8 1 2 26:11 17
2. Unirea Dej 11 6 2 3 28:14 14
3. Minerul Baia Sprie 11 6 1 4 14:13 13
4. Metrom Brașov 11 5 2 4 20:14 12
5. Gloria Bistrița 116 0 5 21:18 12
6. Minerul Bihor 115 2 4 16:17 12
7. Chimica Tîrnăvenj 11 4 3 4 14:19 11
8. Soda Ocna Mureș 11 5 0 6 20:19 10
9. Textila Sf. Gheoighe 11 4 1 6 11:14 9

10. Faianța Sighișoara 11 4 1 6 11:16 9
11. Rapid Tg. Mureș 11 4 0 7 18.27 8
12. Metalurgistul B. Mate 11 2 1 8 9:26 5

Etapă în „Cupa R.P.R.“
In „Cupa R.P.R." a avut loc ieri seară 

tragerea la sorți a etapei șaisprezecimi- 
lor. S-au caliiicat echipele învingătoare la 
15 decembrie 1963 cărora li s-au alăturat 
formațiile din categoria A care, prin^ regu
lament, intră în competiție în această fază. 
La cucerirea „Cupei R.P.R." mai concură 
cinci echipe din categoria B (C.S.M. Cluj, 
C.S.M. Sibiu, Dinamo Bacău, Minerul Baia 
Mare, Știința Galați), cpt din categoria C 
(Dinamo Victoria București, Electromotor Ti
mișoara, Flacăra roșie București, Metalul 
Turnu Severin, Recolta Cărei, Siderurgțstul 
Hunedoara, Textila St. Ghecrghe, Victoria 
Giurgiu), patru din campionatele regionale 
(Ancora Galati, A. S. Aiud, C.I.L. Blaij, Ră
săritul Caracal) și una din campionatul ra
ional (Carpațî Sinaia).

Sortii au stabilit următoarele meciuri :

DINAMO VICTORIA BUCUREȘTI — ȘTIINȚA 
TIMIȘOARA.

DINAMO EACAU — STEAUA BUCUREȘTI

MINERUL BAIA MARE — SIDERURGISTUL 
GALAȚI

C.I.L. BLAJ — PETROLUL PLOIEȘTI

FLACARA ROȘIE BUCUREȘTI — PROGRESUL 
BUCUREȘTI

SIDERURGISTUL HUNEDOARA — DINAMO 
PITEȘTI

ANCORA GALAȚI — CRIȘUL ORADEA

RECOLTA CĂREI — RAPID BUCUREȘTI

VICTORIA GIURGIU — DINAMO BUCU
REȘTI

C.S.M. SIBIU — U. T. ARAD

CARPAȚI SINAIA — ȘTIINȚA CLUJ

ELECTROMOTOR TIMIȘOARA — CLS.M.S. 
IAȘI

RĂSĂRITUL CARACAL — FARUL CON
STANȚA

TEXTILA SF. GHEORGHE — STEAGUL ROȘU 
BRAȘOV

A. S. AIUD — ȘTIINȚA GALAȚI
METALUL TR. SEVERIN — C.S.M. CLUJ

Primele echipe sînt organizatoare. Etapa 
va avea lac la 1 martie a.c. cu excepția 
meciurilor Dinamo Bacău — Steaua și Si- 
âerurgistul Hunedoara — Dinamo Pitești 
programate la 25 martie, întrucît la 1 mar
tie echipele Dinamo Pitești și Steaua susțin 
meciul restanță din cadrul categoriei A.

Programul concursului Pronosport
4 di duminică 26 ianuarie cuprinde 

ipa Completă a campionatului ita- 
n divizia A și 3 partide din cadrul 
riziei i B.
lată programul concursului, împreună 

pronosticurile indicate de „Progra-
il Loto-Pronosport" :
I. Câtări.ia—Atalanta x, 1

II. Florentina— Lazio 1
11. Genoa—Bologna 1, 2
IV. Messina—Sampdoria 1, 2
V. Milan—Mantova 1, x
/I. Modena—Internazionale 2
II. Rpnia—Bari 1
II. Spal—Juventus x, 1
IX. Torino—Lanerossi 1, x
X. Padova—Napoli I, x
KI. Palermo—Potenza 1, x
11. Venezia—Foggia 1, x

pină Ja aceeași dată se ridică câștigu
rile în bani la concursul special Sport- 
expres trim. IV-1963. Deci, nu uitați! 
Au mai rămas doar 5 zile in care pu
teți verifica biletele Sportexpres și a le 
prezenta pentru intrarea in posesie a 
premiilor în bani sau a le depune prin 
scrisoare cu Valoare declarată pe cele 
in obiecte.

• Premii mari in serie la Prono 
expres. După cîteva concursuri la care 
reportul de lă categoria 1 a continuat 
să crească, la concursul nr. 3 din 
15 ianuarie au fost înregistrate nu mai 
puțin de 3 variante de categoria I 
care au primit cite un premiu de 
100000 lei.

« I.a 28 ianuarie expiră termenul 
iă la care pot fi depuse biletele ciș- 
[ătoâre de premii in obiecte și tot

• Ultima zi la Loto Central. Astăzi 
este ulțima . .zi în care mai puteți cutîi- 
păra bilete' pentru tragerea Loto Cen
tral de rr.îine 24 ianuarie, tragere la 
care se pot înregistra premii de va
loare maximă.

U LOTO CENTRAL

Premiile întregi și sferturi Ia tragerea
Loto-Central din 17 ianuarie IS64

Premiul suplimentar I : 2 variante sfert - a 
79.672 'lei ; premiul suplimentar II î 6 va
riante întregi a 2.057 lei și 6 variante sfer
turi a 514 lei ; Categoria I : 8 vaiicnte în- 
tfecfF c 8.281 lei și 9 variante sferturi a 
2.070 lei ; Categoria a 11-a : 37 variante a 
2.'009 1ei și . 21 variante a 502 lei; Catego
ria a III-a :' 47 variante a 1.271 lei și 79 
variante a 317 lei ; Categoria a IV-a î 51 
variante a 1.336 lei și 50 variante a 334 lei; 
Categoria a. V-a : 81 .variante a 739 lei și 
195 variante a .184 lei ,< Categoria a Vi-a : 
183 variante a 398 lei și 201 variante a 93 
lei ; Categoria a VII-a î 175 variante o 363 
lei și 235 variante a 90 lei ; Categoria a 
VlII-a : 143 variante a 467 lei și 155 va
riante a 116 lei.

Premiile suplimentare I sfert au fost ob
ținute de participantul Mănescu Gh. Turdei 
din Ploiești și o participantă din București.

PRONOEXPRES
La tragerea concursului Pionoexpres nr. 

4 din 22 ianuarie 1964 au fost extrase din 
urnă :

Numere de bază : 2, 35 , 34, 24 , 28, 13.
Numere de rezervă : 7, 20.
Fond de premii : 651.535 lei.
Tragerea următoare va avea loc miercuri 

29 ianuarie a.c. în București.

Rubrică redactată de Loto-Pronosport

—== —
SCHIORII ÎN SEZON...

(Urmare din pag. 1)

tea într-un interesant concurs orga
nizat de asociația sportivă „Lumina*. 
Cu acest prilej și-an trecut normele 
pentru Insigna de Polisportiv peste 30 
de schiori ai asociațiilor Lumina, Ști
ința, Economistul, Constructorul, Spar- 
tac ș.a. Cei mai bine pregătiți s-a» do
vedit a fi Florin Petraru . (Spartac), 
Vasile Tudose și Andrei Halici (Cons
tructorul) și Delia Olteanu (Știința). 
(TH. UNGUREANU-coresp.).

© în raionul Gheorghieni, schiorii 
și-an început activitatea competițională 
pe anul 1964 partici-pînd la doua 
concursuri dintre care unul în cadrul 
Spartachiadei de iarnă a tineretu
lui. Ultima competiție a întrunit 387 
de concurenți, dintre care 8-au evi
dențiat Iosif Columban, frații Bagiizi. 
Iosif Benedec ș.a. în săptănunilc ur

mi toare, schiorii din Gheorghieni vor 
participa la alte competiții cuprinse 
în bogatul calendar competițional, al
cătuit din vreme de comisia raională 
de specialitate. (L. KARDA-coresp.).

De la I.E.B.S.
$ Patinoanil artificial din parcul „23 Au

gust- deschis penliu patinaj public
astăzi și sîmbăta între orele 17—19 și du
minică între erele 10—13. și 15—17.

9 La centrul de antrenament nr. 2 (Do
herty) din calea Plevnei și în incinta com
plexului sportiv Flaxeasca s-au deschis pa
tinoare . naturale, care funcționează zilnic 
întxe orele 9—12 și 15—18.

La baziniil acoperi-t Floreasca se fac 
înscrieri pentru cursul de inițiere la înot 
pentru copii, seria din luna februarie. In
formații la complexul Floreasca, telefon 
11.60.06..



învingând pe Einheit Dresda cu 5-0 Ultimele pregătiri pentru Jocurile Olimpice de la Innsbruck
Voința București s-u calificat 

în finala „C. C. E.“
DRESDA 22 (prin telefon). Echipa 

feminină de tenis de masă Voința 
București a sosit luni la Dresda, cînd 
a făcut și primul antrenament. La ce
rerea organizatorilor, întîlnirea a fost 
amînată pentru miercuri, așa că marți, 
Maria Alexandru, Ella Constantinescu 
fi Geta Pitică s-au antrenat în con
tinuare.

Miercuri, în fața a 700 de spectatori, 
formația romînă a cucerit victoria în 
semifinala „C.C.E.“ cu Einheit, cu sco
rul categoric de 5—0 : Maria Alexan
dru — Lantsch 2—0 (18, 18). Sportiva 
noastră a acționat cu serii de topspin, 
încheiate cu lovituri decisive de atac. 
Lantsch s-a apărat gestul de bine și 
a inițiat și unele atacuri prin surprin
dere din partea stingă. Ella Constan
tinescu—- Schmidt 2—0 (12, 10). în
vingătoarea a jucat mereu în ofensivă. 
Geta Pitică — Stiebner 2—0 (19, 15). 
Schimburi dinamice, cu numeroase

la tenis de masă
contre. Ella Constantinescu — Lantsch 
2—0 (16, 16). Joc de mijloc combinat 
cu atacuri. Maria Alexandru — Stieb- 
ner 2—0 (10, 13). Sportiva noastră a 
insistat în loviturile ofensive, inter
calate cu topspinuri.

Atît în timpul partidelor cît și la 
sfîrșitul întâlnirii, publicul a răsplătit 
cu multe aplauze pe cele trei spor
tive ale noastre pentru frumoasa lor 
evolufie.

în urma acestui succes, Voința Bucu
rești s-a calificat în finala primei edi
ții feminine a „Cupei campionilor eu
ropeni". Meciul decisiv pentru cîști- 
garea trofeului se va disputa la Bucu
rești, în compania echipei maghiare 
Voros Meteor Budapesta (Eva Foldi, 
Ilona Kerekeș, Heghedus). Finala nu 
a fost încă fixată, dar conform regu
lamentului, ea trebuie să se desfă
șoare în cursul lunii martie.

Campionatele internaționale de tenis de masă
ale R. D. Germane

Participă și șase
Perioada în care ne găsim abundă 

în competiții internaționale de tenis de 
masă. Acum cîteva zile s-au desfă
șurat campionatele R.S. Cehoslovace, _ 
aseară a avut loc la Dresda semi
finala feminină a C.C.E., Einheit— 
Voința București, iar sfirșitul acestei 
săpțămini se va încheia cu campiona
tele internaționale ale R.D. Germane 
în lunile februarie si martie se anunță 
turneul internațional de la București, 
alte concursuri în R.E. Germană, An
glia, semifinalele (masculine) și fi
nalele (femei și bărbați) ale „Cupei

sportivi romim 
campionilor euorpeni". Fără îndoială, 
un program bogat și interesant.

De la Dresda. Maria Alexandru, 
Ella Constantinescu și Geta Pitică se 
vor deplasa la Leipzig unde, împreună 
cu Dorin Giurgiucă, Gheorghe Cobîrzan 
și Ștefan Sentivani, care au plecat ieri 
dimineață la Leipzig, vor participa — 
cu începere de vineri — la campiona
tele. internaționale ale R.D.. Germane, 
în cadrul acestor întrgceri se vor dis
puta toate cele șapte probe clasice: 
echipe femei și bărbați, simplu femei, 
simplu bărbați, dublu femei, dublu băr
bați și dublu mixt.

Turneul zonal de șah
Turneul zonal de la Kecskemet se 

desfășoară sub semnul 
îoarte încordate. Cu excepția marelui 
maestru maghiar Biiek, care s-a des
prins, avînd un punct avans, în rest 
12 jucători candidează cu șanse apro
ximativ egale - la ocuparea celorlalte 
două locuri care asigură calificarea la

unei lupte

Știri externe
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ÎN „CUPA DAVIS" 1964 :
R.P. ROMÎNĂ—R.S. CEHOSLOVACA

La Londra a avut loc tragerea la 
sprți a noii ediții a competiției de tenis 
„Cupa Davis". Echipa R.P. Romîne va 
juca în primul tur cu echipa R.S. Ce
hoslovace. fata programul complet al 
meciurilor din zona europeană: Anglia
— Austria; Irlanda — Elveția; Iugo
slavia — Luxemburg; Turcia — Ar
gentina; Africa de sud — R.P. Polonă; 
Portugalia — Norvegia; Franța — 
R.P. Bulgaria; Olanda — R.P. Ungară; 
Maroc — U.R.S.S. ; Belgia — R.F. 
Germană; Danemarca -— Finlanda : 
Brazilia — Spania ; Izrael — Rhode
sia; R.A.U. — Italia; R.S. Cehoslovacă
— R.P. Romînă; Grecia — Suedia.

Primul tur urmează să se dispute 
înainte de 3 mai 1964, cel de-al doilea 
pînă la 17 mai iar cel de-al treilea 
înainte de 14 iunie. Turul patru tre
buie să se joace înainte de 26 iulie. Fi
nala zonei europene se va disputa la 
26 iulie. Câștigătoarea zonei europene 
va întîlni pe cea a zonei asiatice în 
semifinalele interzonale. întîlnirea ur
mează să aibă loc pînă la 9 august.. 
Apoi învingătoarea din acest meci va 
fi opusă în finala interzonală echipei 
care a cîștigat zona americană.

CICLIȘTII SOVIETICI SE PREGĂTESC 
PENTRU „CURSA PĂCII"

Cicliștii sovietici vor participaCicliștii sovietici vor participa și 
anul acesta la tradiționala competiție 
internațională „Cursa Păcii", Varșovia 
— Berlin — Fraga. In lotul care' și-a 
început de cîteva zile antrenamentele 
figurează alergători cunoscut: ca Vik
tor Kapitonov, Anatoli Cerepovici, A- 
lexandr Kulibin, Ant Viaravas, Ser- 
ghei Korj, precum și mulți tineri, prin
tre care Elmar Morzik, Adolf Liutovo, 
Nicolai Grebensikov remarcați cu pri- 
lejul spartachiadei unionale. Programul 
de antrenament al cicliștilor sovietici 
cuprinde o primă etapă de pregătire 
fizică și apoi curse de verificare pe șo
selele din Crimeea.

CUM SE VA Dl SFASURA 
FESTIVITATEA DE DESCHIDERE

VIENA 22 — Corespondentul Ager- 
pres transmite : Deschiderea celei de-a 
9-a ediții a Olimpiadei de iarnă, care 
se va desfășura anul acesta la Inns
bruck, se apropie. Ne mai despart 
doar cîteva zile de 29 ianuarie, data 
începerii competițiilor olimpice. Toate 
pregătirile au fost făcute. Programul 
festivităților de deschidere a fost în
tocmit cu minuțiozitate.

în ziua de 29 ianuarie, ora 11,00, 
președintele Republicii Austria, dr. 
Adolf Schărf, va sosi pe stadion. El 
va fi întîmpinat de președintele Corni-

Avery 
Comite- 

Drimmel 
Apoi

Sportivii sovietici vor lua parte la 
28 de probe din cele 34 înscrise în 
programul Olimpiadei de iarnă. Ei vor 
concura la schi (probe nordice și al
pine), patinaj viteză și artistic, hochei 
pe gheață, biatlon, sărituri 
bulină.

CONCURS PREOLIMPIC 
IN AUSTRIA

de la tram-

DE SCHI

preolimpic

își 
la 
la 
în

tetului internațional olimpic, 
Brundage, și de președintele 
tului olimpic austriac, dr. 
(ministrul Învățămîntului).
vor face intrarea în stadionul de 
Bergiesel echipele participante 
Olimpiadă, în ordine alfabetică, 
frunte se va afla însă, conform tradi
ției olimpice, echipa Greciei, iar în
cheierea o va face țara gazdă.

După ce președintele Comitetului 
internațional olimpic va saluta pe cei 
prezenți, președintele Austriei va des
chide jocurile. răsuna cîntecele

Un important concurs 
de schi a avut loc în stațiunea aus
triacă Spittal. Proba de slalom uriaș 
a fost dominată de austriacul Pepi 
Stiegler — 1:27,57/100 urmat de Ilias 
Leitner (Austria) — 1:28,85/100, Er
hard Riedl (R.D.G.) — 1:29,18/100, 
Martin Burger (Austria)—1:29,23/100, 
Ernest Falch (Austria) — 1:30,54/100 
etc. La feminin primul loc a fost 
ocupat de Marielle Goitschel (Fran
ța)— 1:10,90/100. în continuare cla
samentul se prezintă astfel : Madeleine 
Bochatay (Franța) — 1:11,70/100 ;
Traudl Hecher (Austria) — 1:11,83/ 
100; Annie Famose (Franța) —- 1:12,34/ 
100 ; Christi Haas (Austria) 
100 etc. Slalomul special (masculin) 
s-a încheiat cu victoria 
Joshiharu Fukuhara. El a _ 
pîrtie de 480 m (dif. nivel 170 m cu 
67 și respectiv 65 porți) în 98,45/100 
(timp înregistrat în ambele manșe). 
Hias Leitner (Austria) a fost al doi-

1:12,98/

japonezului 
parcurs o

„interzonal". Printre aceștia se numără 
și reprezentantul nostru Florin Gheor
ghiu. El a remizat ultimele două în- 
tilniri: întrerupta cu Prameshuber și 
partida din runda a 9-a cu Pietsch. 
După ziua de odihnă de ieri, Gheorghiu 
are o „serie" decisivă, intilnind con
secutiv pe Damianovici, Hort, Lange* 
iveg. Biiek, Clarke și Szabo.

Toate întruptele din runda a VHI-a 
s-au terminat remiză: Clarke—Hecht, 
Pachman — Matanovici, Gheorghiu — 
Prameshuber. Rezultatele de egalitate 
au abundat și în runda a 9-a: Pra
meshuber—Biiek, Hecht—Szabo, Bed- 
narski — Tringov, Bliend — Pachman, 
Pietsch—Gheorghiu. Damianovici a cîș
tigat un punct important la Hort, 
Clarke l-a învins pe Attard iar Ma
tanovici pe Langeweg.

lată clasamentui : 1. Biiek 6'/2p,
2—6. Tringov, Pachman. Pietisch, Hort, 
Damianovici 51/,, 7—8. Matanovici, 
Bednarski 5, 9—12. GHEORGHIU. 
Szabo, Hecht, Clarke 4'/2, 13—15.
Bhend, Prameshuber, Langeweg 3, 16. 
Attard p.

Astăzi se joacă runda a 10-a.

ATLETUL Enrique Figuerola a fost de
semnat drept cel mai bun sportiv cuban al a- 
nului 1963 în cadrul unei anchete la care au 
participat 45 de ziariști din Cuba. Această 
distincție i-a fost acordată pentru perfor
manțele realizate în diferite concursuri in
ternaționale la care a participat. El a în
registrat timpul de 10,3 în proba de 100 m 
plat atît la Jocurile panamericane de Ia 
Sao Paulo cît și la Săptămîna internațio
nală preolimpică de la Tokio.

CU PRILEJUL celei de a 10-a aniversări 
a rețelei de televiziune „Eurovision" se 
proiectează organizarea unui meci de fot
bal între o selecționată a Americii de Sud 
și a Europei. Partida ar urma să se des
fășoare in cursul lunii iulie 1964 pe sta
dionul Wembley din Londra și va fi, bine
înțeles, transmisă la televiziune.

CAMPIOANA olimpică în proba de 100 m 
plat, Wilma Rudolph, nu va putea partici
pa la întrecerile Jocurilor Olimpice de vară 
de la Tokio întrucît așteaptă un copil în 
cursul lunii iunie. Cu toate acestea, Wilma 
a anunțat că intenționează să plece la To
kio pentru a asista la concursul olimpic 
de atletism.

UN INCIDENT comic s-a petrecut în ora
șul francez Ussel cu prilejul unui meci de 
fotbal desfășura! pentru Cupa departa
mentului Correze. Echipa locală a învins 
formația Egletons cu 2—1 dar, atunci cînd 
în minutul 65 a rost înscris golul victo
riei, barele și plasa porții adverse s-au 
prăbușit cuprinzînd pe portar și unul din 
apărători. Au fost necesare zece minute 
de eforturi pentru a-i scoate pe cei doi 
jucători din plasă.

UN TiNAR australian, necunoscut pînă a- 
cum, Russel Phegan, în vîrstă de 16 ani, 
a produs o mare surpriză cu prilejul cam-

Aspect exterior al patinoarului olimpic din Innsbruck, unde se vor desfășura 
întrecerile de patinaj artistic, și hochei pe gheață din cadrul 

Jocurilor Olimpice.

fanfarelor, va fi intonat imnul olim
pic și va fi înălțat drapelul 
cu cele cinci inele colorate.

în continuare, va avea loc 
nia preluării și aprinderii 
olimpice.

în încheierea acestei festivități, un 
sportiv austriac va rosti jurămîntul 
olimpic.

olimpic

ceremo- 
flăcării

IN DRUM SPRE INNSBRUCK

Miercuri a plecat cu avionul spre 
Innsbruck echipa olimpică a U.R.S.S. 

participa la întrecerile celei 
„Olimpiade albe*. Delegația 

de președintele Uniunii 
și organizațiilor sportive 
Iuri Mașin, este formată

care va 
<le-a 9-a 
condusă 
ciațiilor 
U.R.S.S.,
74 de sportivi.

aso- 
din 
din

pionatelor de natație ale Noii Galii de Sud 
realizînd 4:17,9 în proba de 400 m liber. 
Acesta este al doilea timp mondial 
ultimele 12 luni și se situează la două 
cunde de recordul Australiei, stabilit 
urmă cu doi ani de Jan Konrads.

IN CADRUL pregătirilor pentru campio
natul mondial de fotbal din anul 1966, fe
derația engleză a elabora! un program bo
gat de întîlniri internaționale pentru echi
pa reprezentativă, care prevede meciuri cu 
aproape toate formațiile fruntașe din lume, 
inclusiv ciștigătoarele edițiilor precedente 
ale „Cupei Jules Rimet". La 6 mai Anglia 
va întîlni pe stadionul Wembley reprezen
tativa Uruguayului, apoi va juca cu Bra
zilia, Italia și U.R.S.S. cu prilejul turneu
lui internațional ce se va organiza între 
31 mai și 7 iunie în Brazilia. Echipa R. F.

din 
se

in

Germane va juca la Londra în octombrie, 
aceea a R. P. Ungare în mai 1965, iar a 
R. S. Cehoslovace în octombrie 1965. Sint 
proiectate de asemenea meciuri cu repre
zentativele Portugaliei, Suediei, Iugoslaviei 
și R. D. Germane.

ZIARUL «J-ornal do Brasil' anunță că clu
bul O Cruzeiro din Belo Horizonte tr res
pins o ofertă primită din partea clubului 
F. C. Milan, care se arată dispus să plă
tească 150.000 de dolari pentru jucătorul 
Toslao. Președintele clubului Cruzeiro, Fe- 
licio Brandi, a declarat că Toslao are mari 
șanse de a fi selecționat în reprezentativa 
Braziliei pentru campionatul mondial din 
1966 astfel încît el este necesar țării.

PREȘEDINTELE F.I.F.A., Stanley Rous, îșl 
confirmă renumele de cel mai „umblat" 
om din lume. într-adevăr, după ce nu de 
mult a făcut o călătorie în Japonia pentru 
a studia condițiile de desfășurare a viito
rului turneu olimpic de fotbal, iata-1 acum

lea — 98,65/100, iar Martin Burger 
(Austria) — 98,96/100 al treilea.

CAMPIONATELE DE PATINAJ 
VITEZĂ ALE SUEDIEI

La Gbteborg, patinatorii suedezi 
s-au întrecut în cadrul campionatelor 
țării, criteriu de selecție și verifi
care 
Innsbruck. Nilsson 
campion în proba 
zultatul de 2:13,8. 
Jonny Nilsson s-a 
cu 2:16,7.

criteriu de selecție
înaintea Olimpiadei albe de la 

a cucerit titlul de 
de 1 500 m cu re- 
Campionul mond 
clasat pe locul

IN JURUL MANTINELEI

© Echipa olimpică de hochei 
gheață a Canadei 
întîlnire în R.

ial
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pe 
a susținut o nouă 

S. Cehoslovacă, jucînd

în Mexic. El urmărește 
fac pentru eventuala or-

pe Stanley Rous 
pregătirile ce se 
ganizare aici a campionatelor mondiale de 
fotbal din 1970.

CUNOSCUTUL tenisman italian Orlando 
Sirola, care a împlinit recent vîrsta de 35 
de ani, a anunțai că se retrage din activi
tatea competitionaid. El a subliniat însă 
că în viitor va participa la diferite turnee 
— individual — dar nu va mai face pere
che cu Pietrangelli în probele de dublu.

UN NUMĂR de tineri alpiniști sovietici au 
realizat zilele trecute o performanță remar
cabilă. Este vorba de 45 de juniori ai sec
ției de alpinism a clubului Spartak, care au 
participat la cea mai grea ascensiune pen
tru ei. Timp de 3 zile, pe un vînt puternic 
și pe viscol, tinerii alpiniști au escaladat 
piscul Fytnargin din Caucaz situat la o al
titudine de 4 184 m.

NORTON ATLAS este o nouă motocicletă 
pentru probele de cros. Ea are o capaci
tate de 750 cmc, are aceeași greutate ca 
și motocicleta de 500 cmc, dezvoltă o vi
teză de pînă la 180 km pe oră și se lan
sează excepțional. La pornire, ea poate 
dezvolta numai după opt secunde viteza 
de 125 km pe oră.

DUPĂ cum se știe, turneul preolimpic de 
volei programat la Paris pentru desemna
rea unei echipe europene la turneul de la 
Tokio, a fost contramandat din cauza ne- 
prezentării mai multora dintre echipele de
semnate să participe la această întrecere. 
Singurele reprezentative care nu și-au a- 
nunțat intenția de a renunța la turneu sint 
cele ale Italiei și Olandei. Aceste două 
echipe se vor întîlni la 25 ianuarie la Bru
xelles pentru desemnarea formației care va 
face deplasarea la Tokio.

Caleidoscop

în compania echipei secunde a țării.
„ ■ — - ■ 3_2 (i_i .

se- 
—2 

SONP

Canadienii au cîștigat cu 3-
2—0 ; 0—1). La Kladno echipa 
cundă a Suediei a întrecut cu 5 
(1—1 ; 2—0; 2—1) formația 
Kladno.

• Selecționata olimpică de 
pe gheață a Japoniei a jucat 
novra cu o reprezentativă a orașului. 
Hocheiștii japonezi au terminat învin
gători cu scorul de 5—2 (2—1 ; 2—1 ; 
1—0). în primul meci disputat la 
Diisseldorf echipa japoneză 
zilele trecute cu 7—4 selecționata 
tui oraș.

liocliei 
la Ha-

învinsese
aces-

par- 
con-

★
Schiorii-săritori norvegieni au 

ticipat la Trondheim la un nou 
curs de selecție. A cîștigat Toralf En-
gan cu 234 puncte (76,5, 76 și 72,5 m). 
Brandstaeg s-a clasat pe locul doi cu 
230 puncte urmat de Yggeseth — 225 
puncte.

★
prima parte a cam- 
patinaj artistic ale 

avut loc la Cleveland. 
Titlul de campioană a revenit tinerei 
Peggy Fleming, în vîrstă de numai 15 
ani. Fleming împreună cu Alberla 
Noyes și Christi Haigler alcătuiesc 
echipa pentru Jocurile Olimpice de la 
Innsbruck.

S-a încheiat 
pionatelor de 
S.U.A., care au

★
în Finlanda, Ia Kuopio, s-a dis

putat proba preolimpică pe distanța 
de 50 km. Victoria a revenit schioru
lui Lauri Berquist cu timpiil de 
31106:31,0, Kuhtala a fost cronometrat 
în 31107:02,0, iar Haemainen în 3h 
13:50,0. La 5 km, Mirja Lehtonen a 
realizat un timp remarcabil : 17:14,0.

Fotbal pe
• F.l.F.A. a alcătuit recent un co

mitet de organizare a Cainpioimtului 
mondial de fotbal 1966, din. care jac 
parte 22 de membri. Comitetul este 
condus de dl. Stanley Rous, care este 
— în același timp — și responsabil al 
subcomitetului de arbitri.

• La 30 și 31 ianuarie se va ține 
la Zurich Congresul F.l.F.A. pentru 
discutarea organizării campionatelor 
mondiale din 1966. Cu acest prilej vor 
fi trase la sorți grupele preliminarii.

• Unele hotărlri in legătură cu tur
neu! olimpic de ia Tokio. Jocurile vor 
fi conduse de un număr de 26 de arbi
tri,' repartizați după cum urmează: cite 
un arbitru din cete 16 țări calificate, 
șase arbitri japonezi și patru clin țările 
necalijicate, desemnați de Federația 
internațională. G? Tokio se va juca cu 
mingi de fabricație japon-—). Pentru 
desemnarea unei țări din Ameiica Cen
trală se va ține un turneu, la sfîrșrt-il 
lui martie, in Mexico-City, iar pentru 
desemnarea celor două țări din Ame
rica de Sud se va disputa un turneu 
de calificare, in luna aprilie, la Litra 
în Peru.

Tot în legătură cu turneul final de 
la Tokio se ridică problema dificultă
ților de antrenament, deoarece terenu
rile de antrenament se află la 20—25 
de km de satul olimpic. Pentru solu
ționarea acestei probleme, fiecare echipă 
va avea tot timpul la dispoziția sa un 
autobuz.

• La „mondialele" din 1966 s-au 
bătut toate recordurile de înscriere. 
După ce se anunțaseră 72 de țări, se- '< 
cretariatul F.l.F.A. a făcut cunoscută 
și admiterea Liberiei a cărei scrisoare
a ajuns la secretariat după termenul ■ 
de înscriere, dar a fost luată în consi
derație pe baza... ștampilei poștei.

• In campionatul R.F. Germane, 
după 16 etape, conduce F.C. Kbln cu 
24 de puncte, urmată de Sclialcke 01,

■ Meidericher S D și Borussia Dortmund 
cu cite 20 p.

• După cum am mai anunțat, la
Afexico City a început un turneu in
ternațional de fotbal, la care participă 
echipele: selecționata orașului Mos
cova, Sao Paulo (Brazilia), Partizan 
Belgrad, precum și trei echipe mexi
cane — Guadalajara, campioana Mexi
cului, America, clasată pe locul doi, 
și Necaxa. în acest turneu s-au dis
putat pînă acum trei întîlniri: Parti- 
zan Belgrad—Necaxa 1—0 (1—0).; ;
selecționata orașului Moscova—Ame
rica 5—0 (2—0) ; Sao Paulo—Gua
dalajara 1—1 (0—0).

• In continuarea turneului pe care 
îl întreprinde în R.A.U., echipa argen- 
tiniană San Lorenzo a jucat la Gezira 
cu Sporting Club. Oaspeții au obținut 
victoria cu scorul de 3—2 (2—1).

• Titlul de campioană a statului 
Chile a revenit în anul 1963 echipei 
Colo Colo, care într-un meci decisiv 
desfășurat în luna ianuarie a 
cu 2—1 pe campioana de anul trecut, 
Universidad

învins

X X Redacția și administrația: str. Vasile Conta nr. 16, telefon 11.10.05, Interurban 72, nr. 1—2. întreprinderea Poligrafică „Informația", str. Brezoianu 23—25, 40356


