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Azi și miine, Jocurile OlimpiceSCHIORII FRUNTAȘI SE ÎNTREC

S. DUMITRII! stre.
egalitate:

Au început campiomitele internaționale
de tenis de masă ale R. D. Germane

(Continuare in pag. a 2a)

ARTISTICI

în-

că 
mai

pentru 
sarcinilor

ale 
ei le 

necesi-

Ion Boamfă 
întîlnire ac-

15,30 
I. Di- 
„Cup« 
rezec»

cînd are loc 
telefonică sînt 
de a începe

au condiții 
mai bune, 

porțiuni 
pe care 

au

îndoială 
și cel

Mureș, 
București participă 
întrecerile 
competiții 
feul „Cupa 
program 
pentru seniori și juniori. în
trecerile au loc pe patinoa
rul din Miercurea Cine.

3—21 
au
și au
dublu.

Organizatorii au st 
lit următorul progra 
sîmbătă : Slalom spe 
juniori și junioare, f 
15 km seniori, 5 km 
nioare, 10 km junior 
3 km junioare ; du 
nică : slalom special 
niori și senioare, șla 
de 3x10 km seniori, 
km juniori și 3x3 
junioare, sărituri de 
trambulina mijlocie.

„Ziua președintelui"

Sîmbătă de Ia ora 
pe pista acoperită de 
namo se desfășoară 
Dinamo* la atletism,
vată juniorilor și junioarelor 
din Capitală.

Șl ACUM, FINALA MICILOR PATINATORI

Cei mai buni patinatori de 
viteză din Brașov, Miercurea 
Ciuc, Tg. Mureș, Cluj și 

mîine la 
unei interesante 

dotată cu tro- 
F.R.H.P". în 

figurează proba

Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R. P. Romînd

J uccesul activității spor
tive ce se desfășoară 

în țara noastră depinde în 
mare măsură de contri
buția pe care o aduce 
activul obștesc la îndru
marea și instruirea parti- 
cipanților la întreceri și la 
organizarea competițiilor 
sportive. Important în a- 
ceasta privință este însă 
și modul cum organele 
sportive — consiliile raio
nale UCFS și ale clubu
rilor sportive — se pre
ocupă de continua îndru
mare, de instruirea la 
timp a activului obștesc.

Printre metodele de in
struire cele mai eficiente 
se numără și „Ziua preșe
dintelui". Organizată lu
nar la sediul consiliilor 
raionale . UCFS și ale clu
burilor sportive raionale 
și orășenești, această for
mă de instruire are meni
rea să pregătească activul 
obștesc 
rea

îndeplini- 
actuale.

Bine procedează în acest 
sens C.S.O. Arad, C.S.M 
Sibiu, clubul sportiv raio
nal Unirea din București, 
consiliile raionale UCFS 
Bacău, Satu-Mare și altele 
care folosind din plin a- 
ceste ședințe de instructaj 
informează la timp acti
vul obștesc prin preșe
dinții asociațiilor sportive 
despre acțiunile sportive 
ce se vor întreprinde pen
tru atragerea unor mase 
tot mai largi de oameni 
ai muncii, a întregului 
tineret, în practicarea e- 
xercițiilor fizice și spor
tului, despre modul cum 
trebuie organizate aceste 

țîntk’ceri, despre sarcinile 
*pe care le au in consoli-

Programul ultimei zile" 
a fazei regionale din ca
drul concursului republi
can rezervat copiilor a a- 
tras joi după-amiază un 
număr mare de spectatori 
în tribunele patinoarului 
„23 August" din Capita
lă. Motivul: micii patina
tori artistici, din catego
ria de vîrstă 9—10 ani, 
și-au prezentat — majori
tatea în premieră — re
pertoriul la „libere".

Cele mai multe aplauze 
le-a cucerit micuța spe
ranță Beatrice Huștiu (7 
ani). Cu un program în 
oare a executat toate să
riturile simple (a încer
cat chiar și un dublu 
Salthow) pe care le-a în
lănțuit prin spectaculoși 
pași de legătură și dife
rite piruete, ea a ocupat 
detașat primul loc în cla
samentul general. Dar și 
Adina Caimacan, Mariana 
Ionel, și mai alea Doina 
Ghișerel -— care au ur
mat în clasament, în a- 

darea organizatorică a or
ganizațiilor noastre spor
tive, precum și despre alte 
probleme importante.

Sînt insă și organe 
sportive care neglijind im
portanța acestei metode 
de muncă țin foarte rar 
„Ziua președintelui" și a- 
tunci cînd se hotărăsc să 
convoace președinții aso
ciațiilor sportive proce
dează în mod formal la 
discutarea problemelor. 
Exemple în această pri
vință sînt C.S.O. Farul 
Constanța, consiliile raio
nale UCFS Pia'ra Neamț, 
Vișeu. Cărei ș. a. De ase
menea, o lipsă a unor 
organe sportive este aceea 
că nu iau atitudine cînd 
unii președinți absentează, 
sau sînt înlocuiți cu di
verși antrenori, instructori 
membri ai secțiilor pe 
ramură de sport sau, pur 
și simplu, cu unii tovarăși 
veniți cu diverse treburi 
pe la centrul de ra'on. Or, 
se știe, că rolul acestor 
ședințe de instructaj este 
tocmai acela de a pune 
în cunoștință pe președin
tele asociației asupra pro
blemelor activității spor
tive pentru ca acesta, la 
rîndul său, să poată in
strui cu competență acti
vul obștesc din asociație.

In momentul de față 
organele UCFS au dato
ria să discute in cadrul 
„Zilei președintelui", să-i 
instruiască cu acest prilej 
pe președinții asociațiilor 
sportive asupra anor pro
bleme deosebit de impor
tante.

Fără 
primul

ceasta ordine — au arătat 
multă grație și siguranță 
în executarea diferitelor 
figuri, lăsînd impresia că 
pe gheață are loc mai 
de grabă un spectacol de... 
balet.

Cu mult interes a fost 
așteptată apariția pere, 
chilor. Deși exersaseră 
doar cîteva săptămîni to
tuși, și ele au arătat lu
cruri frumoase, distingîn- 
du-se în mod deosebit 
Beatrice Huștiu—Gheor- 
ghe Fazekaș.

CLASAMENTELE GE
NERALE. Fete: 1. Bea
trice Huștiu (Unirea) 244 
p; 2. Adina Caimacan 
(Unirea) 221,3 p; 3. Ma
riana Ionel (S.S.E. nr, 2) 
215,9 p. Băieți: 1. Paul 
Grecu (Unirea) 214,2 p, 
2. Florin David (Unirea) 
205,4 p 3. Costin Gelețu 
(Dinamo) 179,4 p. Pe
rechi: 1. Beatrice Huștiu- 
Gh. Fazekaș (Unirea) 
24,8 p; 2. Adriana Preda- 
Costin Gelețu (Diuaino)

8 pagini 25 bani

Trei „ciobănași" pe schiuri ? Nu. Sînt 
trei școlari de prin părțile Clujului dor
nici să facă sport, să se întreacă. Cine-i 
mai iute ? Schiurile și le-au confecțio
nat singuri. Bețele le-au tăiat din pă
dure și le-au șlefuit cu briceagul. Vor 
să ajungă campioni. Iar un priceput 
instructor sportiv le îndrumă primii 
pași pe zăpadă. în curînd startul...

Foto : I. Meoșei, Cîmpia Turzii

de iarnă la televizor

POIANA BRAȘOV 24 
(prin telefon de la tri
misul nostru). Se părea 
că zăpada care începuse 
să cadă cu cîteva zile în 
urmă va oferi schiorilor 
condiții bune de întrece
re, sîmbătă și duminică 
în cadrul „Cupei Poiana 
Brașov". Dar, ninsoarea a 
încetat curînd și cei 2—3 
centimetri proaspăt așter- 
nuți peste cei 10—15 
centimetri de zăpadă mai 
veche au fost departe de 
a asigura condiții mulțu
mitoare de pregătire și 
concurs pentru coborîtorî. 
Din această cauză, schiorii 
s-au limitat doar la an
trenamente pentru slalom 
special, probă care de 
altfel a și fost inclusă în 
programul „Cupei Poiana 
Brașov".

Fon di ști i 
de întrecere 
deși unele 
traseelor,
vor parcurge, 
tat mici retușări.

Lupta se anunță echili
brată, în special între 
echipele Tractorul, Stea
gul roșu, Dinamo, A.S.-d., 
Luceafărul din Brașov, 
Carpaii Sinaia și Carai- 
nianul Bușteni.

Un moment acrobatic din programul celei mai tinere 
perechi, Beatrice Huștiu (7 ani) ■— Gh. Fazekaș 
(8 ani), calificată în finala concursului republican.

Foto : Tr. Ioanițescu

22 p 3. Jeana Bule arca- 
Dan Popescu (Unirea) 
21.6 p.

Mulți dintre micii spor
tivi bucureșteni se vor 
întîlni din nou între 31 
ianuarie și 2 februarie pe

LEIPZIG 24 (prin te
lefon). — La' campiona
tele internaționale dc te
nis de masă ale R. D. 
Germane participă spor
tivi și sportive din șapte 
țări : R. S. Cehoslovacă, 
R. P. Ungară, R.S.F. Iu
goslavia, Suedia, R. P. 
Polonă, R. P. Romînă și 
R. D. Germană.

Vineri au început me
ciurile pe echipe, sistem

patinoarul 
unde vor 
neri și pe 
țară, care
în finala concursului 
publican.

din Brașov, 
avea ca partc- 
•colegii lor din 

s-au calificat 
re

l. TRAIAN

Iubitorii sportului din 
țara noastră au toate mo
tivele să fie satisfăcuți. 
Vor putea urmări la do
miciliu o bună parte din 
întrecerile Jocurilor Olim
pice de iarnă de la Inns
bruck. Prin intermediul 
micului ecran Televiziu
nea romină, ca totdeauna 
grijulie de organizarea 
unor programe cit mai 
interesante, va transmite 
direct d'n orașul Olimpia
dei albe, ca și prin inter
mediul peliculei, numeroa
se aspecte de la marea 
competiție. Astfel, miercuri țiativă a televiziunii noa- 
29 ianuarie, in jurul orei

lată c.îteva rezultate
femei: 
R. D.

III 3—0: M.
— Beninghaus 
Con stan tin eseu
2—0, M. Ale- 
Constantinescu

turneu, pe cîte două gru
pe.
mai interesante: 
R. P. Romină - 
Germană 
Alexandru
2— 0, E.
•— Straus 
xandru, E.
— Straus, Ditțner 2—1, 
R. P. Romînă — R. D. 
Germană II 3—-0: M. A- 
lexandru — Richter 2—0, 
E. Constantinescu — 
Geissler 2—0, A. Alexan
dru, E. Constantinescu — 
Geissler, Richter 2—0, 
R. P. Rontină — Suedia
3— 1 : G. Pitică — Io- 
hansson 1—2, E. Constan
tinescu — Carlsson 2—0, 
M. Alexandru, E. Con
stantinescu — Ichansson, 
Carlsson 2—0, E. 
stan tin eseu
2—0; R. 1
- R. P.
Kalweit și 
vins-o pe 
cîștigat partida de 
Bărbați : R. P. Romînă —■ 
R.D.G. III 3—0: Giur-

Con-
i — Carlsson
D. Germană 1
Ungara
Lemke
Lukacs

Programul ,,Cupei 
orașului București** 

la handbal în 7
Intre 7 și 9 februarie 

se va desfășura la Bucu
rești tradiționala compe- 

în 7 
Bucu- 

noastră

tiție de handbal 
„Cupa orașului 
rești". Federația 
de specialitate a alcătuit 
programul în felul urmă
tor : 7 februarie — R. P. 
Romînă — U.R.S.S. și 
R.P. Romînă tineret — 
R.P. Ungară; 8 februarie
— R.P. ~ “
Romînă
— R.P. 
bruarie 
tineret
R.P. Romînă — R.P. Un
gară, 

Romînă — R.P. 
tineret și U.R.S.S.
Ungară; 9 fe-
— R.P. Romînă
— U.R.S.S. și

11,55 telespectatorii vi 
putea participa la festi
vitatea de deschidere a 
J. O. Ei vor urmări de 
asemenea în zilele Olim
piadei întreceri de hochei, 
de patinaj artistic, schi 
alpin, sărituri de la tram
bulină, iar la 9 februarie 
festivitatea de închidere 
a Jocurilor. Seară de sea
ră vor fi transmise cro
nici filmate ale competi
țiilor din ziua respectivă.

Fără îndoială că ama
torii de sport nu pot de- 
cît aplauda frumoasa ini- 

glucă — AuerswaId 2—0, 
Cobîrzan — Fendrich 
2—0, Giurgiucă, Cobîrzan
— Auerswald, Fendrich 
2—0, Suedia — R. P. 
Romină 3—1 : lohansson 
—■ Cobîrzan 2—0, Bern- 
hard — Giurgiucă C 
lohansson, Bernhard 
Giurgiucă, Cobîrzan 2 
lohansson — Giurgiucă 
2—1, R. P. Romină — 
R. S. Cehoslovacă 3—1 : 
Giurgiucă — Chmelick 
2—1, Cobîrzan — Stanek 
2—0, Giurgiucă, Cobîr
zan — Stanek, Chmelick 
1—2, Giurgiucă — Sta
nek 2—1.

La ora 
convorbirea 
pe punctul 
întîlnirile R. P. Romînă 
—- R. S. Cehoslovacă 
(fete) și R. P. Romînă
— R.Q.G. II (băieți). 
Sîmbătă continuă probele 
pe echipe, iar seara vor 
avea loc finalele pe e- 
cliipe. Competiția se în
cheie duminică.

• O ADEVĂRATĂ 
PEP/CZf ERĂ 
DE CAMPIONI

*

• tșhuu/nZerZ/jtătâuTuc • lAȚLArMce
J. O. coA/fuz. EXTERNE

FOTBAL PE GLOB
EXTERNE

UN ARBITRU ROMÎN 
LA FINALA „CUPEI 
EUROPEI" LA BOX

Duminică 26 ianuarie, fa 
Moscova va avea loc întîl- 
nirea retur dintre reprezenta
tivele de box ale Uniunii So
vietice și R.P. Polone, în ca
drul finalei „Cupei Europei".

Această dispută prezintă un 
deosebit interes deoarece me
ciul tur desfășurat la Lodz 
s-a terminat Ia 
5—5.

Arbitrul romîn 
va fi la această 
bitru neutru.

La „finală" vor fi prezent! 
observatori din mai multe 
țări, printre care și antreno
rul Ion Chiriac. De asemenea 
va participa si președintele 
A.I.B.A., Russell.

„CUPA F.R.H.P."
LA PATINAJ VITEZA

CUPA „DINAMO" 
LA ATLETISM

• RAPID-ȘTII HȚA

»£:•



Noul președinte 
al asociației sportive

De Ia adunările generale de dări de seamă ale asociațiilor

L-am cunoscut ou ani în urma, 
pe cînd era elev. îl pasiona mult 
sportul. îmi amintesc că avea acasă 
tot felul de mingi. La 16 ani juca 
fotbal în echipa Progresul Cara
cal din campionatul regional. 
Cursele Iui pe extremă „ridicau 
tribunele în picioare44. îi plăcea 
foarte mult jocul cu balonul ro
tund. Pasiunea pentru sport l-a de
terminat mai tîrziu pe Ion Pîrvu- 
lescu să urmeze Institutul de cul
tură fizică. La absolvire, tînărul 
profesor de educație fizică a fost 
repartizat la Școala medie nr. 2 
din Caracal. Din primele zile Pîr- 
vulescu pornește hotărît la treabă, 
împărtășind din bogatul lui bagaj 
de cunoștințe tinerilor elevi.

Pregătirea micilor sportivi din- 
tr-a VUI-a îl pasiona însă îndeo
sebi. „Ei sînt viitorul nostru* — 
spunea tînărul absolvent. Și avea

dreptate. Profesorul privea în pers
pectivă. Cu cîtva timp în urmă a 
preluat și pregătirile echipei mas
culine de handbal în 7 a școlii. 
La început a fost mai greu. Bă
ieții nu erau obișnuiți cu antrena
mentele metodice, nu aveau prea 
dezvoltat spiritul colectiv și nici 
nu prea se „bateau* pentru culo
rile asociației. Dar, eu timpul, ti
nerii jucători au înțeles, s-au aco
modat și treaba merge acum bine. 
La etapa regională a campionatului 
republican de handbal în 7 pentru 
juniori an ocupat locul III.

D-j curînd, în cadrul adunării 
generale, a fost ales ca președinte 
al asociației sportive a școlii medii 
nr. 2, Caracal. A trecut imediat 
la lucru. Obiective principale : mă
rirea numărului de membri UCFS, 
încasarea cotizației la zi, amena
jarea unui teren de sport în in
cinta școlii, antrenarea tuturor 
elevilor în întrecerile pentru cuce
rirea Insignei de Polisportiv și cele 
ale primei etape a Spartachiadei 
Republicane.

După felul cum profesorul de 
e du ca ție fi zică Ion P îr v ul e sc u • și -a 
început activitatea, sînt convins 
eă va reuși să mobilizeze pe toți 
membrii eons iii ului asociației spor
tive, pentru a realiza cu succes 
obiectivele pe care și le-au propus, 
îi dorim cît mai multe realizări în 
activitatea viitoare și cît mai urniți 
campioni !

G. DONCILI — coresp.

Jntîlmre cit 80 tis președinți de asociații
Duminică a avut loc în sula clubului 

ț,Voința“ din orașul Sibiu prima în
tâlnire din acest an dintre membrii 
consiliului raional UCFS. Sibiu și pre- 
iȘedințil cel6r peste 80 de asociații 
•sportive existente în raion, întâlnire 
organizată în cadrul „Zilei președin
telui44.

Tov. Vasile Barbu, președintele con
siliului raional UCFS Sibiu, a expus 
sarcinile ce le revin în anul 1964 în 
cadrul asociațiilor sportive uitde-și des
fășoară aclivitaiea.. Cele mai actuale 
probleme: Sjiqrtacluadu de iarnă a ti
neretului / și etapa a H-a pe
centre de • „Concursul pentru
Insrgntt d&i- Polisportiv*, Spartachiada 
.Republican^ fya. S-a arătat modul cum 
trebuie să^f&e organizate și cum să 
se desfășoare aceste mari competiții
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O simplă
Printre sportivii care s-au eviden

țiat în diverse competiții ale anului tre
cut, desfășurate în orașul București, 
s-au numărat și mulți tineri de la 
uzinele Electromagnetica. Șahiștii sînt 
campioni pe oraș, echipele de volei au 
ocupat, în campionatul orășenesc, lo
cul 4 (fete) și 6 (băieți), iar handba
listele joacă în categoria A.

De asemenea, în cadrul Spartachia- 
dei de vară, sportivii asociației Elec
tromagnetica au cîștigat numeroase 
locuri fruntașe în etapele pe raion și 
oraș.

Aceste succese, și altele asemănă
toare, au fost subliniate în darea de 
seamă pe care președintele consiliului, 
tovarășul Al. Ivan, a ținut-o acum cî
teva zile în fața adunării generale a 
asociației. Asociația are 11 secții pe 
ramură de sport și peste 250 de spor
tivi legitimați, are o bază sportivă 
și materiale corespunzătoare unei bo
gate activități. In darea de seamă au 
fost trecute de asemenea, pe lingă suc
cese și o seamă de lipsuri: rezultatele 
în competiții nu au oglindit întotdeau
na valoarea reală a sportivilor, și a- 
ceasta datorită unei insuficiente mo
bilizări, a unei combativități scă
zute. S-a arătat, totodată, că mai 
sînt încă tineri deficitari la ca
pitolul disciplină, fapt care a umbrit 
unele competiții la care au participat. 
S-au făcut și unele referiri Ia activita
tea consiliului asociației, care nu s-a 
preocupat în permanentă de cea mai 
importantă sarcină și anume cuprin
derea unui număr cît mai mare de 
tineri in practicarea exercițiilor fizice 
și a sportului.

Darea de seamă prezentată de bi
roul consiliului nu a vorbit însă nimic 
despre activitatea sportivă de mase, 
organizarea întrecerilor în cadrul Spar- 
tachiiadei de iarnă și trecerea normelor 
pentru „Insigna de Polisportiv"; ea nu 
a vorbit despre colaborarea dintre con
siliul asociației sportive și comitetul 
U.T.M. pe uzină în organizarea com
petițiilor de mase. E o simplă scăpare? 
Nul-

La cuvînt s-au înscris aproape 20 de 
tineri din cei peste 100 ciți erau pre
zenți în spațioasa sală de. ședință. Și

Succesele cooperatorilor din Botoșani
Membrii UCFS de la asociația spor

tivă Voința din Botoșani au analizat 
zilele trecute activitatea desfășurată 
în anul 1963. Din darea de seamă 
prezentată de președintele asociației 
și din discuțiile purtate, au ieșit la 
iveală rezultatele bune pe care le-au 
obținut membrii cooperativelor mește
șugărești din localitate, precum și me
todele întrebuințate.

Asociația sportivă Voința numără 
peste 800 de membri UCFS. Aceștia

„ ZI UA PRESEDIN TEL UI“
(Urmare din pag. 1)

important punct se referă Ia Sparta- 
chiada Republicană. Trebuie făcută 
din nou expunerea regulamentului și 
date indicații asupra intensei popu
larizări care este necesar să se facă 
în fiecare asociație sportivă, asupra 
pregătirilor pentru organizarea între
cerilor și a antrenamentelor. Instruirea 
temeinică a activului obștesc trebuie 
să asigure deschiderea întrecerilor la

de mase, din momentul popularizării 
lor și pînă la înscrierea rezultatelor 
pe foile de concurs.

Ordinea de zi a cuprins și alte punc
te privind munca organizatorică. S-a 
pus accentul pe ținerea evidenței mem
brilor UCFS, pe strîngerea cotizațiilor 
sportive, precum și pe înscrierea de 
noi membri. De asemenea participau- 
ții la discuții au venit cu propuneri 
menite să îmbunătățească munca în 
domeniul cultural-sportiv.

Față de felul cum au fost dezbătu
te diverse probleme în cadrul „Zilei 
președintelui", avem certitudinea că 
activiștii sportivi dip raionul nostru 
vor obține rezultate^ nqd bune în 
muncă contribuind din plin la desfă
șurarea comppțipilpr ^po^tive^ la des
coperirea de noi talente în rîndul ti
nerilor din orașul și raionul Sibiu.

ION PlETRARU-corespu

scăpare?
majoritatea au criticat, și-au făcut 
autocritica, începînd cu directorul uzi
nelor, tov. Nicolae Dragomir care spu
nea : „Cerem sportivilor noștri mai 
multă disciplină, mai multă luptă pen
tru culorile asociației, iar consiliului o 
muncă susținută, colectivă, în strînsă 
legătură cu organizația U.T.M. și de 
sindicat. Și ne angajăm _și noi să-i 
sprijinim mai mult".

„Consiliul asociației, biroul, n-a mun
cit întotdeauna colectiv și n-a colabo
rat în suficientă măsură cu comitetul 
U.T.M. în pregătirea competițiilor de 
mase, a arătat tov. Ion Suțoiu. Mai 
mult, în consiliu au existat tineri care 
n-au servit drept exemplu pentru cei
lalți membri ai asociației în partici
parea la acțiunile sportive".

Muncitorul Alexandru Fenișer, mem
bru în comitetul sindical pe uzină a 
pus întrebarea: „De ce nu îngrijiți 
baza sportivă, tovarăși ?“ La care, 
membrii consiliului și-au lăsat privi
rile în pămînt. Baza sportivă a asocia
ției este practic nefolosibilă pentru 
competițiile oficiale, deși ca să fie a- 
menajată ar fi nevoie doar de puțin 
interes din partea consiliului. Nume
roși tineri și-au exprimat chiar în adu
narea generală dorința de a participa 
la amenajarea terenurilor de sport prin 
muncă voluntară, pentru ca acestea să 
poată fi folosite în activitatea viitoare.

Toate aceste lucruri erau necesare 
să fie trecute în darea de seamă. Dis
cuțiile au suplinit însă această lipsă 
și au dovedit că adunarea de dare de 
seamă a fost binevenită. Consiliul a 
tras învățămintele cuvenite. Pe baza 
celor constatate cu prilejul adunării 
de dare de seamă a fost alcătuit un 
plan de muncă judicios, la întocmirea 
căruia și-a dat concursul și organizația 
U.T.M. Pentru organizarea în mai bu
ne condițiuni a activității sportive de 
mase s-a format o comisie pe uzină, 
care va sprijini efectiv consiliul și va 
colabora în permanență cu birourile sec
țiilor pe ramură de sport. „Startul" 
este promițător.

VIOREL TONCEANU

își desfășoară activitatea în 11 secții 
pe ramură de sport, care sînt afiliate 
la federațiile de specialitate. Asocia
ția are 253 de sportivi care au obținut 
normele de clasificare în cadrul com
petițiilor ce se desfășoară la nivelul 
raionului și regiunii. De altfel, cu sec
țiile de volei, șah, . ciclism și tenis 
de masă, asociația a ocupat anul tre
cut locul I pe regiune.

T. UNGUREANU — coresp.

1 martie în toate asociațiile sportive 
de la orașe și sate.

La ordinea de zi a acestor ședințe 
de lucru trebuie inclusă și discuția 
asupra adunărilor generale care ur
mează să fie încheiate în cursul lunii 
ianuarie, precum și pregătirea desfă
șurării etapelor superioare ale Sparta- 
clii.adei de iarnă. în ceea ce privește 
Spartachiada, indicațiile se vor îndrepta 
mai ales spre modul cum trebuie pre
gătiți ciștigătorii fazei pe asociații 
pentru a realiza performanțe bune în 
etapele următoare. în același timp este 
necesar să se pună accent pe orga
nizarea cu regularitate a antrenamen
telor și întrecerilor din cadrul „Con
cursului pentru Insigna de Polispor 
tiv“.

O altă sarcină permanentă este a- 
ceea de a întări munca ce se 
desfășoară în asociațiile noastre 
sportive pentru continua lor con
solidare organizatorică. Creșterea nu
merică a organizației noastre prin 
primirea de noi membri UCFS, înca
sarea la timp a cotizațiilor sportive, 
punerea la punct a evidenței, legitima
rea de noi sportivi și afilierea secțiilor 
pe ramură de sport la federațiile de 
specialitate, pregătirea tot mai temei
nică a sportivilor pentru obținerea cla
sificării — iată numai cîteva din sar
cinile importante care pot și trebuie 
să formeze obiectul instruirii in ca
drul „Zilei președintelui".

Se desprinde deci clar importanța 
deosebită pe care o are ținerea la timp 
a „Zilei președintelui" în toate raioa
nele și orașele. Prin instruirea temei
nică a președinților asociațiilor spor
tive care, la rîndul lor, vor transmite 
întregului activ obștesc din asociații 
cunoștințele acumulate, se asigură pre
misele succesului deplin al tuturor ac
țiunilor.

Din relatările corespondenților noștri
DEMONSTRAȚII SPORTIVE LA SATE

De curînd, membrii UCFS din aso
ciația sportivă Știința din Slatina au 
analizat activitatea desfășurată în anul 
1963. Una dintre problemele dezbătute 
cu acest prilej s-a referit la îndeplini

rea calendarului sportiv. Membrii aso
ciației au participat anul trecut la 25 
de concursuri, dintre care unele s-au 
desfășurat la sate. Cu acest prilej spor
tivii de la Știința au făcut — în fața 
colectiviștilor — demonstrații de gim
nastică, handbal, atletism și volei. Pen
tru ca un număr cît mai mare de tineri 
să ise inițieze în sport au fost pregătiți 
48 de instructori voluntari din rîndurile 
elevilor.

C D1CU

ACTIVITATE 
NECORESPUNZĂTOARE

Consiliul asociației sportive Flamura 
roșie din comuna Cîrța, raionul Fă
găraș, (președinte Victor Rădulescu), 
a avut anul trecut o activitate necores
punzătoare. S-au organizat puține com
petiții sportive de mase, dar chiar și 
la acestea a participat un număr re
dus de tineri. Spartachiada de vară a 
tineretului s-a desfășura* în anonimat 
și nici cea de iarnă (ediția 1963— 
1964) nu se desfășoară în bune condi
țiuni. La întrecerile Sparlachiadei de 
iarnă au participat pînă acum... 7 spor
tivi la tenis de masă I

B. STOIC1U și T. LANCEA

FETELE — SPORTIVE ACTIVE
în comuna Buru (Cîmpia Turzii) 

adunarea generală a asociației sportive 
Arieșu! s a bucurat de o largă parti
cipare.. Din cei aproape 100 de membri 
UCFS prezenți în sala „Carierei de 

piatră", 43 erau fete. Multe dintre ele 
participă cu regularitate la întrecerile 
de atletism, volei, șah, turism și tir.

V. ȘTEFANESCU

MUNCA INTENSA 
NUMAI IN DOUA SECȚII

Anul trecut activitatea sportivă des
fășurată în asociația Drapelul roșu din 
Sibiu a fost mai rodnică decît în 1962. 
Cu toate acestea, după cum a reieșii 
din cuvintul participanților la adunarea 
generală, existau posibilități și mai 
mari pentru impulsionarea activității 
sportive. Doar secțiile de volei și po
pice se pot mindri că au organizat 
pentru iubitorii acestor sporturi o ac
tivitate mai intensă. După încheierea 
primei părți a campionatului regional 
feminin de volei, echipa asociației se 
află pe primul ioc. Secția de popice 
(36 sportivi — dintre care 12 legiti
mați) participă cu succes în campio
natul orășenesc, categoria a II-a. Ce
lelalte secții — șah, tenis de masă și 
turism — au avut o activitate spo
radică.

I II.IE

1NCA 3$) DE MEMBRI UCFS
i n ■

Consiliul asociației sportive Progre
sul I.G.O.-Onești a manifestat anul tre
cut un interes deosebit pentru înscrie
rea oatHfnțlpr/wuiiiii;: în UCFS. Darea 
de seamă a consiliului asociației arată 
că în !9f>‘ att primit carnetul de mem
bru al UCFS incă 35 de muncitori 

din întreprinderile din localitate care 
activează în asociația sportivă l.G.O. 
Paratei cu aceasta au fost organizate 
numeroase competiții sportive de mase 
la care au participat peste 1400 de oa
meni ai muncii.

GH. GRUNZU și C. CRĂCIUN

SPORTIVII LUGOJENI 
PREZENȚI LA DISCUȚII

In majoritatea celor 77 de asociații 
sportive din raion și orașul Lugoj s-au 
desfășurat adunările generale de dări 
de seamă. Au luat parte la discuții 220 
de sportivi, care au analizat temeinic, 
activitatea depusă de consiliile asocia
țiilor sportive respective, și au făcut 
propuneri pentru îmbunătățirea muncii.

1. LEȘ
REZULTATE BUNE 
LA SCHI ȘI BOB

Membrii asociației sportive Voința — 
Sinaia au desfășurat în 1963 o intensă 
activitate. O bună parte dintre ei au 
participat cu succes la competiții spor
tive cu caracter republican. Astfel,

sc.hioara Mihaela Stoenescti a cucerit 
titlul de campioană a R.P.R. Sportivii 
asociației au ocupat, de asemenea. 14 
locuri 1 în competițiile „Cupa Valea 
Albă", „Cupa Vaîea lui Carp", „Cupa 
Dipamo", „Cupa RP.R.“ ș.a Schiorii 
Dan Focșeneanu, AThaela Sioenescu, Ni
colae Andreescu, Constantin Vulpe au 
fost evidențiați cu prilejul adunării 
generale a asociației. De asemenea, ho
herii asociației Voința s-au evidențiat 
în „Cupa R.P.R." ediția 1963, reușind 
să cîșiige locurile 1, 2 și 3 la bob de 
2 persoane prin Radu Oancea, Con
stantin Cotacu, Alexandru Oancea, Ni- 
culae Nițulescu, ion Stoicu, Mihai Fa
că leț

I. SUDITU

SPARTACHIADA DE IARNA 
LA TOATE SPORTURILE

De curînd a avut loc adunarea ge
nerală a membrilor UCFS din cadrul 
cooperativei „Mobilă și tapițerie" 
(București). S-a subliniat, ca un as
pect pozitiv, faptul că consiliul aso
ciației (președinte D. Nedelcovici, se
cretar E. Grancea) a acordat o atenție 
deosebită organizării unor concursuri 
accesibile masei membrilor UCFS. La 
ediția actuală a- Spartachiadei de iarnă 
participă aproape 500 de sportivi și 
sportive (din totalul de 600 de coope
ratori). In fruntea întrecerilor se află 
sportivii Ion Nedelcu (președintele co

operativei), Nicolae Andreescu, Doina 
Baraca, Gheorghe Buruiană și Eugen 
Pop. Consiliul asociației va organiza 
peste cîteva zile pentru sportivii evi
dențiați în întrecerile Spartachiadei 
de iarnă un concurs de clasificare, pre
văzut — de altfel — în plamil 
muncă pe 1964. De subliniat că anul 
trecut, cu prilejul întrecerilor Sparta
chiadei de vară, au luat ființă-noi sec
ții pe ramură de sport Cea-' mai-- pu
ternică : secția de volei.

T. FURCILA



O adevărată pepinieră de campioni
La cîteva minute de mers pe jos 

din centrul orașului Piatra Neamț, că
lătorul dă de vechea clădire cu două 
etaje a școlii medii „Petru Rareș“. 
Inlr-una din curțile școlii se află te
renuri de volei și baschet, acoperite 
cu zgură roșie și o construcție, mai 
puțin îmbătrînită de vreme decît clă
direa școlii : sala de gim
nastică. între exteriorul 
și interiorul construcției 
este o diferență de vîrstă 
de aproape un secol. Ești 
plăcut surprins că zidu
rile groase de piatră adă
postesc o sală de sport 
dintre cele mai moderne, 
cu pardoseală din lino

leum, cu tot felul de apa
rate de gimnastică și de 
măsurat calitățile fizice 
ale sportivilor, cu vestiare 
confortabile și lumină 
fluorescentă. Sus, la etaj, 
lingă balconul sălii sînt 
două cămăruțe. într-una 
este magazia în care ma
terialele și echipamentul 
sînt aranjate cu mult simț 
gospodăresc, în rafturi, 
iar în cealaltă se află bi- 
rotii directorului Școlii 
sportive de elevi — pro
fesorul de educație fizică 
Constantin Săvinescu. De 
jur împrejur vezi puz
derie de cupe și fanioane 
multicolore câștigate de 
sportivii școlii în cei cîțiva ani de 
existență a S.S.E. Piatra Neamț.

Stînd 
vinescu, am aflat că școala pe care o 
conduce 
volei și 
mares... alb, fiind creată doar de 
anul trecut. In schimb, tinerii baschet- 
baliști, schiori și voleibaliști — băieți 
și fete — se pot mândri că sînt...

cuceritorii trofeelor sportive din bi
roul directorului. Baschetbaliștii și-au 
însușit cu ușurință elementele de teh
nică ale sportului lor preferat, obți- 
nînd rezultate remarcabile. Din suita 
succeselor lor amintim doar urmă
toarele : de șase ori locul I în cam
pionatul republican de juniori pe re-

C. Săvinescu am reținut numele 
P. Bălanescu (media notelor sale 
anul școlar 1961/1962 — 9,86), al
D. Dracinschi, E. Una line (media 
învățătură 9,56), iar dintre cei mai 
mici pe A. Andone cu 10 pe toată 
linia. ..

Nici practicanții jocului cu mingea

tui 
în 

lui 
la

Schiorii de la Școala sportivă de elevi din Piatra
Foto :

Neamț înaintea unui antrenament.
C. Săvinescu

de vorbă cu profesorul Să-

are 4 secții: baschet, schi, 
handbal. Ultima are un pal-

giunea Bacău, de două ori locul I la 
faza pe zonă a campionatului repu
blican de
S.S.E." de 
cipat 10 
manță de 
neul final 
pentru școlile sportive de elevi. Din
tre baschetbaliștii notați mereu cu 
bine la jocuri din carnetul antrenorului

juniori, locul I în „Cupa 
la Sibiu (unde au pârtiei- 

echipe) și recenta per f or
ia Brașov, locul II în tur
ul concursului republican

lăsat mai prejos, 
mărturie: la bă

o t e critice
SPORTURI DATE UITĂRII

Tinerii și vîrstnicii din Ploiești dor
nici să patineze încearcă — ca și în 
ceilalți ani — un sentiment de re
gret, neputînd practica patinajul. „în 
orașul nostru, ne scrie inginerul N. 
LA1NAS, patinajul este foarte mult 
iubit, dar nimeni nu se interesează de 
acest sport. Fiul meu, Nicușor, — și 
alți copii, desigur, —- sînt puși în si
tuația de a încerca să patineze pe ză
pada bătătorită în loc să se întîlneas- 
că pe un teren amenajat special".

Am aflat mai departe, că tov. N. 
Eainas a fost de curînd oaspetele o- 
rașului Sibiu. Aici a văzut numeroși 
tineri și vîrstnici, zeci de fete și bă
ieți pe frumoasele patinoare deschise 
în oraș. Privindu-i se întreba: „De 
ce în orașul Ploiești nu există aceeași 
preocupare ca la Sibiu, Brașov etc., 
pentru sporturile de iarnă ? De ce nu 
se amenajează patinoare naturale atît 
de mult dorite' de amatorii de patinaj 
și hochei din Ploiești?

Răspunsul la aceste întrebări ni l-a 
dat tov. Dan Moldoveana, metodist la 
consiliul regional UCFS Ploiești, care 
ne-a spus că asociațiile sportive plo- 
ieștene nu au folosit timpul prielnic 
pentru amenajarea de patinoare natu
rale. Și cînd te gîndești că terenurile 
de volei, baschet și handbal ale aso
ciației Voința, baza de handbal a clu
bului Petrolul, grădina cinematogra
fului Popular etc. ar putea fi ușor 
transformate în patinoare, nu poți în
țelege nepăsarea cu care privesc se
zonul de iarnă consiliile asociațiilor 
sportive și organele UCFS din Ploiești.

Dar iarna nu s-a., terminat încă. 
Sportivii din Ploiești sînt deci opti
miști...

CÎND

masă de tenis. In schimb, pe scenă 
tăceau repetiție echipele artistice.

— Unde are loc concursul nostru ?, 
l-au întrebat elevii cînd pe tov. Ro
mulus. Toma, cînd pe profesoara Maria 
Popescu.

— S-a suspendat, răspundeau scurt 
cei doi profesori de educație fizică.

Elevii nu au îndrăznit să întrebe de 
ce s-a suspendat concursul. Noî însă 
am cerut explicația cuvenită și am 
primit următorul răspuns: „Nu avem 
masă. De mai multă vreme, masa 
care are un defect la un picior stă 
în magazia cu materiale sportive. Și 
chiar dacă o puteam folosi sala era 
ocupată cu alte activități".

Ce rost a mai avut în cazul acesta 
programarea concursului ? E ca și 
cum ai pleca la vînătoare fără pușcă.

PE URMELE UNEI SCRISORI

peste plasa nu s-au 
Rezultatele lor stau 
ieți, locul I (de două ori consecutiv) 
la campionatele republicane de juniori 
faza pe regiune, locul II în ultima edi
ție a „Cupei Primăverii", competiție 
rezervată școlilor sportive de elevi; 
la fete,- de patru ori consecutiv locul I 
pe regiune la campionatele de juniori 
și de două ori campioane ale țării.

Dintre rezultatele obținute de schiori 
amintim doar unele : toate locurile I 
la probele de juniori și seniori la eta
pele regionale ale campionatului repu
blican din ultimii doi ani ; locul patru 
în finala de anul trecut a campiona
tului republican școlar (au fost între- 
cu ți numai de schiorii orașelor Pre
deal, Sinaia și Brașov).

Aceste performanțe, cu care se 
mândrește pe bună dreptate întregul 
oraș, se datoresc în primul rînd mi
nunatelor condiții create sportului șco
lar din țara noastră, seriozității cu 
care se pregătesc tinerii de la S.S.E. 
precum și muncii entuziaste și asidue 
a antrenorilor școlii — prof. C. Săvi
nescu (antrenor la baschet și schi), 
prof. Maria Săvinescu (antrenoarea 
voleibalistelor) și N. Teodorescu (an
trenorul echipei de volei băieți).

Sperăm că la toamnă vom consemna 
cu bine și activitatea celei mai tinere 
secții a școlii, cea de handbal.

T. RABȘAN

PLECI LA VÎNAT FARA 
PUȘCA

se încheiaseră cursurile preNici nu
mului trimestru și pe sălile modernei 
Școli medii nr. 36 din București apăru
seră afișe care anunțau un bogat 
program sportiv pentru elevii rămași 
in Capitală în timpul vacanței de iar
nă. Concursuri de patina], șah și tenis 
de masă, iată numai cîteva din 
cerile la care erau invitați micii 
tivi. Vremea însă nu a tinut 
mult cu amatorii de patinaj. In
gheții care se topise, elevii așteptau 
cu mare bucurie întrecerile de tenis de 
masă, un sport mult iubit în această 
școală. Bucuria lor însă a fost de 
scurtă durată, pentru că în ziua cînd 
au venit să participe la competiție au 
rămas pur și simplu nedumeriți i în 
sala de festivități unde trebuia să 
aibă loc concursul nu ss redea nici a

De la Turnu Severin am primit o 
scrisoare a dr. MIRCEA ELIESCU 
care ne informa despre situația șa
hiștilor severineni. „Este regretabil ca 
într-un centru de raion activitatea șa- 
histă să fie nulă și aceasta nu din 
lipsă de jucători ci din cauza indife
renței cu care este privit acest sport 
de consiliile asociațiilor sportive".

Intr-adevăr, la Tr. Severin există 
numeroși jucători de șah, multi dintre 
ei avînd categoria a Il-a și chiar ca
tegoria 1 de clasificare. Âceștia sînt 
grupați în jurul asociațiilor Metalul, 
Voința și Progresul, ultima asociație 
constituind pînă acum cîțiva ani o 
adevărată pepinieră a șahiștilor seve
rineni. Acum însă... Clubul Progresul, 
fiind prost întreținut, a devenit neco
respunzător. Imaginați-vă un local cu 
mese defecte, cu garnituri de șah in
complete și cartoane uzate. Și, în 
plus, în ultima vreme localul este 
mai mult închis. Iar atunci cînd o- 
bloanele sînt deschise îi vezi pe șahiști 
în jurul meselor cu căciulile și pal
toanele pe ei, pentru că, deși există 
un salariat al clubului, acesta nu 
foc în sală.

— Intr-adevăr, ne-a spus tov. 
Tutunaru, președintele consiliului 
ional UCFS, consiliul asociației 1

LA PLOIEȘTI:

Concurs de haltere
pentru juniori

Recent, s-a desfășurat la Ploiești un 
concurs de haltere rezervat juniorilor 
din localitate. Dintre rezultatele mai 
bune amintim pe cele obținute de 
Constantin Cristea, care la categoria 
ușoară a totalizat 305 kg.

La categoria cocoș pe primul loc 
s-a clasat N. Georgescu cu 215' kg., iar 
la categoria pană, Victor Ouatu a 
cîștigat întrecerea cu 220 kg.

C. AVERCHE-coresp.

O reușită

face

...Printre școlarii bucureșteni
izitînd cîteva școli din Capi
tală, am putut constata grija pe 
care o manifestă consiliile 

asociațiilor sportive din școli, ca
drele didactice de specialitate, con
ducerile de școli pentru o cît mai 
bună desfășurare a Spartachiadei. Și, 
firește, am observat că atenția profe
sorilor de educație fizică s-a îndreptat 
către organizarea a cît mai multor 
concursuri de săniuș, patinaj și schi. 
Exemple pozitive tn această direcție ne 
oferă multe institute bucureștene de în- 
vățămînt. Iată, de pildă, ce au făcut 
pînă acum organizatorii competiției ia 
Școala medie nr. 6 din raionul Grivița 
Roșie. Buni gospodari, ei au folosit 
toate posibilitățile pentru extinderea 
patinajului în rîndul elevilor. In acest 
scop, consiliul asociației sportive, spri
jinit de organizația U.T.M., a amena
jat un patinoar în curtea școlii, unde 
sub îndrumarea profesorilor de educa
ție fizică Antoaneta Sidea, Florin Jipa, 
Tănase Rotaru și Valeriu Muntean» 
s au făcut o serie de antrenamente în 
vederea primelor concursuri. In același 
timp, pe o porțiune a lacului Băneasa 
a fost amenajat un al doiiea patinoar, 
mult mai cuprinzător, unde sînt inițiați 
în acest sport mai bine de 100 de e- 
levi și eleve. Timpul favorabil dă în
credere profesorilor de aci că angaja
mentul lor, de a cuprinde la proba de 
patinaj aproape 90 la sută din membrii 
asociației sportive (și să reținem că 
școala numără 780 de membri UCFS) 
va putea fi îndeplinit. Și încă un fapt 
legat de această frumoasă acțiune: cu 
ocazia concursurilor sînt pregătiți o 
serie de instructori sportivi voluntari.

Fără a neglija organizarea con
cursurilor la celelalte ramuri sportive 
ale Spartachiadei de iarnă, catedra de 
educație fizică a școlii de 8 ani nr. 
111 din raionul N. Bălcescu a mani
festat o deosebită preferință pentru 
întrecerile de săniuș. Este și explica
bil, deoarece școala se află în apro
pierea cunoscutului deal al Cociocu
lui, brăzdat in zilele acestea de nenu-

mărate pîrtii albe. Pînă acum în ca
drul a trei „runde" și-au trecut probele 
de săniuș aproape 156 de elevi și ele
ve. De menționat că ultima confrun
tare a entuziaștilor conducători de să
niuțe s-a bucurat de sprijinul organiza
toric al clubului sportiv raional Unirea.

Pe lista asociațiilor sportive școlare 
fruntașe în trecerea probelor specifice 
sezonului se află și cea a Școlii medii 
nr. 15 din raionul 23 August. Aici s-au 
creat condiții dintre cele mai bune pen
tru amatorii de schi. Profesorii de spe
cialitate au găsit în cadrul raionului 
cîteva pîrtii accesibile începătorilor 
(cum ar fi cele de la capătul liniei 14. 
dinspre șoseaua Pantelimon) și. după 
prirr.a ninsoare, cele 30 de perechi de 
schiuri ale școlii ...n-au stat locului. 
Prin rotație, mai bine de jumătate din 
elevii școlii își vor trece proba de schi.

Suita exemplelor pozitive ar putea 
continua. Din păcate, ea este între
ruptă din cînd în cînd de alte exemple 
care ilustrează interesul scăzut acor
dat sporturilor de iarnă de unele con
silii de asociații sportive, lată cum 
sună cîteva răspunsuri...

La Școala medie nr. 5 „Mihail Sa- 
doveanu": „Nimic deocamdată"...

La școala profesională „Electromag
netica" : „Am început Spartachiada cu 
probele de tenis de masă și șah. Săruu- 
șul și patinajul — mai tirziu..."

Răspunsuri pe cit de lapidare, pe a- 
tît de edificatoare. Este adevărat, Spar
tachiada de iarnă are multe probe, dar 
a șterge dintr-un condei, fără o moti
vare serioasă, anumite sporturi atît de 
îndrăgite de tineri și care ar fi trebuit 
să aibă prioritate, dovedește o greșită 
planificare, o orientare nefirească Sau. 
— de ce să nu o spunem ? — como
ditate.

Ar fi fost de dorit ca și la această— 
materie, la sfîrșitul etapei I a marii 
competiții, să nu constatăm nici o co- 
rigență.

T. ST AM A 
N. MARI) AN

Mîine apare revista ilustrată
„SPORT" nr. 2

SPICUIM DIN CUPRINS :

Avancronica J.O. de iarnă de !a Innsbruck
Fotocronica „SPORT" (ultimele evenimente sportive interne)
Spartachiada de iarnă a tineretului
Baschetbaliștii de la Steaua învingători în C.C.E.
4 pagini de FOTBAL (prezentarea echipei Steagul roșu Brașov; 

portretul stoperului Gh. Solomon; interviu cu Constantin; cuvîn- 
tul antrenorului llie Oană; Juventus-Torino etc.).

Portretul olimpic al atletei Lia Manoliu
Caleidoscop rugbistic
A fost inaugurat sezonul de schi
Magazin sportiv etc.

CEREȚI ACEST INTERESANT NUMĂR LA TOATE CHIOȘCURILE DE 
DIFUZAREA PRESEI.

demonstrație

între- 
spor- 
prea 
lipsa

. Ion 
ra- 

spor- 
tive Progresul a neglijat complet sec
ția de șah. Noi am analizat situația 
respectivă și s-au luat măsurile cuve
nite.

...A fost schimbat responsabilul clu
bului, sala va fi utilată cu noi garni
turi de șah, cu un aparat de radio cu 
pikup, se va amenaja un colț roșu, 
iată numai cîteva din măsurile care 
sîntem siguri că îi bucură nespus pe 
iubitorii jocului de șah din Tr. Se
verin.

TRAIAN 1OANIȚESCU

Marți după:amiază, sala Teatrului popular din Oltenița s-a 
umplut pînă la refuz. Se anunțase demonstrația sportivilor 
de la clubul bucureștean Steaua și iubitorii de sport din acest 
oraș voiau să-i vadă la „lucru" pe Silviu Cazan și Ion Panait

lt 
la
se
în

la haltere, pe D. Mustață și I. Zilahi la scrimă, pe boxerii 
Dinu și 1. Ivan și pe luptătorul P. Cîrciumaru. După ce 
colonel R. Platon, care a însoțit sportivii de la Steaua 
Oltenița, a arătat pe scurt celor prezenți în sală felul cum 
pregătesc reprezentanții clubului, succesele obținute de ei 
1963 la marile întîlniri internaționale cît și în campionatele 
republicane, a început demonstrația.

Au evoluat pe scenă gimnaștii, luptătorii, halterofilii și 
scrimerii. O impresie bună au lăsat halterofilii S. Cazan, care 
a ridicat deasupra capului bara de 165 kg și I. Panait pentru 
„performanța" lui de 120 kg ce întrece de peste două ori 
propria sa greutate. Au plăcut în mod deosebit publicului eschi
vele boxerului I. Dinu cît și fandările scrimerului' D. Mustață. 
A fost mult apreciat faptul că antrenorii respectivi au însoțit 
demonstrațiile sportivilor lor cu explicații tehnice.

După terminarea demonstrației, sportivii bucureșteni au fost 
răsplătiți cr vii aplauze. st i

Boxerii Ovidiu Baciu și Ion Dinu demonstrează 
iubitorilor sportului din Oltenița frumusețea „scrii 

mei“- pugilislice.
Foto; Et



IN „CUPA SPORTUL POPULAR” Șl
ÎNTRECEREA JUNIORILOR

• Orașul București și-a desemnat 
echipele pentru faza interregională a 
„Cupei Sportul popular". La junioare, 
primul loc în clasamentul competiției 
l-a ocupat din nou echipa S.S.E. nr. 
2, în timp ee la juniori victoria a re
venit ■— după cum se știe — echipei 
Dinamo. La 2 februarie, S.S.E. nr. 2 va 
întîlni la București echipa din Cons- 

va deplasa la

pentru primul 
(oraș), echipa 

a învins Trac-

tauța, iar Dinamo se 
Constanța.

• în meciul decisiv 
loc în centrul Brașov 
de juniori Luceafărul 
torul cu 24—17 (11—1).

O La Tg. Mureș s-au încheiat între
cerile „Cupei Sportul popular". Ul
timele rezultate, la juniori : S.S.E. I 
Tg. Mureș — S.S.E. Odorhei 11—8 
(4—4). Meci dinamic, cu faze rapide.
S.S.E. II Tg. Mureș — Știința Tg. 
Mureș 18—7 (7—6). S-au remarcat Du
ran și Mureșan (S.S.E.) și Hajnal (Ști
ința). La junioare : Voința Odorhei — 
Harghita Tg. Mureș 5—4 (4—1). Der
biul competiției. Joc de mare luptă, 
în oare și-au 6pus cuvîntul valoarea 
tehnică ți pregătirea fizică mai bună 
a jucătoarelor din Odorhei. Au mar
cat : Teglas (2), Palfi, Maghiar și 
Sandor, respectiv Ștef (2), Toth și 
Ruja. S.S.E. II — Mureșul 8—5 (6—4).

în urma acestor rezultate, clasamen
tele au luat următoarea înfățișare : 
JUNIORI: I. S.S.E. I Tg. Mureș; 2.
S.S.E. Odorhei ; 3. Start (Bolyai) ; 4.

Note și comentarii
Ne-am mai ocupat de acest fapt. Este 

vorba de atitudinea unor jucă
tori față de arbitri, mai precis 

față de decizii greșite sau apreciate 
de ei ca greșite. Revenim asupra a- 
cestui aspect pentru că luni am sur
prins tendințe similare și la unii ju
cători din lot, în partida de verificare 
București A — București B, ceea ce 
ridică o problemă de pregătire — mo
rală și de voință — care trebuie tra
tată cu toată seriozitatea și asupra 
căreia < tragem atenția antrenorilor 
lotului.

Se știe că jucătorii noștri fruntași 
se pregătesc pentru „Cupa orașului 
București". Anul acesta, competiția 
are o importanță deosebită, deoarece 
ea constituie o etapă principală în 
cadrul pregătirilor pentru campionatul 
mondial din luna martie. Și in 
cadrul acestei munci de pregătire 
handbaliștii noștri trebuie să Învețe să 
se stăpinească, IN INTERESUL E- 
CHIPE1, în situațiile în care ar fi deza
vantajați de arbitraje. Ei se vor izbi poate 
și în viitor, chiar în meciuri interna
ționale conduse de arbitri renumiți, 
de decizii greșite sau care li se vor 
părea greșite. Totul este ca jucătorii 
— printr-un efort de voință — să-și 
înfrîngă orice început de enervare, să

au
a

A luat sfîrșit turul, campionatului

(Bo-

S.S.E. II; 5. Știința; 6. S.S.E. HI. 
JUNIOARE : 1. Voința Odorhei ; 2. 
Harghita Tg. Mureș; 3. S.S.E. I ;~4.
S.S.E. II ; 5. Mureșul ; 6. Start 
lyai). (1. Păuș, coresp. reg.).

COMPETIȚIA SENIORILOR 
ÎN CAPITALA...

Eohipele hucureștene «e vor întîlni 
mîine după amiază, în Bala Floreasca, 
în cadrul unei noi etape a „Cupei 
F.R.H.". Din programul jocurilor se 
desprinde întîlnirea Dinamo — Ra
pid, care promite un spectacol inte
resant. în completarea reuniunii se va 
desfășura și un meci între selecționa
tele masculine A și B ale orașului 
București. Iată ordinea desfășurării 
partidelor : ora 14,30 : Spartac — 
Steaua (m), ora 15,45 : Progresul — 
Electromagnetica (f) ; ora 16,45 : Rapid
— Confecția (f), ora 17,45 : Bucu
rești A — București B, ora 19 : I.C.F.
— Rafinăria Teleajen (m) și ora 20,15: 
Dinamo — Rapid (m).

Rezultate din ultima etapă : Dinamo
— București juniori 27—5 (12—41) ; 
I.C.F. — Spartac 25—19 (16—6).

...Șl ÎN TARĂ

BRAȘOV. Cîștigînd ultimele meciuri 
cu Luceafărul (20—14) și Tractorul 
(13—8), echipa feminină Partizanul 
roșu a acumulat 17 puncte (din 20 
posibile), ocupînd primul loc. Ea a

le trateze cu calm, să-și concentreze 
mai departe atenția asupra jocului, să 
se abțină de la orice protest, care pe 
Ungă nervozitate și, deci, nesiguran
ță în controlul asupra balonului și 
jocului, aduce și eliminări — tempo
rare sau definitive —, purilnd echipa 
în inferioritate numerică, situație de 
care poate profita adversarul.

Acest exercițiu de voință e bine să 
fie pus in practică acum, in perioada 
de pregătire, care prevede 
jocuri de verificare.

numeroase

De obicei, activitatea 
este concentrată în

dtiminicală 
sala Flo- 

reasca. Aici se dispută, de la 
ora 14 pină noaptea tîrziu, 6, 7 și 
chiar 8 meciuri. Luni, de pildă, parti
dele au luat sfîrșit spre miezul nopții, 
firește, în fața unor tribune goale... Oare 
nu s-ar 
F.R.H." 
săli, și 
Sau să 
minii ?
convenabile și pentru jucători și pen
tru spectatori. Credem că federația 
ar putea ajuta comisia orășenească în 
rezolvarea acestei probleme.

putea ca întîlnirile din „Cupa 
să fie programate în două 
la .Dinamo", de exemplu ? 

fie fixate și în cursul săptă- 
S-ar realiza programări mai

(P. g.).

Mîine, în întrecerea feminina

Rapid — Știința București, 
o adevarată finala de campionat

Cele 10 echipe femini
ne din seria I își încheie 
mîine 
părți a campionatului re
publican. Ultima etapă 
programează o serie de 
partide decisive, care vor 
definitiva — pină la în
ceperea returului — soar
ta clasamentului. Printre 
acestea se numără me
ciul Rapid — Știința 
București (sala Floreas
ca, ora 10,30) —o adevă
rată finală de campionat — 
ca și întîlnirile Unirea — 
Voința București și Vo
ința Brașov — Mureșul 
Tg. Mureș.

Nu mai puțin intere
sant este și cuplajul mas
culin oferit de etapa a 
IX-a amatorilor de bas
chet din Capitală : Steaua 
intîinește pe Rapid; iar 
dinamoviștii bucureșieni 
vor avea de înfruntat a- 
saltul echipei 
București, 
(la Oradea, cu Siderur- 
gistul), Știința Cluj (la 
Craiova, cu Știința) și* 
Știința Tg. Mures (aca-L1 * * * * * 7 8 j „ . „ , . „

• .
Capitalei, rezervat echipelor de juniori,
care a angrenat la această ediție nu 
mai puțin de 34 formații masculine și
feminine, lată clasamentele :

JUNIORI — CATEGORIA 1: 1. C.S. 
Școlar 17 p; 2. Tînărul Dinamovist 16
p: 3. S.S.E. Nr. 2 16 p; 4. Progresul 
15 p: 5. Voința 15 p; 6. Steaua 12 p:
7. S.S.E. Nr. 1 12 p; 8. Ș.M. Nr. 35
11 p; 9. Ș.M. Spiru Haret 9 p; 10. Ra
pid 9 p; CATEGORIA A ll-a: Ș.M. 
Cih. Șincai 14 p; 2. Tinărul Dinamovist
12 p; 3. S.P.C. 12 p: 4. S.S.E. Nr. 2
11 p; 5.Academia Alintară 10 p; 6. 
Ș.M. Nr. 35 58 p; 7. Construcția 8 p;
8. Rapid 7 p; -

JUNIOARE — CATEGORIA I • S S 
E. Nr. 2 14 p; 2. Rapid 11 p; 3. S.S.E. 
Nr. 1 11 p; 4. Progresul 11 p; 5. Ș.M. 
Gh. Șincai 10 p; 6. Ș.M. Nr. 35 7 p; 
7. Olimpia 6 p; 8. Voința 5 p; CATE
GORIA A ll-a: 1. C.S. Școlar I 14 p:
2. Ș.M. Nr. 35 13 p; 3. S.S.E. Nr. 2
12 p; 4. Prtferssul 11 p; 5. C.S. Școlar 
H 10 p; 6. S.S.E. Nr. 1 9 p; 7. Unirea 
8 p; 8. Mătasea Dudești 7 p.

CR. POPESCU-coresp.
Aseară, . Wa București a întrecut 

Mureșul ToJ Aluteș cu scorul de 62--47 
(22—21), intriun meci restant — din 
campionatul feminin, seria I.
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să, CU Politehnica Cluj) Anca Racov,l« ~ P« care o vedeți in acțiune — a 
r .. „ , marcat o jorma buna in acest campionat. Ea va fi

pornesc favorite m cele-- uaul elementele de bază ale echipei Rapid, în 
la lie partide ale etapei de nuine cu Știința,

jocurile primei

Știința 
Dinamo

AZI

MIINE

orășenească a „Cu- 
sfîrșit. Pe primele 
echipa feminina 
Artur Hofman) și 
Petrolul (antrenor

MANIFESTAȚIILOR SPORTIV 
DiN CAPITALA" Sfe

BASCHET. Sala Floreasca, de la 
ora 17: Mătasea Dudești — Olim
pia Buc. (feminin, seria a ll-a) și 
Dinamo București — Știința Bucu
rești (masculin, seria I), Chimia 
Suceava — Aurul Brad (masculin, 
seria a ll-a).

BOX. Sala Dinamo, de la ora 
19: întîlnire amicală între echipele 
Dinamo și Metalul Buc.

VOLEI. Sala Giulești, de la ora 
17: Progresul — Dinamo (f) și 
Voința — Metalul (f).

fort urmată în clasament de Tractorul 
cn 14 p, și Rulmentul cu 12 p. (T. Ma
nia ți E. Bogdan-coresp.).

<CLUJ. întrecerile „Cupei F.R.H." 
continuă în localitate. Iată ultimele 
rezultate din turneul feminin : Știința 
Institutul pedagogic — Rapid 12—T, 
CjS. Școlar -— Rapid 8—3, Știința 
Institutul pedagogic -— Flamura roșie 
9—0. (P. Radvany-coresp.).

PLOIEȘTI. Faza 
pei F.R.H." a luat 
locuri s-au clasat 
SS.E. (antrenor 
formația masculină 
O. Velicu), care vor reprezenta orașul 
Ploiești în faza următoare a compe
tiției. fGh. Alexandrescu și M. Po- 
pescu-coresp.).

TG. MUREȘ. — în cadrul „Cupei 
F.R.H." s-au înregistrat rezultatele : 
SENIORI : Știința I Tg. Mureș — Fo
restierul Reghiu 29—3 (19—2), Voința 
— I.C.O. 37—10 (12—2), Forestierul 
Reghin — Constructorul Tg. Mureș 
16—12 (6—8) ; SENIOARE : Mureșul 
Tg. Mureș — Voința Odorhei 16—12 
(11—6). în clasamente, primul loc este 
ocupat de Știința I Tg. Mureș la se
niori și Mureșul Tg. Mureș la seni
oare. (I. Păuș, coresp. reg.).

Se putea face mai mult
Ca în toate celelalte discipline spor

tive, anul 1963 a marcat un evident 
progres și în activitatea de călărie și 
pentatlon modern, analizată recent în 
cadrul ședinței lărgite a biroului fede
rației de specialitate. S-au spus lucruri 
frumoase despre munca antrenorilor și 
sportivilor, despre „asaltul" pe care ti
nerii călăreți l-au dat — în anul care 
a trecut — spre locurile fruntașe în 
campionatele republicane, despre unele 
rezultate valoroase obținute pe plan 
internațional etc. Mai trebuie de ară
tat că centrele din provincie și-au fă
cut simțită prezența mai mult ca ori- 
cîtid în activitatea de performanță ; au 
pregătit numeroase cadre tinere, cu 
reale perspective.

Participanții la ședință au așteptat 
cu justificat interes analiza îndeplinirii 
principalelor obiective privind activita
tea de performanță, in special în do
meniul călăriei, deoarece pentatlonul 
modern a avut un program competi- 
țional mai redus în anul trecut Tre
buie să spunem că, în general, darea 
de seamă a răspuns întrebărilor legate 
de saltul calitativ înregistrat în dife
ritele ramuri ale călăriei. Dar, nu toa
te răspunsurile au fost ■ 
rerea noastră — analitice 
convingătoare.

S-a vorbit mult despre evoluția că
lăreților fruntași — și în special a e-

- după pă
și mai ales

BASCHET. Sala Flore-asca, de la 
ora 8: I.C.F. — S.S.E. Constanța 
(feminin, seria a ll-a), Unirea — 
Voința București (feminin, seria I), 
Rapid — Știința București (femi
nin, seria I) și Rapid — Steaua 
(masculin, seria I).

HANDBAL. Sala Floreasca, de 
la ora 14,30: Jocuri în cadrul „Cu
pei F.R. Handbal". La ora 17,45,

în

chipei de obstacole — în concursurile 
internaționale. La loc de cinste figurau, 
în tabelele expuse, cele 9 locuri 1, 6 
locuri II, 15 locuri III, în total cele 
57 premii pentru locurile I—IV cuce
rite la concursurile internaționale din 
anul 1963. Sînt performanțe care tre
buie apreciate, dar nu... supraaprecia- 
te. Pentru că, așa cum au arătat și 
unii dintre participanții la discuții, nu 
toate aceste premii reprezintă perfor
manțe de valoare internațională ridica
tă și, adăugăm noi, unele au lost cu
cerite în probe cu un grad redus de 
dificultate, unde valoarea călăreților și 
a cailor noștri aproape că nu admiteau 
alte rezultate. Că așa stau lucrurile o 
dovedește faptul că, în ciuda unor ex
cepționale condiții de afirmare deo
sebită pe plan internațional (călăreții 
de obstacole au participat la 7 mari 
competiții hipice — cele mai mari din 
Europa), călăria s-a numărat la sfir- 
șitul anului trecut printre sporturile ră
mase în urmă în ceea ce privește în
deplinirea normelor preolimpice.

Comportarea nesatisfăcătoare 
probele pe echipe a fost, ce-i drept, 
analizată in darea de seamă, arătîn- 
du-se că ea se datorește în mare mă
sură și unor condiții obiective (acci
dentarea unor cai de valoare care, to
tal sau parțial, nu au putut fi folosiți 
în probele respective). Nu este o scu
ză fără temei, ci o explicație de care 
trebuie să se țină seama în aprecierea 
rezultatelor. Nu este însă singura ex
plicație cu privire la comportarea me
diocră a călăreților de obstacole și bi
roul federal trebuia să analizeze cu 
mai multă profunzime, cu mai multă 
exigență, adevăratele cauze care au 
generat aceste lipsuri. „Nu ne-am pre
gătit corespunzător și ne-am hazardat 
in îndeplinirea tiijor obiective care ce
reau mai mulță jnuncă, mai multă 
chibzuială — spunea în cuvîntul său 
maestrul sportului Gh. Larțga. Nu sînt 
de acord cu aprecierile pozitive cu
prinse în darea de seamă. Rezultatele 
obținute sînt sub posibilități, sub aș
teptări. Ne-ain grăbit să „luăm piep
tiș" două turnee grele fără o pregătire 
la nivelul cerut de valoarea acestor 
competiții...".

Ce părere are federația de speciali
tate în legătură cu pregătirea călăreți
lor noștri pentru aceste concursuri ; 
cum a îndrumat și cum a controlat ac
tivitatea colegiului de antrenori ?

Despre această grabă dăunătoare, de 
exemplu, și despre insuficienta răs
pundere cu care a fost tratată proble
ma calității procesului de instruire-an- 
trenament, a vorbit și antrenorul sibian 
Al. Purcherea, care a reliefat diferen
țele supărătoare de stil (in conduce
rea calului și în efectuarea parcursuri
lor) în lotui' de obstacole, lipsa unui 
lucru metodic 
cientă a celor 
gătire.

De această 
vinovată, în primul rînd, federația de 
specialitate, biroul federal care a cam 
„crezut pe cuvînt" că lucrurile merg 
excelent, că „micile defecțiuni" nu vor 
împiedica afirmarea hotărîtă a călăriei 
din țara noastră pe plan internațional. 
Și, ca atare, n-a controlat și n-a luat 
din timp măsurile corespunzătoare.

Mulți dintre cei inscriși la cuvint 
vorbit despre colegiul de antrenori, 
rătînd că acest important organ 
orientare a întregului proces de pregă- 

intens, folosirea msufi- 
mai noi metode de pre-

stare de lucruri se face

au 
ă- 
de

meci de verificare București A — 
București B (m).

BOX. Sala Vulcan, de la ora 10: 
turneul juniorilor din Capitală.

VOLEI. Sala Giulesli, de la ora 
10,30: Rapid — C.f>.B. (f).

FOTBAL. Teren Giulești, de la 
ora 10,30: Meciuri de pregătire 
ale echipei Rapid cu Ascensorul 
și Laminorul.

tire nu a reușit să imprime un stil de 
muncă colectiv, să angreneze pe toți 
specialiștii în elaborarea celor mai co
respunzătoare măsuri. Din această cau
ză, continuă să existe păreri din cele 
mai contradictorii cu privire la pregă
tire, Ia formarea echipelor, la aprecie
rea unor rezultate etc.

Nu ne depărtăm de problema muncii 
colegiului de antrenori nici dacă luăm 
în discuție pregătirea tinerilor călăreți. 
Iată cîteva din părerile călărețului Cris
tian Țopescu, în această direcție: 
„Nouă, tinerilor călăreți, nu ni se spu
ne nimic din cele ce se întîmplă la 
marile competiții la care participă 
sportivii fruntași. Ar fi mai mult de- 
cît utile discuții din care să desprin
dem concluzii prețioase pentru pregăti
rea noastră la un nivel mai ridicat 
In lotul de obstacole, călăreții și-ar, 
însușit diferite stiluri. Noi ce trebuie 
să facem ? Spre care stil trebuie să 
tindem și care sînt lucrurile la care 
trebuie să renunțăm? Colegiul de an
trenori ne-ar putea ajuta mult dacă ar 
organiza asemenea discuții pe margi
nea celor mai importante probleme teh- 
nico-metodice. Astfel, fiecare din antre
norii care se ocupă de tinerii călăreți 
va acționa după propriile sale criterii 
și numai pe baza experienței sale". „

Ne-am oprit îndeosebi asupra proble
melor ridicate de activitatea călăreți
lor de obstacole tocmai pentru că aici, 
se pare, există mai multe lucruri încă 
nepuse la punct, tocmai penlru că — 
după părerea noastră — în această 
spectaculoasă ramură a călăriei nu sînt 
folosite suficient posibilitățile existente 
pentru realizarea unui salt valoric în
semnat.

Planul de măsuri al federației de 
specialitate s-a axat pe obiective pre
cise, actuale și îndeplinirea lui va con
tribui, fără îndoială, la o substanțială 
îmbunătățire a muncii. Considerăm că, 
în plus, trebuie să se acorde mai multă 
atenție competițiilor interne (evident 
neglijate în ultima vreme) și în spe
cial campionatelor republicane. De ase
menea, este neapărat necesară îmbo
gățirea conținutului muncii de pregăti 
re, folosindu-se mai mult ca pină acum 
— și numai la nivelul loturilor — cele 
mai noi și eficace metode de antrena
ment. Colegiul de antrenori trebuie să 
se ocupe cu mai multă răspundere de 
munca secțiilor, de tinerii călăreți de 
obstacole, de asigurarea unei baze ști
ințifice superioare în pregătirea aces
tora.

Din problemele cuprinse în darea de 
seamă, referitoare la activitatea desfă
șurată in celelalte ramuri precum și 
la pentatlon modern, trebuie reținute 
progresele realizate la dresaj, unde in 
anul 1963 s-a reușit pentru prima oară 
formarea unei echipe 
olimpică, formație care 
zultate promițătoare. De 
arătat că în anul care a 
bunătățit considerabil și 
lăreților și cailor de probă completă 
și că s-au obținut unele succese și în 
pregătirea sportivilor din lotul de pen
tatlon modern. In toate aceste ramuri 
se putea insă face mai mult și anul 
1964 trebuie să constituie pentru clu
burile și asociațiile cu secții de călă
rie, pentru toți călăreții, pentru toți an
trenorii, pentru biroul federal, anul c, 
care călăria și pentatlonul modern să 
ocupe un loc în rîndul sporturilor frun
tașe în activitatea de performanță din 
țara noastră.

pentru proba 
a obținut re- 
asemenea, s-a 
trecut s-a îm- 
pregătirea că-



Spre o activitate mai rodnica
Ședința de analiză a echipei U. T. A.

De curînd, conducerea secției de 
fotbal de la U.T. Arad a analizat acti
vitatea desfășurată de echipă în turul 
campionatului de fotbal ediția 1963— 
1964.

Atît raportul de activitate, prezen
tat de tov. Gheorghe Laza, președin
tele secției, cît și cei care au luat cu- 
vîntul la discuții, au subliniat faptul 
că, față de ultimii doi ani s-a făcut 
simțită o oarecare înviorare a activi
tății. U.T.A. a susținut în sezonul de 
toamnă 25 de jocuri (12 de campio
nat, 6 internaționale și 7 amicale), 15 
soldate cu victorii, 3 terminate la ega
litate și 7 cu infringeri.

La prima vedere s-ar părea că bi
lanțul din toamna trecută este satis
făcător. Analizindu-se însă mai amă
nunțit comportarea echipei, s-a văzut 
că nu au fost folosite în întregime po
sibilitățile existente. Ba, mai mult, da
torită subestimării unor adversari, e- 
chipa a pierdut puncte prețioase într-o 
serie de partide jucate chiar pe teren 
propriu.

Ocupîndtt-se de problema disciplinei 
în pregătirea fotbaliștilor, în raport s-a 
arătat că majoritatea jucătorilor par
ticipă cu regularitate la antrenamente, 
pregătindu-se cu conștiinciozitate. Prin 
ire cei mai sîrguincioși se numără 
Coman, Floruț, Tomeș, Bacoș, Neamțu, 
Mețcas, Țîrlea și Selimeși. Nu același 
lucru s-a spus despre jucătorii Ion Va- 
sile, Leac, Sîrbu și Farcaș, care nu 
depun suficiente eforturi la antrena
mente, se ocupă puțin de îmbunătăți
rea tehnicii individuale etc. De aseme
nea, au fost criticați fotbaliștii Comisar 
și Capaș. Datorită deselor abateri de 
la viața sportivă, ei au dat un ran
dament scăzut în formație. Cei' criti
cați an avut în ședință o atitudine po
zitivă. Luînd cuvîntul, Capaș, Comisar, 
Farcaș și Ion Vasile și-au făcut o auto
critică sinceră, s-au angajat ca 
viitor să-și lichideze lipsurile, să 
vină mai utili echipei.

In cadru! ședinței au mai 
vîntul tovarășii A. Parfenie, 
drejczik și I. Leb care au 
importanța intensificării în
muncii de educație, de ridicare a nive
lului politic, profesional și de cultură

în 
de-

luat 
Gh. 
subliniat 
viitor a

Ctl- 
On-

al fotbaliștilor de la U.T.A. 
datorie revine în primul rînd

generală 
Această 
conducerii secției care trebuie să se 
ocupe cu mai multă atenție de proble
me ca acelea de mai sus. „Este de ne
conceput ca un sportiv fruntaș, de tip 
nou, să nu fie în același timp și un 
cetățean cult, un muncitor cu o bună 
calificare și cu o înaltă conștiință so
cialistă", a spus unul dintre vorbitori.

In cadrul ședinței, o atenție deose
bită a fost acordată activittății echi
pelor de juniori și de pitici. Sub îndru
marea antrenorului A. Dan sînt in- 
struiți 35 de juniori și 42 de copii. 
Mulți dintre aceștia s-au remarcat în 
mod deosebit Tineri ca Czako II, A- 
xente, Steiner, Grozescu, Gligor și alții 
au intrat în 
Braun și N. 
promovați în

In urma acestei ședințe a reieșit 
limpede încotro trebuie îndreptate efor
turile colectivului secției de fotbal. 
Astfel, antrenorii și jucătorii trebuie 
să folosească din plin perioada pregă
titoare. In lupta sportivă, fotbaliștii 
textiliști vor trebui să dea dovadă de 
mai multă dragoste față de culorile 
asociației, să-și înfringă timiditatea în 
deplasare. Antrenorii au datoria să 
muncească cu perseverență pentru ca 
formația să-și însușească temeinic prin
cipiile

lată 
trebuie 
cătorii
încrederea miilor de 
balului din orașul de

Antrenamente pe zăpadă...

vederile antrenorilor C. 
Dumitrescu pentru a fi 
prima garnitură.

de joc ale sistemului 1-4-2-4. 
— pe scurt — calea pe care 
s-o urmeze de aici încolo ju

de la U.T.A. pentru a răsplăti 
iubitori ai fot- 

<pe Mureș.

ȘTEFAN lACOB-coresp.
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Corespondenții ne scriu despre

PREGĂTIRILE ECHIPELOR
METALUL BUCUREȘTI SIDERURGISTUL HUNEDOARA

Metalurgiștii bucureșteni și-au în
ceput pregătirile în ziua de 10 ianuarie. 
Antrenamentele se desfășoară în spi
ritul indicațiilor tehnico-metodice date 
de F.R.F. Antrenorul Augustin Botes- 
cu pune acum accentul pe pregătirea 
fizică generală, urmînd ca treptat să 
se acorde importanță pregătirii tehnice.

lată Iotul echipei Metalul București: 
Niculescu I, Petre, Stefănescu, Szabo, 
Tudor, Stere, Niculae, P. Popescu, Pro- 
topopescu, Buzatu, Roman, Pigulea, 
Niculescu II, Al. Lazăr, Tîrțău. La pre
gătiri participă și cinci elemente ti
nere, talentate, provenite din echipa de 
juniori: Șerban Ștefan, Ion Nicolae, 
Dumitru Bîrsan, Marin Dobre și Ion 
Constantin.

Urmărind o întărire a disciplinei față 
de procesul de instruire-antrenament, 
conducerea secției de fotbal a hotărît 
să-l scoată din lot pe jucătorul Dumi- 
triu I eare s-a făcut vinovat de abateri 
repetate de la conduita sportivă.

I. BRATEANU — coresp.

Echipa Siderugistul Hunedoara care 
activează în cadrul categoriei C și-a 
început pregătirile sub conducerea an- 
trenorul-ui E. Stepan. Ședințele de pre
gătire (care se desfășoară atît în sală 
cît și în aer liber) au crescut de la 
două pe săptămînă la patru și vor a- 
junge treptat la șase.

Lotul fotbaliștilor hunedoreni a fost 
împrospătat prin promovarea unor ju
niori talentați. In vederea unei bune 
omogenizări, Siderurgistul va susține 
o serie de meciuri amicale eu echipe 
din campionatul regional și apoi • cu 
formații care activează în categoria B.

Antrenamentele se desfășoară de cinci 
ori pe săptămînă și se bucură de par
ticiparea activă a tuturor jucătorilor. 
Iată lotul: Constantinescu, Boroș, Ni- 
colescu, Mihai, Dinea, Munteanu, Toth, 
Bulbucan, Dobai, Kiss, Nițu, Popo- 
vici, Baban, Crăciuniac, Suteu, Barbu 
și Turcu. Pentru luna februarie sînt 
prevăzute întîlniri amicale cu echipe 

categorie regională, B și C.de

MIHAI VILCEANU — coresp.

Stadionul din Baia Mare e aco
perit de zăpadă, și s-ar părea că 
va rămîne încă multă vreme așa, 
„în vacanță". Totuși zilele trecute 
i-am întîlnit pe teren pe jucătorii 
de la Minerul Baia Mare. Ei iși 
făceau obișnuitul antrenament in 
vederea returului campionatului ca-, 
tegoriei B, sub îndrumarea antre
norului Adalbert Balogh. Erau pre- 
zenți jucătorii Vlad, Bay, Donca, 
Szekeli, Vasilescu, Csoma, Ujvari, 
Ghergheli, Gh. Sasu, Soo, Trif, M. 
Sasu, Drăgan, Jncze, Pop și Vaida.

Obiectivul aparatului fotografic 
l-a surprins în plin efort pe jucă
torul Mircea Sasu care dă multă 
atenție pregătirii sale.

Text și foto : 
L. C/iira—Baia Mare

NICU SBUCHEA — coresp.

PORTUL CONSTANȚA MIINE,

Știri... u
MECI IN CIULEȘTI

Despre arbitrii romîni...
sini dese-Arbitru noștri de fotbal 

ori solicitați să conducă îniîlniri peste 
hotare. în sezonul trecut ei au arbi
trat mai multe jocuri de campionat 
și dl., cadrul turneului balcanic inter- 
cluburi în Turcia și Grecia, unde s-au 
bucurat de aprecieri bune. Astfel, ar
bitrul orădean Alexandru Toth a con
dus jocul Olinipiakos—Spartak Plovdiv 
la. Atena, în turneul balcanic, și apoi 
a,lte două meciuri din campionatul pri
mei ligi, printre care Panionios — 
RAOK Salonic. In toate trei par
tide (disputate intr-un interval de 
4 zilei), Al. Toth a arbitrat cu multă

competență, fapt subliniat elogios de 
ziarele de specialitate „To Fos ton 
spor", „Athlitiki Foni" și „Athlitiki 
iho“.

Un amănunt: la sfîrșitul meciului 
Olimpiakos - Spartak Plovdiv arbitrul 
Alexandru Toth a fost felicitat de că
pitanii celor două echipe și de... antre
norii și jucătorii combinatei 
Petrolul, care — aflați la 
au asistat la acest joc. Ei 
nifestat, cu această ocazie, 
arbitrul romin să culeagă aceleași e- 
logii și cind conduce acasă.

Progresul- 
Atena — 
și-au ma- 
dorinfa ca

Fotbaliștii echipei Portul Constanța 
și-au reluat antrenamentele la 13 ia
nuarie. Pregătirile — conduse de Mi
hai Tudor — se desfășoară numai în 
aer liber la baza sportivă a asociației. 
Se insistă asupra pregătirii fizice ge
nerale, dar nu se omit nici exercițiile 
efectuate în scopul îmbunătățirii teh
nicii individuale. Săptămînal are loc 
și o ședință teoretică în care se discută 
și se demonstrează la tablă principi
ile și sarcinile în cadrul sistemului cu 
patru fundași.

Din lot fac parte : Barta, Albu, Flo- 
rescu, Memet, Pocriste, Munteanu, Sei
tan, Vasilescu, Abduratnan, precum și 
juniorii Chivu, Chirea, Enescu, Ivanov 
și Constantin.

E. PETRE — coresp.

de la Rapid București

Știri...
ȘEDINȚA DE ANALIZA A COLEGIU

LUI CENTRAL DE ARBITRI

A.S. CUGIR

17 jucători, dintre care 2 juniori, iau 
parte la pregătirile echipei A.S. Cugir.

Fotbaliștii
vor avea mîine dimineața pe stadionul 
Ciulești, prima lor evoluție publică din 
acest an. Cu începere de la ora 10.30 
Rapid va juca în prima repriză cu As
censorul, iar in cea de a doua cu La
minorul.

Rapid va folosi lotul de campionat.

Azi, cu începere de la ora 14, și 
mîine de la ora 9. în sala clubului Di
namo din șos. Ștefan cel Mare va avea 
loc ședința de analiză a colegiului cen
tral de arbitri.

Sînt invitați să ia parte și arbitrii 
de categorie republicană din București.

Azi și miine

5 MINUTE CU ARBITRUL CORNEL NIȚESCU
dat mai mult de 
în categoria A ?

Stăm la aceeași .masă. Cornel Ni
țescu nu-și găsește locul. Mărturisește 
că e mult mai obișnuit să se cufunde 
in calcule contabile și se simte mai 
bine pe un teren de fotbal, decît să fie 
subiectul unui interviu. în cele din ur
mă aflăm de la deținătorul titlului de 
„cel mai bun arbitru romin de fotbal 
al anului 1963", că primul meci l-a 
condus în 1951, cind avea 29 de ani.

— Cu patru ani înainte, ca jucător 
spusesem adio fotbalului. N-am putut 
însă rezista prea mult tentației de a 
fi din nou pe teren, în mijlocul fot
baliștilor. O școală de arbitri organizată 
la Sibiu in 1951 mi-a oferit prilejul.

— Și fotbal unde ați jucat?
— Mai întîi la Călărași, orașul meu 

natal, și apoi la Sibiu, unde am apă
rat culorile Șoimilor și apoi ale Arse
nalului, în categoria B.

Povestirea începe să se închege. Juca 
extremă dreaptă sau... portar. A fost 
coleg de echipă cu Nelu Drăgan, fostul 
fundaș al Juventusului, cu Dragoman, 
Kucerak, Muscă etc. Cu multă plăcere 
s-a ocupat de învățarea fotbalului de 
către copii, unii dintre cei care au tre
cut prin mina lui ajungînd apoi jucă
tori cunoscuți.

— Citeva exemple ? Cu plăcere. No- 
tați-i printre alții pe Văcaru (C.S.M. 
Sibiu) și Greavu (Rapid București).

Discuția alunecă apoi spre arta de a 
„fluiera" un meci de fotbal: „Fără o 
pregătire fizică corespunzătoare, o cu
noaștere aprofundată a regulamentu
lui, o pregătire psihică bună incit să 
nu poți fi influențat de echipe și de 
public, nu te poți numi arbitru de 
fotbal. In plus, trebuie să intri cu în
credere pe teren", iată deviza arbitru
lui Cornel Nițescu.

Traducerea ei în practică l-a ajutat 
pe Cornel Nițescu, contabil șef la între
prinderea „Drapelul roșu" din Sibiu, să 
ducă la bun sfirșit cele aproximativ 300 
de jocuri pe care le-a condus piuă 
acum, dintre care vreo 80 numai în 
categoria A. Fluierul l-a purtat apoi 
și pe terenuri de fotbl din Cehoslo
vacia, Turcia, Grecia, Polonia!

jucători v-au— Ce .
furcă de cind arbitrați

Răspunsul a venit prompt:
— Matei de la C.S.M.S.. Constanti

nescu de la Pitești și... Greavu de la 
Rapid. Da, da, chiar Greavu, cel pe 
care l-am învățat fotbal. In schimb. 
Constantin și Dinulescu, cu atitudinea 
lor disciplinată și, mai ales, disciplinau! 
și pe alții, te ajută foarte mult să duci 
la bun sfirșit o partidă de fotbal.

— Ați avut vreodată de rezolvat pe 
terenurile de fotbal vreo problemă mai 
spinoasă ?

— Au fost mai multe. îmi vine în 
minte una petrecută cu cîțiva ani în 
urmă la Craiova. Lotul U.E.F.A. întîl- 
nea echipa locală Știința .La un mo 
rnent dat. Sorin Avram, care avea mia 
gea, este faultat. Balonul cămine toi 
în posesia lui. E din nou faultat. Cade 
In cădere lovește mingea cu mina ș1 
aceasta ajunge la Pavlovici, care în
scrie. Am acordat gol, cu toate pro 
testele tribunei, socotind că Sorin a 
lovit în mod neintenționat mingea cu 
mina.

— Vă mulțumesc, tovarășe Nițescu 
și...

— O clipă vă rog. Vreau să vă spun 
că aprecierea federației mă măgulește, 
deși consider că ar fi meritat-o și alți 
colegi ai mei. Ea constituie pentru 
mine un imbold. Aș dori foarte mult 
ca și în anul 1964 să primesc același 
calificativ.

MIRCEA TUDORAN

jocuri din „Cupa F.B.V
dispută ultimele 
feminine din ca- 

Cupei F. R. Volei" 
și se încheie turul echipelor feminine 
din seria a doua.

Din meciurile programate săptămînă 
aceasta ies în evidență partidele fe
minine Rapid • C.P.B. (mîne, în sala 
Ciulești, cu începere de la ora 10,30) 
și C.S.M. Sibiu - Știința Cluj, ca și 
jocul masculin Tractorul Brașcv - Ra
pid București.

lată programul complet al etapei: 
SERIA 1 : Tractorul Brașov-Rapid 
București, Petrolul Ploiești — Steaua, 
Minerui Bihor - Progresul București, 
Farul Constanța ■ Știința Galați, 
Știința Cluj - Știința Timișoara 
(masculin); Rapid - C.P.B., Progresul- 
Dinamo, Farul " 
București, C.S.M. 
Voința Craiova - 
nin).' SERIA A 
Brăila - C.S.M. 
șeni - Electroputere Craiova, Dinamo 
Suceava - înainte Timișoara (mas-

Azi și mîine se 
jocuri masculine și 
drul primei serii a

Constanța - Știința 
Sibiu - Știința Cluj, 

C. S. M. Cluj (femi- 
Il-a : Constructorul 

Cluj, Știința Petro-

- Metalul 
Partizanul 
Tîrgoviște- 
Timișoara-

culin); Voința București 
București, Corvinul Deva - 
roșu Brașov, Progresul 
Voința M. Ciuc, C.F.R. 
Penicilina Iași (feminin).

MECIURI JUCATE SAPTAM1NA 
ACEASTA

BUCUREȘTI. In cadrul'etapei a 
Vll-a a campionatului masculin scria 
a Il-a, miercuri în sala C.P.B': Minerul
B. Mare - Olimpia București 3—2 
(8—15, 15—13, 8—15, 15—13, 15—10). 
în fața unui adversar care s-a com
portat inegal, greșind adesea în atac, 
în construirea blocajului, în primirea 
și pasarea mingii, minerii au. jucat 
hotărît, calm și eficace (Dinu Nicolau- 
antrenor).

IAȘI. Joî
C. S.M.S. - 
„Cupa F. R. Volei". Dinamoviștii au 
cîștigat cu 3—0 (9, 11, 6) în numai 
60 de minute, după o partidă de slab 
nivel tehnic. (Gh. Vasiliu - coresp.).

s-a disputat partida 
Dinamo București, din

CLASAMENTELE LA ZI
SERIA

1. Dinamo
2. Știința Galați
3. Tractorul Brașov
4. Rapid
5. Petrolul PI.
6. Șt. Tâsaâș-oara/
7. Farul C-ța
8. Știința Cluj
9. C.S.M.S.

10. Steaua
11. Minerul Bihor
12. Progresul

MASCULIN
9 2

l 7 3
I 6 4
I 6 4
I 5 5

I, i 
ii 
io 
io 
10 
10
10 5 5 20:21
10 5
10 S
10 4
iO 3 
9 3

... ____ 10 2
Deoarece echipele Rapid București, Ști

ința Cluj și Progresul București nu s-au 
prezentat la cite un meci, au primit cu 
cite un punct mai' puțin.

feminin
8 6 2
8 6 2
8 6 2
8 5 3
8 4 4
8 4 4

1. C.P.B.
2. Știința Cluj
3. Rapid
4. Dinamo
5. C.S.M. Sibiu
6. C.S.M. Cluj

30:11 
23:12 
24:17
22:14
18:18

16:22 
20:19 
14:24 
16:23 
15:21
8:24

(586—426) 20 
(483—352) 
(538-429) 
(445—444) 
(453—443) 
(491-524) 
(424—434) 
(443—480) 
(452—519) 
(502—480) 
(432—468) 
(300—447)

17
16
15
15
15
15
14
14
13
12
11

A

7. Farul C-ța
8. Voința Craiova
9. Știința Suc.

10. Progresul
SERIA

1. C.SJ4. Cluj
2. Ind. S. C. Turzii
3. Min. B. Mare
4. Constr. Brăila
5. St. Brașov
6. Șt. Petroșeni
7. Electropu-t. Cî.
8. Olimpia Buc.
9. Dinamo Suceava

10. înainte Timiș.

18:17 (382—382)
12:22 (374—453) 
11:21 (368—400)
8:21 (285—391)

5
6
6
6
MASCUUN

15: S (322—266) 
14:18 (314—285) 
12:13 ( 294—354) 
14: 9 #137—275) 
14:13 
12:11
12:12 
11:12
8:13
8:14

3 4
3
3
2
2
2

3
3
5
4
4

(344—331) 
(297—274/ 
(296—291) 
(333—345) 
(259—2891 
(246—283)

11 
io 
io
io

21:10 
21:10 
21:11 
18:14
17:16
15:15

(425—340) 
(406—347) 
(431—376) 
(405—380) 
(4 î 9—390) 
(357-384)

14
14
14
13
12
12

1. Metalul Buc.
2. Voința M. Ciuc
3. Part, roșu Brașov
4. Penicilina Iași
5. Voința Buc.
6. Progr. Tîrgoviște
7. Corvinnj Deva
8. C.F.R. Timiș.

6 3 1
7 4 3
7 4 3
6 4 2
7
6
6
7
6
6

FEMININ
6 S
5 S
6 4
5 3
6 2
5 2
6 2
6 0

î 
o
2
2
4
4
4
6

(270 202) 
(280—248) 
(312—229) 
(243—255) 
(376—268) 
(235—273) 
(234—267) 
(201—336)



J

începe turneul de calificare
de la Brașov

Amatorii de hochei pe gheață de la 
Brașov așteaptă cu un interea deose
bit competiția oare începe azi în ora
șul de la poalele Tîmpei : turneul de 
calificare pentru turneul final al cam
pionatului republican.

La acest turneu participă următoa
rele șase echipe : Știința Cluj, Dina
mo București, Tîrnava Odorhei, Avîn- 
tul Ghcorghieni, Metalul Rădăuți și 
Voința Sighișoara, Aceste formații se 
vor întîlni într-un turneu numai tur, 
urmînd ca primele două clasate să ia 
parte la turneul final, oare se va dis
puta Ia București, alături de primele 
4 clasate de anul trecut (Voința 
Miercurea Ciuc, campioană a țării, 
Steaua, Știința București și Steagul 
roșu Brașov). După comportarea de 
pînă acum a echipelor participante, 
la turneul de la Brașov cele mai multe 
șanse de a se califica le au Știința 
Cluj, Dinamo București și Tîrnava 
Odorhei.

• Echipa cehoslovacă Tesla Pardu
bice a evoluat miercuri seară din nou 
ia Cluj, în compania Științei din loca
litate, întărită cu cîțiva din jucătorii 
de rezervă ai echipei oaspe. Această 
partidă a prilejuit un spectacol de ca
litate și s-a încheiat cu victoria ho- 
cheiștilor oaspeți : 13—5 (1—1, 7—1, 
5—3). Au marcat pentru Tesla: Borek 
(3), Mach (3), Koks (3), Franc (2), 

,Vanek și Vohralik, iar pentru combi
nată: Pacek (2), Jagr, Uher și Cazanii 
(P. Radvani și V. Morea, coresp.).

REZULTATE DIN CAMPIONATUL PE ECHIPE
Campionatul republican de popice pe 

echipe se află în plină desfășurare. 
Astfel, pe arenele din întreaga țară au 
loc întrecerile primei faze a acestei im
portante competiții. Iată cîteva vești:

• Recent, s-au încheiat jocurile tu
rului campionatului regiunii Banat. 
Clasamentul: masculin — 1. Olimpia 
Reșița 19 p; 2. Voința Arad 17 p; 3. 
C.F.R. Timișoara 16 p; 4. Ambalajul 
Timișoara 14 p; 5.-Flamura roșie Timi
șoara 13 p; 6. C.S.M. Reșița 13 p; 7. 
Electrica Arad 6 p; 8. Constructorul A- 
rad 6 p. Feminin: 1. C.S.M. Reșița 13 
p; 2. U.T. Arad 13 p; 3. Constructorul 
Arad 11 p: 4. Voința Timișoara 11 p; 
5. C.F.R. Timișoara 7 p; 6. Flamura ro
șie Timișoara 5 p. Cele rr.ai bune re
zultate pe echipe: masculin — 1. C.S.M. 
Reșița 5020 p.d. 2. C.F.R. Timi
șoara 5017 p.d.; 3. Ambalajul Timi
șoara 4992 p.d.; 4. Olimpia Reșița 4991 
p.d. Feminin; 1. C.S.M. Reșița 2402 
p.d. (nou record regional); 2. U.T. A- 
rad 2205 p.d.; 3. Voința Timișoara 2200 
p.d. In clasamentul celor mai bune 
performanțe individuale conduce C. 
Rădulescu’(Olimpia Reșița) ctt 892 p.d., 
urmat de Ion Lticaci (C.S.M. Reșița) 
891 p.d. și I. Kamustyak (Voința A- 
rad) 873 p.d. La fete primul loc e de
ținut de campioana țării Maria Stanca 
(C.S.M. Reșița) cu 416 p.d., secondată 
de Elisabeta Holesch (C.S.M. Reșița) 
cu 413 p.d.

• La sfîrșitul săptămînii trecute s-a 
desfășurat, pe arena Unirea din Capita
lă, un meci important din returul cam-

Un report excepțional de 166296 lei 
la concursul Pronosport de mîine

pionatului feminin al orașului Bucu
rești: Unirea—Laminorul. In vervă deo
sebită, gazdele au reușit să obțină vic
toria cu scorul de 2384—2284 p.d. Cu 
viu interes a fost așteptată evoluția ul
timei perechi în care se confruntau mae- 
strele sportului Erica Arion și Elena 
Predeanu. Disputa lor a plăcut de la 
prima și pînă la ultimă bilă. Prima 
jucătoare a dovedit tin plus de precizie, 
depășindu-și adversara cu 7 p. (438— 
431). S-au mai remarcat Mariana Birou 
(405 p.d,), Vasilica Martin (401 p.d.) 
și Ioana Gotardt (402 p.d.) de la în
vingătoare, respectiv Elena Trandafir 
(396 p.d.). Unirea a trecut pe locul 
doi în clasament, în urma echipei Ra
pid.

• Pe arena ..Flacăra din Cîmpina 
și-au disputat. întîietatea, în cadrul re
turului, echipele Flacăra și Rafinăria 
Teleajen clasate pe primele două locuri 
în campionatul masculin al regiunii 
Ploiești. Intîlnirea s-a încheiat cu o 
mare surpriză. Deși înaintea ultimei 
perechi, gazdele conduceau detașat, ele 
au fost învinse pînă la urmă datorită 
frumoasei comportări a maestrului spor
tului Cristu Vînăloru, care a doborit 
din 200 bile mixte 940 popice. Scor fi
nal : 4978—4956 p.d. pentru Rafinăria 
Teleajen. S-au mai remarcat Gh. Mir
cea (Rafinăria) cu 889 p.d. și P. Purje 
(Flacăra) 880 p.d.

Petrolul (Ploiești) care a învins pe 
Rafinorul Ploiești cu 5159—4693 p.d. 
a trecut acum pe locul doi în clasament. 
In acest meci s-a evidențiat tînărul Du
mitru Constantin (Petrolul) care a 
realizat 900 p.d.

Din țara
PERFORMANTA NOULUI CAMPION 

AL ARADULUI

Ediția din acest an a campionatului 
orașului Arad a prilejuit tînărului șa- 
hist Pavel Vaida (Vagonul) o perfor
manță deosebită. El a cîștigat toate 
partidele susținute în turneul final, ter- 
minînd cu un avans de 2 puncte asu
pra celui de al doilea clasat, Ivan Ha- 
iic. lată clasamentul întrecerii: Vaida 
12, Halic și Ianosi 10, R. Hersco 8,5, 
Kertes 7,5, Pop 6, Weis și Konert 
5, Săcui 4,5, Miloî 4, Wichner . 3,5, 
Jescău 2, Naghi 0. (A. Hersco — eo- 
resp.).

ȘAHIȘTII DIN FAGARAS 
LA’ EGALITATE CU CEI DIN 

AGNITA

La Casa de Cultură a orașului Fă
găraș a avut loc o interesantă întîl
nire interorașe, care a opus selecțio
natele Făgărașului și Agnitei. Meciul 
s-a desfășurat, la 7 table (5 băieți și 
2 fete). După o luptă strinsă, rezul
tatul a fost egal: 3,5—3,5. Pentru gaz
de au cules victorii: G. Stelarii, C. 
Prunescu și Sofia Comanici; iar de 
la Agnita au cîștigat: C. Socol, A. 
Damian și Ana Naicu. (B. Stoiciu și 
T. Lancea — coresp.).

UN SIMULTAN LA BOTOȘANI

Acum cîteva zile, candidatul de 
maestru Volodea Vaisman a susținut 
în sala clubului sportiv .Voința" din 
Botoșani un simultan cu cei mai pu
ternici jucători de șah din localitate. 
Simultanistul a avut 18 adversari, ter-

minînd învingător cu scorul general 
de 15,5 —2,5. (T. Ungureanu — co
resp.).

SE ÎNTREC ȘAHIȘTII 
PLOIEȘTENI

Un interes deosebit stîrnește printre 
iubitorii de șah din Ploiești desfășura
rea fazei de optimi de finală a cam
pionatului republican pe echipe. Parti
cipă 11 echipe ploie.ștene, împărțite în 
două grupe: I — Petrolul, Olimpia, 
Voința, Locomotiva, Petrolul Brazi; 
II — Constructorul, Petrochim, Rafi
norul, Progresul, Vagonul și Tehno- 
lentn. (Ion I. Ion — coresp.).

LA TG. MURES SE CUNOSC 
ÎNVINGĂTORII

S-au încheiat întrecerile în trei gru
pe de optimi de finală ale campiona
tului republican individual, desfășura
te la Tg. Mureș cu participarea a 36 
de șahiști. Iată numele învingătorilor: 
N. Matern (Oțelul) 10 puncte (din 11 
posibile); A. Moisoiu (Ciocanul) 11 
(din 11); I. Isac (Voința) 11 (din 11). 
(I. Păuș — coresp.).

LUPTE

Ultimele două concursuri PRONO
SPORT au pus la grea încercare pers
picacitatea și documentarea partici- 
panților, astfel că marile surprize în
registrate în aceste două concursuri 
8-au oglindit și în omologarea lor.

Rezultatul ? Un report excepțional 
de 166 296 lei pentru concursul de 
mîine, report care creează premisele 
unor premii de mare valoare.

Și concursul de mîine prezintă o se
rie de întîlniri decisive ale acestui pa
sionant campionat italian care — mai 
cu seamă în divizia A —-a oferit, 
etapă de etapă rezultate de mari sur
prize. Formațiile de prim ordin ale 
campionatului, care pot fi considerate 
componente ale grupei întîi ca valoare 
(Fiorentina, Juventus, Roma, Inter- 
nazionale și chiar și Milan) au fost 
zguduite în etapele din urmă de for
mații cu pretenții mai mici care le-au 
luat un punct, ba chiar și două.

în etapa de mîine, cîteva dintre 
echipele „tari*, care au mai înregis
trat performanțe remarcabile în de
plasare, joacă din nou pe teren străin. 
Este vorba de Bologna, Juventus și 
Internazionale, formații care — în ul
timele trei deplasări — au recoltat 
puncte prețioase, obținînd numai vic
torii. întîlnirile atît de echilibrate ale 
acestor echipe puternice sînt comple
tate de alte meciuri, la fel de intere
sante din divizia A și B, programul 
complet al concursului prezentîndu-se 
.astfel (în continuare pronosticurile

cepțional în valoare de 25.000 
care va fi atribuit unei variante 
categoria a Il-a, prin tragere la sorți, 
în cazul cînd nu se înregistrează nici 
o variantă cîștigătoare de categoria I.

• La tragerea Loto Central din 17 
ianuarie a.c. au fost omologate 2 pre
mii a 
sfert.

lei 
de

cîte 73.672 lei pe bilete multiple

LOTO CENTRAL

Asta-seara, gala la Dinamo

La 
de 24 
din urnă

tragerea Loto-central din ziua 
ianuarie 1964 au fost extrase 

următoarele numere:

49 51 28 38 48 74 23 76 79

Premii
Fond de premii: 792.736 lei.

suplimentare : 70 87 86

43

Tragerea următoare va avea loc în 
ziua de 31 ianuarie 1964 în București, 
str. Doamnei nr. 2.

LEI 166.296 — REPORT PENTRU
CONCURSUL PRONOSPORT DIN 26 
IANUARIE 1964.

PREMIILE CONCURSULUI PRONO
SPORT NR. 3 DIN 19 IANUARIE 

1964:

Categoria a IlI-a 7,2 variante a
13.137 lei.

Programul concursului PRONO
SPORT următor, cel din 2 februarie,

indicate de TOTOCALCIO-Roma) :
I. Catania — Atalanta (A) l,x
II. Fiorentina — Lazio (A) 1

III. Genoa -- Bologna (A) x,2
IV. Messina — Sampdoria (A) l,x

V. Milan -- Mantova (A) 1
VI. Modena — Inter (A) 2

VII. Roma —- Bari (A). 1
VIII. Sp a I — Juventus (A) 1,2

IX. Torino -— Lanerossi (A) l,x
X. Padova — Napoli (B) l,x
XI. Palermo — Potenza (B) l,x

XII. Venezia — Foggia (B) 1,2

• J.ucafi la Pronoexpres ! Prin seria 
premiilor de mare valoare din ultima 
perioadă de timp, Pronoexpresul se 
arată, ca unul dintre cele mai atrac
tive și avantajoase sisteme LOTO-PRO- 
NOSPORT.

Puteți obține un premiu de 100.000 
lei și chiar mai mult folosind toate 
sistemele de participare. Vă reamin
tim că toate concursurile PRONOEX
PRES beneficiază de un premiu ex-

este acesta :

I. Atlanta — Fiorentina (A)
II. Bologna — Torino (A)

III. Catania — Genoa (A)
IV. Inter — Lanerossi (A)
V. Juventus — Modena (A)

VI. Lazio — Spal (A)
VII. Mantova — Bari (A)

VIII. Messina — Milan (A)
IX. Sampdoria — Roma (A)
X. Breseia — Varese (B)

XL Triestina — Lecco (B)
XII. Cosenza — Foggia (B)

Astă-seară, de la ora 19, în sala Di
namo, va avea loc prima reuniune 
de box din acest an la care participă 
boxerii seniori din Capitală. Dinamo- 
viștii vor primi replica pugiliștilor de 
la Metalul București într-o întîlnire 
amicală.

Cu acest prilej, spectatorii bucu- 
reșteni vor revedea „la lucru" mai 
mulți pugiliști de valoare. Printre cei 
ce vor urca treptele ringului vor fi 
prezenți Ion Olteanu, Nicolae Calița,

Stan Bîrsu, Atila Verdeș, Dumitra Mi- 
nea, Mihai Dumitrescu ș.a.

Iată programul complet al reuniunii: 
C. Popa — A. Verdeș, D. Minea — 
S. Bîrsu, Ene Milică — Gh. Barbure, 
Gh. Stan — Gh. Anton, Gh. Bădoi — 
V. Aiitoniu, N. Calița — M. Dumi 
trescu, I. Gheorghe —• M. Sima, P. 
Cîmpeanu — I. Olteanu. In program 
mai figurează și o serie de întîlniri 
între boxerii juniori ai celor două 
cluburi.

Concurs la „Uimești”
Duminică dimineața, de la ora 9, 

în sala Giulești II, va avea loc primul 
concurs de lupte al anului. Cinstea 
de a inaugura sezonul competițional 
revine tinerilor luptători între 10—13 
ani. In loc de decizii, concurenților 
li se vor acorda note pentru nivelul 
execuției diferitelor procedee tehnice. 
Primilor clasați dintre cei aproxima
tiv 40 de concurenți li se vor acorda 
premii. Acest concurs are drept scop 
selecția de noi elemente pentru secția 
de lupte a clubului Rapid. După cum 
vedeți, antrenorii A4. Belușică și D. 
Hitru acordă o deosebită atenție creș
terii și selecționării tineretului. Acest 
exemplu ar fi de dorit să-l urmeze 
și alte secții de lupte precum și din 
celelalte ramuri sportive.

De la I. E. B. S.
• Patinoarul artificial din parcul 

„23 August" este deschis pentru pa
tinaj public astăzi între orele 17—19 
și duminică între orele 10—13 și 
15—17.

« La centrul de antrenament nr. 2 
(Doherty) din calea Plevnei și în 
incinta complexului sportiv Floreasca 
s-au deschis patinoare naturale, care 
funcționează zilnic intre orele 9—12 
și 15—18.

o La bazinul acoperit Floreasca se 
fac înscrieri pentru cursul de inițiere 
la înot pentru copii, seria din iuna 
februarie. Informații la complexul Flo
reasca, telefon 11.64.06.

întreprinderea de Exploatare a Bazelor Sportive
ÎNCEPE ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR PENTRU REZERVA

REA DE BILETE LA COMPETIȚIILE SPORTIVE

I.E.B.S. anunță cluburile și asociațiile sportive că reînnoirea și înche
ierea noilor contracte pentru rezervarea de bilete la jocurile de fotbal 
ce se vor desfășura în acest an pe stadioanele „23 August" și „Re
publicii" se face la sediul întreprinderii, str. V. Conta nr. 16, et. VII, serv, 
organizarea manifestațiilor sportive, telefon 11.79.70 interior 116 sau 
186.

I.E.B.S. asigură asociațiilor sportive repartizarea aceluiași număr de 
bilete, la meciurile internaționale ca ce! contractat pentru jocurile din 
campionatul R.P.R.

Rubrică redactată de Loto-

Regia : Lindsay Angerson
Cu Richard Harris, Rachel Roberts, Alan Badel, William Harnell

A STUDIOURILOR ENGLEZE

Scenariul : David Storey

O PRODUCȚIE



Maestru al sportului și al medicinii!
Cunoscutul nostru șa- 

hist, maestrul sportului 
dr. OCTAV TROIANE
SCU, a susținut miercuri 
o „partidă" foarte grea. 
Poate cea mai grea din 
întreaga sa activitate. De 
data aceasta, însă, mae
strul internațional nu lua
se loc în fața tablei cu 
pătrate albe și negre, a- 
lături de ceasul de con
trol, ci într-un amfitea
tru care >i amintea fără 
îndoială anii de tinerețe 
ai studenției. Așadar, un 
nou examen... Intr-ade
văr I Dr. Octav Troia
nescu și-a susținut dizer- 
tația de candidat în ști
ințe rtr.edicale. Lucrarea 
la redactarea căreia lucra- 
ra-se 3 ani și jumătate 
(‘dar care în realitate cu- 
.rliula experiența unei în
tregi cariere medicale) a- 
borda un 
mai mare însemnătate și 
actualitate 
„Cercetări experimentale

subiect de cea

în ortopedie :

DE TOATE
Iuri Vlasov, recordmanul 

mondial de haltere la ca- 
tegaria grea intenționează 
să se retragă din activita
tea sportivă competiționa- 
lă. El se va antrena pînă 
in toamna anului 196-1 
pentru a fi gata să-l în
locuiască eventual pe ur
mașul său Jabotinski în 
/ '.ii cînd tînărul ucrai
nean nu ar atinge forma 
sperată.

Vlasov a declarat: „Ma
ximul posibilităților lui 
Jabotinski oscilează mult 
peste limitele recordului 
meu mondial".

♦
La Moscova s-a jucat o 

partidă de șah între ma
eștrii Mihail Botvinik și 
Vasili Smislov, la care 
mișcările erau reproduse

Varietăți
CEL MAI TÎNAR 

SPECTATOR SPORTIV
Eddie Hartford din 

Manchester este, fără în
doială, cel mai tînăr spec
tator sportiv din lume.

El a văzut lumina zilei, 
într-o tribună, în timp ce 
mama sa asista la un 
meci de fotbal disputat

Anul fi ecut lo asocia
ția sportivă Unirea Sla
tina s-a încasat doar o 
mica parte din cotizații.

Ca sâ aibe încasate 
Cotizațiile tcate, 
Anul trebuia sâ țină
Barem cit... un an lumina.

Handbaliștii de la ,.Tu
tunul’ Timișoara nu s-au 
prezentat Ia nici un joc 
din cgdriri „Cupei F.R.H.’ 

$
Cum n-cri disputat nici unul, 
A adus "iufe „Tutunul" 
Multe sciiz^ însă toate
S-a văzut ca sînt... „turnate”

71 V. D. POPA 

asupra călușului". O vas
tă bibliografie s-a îm
pletit cu practica perso
nală de ani și ani a chi
rurgului între scoarțele 
de carton ale tomului.

Ca și la tabla de șah, dr. 
Troianescu s-a arătat ex
celent pregătit teoretic și 

pe o tablă de șah uriașă, 
de către piese vii.

Tabla de șah a fost a- 
menajată pe podeaua u- 
neia din sălile Palatului 
sporturilor „Lenin", iar 
piesele au fost constituite 
din persoane costumate in 
mod corespunzător, care 
repetau mișcările maeștri
lor.

Pe această uriașă tablă 
de șah publicul spectator 
a putut urmări cu ușurință 
și in mod original evolu
ția jocului. *

începînd de la I oct., e- 
chipa națională feminină 
franceză de gimnastică 
este antrenată de Olga 
Lemhenyi-Tass, fostă com
ponentă a echipei națio
nale maghiare de gimnas
tică.

fotbalistice
între echipele Bolton 
Wanderers și Arsenal-

DE ȘAPTESPREZECE
OR! 0—01

Acesta este desigur un 
rezultat neobișnuit în a- 
nalele fotbalistice. El a 
fost înregistrat de echipa 
Krasnodar (U.R.S.S.ț.

Din cele 34 de întâlniri 
disputate în campionatul 
de anul trecut al catego
riei B, 50% le-a încheiat 
cu un scor alb

Stiati că.
de fotbal 

disputat 
Paris, au 
12.600 de

cîmp este

... Ia meciul 
Franța—Belgia, 
nu de mult la 
asistat doar... 
spectatori ?

... tenisul de 
un sport relativ tînăr, 
fiind introdus în Anglia 
și reglementat de Winfield 
în anul 1875 ?

... celebrul autor al lui 
„Sherlock Holmes", scrii
torul Conan Doyle, a ar

practic. Consiliul științi
fic al I.M.F., prezidat de 
acad. prof. dr. Alexandru 
Radulescu, a acordat în 
unanimitate titlul de can
didat în științe medicale, 
doctorului Octav Troia
nescu.

Această frumoasă iz- 
bîndă profesională a șa- 
histului nostru fruntaș 
este rodul meritat al pa
siunii cu care s-a dedicat 
el studiului științific. 
După cum succesele spor
tive, concretizate în 4 tit
luri de campion al ță
rii au fost răsplata sir- 
guinței arătate în aflarea 
tainelor șahului. In via
ța doctorului Troianescu 
aceste două activități, 
medicina și șahul, s-au 
îmbinat armonios, am 
putea spune că s-au com
pletat.

O caldă felicitare proas
pătului candidat 
științe medicale 1

în

V. CHIOSE

Antrenorul și eleva ? 
Nu. Tatăl și fiica. Ta' 
tăi este binecunoscut ci
titorilor noștri, însă nu 
în postura din fotografie, 
ci ca antrenor de fotbal. 
L-ați recunoscut proba
bil. Este llie O ană, an
trenorul echipei Petrolul 
Ploiești care poate fi gfl* 
sit adesea la stadionul de 
iarnă din parcul „23 Au- 
gustu, as is ti nd cu „sufle
tul la gură* la programul 
de antrenament sau la 
concursurile în care se

maraton 
cadrul 

din

bitrat cursa de 
desfășurată în 
Jocurilor Olimpice 
1908 ?

...fotbalul, care este 
sportul cel mai popular în 
aproape toate țările lu
mii, în FÎSlațida ocupă a- 
bia locul.«4 în clasamen
tul sporturilor. Jocul cu 
balonul,) roluri vine 
rînd după atletism, 
și basse-Băl.^

la 
schi

Am urcat scara în sph 
rală a unui bloc de pe 
str. Sf. Eiefterie și ne-am 
oprit în dreptul unui apar
tament pe ușa căruia era 
notat : „Familia Solomo
nov. Sunați de trei ari*.

Am sunat.
— Bucuroși de oaspeți ?
— Bucuroși, poftiți înă

untru, ne-a invitat zâm
bind Mihaela Solomonov, 
campioana noastră .de gim
nastică artistică. Vizita 
este cam neașteptată și 
ne-ați prins pe picior... 
de bucătărie. Soțul meu, 
Oleg este la fel de înde- 
mînatic la arta culinară

Oră de studiu..

artis- 
spun, 
bucă- 
puțin 
de la 

sportive.

ca și la pianul cu care 
repetăm împreună exerci
țiile de gimnastică 
tică. Drept să vă 
colaborarea din. . . 
tărie mă incintă cel 
în mod egal cu cea 
antrenamentele _ ___
Poate dv. aveți vreo obiec
ție ! Dar cred că toate so
țiile ar fi de aceeași pă
rere cu mine.

Cîteva minute mai tîrziu, 
lîngă pianul deschis pe 
care se odihnea partitura 
lui „Grande valse brilante“ 
de Chopin, stăteam de vor
bă despre gimnastica ar
tistică.

O primă surpriză ; Mi
haela Solomonov este 
fiica fostei campioane de 
atletism Angela Petrovici- 
Filip. Deci există o tradi- 

întrece fiica sa Cristina, 
o autentică speranță a 
patinajului nostru artis
tic.

Foto: THEODOR R01BU

Riposta

lui Dick Tiger
fostul eam- 
la catego-

o dală, 
mondial

ea istă IB 
eu privire la tara

„Mi 
țeles, 
geria 
de... t

DE OM! De 
din dumneata, 
ziarist, ar ieși

ARMONIE
ție, a familiei 
de sport, o... 
dacă vreți.

— Totuși de

în materie 
moștenire,

... la atletism 
la gimnastica artistică sint, 
ca să zicem așa, cîțiva 
pași- Cum îi explicați ?

— Ea început am îndră
git foarte mult munții ?i 
mai ales schiul. De-abia 
In 1957 am lucrat primele 
exerciții de gimnastică ar
tistică. Era vîrsta de. . . 
bronz a acestei discipline 
în țara noastră. Profesoara 
Ioana Mănescu de la I.C F. 
avea un grup experimentai 
în care am fost inclusa și 
eu. Vă mărturisesc că ni

că
C,Q 
pe

cu Oleg,

ciodată n-aș fi crezut 
voi îmbrăca tricoul 
campioană, pentru că . , 
vremea aceea gimnastica o 
făceam din dorința de a 
ajunge. . . balerină. Am 
simțit o atracție irezisti
bilă pentru dansul clasic 
și la 16 ani, cînd toate fe
tele visează să ajungă pe 
o scenă, pe un planșeu de 
balet sau sub lumina re
flectoarelor cinematogra
fice am început să fdc 
gimnastică. . .

După aproape 7 ani, un 
scurt bilanț al eforturilor 
mele s-ar încheia în felul 
următor : am absolvit In
stitutul de cultură fizică, 
m-am căsătorit 
care pe vremea aceea era 
student în anu* 1 al UI-lea 
tot la I.C.F., iar în prezent 
e profesor de educație fi
zică, și am îmbrăcat de 
trei ori tricoul de cam
pioană a țării la gimnas
tică artistică. După cum 
vedeți balerină n-am a 
juns,. dar satisfacțiile cu
cerite pe podiumul sălilor 
de sport au fost depline. 
Cred că sportul pe care-l 
practic nu 
minus față 
astăzi, însă, 
ție cu totul 
tru dans.

Nu 
pion 
ria mijlocie, boxerul nige
rian Dick Tiger, a tre
buit să facă eforturi ea 
să se stăpînească, auzind 
părerile care 
S.U.A.
sa.

i se dă mereu de în- 
spune el, că Ni- 
este locuită încă 

canibali. De aceea, 
în ultimul timp cînd sînt 
întrebai cum mă alimen
tez, răspund repede: CU 
CARNE 
exemplu 
domnule 
un bifteck excelent*1.

Să vă mai dau 
amănunte. După ce am 
fost inițiată în • • 

are nimic în 
de balet. Și 

am o admiia- 
deosebită pen-

tainele 
gimnasticii artistice, dru
mul spre perfecțiune .mi-a 
fost deschis de Marius 
Zirra și Cristina Zirra. 
Am participat la recitaluri, 
demonstrații de gimnastică 
artistică dansînd în spec
tacole de teatru și de te
leviziune. în piesa „Bur 
ghezul gentilom* jucată pe 
scena Naționalului, am fost 
partenera artistului po
porului Grigore Vasîliu- 
Birlic cu care am dansat 
un menuet

Muzica i-a creat Miha- 
elei sensibilitatea. Execu
tând pe fondul muzical 
exercițiul liber ales, Mi- 
haela caută să redea prin

TITI GHEORGH1U-
Vaslui

CtȘTIGATORUL TRICOULUI GALBEN

S. NOVAC

Iar un tricou galben, 
ești și tu E.

itică ? Ce 
în stare *să cîștigi 

sau vernil ?
^Desen de

naiba, omule, 
unul. . . roșu

• ® •
vioiciunea mișcărilor sen
timentul bucuriei de a trăi. 
O adevărată îmbinare a 
sportului cu arta. . .

Recent la finala con
cursului campionatului re
publican de gimnastică ar
tistică desfășurat la Bra
șov, o dată cu împlinirea 

23 ani, Mihaela a cu- 
pentru a treia 

consecutiv locui I.

a
cerit 
oară ........ ....... . ....... ..
O confirmare a posibilită
ților tinerei sportive, o în
cununare a eforturilor de
puse.

— Ce vă place mai mult 
din gimnastica artistică ?

— Exercițiul liber a'.cs.

In execuția lui caut să 
îmbin mînuirea cercului 
cu elemente de dificultate, 
cum ar fi valsuri, piruetv, 
sărituri, întoarceri și echi
libru, printr-o interpretare 
degajată, avînd însă o 
concordanță permanentă 
între mijloacele de expri
mare ale muzicii și mișcă
rii. Am căutat să rezolv 
dificultățile tehnice ale 
exercițiilor îndreptîndu-mi 
atenția spre expresie. M -a 
ajutat foarte mult ferme
cătoarea prezență scenică 
a balerinilor noștri frun
tași, care desfid parcă 
efortul fizic, redînd cu 
mult firesc prin mișcare 
cele mai complexe stai* 
sufletești.

Vizita noastră luase sfîr 
șit. Coborînd scările am 
auzit acordurile armonioa
se ale pianului. Semn că 
începuse un antrenament... 
neoficial. Armonia muzicii 
îmi vorbea parcă despre 
armonia care există și in 
această tînără familie de 
sportivi.

GEORGE CIORANU

sportivecîteva

Motiv 
jucător

Trambulină : Aeropor
tul. . . schiorilor

Meci nul:
— scorului

Tehnică : 
ceartă între 
balon

Bob:
jorat.

Nea,
Pseudonimele

Eehinocțiul

de 
și. . .

ma-la. . .Sanie

omăt. ninsoare : 
zăpegii.

POȘTA MA8AZIN
DINU CONSTANTIN, TIMI

ȘOARA. „O echipă de fot
bal beneficiază de o lovitu
ră de la 11 m. Lovitura este 
executată de portar — cam 
slab — și portarul advers 
pTinzînd balonul face o do- 

gajare puternică. NaaUîndu- 
se nici un jucător în apro
pierea propriei părți, min
gea șutată în aceste împre
jurări întră în poartă. Ce a- 
cardâ arbitrai : gol sau 
aut d® poartă ? Gol 1 Nu 
cunoașteți și proverbul : 
„Cine sapă groapa altuia 
cade singur într-nsa.".

POPA MARIN, comuna DA- 
NEȚ. 1. Șase dintre jucăto
rii echipei noastre de volei 
care a cucerit campionatul 
european, sînt maeștri eme
riti ai sportului. Să vă spu
nem și care : Horațiu Ni- 
colau, Aurel Dragon, Gheor- 
ghe Fieraru, Mihai Grigoro- 
vici, Eduard Derszei și Da
vila Plocon. 2. Nu mai ți
neți minte unde au avut loc. 
anul trecut, campionatele 
mondiale de lupte ? Nu-i 
„bai’. Rău ar ii dacă nu 
mi-aș aminti nici eu 1 In 
Suedia. Nicolae Martinescu 
s-a întors de la aceste cam
pionate cu o medalie de ar
gint.

CÂȚI BARASCU, comuna 
BRANEȘTI. 1. Primul meci 
internațional al reprezenta
tivei noastre de fotbal a o- 
vut loc la 22 iunie 1922, la 
Belgrad. Am învins cu 2—1 
golurile noastre fiind marca
te de Ronai și Guga. 2. 
Gheoighe Constantin, inte
rul dreapta al echipei Steaua 
și-a făcut debutul ca „in
ternațional" în 1957. A făcut 
parte din echipa care a în
vins Iugoslavia, la Belgrad 
cu 1—0.

MIHIȘ CRĂCIUN, HUNE
DOARA. 1. O echipă din 
Brad, Aurul, a activat în 
urmă cu ani în categoria 
A la fotbal, 2. Florin Gheor
ghiu a cucerit de două ori 

campionatul țării la șah : în 
1960 și 1962, cînd a devenii 
pentru prima oară campion 
era elev de liceu și nu îm
plinise încă 17 ani.

MITICA UTU, comuna 
TITU. înainte de a veni la 
Dinamo București, fundașul 
dreapta al acestei echipe. 
Cornel Popa, a jucat la Di
namo Bacău. El es.t.e unul 
dintre cei mai buni fundași 
care a-u evoluat în fotbalul 
nostru. A. fost, de altfel, se
lecționat de 18 ori în echi
pa națională.

AUGUSTIN BENE’A, BAIA 
MARE. 1. Orașul dv. a avut 
o echipă de iotba-1 care a 
activat cîțiva ani în catego
ria A : F.C. Caipați. 2. 
„Cîți jucători a dat Baia 
Mare echipei naționale din 
1945 și pînă astăzi La o 
astfel de statistică nu m-am 
gîndit. E o lipsă a mea 1

IOSIF LUPU, LUGOJ. Fostul 
campion al țării la lupte. La- * 
zăi Bujor, a continuat să 
activeze pînă la ‘ sfîrșitul a- 
nului trecut. Actualmente el 
a renunțai, se paie, Ia ac
tivitatea competițională, de- 
dieîndu-se exclusiv celei de 
antrenor de atletism.

ROBERT GOTTLIEB. ORAȘUL 
Dr. P. GROZA. — Iosif Pet- 
schowski a juc- *. de 32 de 
oii în echipa noastră na
țională de fotbal. In ce pri
vește reapariția sa pe tere
nul de fotbal (ca jucător, nu 
ca antrenor), ei și-a mani
festat în mai multe rînduri 
această dorință. Dar, la a- 
proape 43 de ani, nu este 
un pas aiît de ușor de făgpt. 
Și nu știm dacă e și del 
mai înțelept...

CONSTANTIN MUSCA LU, 
Brașov. — 1) Dacă ob
ține cîteva rezultate bune 
și își reface deci .fir
ma" , fostul campion mon
dial de box la toate cate
goriile, Floyd Patterson, poa
te intra în discuție pedtiu o 
întîlnire cu învingătorul me
ciului Sonny Liston — Casius 
Clay. Am impresia că-1 sim
patizați. Să vă fac o confdr 
dență : și eu 1 2) Nu errisțg, 
la nici un sport, „loturi1* de
finitive. Porțile lor sînt me
reu deschise atît pentru; in
trare cît și pentru... i^șiiâj 
Alternativa și-o creează 
sportivii înșiși prin felul feuhi 
se pregătesc. . >

ION POȘTAȘII 
Desene de N. CLAUD1L)



La Innsbruck zăpada continuă să se lase așteptată...
Lucrări de
1OOOO mc

amenajare a pîrtiilor, cu 
de zăpadă cărată pe un 

și hocheiștilor

zăpadă adusă cu... camioanele 
munte... O Pregătirile boberilor 
romini

DE LA TRIMISUL NOSTRU SPECIAL, CALIN ANTONESCU

La Innsbruck, toate privirile organi
zatorilor sînt îndreptate spre... cerul de 
un albastru cum numai primăvara se 
poate vedea uneori. Telefoanele sună 
Încontinuu la institutul meteorologic, 
întrebarea este mereu aceeași: VA FI 
ZĂPADĂ? La un moment dat, speran
țele organizatorilor au prins să se lege 
de un... puternic vînt dinspre sud, care 
— se credea — că va aduce zăpada 
mult așteptată. Speranțele excelenților 
organizatori austrieci au fost, însă, 
spulberate. Vîntul a bătut cu furie, dar 
Ia Innsbruck zăpada continuă să fie 
adusă tot de ...camioane I

Aceasta este principala problemă în 
preajma celei de a IX-a Olimpiade de 
iarnă, pentru ale cărei întreceri concu- 
renți; sosesc zilnic de pe toate con- 
ifnentele.

în momentul de față, aproape 3 000 
de soldați ai armatei austriece și mii 
de voluntari lucrează de .zor la ante
na jarea pîrtiilor de schi. Pe pîrtia de 
coborîre pentru băieți, de pe muntele 
Patscherkofl, au fost duși și așternuți 
pe o distanță de 3,210 km nu mai 
puțin de 10 000 mc de zăpadă.

în acest timp, concurenții de la sla
lom special și slalom uriaș se antre-

★

FLACARA OLIMPICA A SOSIT LA
INNSBRUCK

nează intens pe o pîrtie special ame
najată alături de cea de concurs. As
tăzi au făcut primele antrenamente^ și 
concurenții din probele de coborîre. 
Cît privește pe participa nții la compe
tițiile de hochei, patinaj viteză și pa
tinaj artistic, bob și skeleton, aceștia 
sînt mai liniștiți, întrucît locurile lor 
de concurs sînt asigurate. De altfel, 
hoherii au și efectuat primele cobo- 
rîri. Cel mai bun timp a fost realizat 
de echipajul elvețian Zoller-Zimmer- 
man.

Echipajele romîne s-au pregătit cu 
atenție din prima zi cînd au sosit aici 
și speră să obțină rezultate bune.

Reprezentativa de hochei a R.P. Ro
mîne a sosit vineri la Innsbruck. Ea 
a făcut un ușor antrenament la două 
porți, cu participarea tuturor, jucăto
rilor din lot. Formația S.U.A., primul 
nostru adversar, nu a venit încă. Uo- 
cheiștii americani au susținut miercuri 
seară un joc amical la Fussen în com
pania unei selecționate locale, cu care 
a terminat la egalitate : 6—6. La ora 
cînd transmit aceste rînduri, se desfă
șoară întîlnirea amicală Austria-Ce- 
hoslovacia ; mîine reprezentativa 
U.R.S.S. va juca la Innsbruck cu se
lecționata orașului.

A- ★

salonul de recepții al aeroportului din 
Viena, iar vineri dimineață a fost tran
sportată cu avionul la Innsbruck.

In orașul Olimpiadei Albe sosirea 
flăcării olimpice a prilejuit o entu
ziastă manifestare la care au fost de 
față membri ai comitetului olimpic 
austriac, ai comitetului de organizare 
a jocurilor și numeroși sportivi sosiți

în vederea marelui eveniment sportiv 
care se va deschide la 29 ianuarie.

CE ȘTIM DESPRE ORAȘUL
„OLIMPIADEI ALBE"

Turneul zonal de sah

Olimpia, străvechea cetate din Pelo- 
ponez, unde cu aproape 3 000 de ani 
în urmă s-au născut Jocurile Olimpice, 
a trăit din nou momentul solemn al 
aprinderii flăcării sacre, vestitoarea în-

Innsbruckul, teatrul de desfășurare a 
celei de-a 9-a Olimpiade de iarnă, este 
un oraș cu istorie multiseculară. La 
început colonie romană (Valdilena), 
apoi Podul de peste lnn, în Evul me
diu, această localitate a devenit un 
important centru comercial și capitala 
Tirolului -încă din secolul XV. Poziția 
sa, la încrucișarea marilor drumuri al
pine, care duc în Italia și Elveția, far
mecul munților săi, au făcut cu timpul 
din Innsbruck un adevărat paradis al 
sporturilor de iarnă. Orașul se află pe 
Valea Innului, la o altitudine de 582 
m față de nivelul mării și este încon
jurat ' în toate părțile de munți inalți 
de peste 2 000 m. De la Innsbruck 
la Viena sînt 462 km. In capitala Ti
rolului, unde există multe monumente 
cu o remarcabilă arhitectură în stil 
gotic și baroc, poate fi văzută și sta
tuia lui Andreas Holer, erou popular 
tirolez, care la începutul secolului tre
cut a luptat împotriva cotropitorilor 
țării sale. Innsbruckul mai este numit 
și „orașul podurilor". Stema sa repre
zintă un pod. Transpusă și pe emblema 
celei de-a 9-a ediții a Jocurilor Olim
pice de iarnă, stema Innsbruckului sim- 
itolizează că orașul podului de peste 
lnn a devenit o punte care unește ti
neretul din diferite țări, indiferent de 
păreri politice, credințe religioase ori 
culoarea pielei, spre o competiție paș
nică ce va contribui la întărirea prie
teniei și înțelegerii reciproce.

Turneul zonal de șah de la Kecske
met a intrat în faza finală. Au mai 
rămas de jucat doar patru runde 
pînă cînd vom cunoaște pe cei trei 
jucători calificați pentru faza urmă
toare a campionatului mondial.

Joi, în runda a zecea, fruntașii cla
samentului au suferit înfrîngeri. Bilek 
a fost învins de Pietsch, iar Hort de 
Langeweg. Florin Gheorghiu l-a în
trecut după întrerupere pe iugoslavul 
Damianovici. Szabo a cîștigat la 
Attard, iar Tringov la Hecht. Partidele 
Pachman — Bednarski, Matanovici — 
Bhend și Clarke — Prameshuber au 
fost remize.

Aseară, in runda a XI-a, jucînd 
slab deschiderea, Gheorghiu a pierd 'ț 
la Hort. Celelalte rezultate: Damiano
vici — Bilek 1—0, partidele Pletșch —• 
Clarke, Prameshuber — Szabo, Bed
narski — Matanovici și Bhend — 
Langeweg au fost remize. Hecht a în
trerupt in avantaj la Pachman, iar 
Tringov la Attard.

In clasament, după 11 runde, con
duce Pietsch cu 7 p, urmat de Tringon 
6‘/2 (1) Bilek, Damianovici și Hort 
6*/2 p, Pachman. 6 p (1), Bednarski, 
Matanovici și Szabo 6 p. Gheorghiu 
și Clarke 5‘/2 p.

Alexandra Nîcolau (R. P. R.) printre fruntașele
turneului de șah de la Oeverwijk

La Beverwijk, în Olanda, a început 
tradiționalul turneu de șah, la care 
sînt invitați jucători și' jucătoare de 
frunte din mai multe țări ale lumii. 
In grupa feminină ia parte și campioa
na Romîniei, maestra internațională 
Alexandra Nicolau.

După disputarea a șapte runde, con
duc în clasament, la egalitate, Tatiana 
Zatulovskaia (U.R.S.S.) și Katia Io- 
vanovici (Iugoslavia) cu 4*/2 puncte. 
Ele sînt urmate, la distanță de jumă
tate de punct, de șahista maghiară Eva

Karakas și de Alexandra Nicolau. Pri
ma are și o partidă întreruptă. Cîte 
3*/2 puncte au Fanny Heemskerk (O- 
landa) și Eva Konarkowska (Polonia).

Alexandra Nicolau a înregistrat pîwă 
acum 3 victorii (la lovanovici, Heem
skerk și Timmer), a făcut 2 remizg 
(cu Karakas și Litmanowicz) și a pier
dut 2 partide (la Zalntovskaia și 
Chaude de Silans). în ultimele două 
runde ale turneului, campioana romînă 
va intîlni pe poloneza Konarkowska și 
pe jucătoarea bulgară Ivanova.

FOTBAL PE GLOB

ceperii cetei mai mari competiții spor
tive a zilelor noastre. Flacăra olim
pică, ce va arde la Innsbruck în tim
pul Jocurilor de iarnă, a fost aprinsă, 
miercuri, în arena din Olimpia. La ce
remonie au asistat reprezentanți ai 
Comitetului internațional olimpic, vi- 
ceprimarul orașului Innsbruck, dr. 
Benfelder, și persoane oficiate din Gre
cia. Potrivit tradiției, tinere grecoaice 
au aprins flacăra de la razele Soare
lui, cu ajutorul unei oglinzi puternice. 
Apoi flacăra a fost pusă într-o amforă, 
și a fost purtată de ștafete pînă la 
Atena. De aici, un .avion special a tran
sportat flacăra olimpică la Viena.

Pe aeroport, ambasadorul Austriei 
la Atena și delegat al Comitetului o- 
limpic internațional. Kurt Farbowski. 
a înmînat flacăra sportivului austriac 
Karl Schaeler, fost campion mondial 
de patinaj artistic. In acest timp o 
fanfară a intonat imnurile de stat ale

Locul unde se va desfășura, în fiecare zi, ceremonia înminării medaliilor 
olimpice.

Greciei și Austriei. In noaptea de joi 
spre vineri flacăra olimpică a ars în

File din istoria „olimpiadelor albe“
Ultimele ediții ale Jocurilor Olimpice de iarnă s-au 

ținut în 1956 și 1960, la Cortina d’Ampezo și la Squaw 
Valley.

Aproape 300 de sportivi, din 32 de țări au luat 
parte la întrecerile de la Cortina, la care primul loc 
pe națiuni a revenit sportivilor sovietici. Aceștia au 
întrerupt seria succeselor canadiene la hochei pe ghea
ță, iar la patinaj viteză au cucerit 3 medalii de aur: 
Evgheni Grișin a învins la 500 și 1500 m iar Boris 
Silkov la 5000 m. Au mai cucerit medalii de aur pentru 
U.R.S.S.: ștafeta 4x10 km și Kozîreva la proba de 
10 km schi fond. Probele masculine de fond au fost

L(<7/a Skoblikova, dublă campioană olimpică la Squaw 
Valley, face purle din fi la edi(ia din

dominate și de data aceasta de scandinavi: norvegia
nul Brenden la 18 km., suedezul Jernberg la 50 km, 
norvegianul Stenersen la combinată. Finlandezul Hy- 
varinen s-a clasat pe locul întîi la sărituri. Eroul 
acestei ediții a fost schiorul austriac Toni Sailler, în
vingător în toate probele alpine: slalom special, sla
lom uriaș și coborîre. Sportivii americani au cîștigat 
ambele probe individuale de patinaj artistic, la bărbați 
prin H. Jenkins iar la fete prin Tenley Albright, proba 
de dublu revenind austriecilor Schwartz și Oppelt. 
Sportivele din Elveția s-au impus la probele alpine de 
schi: Medeleine Berthod (coborîre) și Renee Colliărd 
(slalom). De menționat faptul că ia această ediție 
sportivii din R.D.G. și R.F.G. au participat pentru 
prima oară în cadrul unei echipe unite.

Și, în sfîrșit, iată-ne ajunși la ultima „Olimpiadă 
Albă" pe care o consemnăm în' ..filele" noastre de isto
rie : cea de acttm patru ani, desfășurată lă Squa.w 
Valley. Participă 800 de sportivi din 30 de țări. între
cerile^ sînt net dominate de sportivii sovietici, care 
ocupă din nou primul Ioc in clasamentul pe țări, cuce- > 
rind 7 medalii de aur, 5 de argint și 9 de bronz. Se ' 
mai evidențiază echipa unită a Germaniei (4 titluri), '■ 
S.U A., Norvegia și Suedia (cu cîte 3). Patinatorii 
Evghenj Grișin și Lidia Skoblikova sînt singurii par
ticipant!" la Jocuri care cuceresc cîte două medalii, 
realizînd și recorduri mondiale. Tot la patinaj se 
evidențiază norvegianul Knut Iohanessen. în întrece
rile de fond la schi, domină nordicii. Suedezii Sixten 1 
Jernberg (30 km) și Lestander (biatlon), norvegianul 
Brusveen (15 km ), linlandezul Hamalainen (50 km ) 
îșț înscriu numele pe listele campionilor olimpici. Sur
priză la combinata nordică (învingător Thoma din ; 
echipa Germaniei). La fete, ștafeta 3x5 revine Suediei 
iar titlul la 10 km e cîștigat de sportiva sovietică Ma
ria Gusakova. Probele alpine sînt dominate de elvețieni, 
austrieci și francezi, dar canadiana Ann Heggtveit j 
produce o surpriză la slalom special. La patinaj artis
tic, S.U.A. ciștigă din nou și la fete și la băieți iar 
Canada la perechi. Turneul de hochei revine echipei 1 
americane care întrece la limita (2—1 și 3—2) pe 
principalele sale concurente, echipele U.R.S.S. și Ca- ■ 
nadei.

IN R.D.G. A ÎNCEPUT RETURUL

Duminica trecută a fost reluat în 
R.D.G. campionatul de fotbal ediția 
1963—1964. prin desfășurarea primei 
etape a returului. Lid -ral clasamentului, 
Empor Rostock, a terminat la egalitate 
(I —I) cu Turbine Erfurt. în depla
sare. . Alte rezukate: Wisnvit Ane Che- 
mie Leipzig 2—1 ; Chemie Halle—Auf- 
bau Magdeburg 2—1 ; SC Leipzig — 
Motor Zwickau 2-—0 ; Vor warts Ber
lin — SC Karl Marx-Stadt I -2; Mo
tor Steinach—Dynamo Berlin 4—l; 
Lokomotive Stendal—Motor Jena 0—1. 
In clasament : Empor Rostock 20 p, 
Vorwârts Berlin 18 p, Motor Jena 16 
p. etc.

ST. ETIENNE CONTINUĂ SA FIE 
LIDER

Deși a susținut o partidă dificilă în 
deplasare, cu Valenciennes, liderul 
campionatului francez, St. Etienne, a 
obținut totuși victoria la limită: 2—1. 
Surprinzător scorul cu care Monaco a 
fost învinsă la Rouen : 4—0 pentru gaz
de. Reims continuă să se afle în plu
tonul codaș, duminică fiind învinsă cu 
4—0 de Nîmes. Alte rezultate: Se
dan — Nantes 2—0, Racing—Rennes 
0—2, Toulouse—Nice 2—1, Angers— 
St. Franțais 1—3, Bordeaux — Stras
bourg 2—0. In clasament: St. Etienne 
(17 jocuri) 25 p; Bordeaux (19) 22 
p; Lyon (17) 22 p; Lens (18) 21 p; 
Valenciennes (19) 21 p; Monaco (19) 
21 p.

CAMPIONATUL SPANIOL

Fruntașele clasamentului au obținut 
duminică noi victorii în campionat:

Barcelona—Pontevedra 2 J), pe terenul 
acesteia din urmă; Real Madrid a în
vins pe teren propriu pe Elche cu 1—0. 
lată și alte rezultate : ValhnWid—At
letico Madrid 0—3; Mnrciâ--Saragoza 
2—0; Valencia --Sevilla 4 1 : Beti.s—
I.evante 3—0; Espanol—Oviedo 3—0; 
Cordoba—Atletico Bilbao 2—0. In cla
sament continuă să conducă Barcelo
na cu 'll p. urmată de Real Madrid 
— 25 p și Elche 23 p.

• O nouă etapă a avut loc în campio
natul R.F. Germane. Dintre rezultate 
reținem : Preussen Munster—Eintracht 
Braunschweig 0—2 ; SC Karlsruhe— 
FC Koln 2-2; Schalke 04— FC Ka) 
serslautern 4—0; Hertha — Stuttgart 
0—2; Miinchen 1860 — Borussia Dort
mund 6—1; Werder Bremen — FC 
Niirnberg 2—1. Continuă să conducă 
FC Iv-iln cu 25 p, urmată de Schalke 
04 cu 22 p etc.

• In campionatul englez în fruntea cla
samentului se află Tottenham cu 37 
p, urmată de Blackburn cu 35 p și 
Liverpool cu 34 p. Sîmbăta V yiă Tot
tenham a învins cu 2—0 în' deplasare 
pe Blackpool, iar Blackburn a terminat 
la egalitate (1—1) cu Wolverhampton.

• Echipa F. C. America, vicecam- 
pioană a Mexicului la fotbal, a obținut 
victoria cu 3—1 (1—0) în întîlnirea cu 
formația Partizan Belgrad din cadrul 
turneului de la Mexico City.

• Continiiîndu-și turneul în țări’e 
Africii, formația cehoslovacă de fotbal 
Spartak Praga-Sokolovo a jucat la Co
nakry cu reprezentativa Guineei. Vic
toria a revenit gazdelor cu scorul de 
2-1 (0—1).

ȘTIRI EXTERNE

acest an a J.O. de iarnă.

MIINE, FINALA „CUPEI EUROPEI" 
LA BOX

Duminică, 26 ianuarie, se va desfă
șura la Moscova returul finalei pentru 
„Cupa Europei" la box între selecționata 
U.R.S.Ș, Și R. P- Polone. Primul meci 
desfășurat la Lodz, a fost egal, 
5—5. Dar, de data aceasta, echipa so
vietică cu 5 campioni europeni (Bîstrov. 
Grigoriev, Stepașkin, Tamulis și Popen- 
cenko), pornește mare favorită. Din 
formația poloneză va lipsi cunoscutul 
campion Pietrzykovski, accidentat la un 
antrenament.

Peste cîteva zile se va desfășura și 
nîeciiil R.P. Bulgaria — R.D. Germană 
pentru stabilirea locurilor 3—4 ale „Cu
pei Europei". La acest meci va funcțio
na ca arbitru principal Marin Stănescu.

MIHAIL TAL, LIDER LA REYKJAVIK

In turneul internațional de șah de 
la Reykjavik (Islanda) conduce marele 
maestru sovietic Mihail Tal, cu 4 punc
te din tot atitea posibile. In cea de a 
patra rundă, Tal l-a învins, intr-o spec
taculoasă partidă de atac, pe marele 
maesțru iugoslav Zvetozar Gligorici. 
Campioana mondială. Nona Gaprindaș-

vili, care participă din nou la un turneu 
masculin, ocupă, locul 5 Cu 1,5 puncte 
și o partidă întreruptă in poziție avan
tajoasă. De remarcat că Nona Gapriu- 
dașvili a făcut remiză cu marele mae
stru Olafsson

CEHOSLOVACIA — ANGLIA 3—1 
LA TENIS DE MASA

Disputat fa Budejovice, meciul de te
nis de inasă dintre echipele feminine ale 
R.S. Cehoslovace și Angliei s-a termi
nat cu rezultatul de 3—1 in favoarea 
jucătoarelor cehoslovace. In mod deose
bit s-a remarcat tînăra campioană Ln- 
zova, care a învins cu 2—1 (19—21 ; 
26—24; 21 —11) pe Diana Rowe și cu 
același scor (14—21; 21—7; 21—17) pe 
Shannon.

A LUAT SFIRSIT RALIUL AUTO
MOBILISTIC MONTE CARLO

Cea de-a 33-a ediție a raliului auto
mobilistic Monte Carlo a fost cîștigată 
de echipajul Hopkirk—Liddon (Anglia) 
pe un automobil marca „Morris Co
oper". Au urmat în clasament Ljungfeltț 
—Sager (Suedia) și Carlsson—Palm' 
(Suedia).

(Agerpreș)
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