
IMAM»,
BA
NSPREZECE...
Duminică în București a fost 
zi frumoasă.
Ora unsprezece...
La Șosea — bucurii obiș- 
jite : o plimbare în doi, un 
jtograf cu vîrful pantofului 
î pagina albă a zăpezii 
fate în spatele unei statui, o 
tografie de familie...
La „Dinamo" — animație.
Un anunț : „Concurs de se
cție pentru secția de canotaj, 
niori". Patru viitori vîslași, 
!-o șchioapa, cu sacoșele 
uncate pe umăr, se adaugă 
upului din față. în urma lor,
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A IX-a ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă

Reportajul nostru

>i tați care abia s-au cunos- 
t, glumesc :
— Ce, parcă Vernescu sau 
mailciuc au început altfel ?

INNSBRUCK, 31 (prin telefon 
de la trimisul nostru C. ANTO
NESCU). Jocurile olimpice de 
iarnă continuă în mijlocul unui 
interes crescind. In jurul tram
bulinei de sărituri, pe traseele 
curselor de schi-fond, la pati
noare și in sălile de hochei, ca 
și la pirtia de bob. zeci de mii 
de spectatori urmăresc pdsionan-

Tot azi, un alt eveniment im
portant : a sosit zăpada mult 
așteptată! La ora cind mii de 
oameni se îndreptau spre pirtia 
de bob de la Igls, din cerul ce
nușiu au început să cadă fulgi

re. dsigurind concursului un 
cadru splendid. La startul pro
bei de bob de 2 persoane s-au 
prezentat 23 de echipaje. Mai 
iutii citeva echipaje au făcut 
coboriri in cadrul „manșei-pi-

CLASAMENTUL PE MEDALII

ACTUALITATEA SPORTIVĂ

Ion Cîmpeanu este profesor 
i istorie și arbitru de fotbal, 
afară de el, cîțiva zeci de 

bitri din întreaga țară au 
irticipat la seminarul care a 
□t sfîrșit ieri dimineață.
L-am întîlnit în fața stadionu-

— N'iL bucur că am putut 
ni — îmi spune tov. Cîm- 
tanu. Discuțiile au fost foarte 
le și în afara acestui fapt,

„calitate" de clujean am 
ut și satisfacția de a primi 
licitări în numele colegiului 
stru regional.
Rezultatele bune din anul tre- 
t, care situează colegiul nos-
i printre colegiile regionale 
mtașe, ne vor folosi ca punct

plecare pentru rezultate și
ii bune în acest an. Este un 
gajament realist, vă asigur.
— Noutăți de la „Știința" ?
— Se muncește cu seriozitate, 

nu numai la fotbal. Spre
osebire de alte luni de iarnă, 
le de pină acum au fost

î
t

TEOFIL BĂLAJ
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de întreceri, 
medalii arată

- 1 de
Finlan-

1—0—0; 
Gan&a- 

6.

zile
pe
3 de aur - 

de bronz, 2.
3. Austria

5.

După trei
clasamentul 
astfel :

1. U.R.S.S.
argint — 3
da 2—1—0; _
4. Norvegia 0—2—1;
nta (echipa unită) 0—i—1; 
Franța 0—1—0; 7. Canada 0—0—1.

tele întreceri ale celor mai buni 
sportivi din lume.

Ziua a treia a fost dominată 
de performanța Sportivei sovie
tice Skoblikova, care a cucerit 
cea de-a doua medalie de aur la 
patinaj viteză, ciștigind detașat 
și cursa pe 1599 m. Delegația 
finlandeză a obtinut azi cea de-a 
doua medalie de aur a sa, prin 
săritorul K.ankonen. In turneul 
de hochei, ziua de vineri a fost 
dominată de unul din derbiurile 
grupei .4 (l'.R.S.S.—Cehoslova
cia) și de importanta intilrure 
din cadrul grupei ii dintre Po
lonia și Norvegia.

Echipajtil romîn Al. Oan:ea (conducător) — C. Cotacu (trinar) 
înaintea unui antrenament.

mari și grei de zăpadă. Iar cind 
ntegafoanele au anunțat primul 
stivt al boburilor de două per
soane, prin spărturile, din nori 
au apărut și citeva raze de soa-

Voleiul a fost introdus 
în programul J. O. 1968 
Comitetul internațional olim

pic, întrunit la Innsbruck, a ho
tărî! ca voleiul să fie reintrodus 
în programul Jocur.lar Olimpice 
de vară ce vor avea loc în Me
xic în anul 1968. După cum se 
știe, la sesiunea C.l.O. de la

")in frumusețile patriei

Baden-Baden voleiul, împreună 
cu alte sporturi, fusese exclus 
de pe lista disciplinelor olimpice, 
deși el figura în programul O- 
limpiadei de la Tokio. Numărul 
sporturilor acceptate la Olim
piada din 1968 va fi tot de 18, 
cum s-a stabilit la Baden-Ba
den. Jocul de polo pe apă, con
siderat ca spoit separat, va fi 
inclus sub denumirea de nata- 
ție, împreună cu înotul și sări
turile de ta trambulină.

lot", după care au început 
startwile oficiale.

După prima manșă, clasamen
tul se prezenta astfel: 1. Cana
da 1:05,15; 2. Anglia 1:05.53; 
3. Italia 1 1:05,63. Echipajele 
noastre. Oancea—Cotacu și Pan- 
țuru—Pașovschi au realizat tim
purile de 1:07,31 și respectiv 
1:07,74, cu care s-au clasat pe 
locurile 13 și 17. In cea de-a 
doua manșă, echipajul Italia 11 
(Monti—Siorpaes) merge extra
ordinar. realizttid — cu 1:04.20 
— un nou record al pirtiei șt 
făcind un important salt în cla
sament. Echipajele noastre reali
zează și ele tjmpuri mai bune 
decit în manșa I: Panțttru— 
Pașovschi merg 1:06,97 iar Oan
cea—Cotacu 1:08,93.

După cele două manșe ale zi
lei de vineri, clasamentul se pre
zintă astfel: 1. Anglia (Nach,

(Continuare în pag. a 8-a)

:. VIRJOGHi Cimpina Cabana Bîlea-lac, iarna

FOTBALIȘTII JUNIORI 
IN TURNEU

în cadrul pregătirilor pen
tru Turneul UEFA din Olanda, 
reprezentativa noastră de ju
niori va face între 12—23 fe
bruarie un turneu de veri
ficare în Turcia și Bulgaria.

DUMINICA — MECIURI 
DE FOTBAL

O dată cu apropierea res
tanțelor, a etapei din 1 mar
tie a „Cupei R.P.R.“ și a re
turului campionatului, echi
pele din categoriile A susțin 
tot mai multe jocuri de ve
rificare. Duminică va fi o zi 
bogată, fiind anunțate mai 
multe partide :

• Pe stadionul Giulești din 
Capitală, de la ora 11 : Ra
pid — Flacăra roșie București.

• La stadionul Dinamo, pe 
terenul III, cu începere de la 
ora 10,30, Dinămo va juca în 
prima repriză cu Dinamo Vic
toria București, iar în cea 
de a doua cu S.S.E. nr. 1.

a Pe stadionul din str. Dr. 
Staicovici, tefen II, Progresul 
va avea ca adversar echipa 
Spic de grîu din campionatul 
orășenesc. Partida va începe 
la ora 11.

• La Iași, C.S.M.S. va în- 
tîlni mîine, cu începere de >a 
ora 14, formația Dinamo 
Copoii, din campionatul re
gional.

PUGILIȘTII CONSTANȚZNI 
SE PREGĂTESC PENTRU

INTILNIREA DE LA BERLIN

La 16 februarie, echipa 
de box a clubului sportiv Fa
rul Constanța se va deplasa

rn R.D. Germană, pentru a 
întîlni formația Turn und 
Sport Klub Berlin. în vede
rea acestei confruntări, bo- > 
xerii constănțeni vor susține - 
astă-seară la Constanța un 
meci de verificare cu o selee- * 
ționată din București. Din for
mația Farului fac parte, îii 
ordinea categoriilor: A. Nuri, 
D. Răgălie, A. Iliescu, Șt. Va
cant, T. Piritilie, I. Pițu, N. 
SțoerSscu, V. Bogoi, Th. Feleat 
O. Cioloca.

ÎNTRECERILE CAMPIONATULUI 
REPUBLICAN DE PATINAJ 

VITEZA

Patinatorii viteziști iau astăzi 
startul în primele probe ale 
campionatului republican. Crt 
loc de întreceri, de data a- 
ceastd, a fost ales orașul 
Miercurea Ciuc.

Astăzi se vor întrece se
niorii (500 m și 5 000 m), se
nioarele (500 m și 1500 m) și 
juniorii cat. I (500 m și 3000 
m); programul va continua 
mîine : seniorii (1500 m și 
10 000 m), senioarele (1000 m 
și 3000 m) și juniorii cat. I 
(1 500 m și 5 000 m).

FINALA MICILOR PATINATORI 
ARTISTICI

Patinoarul natural din Bra
șov găzduiește simbătă și du
minică finala pe țară a con_ 
cursului republican rezervat 
copiilor. $i-au anunțat parti
ciparea patinatori din Bucu
rești, Cluj, Miercurea Ciuc 
și Brașov. în program figu
rează probe pentru fete și bă
ieți între 7—8 și 9—10 ani.

Azi, la „Floreasca", In „C.C.E." la handbal feminh,

Rapid—Fortschritt Weissenfels
• Oaspetele s-au antrenat ieri Loturile masculini A- șp 

tineret susțin noi jocuri de verificare
Program handbalistic extrem asemenea feminină — în „Cwpa' 

de atractiv astăzi la „Floreas
ca" : două meciuri masculine de 
verificare, ale loturilor A și de

Elena Hedeșiu (sus) 
Schanding (stingă ) 

Văzute de Neagu Rădulescu

tineret, un „sfert de finală" 
(feminin) în „Cupa campionilor 
europeni" și o partidă — de

MAI MULTĂ ATENȚIE GIMNASTICII ÎN REGIUNEA BRASOV
gradat și — lucru ce ni se pare 
cel mai important — am urmă
rit o lecție la care cele 20 de 
fete au participat activ, cu plă
cere. La ora 10 au început an
trenamentul gimnastii de la 
S.S.E. De la ora 15 la 16.30 
am găsit-o din nou pe antrenoa- 
rea Constantinescu lucrînd cu 
altă grupă de copii (20), iar în 
continuare a avut loc antrena
mentul cu cei mai talentați 
copii ai săi (selecționați din- 
tr-un număr de 120 de școlari 
și preșcolari), pe care îi pregă
tește pentru concursul republi
can al copiilor. Tovarășa Flori-

, — —

In decursul anilor, regiunea Brașov a dat loturilor republi
cane mulți gimnaști și gimnaste de valoare, iar ultima 
ediție a campionatelor republicane de juniori ne-a oferit 

prilejul să constatăm că și pe viitor va fi posibil să consemnăm 
în loturile țării prezența unor gimnaste și gimnaști din această 
regiune. Ne gindim, de pildă, la Teoîil Blaj, Eugen Dogaru, 
Viorica Moglan, Camelia Marcu și alții, care au dovedit reale 
calități, ocupînd de altfel locuiri fruntașe la categoriile la care 
au evoluat.

Cei care cunosc posibilitățile reale ale regiunii Brașov nu 
pot fi, însă, mulțumiți de ponderea pe care această regiune o 
are în gimnastica noastră de 
performanță.

în colaborare cu activiști 
sportivi, cu < 
ziarului nostru 
zilele trecute, 
raid-anchetă 
secțiile de gimnas
tică ale clubu
rilor și asociațiilor
din regiunea Brașov, 
du-ne să analizăm modul in care 
se lucrează în această disciplină, 
cum se desfășoară munca de 
selecție și instruire, activitatea 
ccmpetițîonală etc.

corespondenți ai
i am

un
în

întreprins

sportive 
propunin-

PORNIND DE LA „DUELUL 
BRAȘOV — SIBIU"...

Tn discuțiile noastre cu an
trenorii de gimnastică, cu pro
fesorii de educație fizică, cu ac
tiviștii sportivi am auzit foarte 
des expresia „duelul Brașov — 
Sibiu". E vorba de întrecerile 
sportive la care au concurat. —

in cursul anului 1963 — gim
naști și gimnaste din cele două 
orașe. De cele mai multe ori, 
victoria a fost de partea Brașo
vului. Dacă și bilanțul raidului

nostru l-am însemna cu note, cu 
aprecieri, atunci victoria ar me
rita-o, însă, indiscutabil, orașul 
Sibiu. Și iată de ce.

Am găsit la Sibiu o bună at
mosferă de lucru (atît la C.S.M. 
cit și la S.S.E.). încă de la in
trarea în sediul clubului sportiv 
muncitoresc (deși era ora 8.30 
dimineața) ne-au întimpinat a- 
cordurile ritmice ale pianului. 
Ele răzbăteau din sala de gim
nastică, unde tovarășa antre- 
noare F loric-a Constantinescu 
(C.S.M.) lucra cu una din cele 
.trei , grupe de copii și junioare 
pe care le are în pregătire. Am 
asistat la o lecție interesantă, 
vie, în care efortul a fost bine

ca Constantinescu 
își pune de pe acum 
speranțe în mulți 
din acești 35 de 

care lucrează cu dragcopii cu 
și pasiune, zi de zi.

Lucruri bune am găsit și la 
școala sportivă de elevi d:n Si
biu, unde antrenorii Eleonora 
Lisai și Horst Stolz pun mult 
suflet în munca lor. iar faptul 
că în 1962 secția de gimnastică

Raid-anclietă realizat de C. 
MACOVEI, CLAUDIU ATANA- 
SILf — secretar general al 
F.R.G., FRANC1SC LOVI — 
secretar adjunct al F.R.G., MIR
CEA LUPUȚIU și ILIE 1O- 
NESCU — corespondenți.

(Continuare in pag. a 6-a)

Și firește că dintre aceste în- 
tîlniri aceea dintre Rapid și 
Fortschritt Weissenfels este aș
teptată cu cel mai mare interes, 
deoarece de rezultatul ei depin
de calificarea uneia din cele 
două echipe în semifinalele 
competiției. După cum se știe, 
în primul meci echipa oaspe a 
cîștigat la limită, cu scorul de 
10—9. Este de așteptat, însă, ca 
acest handicap minim să fie re
făcut de campioana noastră.

De altfel, Rapid s-a pregătit 
cu toată seriozitatea pentru a- 
cest meci, în care știe că în- 
tîlnește un adversar care își va 
apăra cu toată dîrzenia șansele. 
Dorința de a învinge a jucă
toarelor rapidiste, ca și forma 
manifestată de ele în ultimul 
timp (și mai ales în partidele 
de verificare) ne dau dreptul 
să așteptăm din partea lor o 
comportare bună și... califica
rea în semifinale. Rapid va a- 
linia azi lotul următor : Hectar, 
Hănek — C. Dumitrescu, Oțe
tea, Hedeșiu, Boțan, Constan- 
tinescu, Baloșache, Roth, Floro- 
ianu și Szoko.

Oaspetele au sosit joi seară 
în Capitală, iar ieri dimineață a 
venit și arbitrul întâlnirii, iu
goslavul P. Pup ici. Jucătoarele 
de la Fortschritt au făcut ieri 
dimineață un antrenament la 
Floreasca. Antrenorul Becker a 
comunicat echipa : Hoff marin
— Schanding, Kahnt, Reinhardt, 
Quarg, Puller t, Simoch, Her- 
den, Bachmann, Kaltenborn.

Reamintim programul de azi: 
București tineret — Ploiești 
(ora 16,40), București A — Bra

șov (ora 18.00), Rapid —* 
Fortschritt (ora 19,30) și Șt-wnfa
— Electromagnetica (ftra 20,30)/



învățătura șl sportul — prieteni ADEVĂRATUL EXAMEN
[Activitate rodnică la școala AL INSTRUCTORILOR VOLUNTARI...

nr. 32 din Capitală
Elevii școlii medii nr. 32 din Capi

tală participă cu multă însuflețire la 
programele din cadrul orelor de. edu
cație fizică, ore dintre cele mai plă
cute pentru ei.

Principala atracție a orelor de edu
cație fizică o constituie — în momen
tul de față — tematica pentru cuceri
rea Insignei de Polisportiv. Sub în
drumarea profesorului Ștefan Bujor e- 
levii au trecut în proporție de peste 
80 la sută probele de gimnastică, iar 
la patinaj au obținut normele cerute 
60 de elevi.

Trebuie de arătat că din inițiativa 
profesorului de educație fizică și a e- 
levilor a fost amenajat un patinoar, pe 
care acum este o forfotă continuă... 
Elevii au contribuit la mărirea bazei 
materiale a asociației sportive și prin 
crearea a două terenuri, unul cu as
falt pentru baschet și altul cu zgură 
pentru echipele de volei și handbal.

în sfîrșit, mult îndrăgita vacanță de iarnă a studenților și-a 
anunțat sosirea: 4 februarie. Cu ce vine? Vine cu bucurii și 
voie bună, in toate centrele universitare ale țării. La Sinaia. 
Bușteni și Predeal își vor petrece vacanța 3550 de studenți 
fruntași la învățătură și în activitatea obștească. Va fi un 
minunat prilej de destindere, de recreare activă, după o sesiune 
fructuoasă.

Amatorii de sport se vor 
întî'ni pe pîrtiile de schi. 
Taberele speciale amena
jate pentru inițierea și 
perfecționarea în această 
ramură sportivă specifică
sezonului de iarnă vor cuprinde 1 100 
de studenți. Astfel de tabere de schi 
organizate de către Comitetul executiv 
al U.A.S.R. vor ființa, în principal, în 
Bucegi. La cabana Gîrbova vor face 
popas studenții universității bucureș- 
tene. Viitorii ingineri constructori își 
vor petrece zilele de vacanță la Diham. 
Studenții de la I.M.F. vor urca la ca
bana de pe Muntele Roșu. Sportivii 
Institutului politehnic și-au fixat tabă
ră la Padina. Alți studenți din Capi
tală vor merge la Cota 1 500 (Institu
tul de Științe Economice), Peștera (In
stitutul de Petrol, Gaze și Geologie), 
Babele (Institutul pedagogic), Piatra 
Arsă (Institutul de Arhitectură), Po
iana Stînii (Institutele de arte) și 
Poiana Izvoarelor (Institutul agrono
mic). Studenții din centrul universitar 
Timișoara se vor întrece la schi in ju
rul cabanelor din Semenic și Muntele 
Mic. In același timp, studenții clujeni 
vor avea ca obiectiv de vacanță caba
na Izvoarelor din Maramureș și fru
moasa stațiune Vatra Dornei.

In aceste tabere de schi sportivii 
studenți au prilejul să participe la nu
meroase concursuri pentru începători 
și avansați. O „normă" stabilită încă 
de pe acum de organizatori : minimum 
patru ore pe zi de activitate sportivă 
în aer liber !... In acest fei, începătorii 
mai ales vor putea, la sfîrșitul taberei, 
să-și treacă și proba de schi a con
cursului pentru Insigna de Polisportiv.

In aceeași perioadă ca
bana de Ia Piriul Rece 
va fi gazda a 250 de stu
denți care activează în 
cluburile Știința, in ca
drul secțiilor de perfor

manță. Este vorba de fotbaliștii de la 
Știința București (categoria B), hand- 
baliștii. rugbiștii, canotorii, atleții. 
gimnaștii, jucătorii de tenis și scrime- 
rii din centrele universitare Cluj, Timi
șoara, lași. Petroșeni, Tg. Mureș, Cra
iova. Galați și Brașov.

In perioada celor 10 zile de vacantă, 
formațiile artistice și soliștii vocali și 
instrumentiști din institute și facultăți
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în școală a luat ființă o echipă fe
minină de handbal care a obținut fru
moase rezultate. Astfel, ea s-a clasat 
pe locul trei în cadrul campionatelor 
școlare ale Bucureștiului pe anul 1963. 
Componentele echipei sînt fot atît de 
bune și la învățătură. Eleve ca Papa 
Steluța, Crișcoș Alice, Dexey Ana, Al- 
mășoiu Irina, Alexandrescu Mariana 
fac'cinste școlii atit prin comportarea 
lor pe terenul de sport cit și prin si
lința pe care și-o au la învățătură. Lu
cruri la fel de bune se pot spune și 
despre Buțan Aurel ca și despre Opri- 
șescu Grigore din clasa a Xl-a, care 
a sărit la prăjină 3.60 metri.

Le urăm elevilor școlii medii nr. 32 
noi succese atît în sport cît și la în
vățătură. Sîntem convinși că entuzias
mul lor tineresc, seriozitatea lor le vor 
aduce și victorii sportive și... note 
mari în catalog.

LILIANA GRUIA, coresp.

vor prezenta în fața colegilor lor aflați 
la odihnă, spectacole de cîntece și dan
suri, vor susține programele organi
zate cu prilejul serilor de dans și a 
carnavalurilor studențești. Pe filele 
agendei studențești de vacanță mai fi
gurează simpozioane despre „Muzică, 
artă și literatură", întîlniri ale studen
ților cu profesori, scriitori, ziariști, 
maeștri coregrafi de la Teatrul de 
operă și balet al R. P. Romine, seri 
literare cu tema „Creația lirică a lui 
Tudor Arghezi", audiții muzicale 
„George Enescu", concursuri „Cine 
știe, cîștigă", excursii etc.

In toate centrele uni
versitare, organizațiile de 
tineret au alcătuit cu 
sprijinul conducerilor in
stituțiilor de învățămînt 
superior un bogat pro

gram de activitate. La casele de cul
tură studențești din București, Iași, 
Timișoara, Cluj și Brașov, mii de stu
denți își vor petrece frumoasele zite 
de vacanță participînd la numeroase 
manifestări cultural-sportive. In cadrul 
cluburilor studențești din Craiova, Ga
lați, Petroșeni, Tg. Mureș ș.a. vor avea 
loc întîlniri cu oameni de știință, cul
tură și artă, cu tineri din uzine ca și 
conferințe și procese literare, concursuri 
artistice și sportive.

Un capitol cuprinzător al activități
lor de vacanță îl vor forma excursiile. 
Centrul universitar București, spre 
exemplu, va organiza excursii de 3—4 
zile în stațiunile și cabanele de pe

NOI ASOCIAȚII SPORTIVE
© In primele zile ale anului numă

rul asociațiilor sportive din raionul 
Sibiu a crescut cu încă patru. Este 
vorba de Flacăra Sibiu, Electromonta- 
jul Cristian. Recolta G.A.S. Slimnic 
și Știința Ocna Sibiului. Consiliile 
noilor asociații au făcut toate pregă
tirile pentru desfășurarea unei acti
vități cît mai bogate în respectivele 
secții pe ramură de sport: Flacăra 
Sibiu la șah, tenis de masă, volei și 
popice, Electromontajul Cristian la 
volei, popice, fotbal, tenis de masă și 
șah, Recolta Slimnic (192 membri 
UCFS) la atletism, volei, șah și fotbal, 
iar Știința Ocna Sibiului (200 de 
membri UCFS — elevi și eleve de la 

i școala medie din localitate) la gim

In urmă cu un an, 75 de tineri 
sportivi din satele și comunele raionu
lui Lehliu părăseau veseli, bine dis
puși clădirea unei școli din Brăneșfi, 
unde timp de 10 zile urmaseră cursuri 
pentru instructori voluntari. Aveau în 
buzunare carnetul de instructor sportiv! 
Ne-am gîndit să-i urmărim pe acești 
instructori voluntari, să vedem cum au 
pus în practică cele învățate, cum au 
muncit pentru răspîndirea sportului 
între tinerii colectiviști.

Primul popas l-am făcut la consiliul 
raional UCFS Lehliu. Aici, tov. Dra- 
gomir Rădulescu, președintele consi
liului ne-a vorbit despre acești instruc
tori, despre felul cum sînt îndrumați în 
muncă. Trebuie să mai spunem că 
alături de cei 75 de tineri, care au fost 
pregătiți la Brănești, mai sînt în evi
dența consiliului încă peste 200 de in
structori sportivi sătești, deci un nu
măr important care raportat la cel al

Valea Prahovei precum și excursii în 
împrejurimile Capitalei. Acțiuni simi
lare vor avea loc și în celelalte cen
tre universitare.

Intense pregătiri se fac 
și pentru amenajarea unor 
patinoare naturale. pe 
care sute de studenți își 
vor disputa intîietatea în 
concursuri special orga

nizate in aceste zile de vacanță. Nu
mai la București au fost puse la punct 
5 astfel de patinoare pe lingă terenu
rile de sport ale Universității. Institu
tului politehnic, I.S.E., Institutului de 
construcții și I.M.F.

In zilele vacanței de 
iarnă se vor desfășura 
(la Predeal) și „repu
blicanele" studențești de 
șah — ediția 1964. între
cerile sînt programate 
între 6—10 februarie și vor avea prin
tre finaliști șahiști consacrați: C. 
Drozd (Cluj), II. Brânci, Victoria Vi- 
drașcu, Costin Georgescu, Rodica Za- 
haria (București), Gertrude Baum- 
starck și C. ,Rădulescu (Timișoara), 
Hortensia Aldea, Ecaterina Irimescu 
(Iași), Vasile Mărieș (Baia Mare) ș.a. 
Un punct de atracție pentru amatorii 
de șah aflați la odihnă în Predeal : la 
sfîrșitul întrecerilor, participantei la 
campionate vor avea drept adversar, 
în cadrul unui simultan, pe tînărul 
maestru emerit al sportului Florin 
Gheorghiu...

F% esigur, cu aceasta nu am epuizat 
suita de acțiuni cultural-sportive 

din voluminoasa agendă studențească 
a unei vacanțe care de pe acum se 
anunță plină de bucurii.

nastică, handbal, volei, turism și at
letism. (Ilie tone seu — corcsp.

• De curînd, a luat ființă pe lin
gă combinatul petrochimic din Brazi 
(regiunea Ploiești) asociația sportivă 
Chimia Brazi. Pînă acum au fost în
scriși peste 200 de membri U''FS care 
vor activa în secțiile de volei, turism, 
tir, fotbal și șah. Ca președinte al a- 
sociației a fost ales loan Vi șan, iar 
ca secretar Alexandru Vulpe seu. Fap
tul că acești doi tovarăși sînt activiști 
cu experiență în munca sportivă ne dă 
încredere că asociația sportivă Chimia 
Brazi va reuși să-și îndeplinească cu 
succes toate ntrectivele propuse, (.M 
Popescu—coresp). 

asociațiilor, 52, este suficient, deocam
dată.

Dar, să-i urmărim pe instructorii 
care au fost pregătiți anul trecut. Ei 
sînt instruiți periodic de către consi
liul raional UCFS, participînd la „ziua 
președinților", unde iau cunoștință de 
cele mai actuale probleme organizato
rice, sau la ședințe organizate în acest 
scop. In toamnă, de exemplu, au fost 
convocați la reședința de raion și au 
fost pregătiți, atît teoretic cît și prac
tic, asupra felului cum trebuie să or-

Din viața organizației
noastre

ganizeze întreaga activitate din cadrul 
„Concursului pentru Insigna de Poli
sportiv". Legătura vie însă, între in
structorii și activul consiliului raional, 
se realizează cu ocazia deplasării pe 
teren în mijlocul asociațiilor sportive.

Și acum să vedem cum lucrează o 
parte dintre acești tineri instructori 
sportivi sătești.

La al doilea popas l-am întîlnit pe 
unul dintre cei mai harnici instructori 
voluntari din raion, pe Dumitru An
gliei. Era la sediul gospodăriei agri
cole colective din Sărulești, unde avea 
loc adunarea de dare de seamă a aso
ciației Avîntul din care face parte. In 
darea de seamă,. prezentată de consi
liul asociației Avîntul Sărulești, nu
mele lui Dumitru Anghel a fost amin
tit de trei ori și mereu printre cei care 
s-au remarcat. Prima oară a fost evi
dențiat, împreună cu alți sportivi din 
comună, care au muncit mult în orele 
lor libere dînd un ajutor consistent 
consiliului asociației și conducerii gos
podăriei la amenajarea bazei sportive, 
apoi a fost felicitat pentru munca pe 
care a depus-o ca instructor voluntar

DINAMO, ORA
(Urmare din pag. 1)

pentru sportivii clujeni luni de muncă 
asiduă, cu toată sesiunea care i-a 
antrenat în deloc ușoara competiție 
a... biletelor de examen. Nici zăpada 
— căzută din belșug la Cluj — n-a 
constituit un obstacol în drumul către 
rezultatele de pe gazonul primăverii. 
Antrenamentele fotbaliștilor de la 
„Știința" sînt conduse de antrenorul 
A. Șepci, ajutat de consilierii dr. 
Mircea Luca și Cosmoc. Toată lumea 
speră într-un retur lipsit de emoțiile 
turului.

— Inclusiv jucătorii ?
— Mai ales ei.

★
Pe terenul cu zgură de lingă 

velodrom, o întîlnire cu farmecul 
după-amiezelor noastre de vară : 
fotbalul. Nu lipsesc spectatorii și 
unde sînt spectatori... este și galerie.

La lucru se află lotul nostru de 
juniori pentru Turneul U.E.F.A. avînd 
ca adversar echipa de juniori „Viito- 
rul“-Electronica.

Partida (3 reprize a 30 de minute) 
place prin bunele execuții tehnice, cu 
toată dificultatea terenului, înghețat 
la început, apoi desfundat, prin pofta 
de joc (este primul antrenament la 
două porți), și prin risipa de energie 
cu care ne-au obișnuit întotdeauna 
speranțele fotbalului.

Arbitrul partidei, Leonard Bejenaru, 
ne mărturisește :

— Sportivitatea care a caracterizat 
pe fiecare din cei 22 de inimoși mă 
bucură nu numai ca arbitru, dar și 
ca spectator. E o plăcere să conduci 
sau să urmărești o partidă în care 
fluierul se aude doar de cîteva ori.

Am notat șuturile puternice și 
cursele impetuosului Dobrin, finețea 
execuțiilor tehnice ale lui Oblemenco, 
fantezia și mobilitatea lui Dodu și 
Nunweiller VI.

Și am mai notat mărturisirea 
portarului „Electronicii", Olimpiu 
Smadea :

— Mă bucur că vom avea și în 
acest an un „unsprezece" puternic 
la U.E.F.A. Avem șuteri, tehnicieni, 
avem fantezie și vom avea și omo- 

1 nm fost adversar
1 lui Dobrin și Oblemenco, dar asta 

al asociației (s-a ocupai de organiza
rea întrecerilor Spartachiadelor, a pre
gătit pe atleții care au participat la 
diferite „duminici cultural-sportive", a 
atras 20 de tineri în activitatea atleti
că, organizînd întreceri pentru ei etc.). 
Pentru a treia oară a fost amintit ca 
unul dintre cei mai buni jucători ai 
echipei de fotbal care activează în 
campionatul raional.

★
Mai sînt și alți instructori voluntari 

în asociațiile din raion care au pus în 
practică cele învățate la cursuri. Așa, 
de exemplu, cei doi instructori spor
tivi ai asociației Libertatea Sălcioara, 
Dan Ștefan și Emil Nae, care anul tre
cut au muncit în așa fel Incit unii 
dintre sportivii pregătiți de ei au 
ajuns în faza regională a Spartachia- 
dei de vară. Secția de atletism de la 
„Libertatea", afiliată la federația de 
specialitate, a organizat în vara trecută 
un campionat al asociației — cu con
cursurile eșalonate pe două luni — la 
care au participat numeroși atleți. 
Acești doi instructori voluntari 1-âu 
pregătit pe campionul regiunii Bucu
rești la 1 500 m, tînărul Ion Măcăres- 
cu (Măcărescu a cucerit și două 
locuri I la faza regională a Spartachia- 
dei de vară). Alți instructori voluntari 
care muncesc cu pasiune și obțin re
zultate bune în munca tor sînt: V. 
Costache (asociația Steaua Lehliu-sat), 
Alexe Ciuruleanu și Nicolae Pîslaru 
(Progresul Frăsinel), Ținea Anton 
(Victoria Săpunari) și alții.

Dar sînt și dintre acei care sînt in
structori sportivi doar pe hîrtie, c.a de 
pildă Mircea Hoageș (Unirea Răz- 
vani), P. Dobrin (Libertatea Belciuga- 
tele), D. Spiridon (Recolta Pîrlita), N. 
Ștefan (Unirea Siliștea) etc. care după 
ce au terminat cursurile de instructori 
au uitat de îndatoririle lor. Adevăra
tul examen nu l-au trecut cu bine...

T. RABȘAN

UNSPREZECE...
nu mă împiedică să-i prețuiesc din 
toată inima și să le doresc, încă de 
pe acum, o ascensiune de formă per
manentă. Spre mîndria noastră, a 
tuturor.

★

...Pe unul din terenurile de tenis 
a fost amenajat un patinoar. Ne
concurată de atracția balonului ro
tund de alături, gheața de la „Di
namo" a primit duminică pe nume
roșii ei prieteni încă de la cele dinții 
ceasuri ale dimineții.

Alături de fantezia „avansaților", 
demonstrată cu dezinvoltură în de
licate acolade și semicercuri, liniile 
frînte ale celor mai noi patinatori 
au dat zăbavei din preajma manti
nelei farmecul unui spectacol inedit.

Părinților de pe margine nu le mai 
ajungeau adjectivele pentru a cali
fica (la superlativ întotdeauna) realele 
calități ale fiului sau fiicei „care a 
pus a doua oară patinele în picioare" 
și „...uite cum zboară 1"

Bucuria dimineții de duminică nu 
era însă o bucurie ieftină și discu
țiile mi-au confirmat presupunerea.

— Cum merțje cartea ? Tot atît 
de bine ca patinajul ?

Neacșu Nicolae, muncitor la I.T.B.:
— Fiul meu, Petrică, este în clasa 

a lll-a la școala medie 31. Le doresc 
tuturor părinților satisfacția pe care 
mi-o aduce prin comportarea de la 
școală și de acasă. Nu are nici o 
medie de 9. A terminat cu media 10 
curat, este ascultător și cred că se
riozității și sîrguinței cu care se de
dică fiecărei activități i se datoreste 
și progresul deosebit pe care l-a 
făcut la patinaj. A început abia acum 
o lună și...

Urmăresc pe inimosul Petrică (prin
tre altele, membru în cercul micilor 
naturaliști de la Palatul pionierilor) 
și înțeleg bucuria tatălui.

★

Dinamo, ora unsprezece...
închid carnetul cu gîndul la ano* 

timpul marilor competiții, la vuietul 
tribunelor și la mîndriile sportive ale 
anului celei de-a 20-a aniversări, 
mîndrii făgăduite în ceasurile acestea 
de neodihnă de pe Dinamo și de pe 
celelalte stadioane ale țării...



Numai activitate de performanță?
Analiza activității de performantă a 

anului' 1963 a prilejuit partîcipanților 
la ședința lărgită a biroului federa
ției de rugbi posibilitatea de a aprecia 
munca desfășurată pentru realizarea 
unor victorii de prestigiu ; pe care — 
și în acest an — jucătorii fruntași 
le-au objinut în diferite întîlniri inter
naționale.

Rezultatele valoroase repurtate în 
compania rugbiștilor francezi și italie
ni, cucerirea ■— pentru a V-a oără con
secutiv — a „Cupei Păcii" și succesele 
realizate în alte întîlniri internaționale 
au demonstrat convingător progresul 
rugbiului de performantă din țara 
noastră. Toate acestea s.e datoresc ne
mijlocit condițiilor create, muncii pri
cepute și caracterizate de pasiunea pe 
care o depun jucătorii fruntași, antre
norii lotului, membrii biroului federal 
pentru ca, de fiecare dată, prima noas
tră reprezentativă să se găsească pre
gătită la nivelul cerințelor actuale.

Ce există însă dincolo de echipa na
țională ? Care sînt perspectivele aces
tui sport ? Cum se muncește pentru ca 
succesele de astăzi să fie, mîine. con
solidate, ridicate pe culmi mai înalte ? 
Acestor întrebări au căutat să le răspun
dă atît darea de seamă, cit și cuvîntul 
celor mai mulți dintre participanta la 
discuții.

A reieșit clar un adevăr de fapt cu
noscut și ptnă acum : între activitatea 
de performanță și baza de mase a rug
biului continuă să existe un serios de
calaj. un „gol" supărător și inexpli
cabil.

Nu trebuie înțeles, desigur, că nu 
s-a făcut nimic pentru dezvoltarea ba
zei de mase a rugbiului. Referindu-se 
numai la anul 1963, reamintim marele 
număr de echipe din campionatul de 
calificare — în special în București —, 
încercările de a introduce sau a dez
volta rugbiul în 8 în cadrul școlilor 
medii și profesionale din București, 
Iași, Bacău etc. (care au dus la înfiin
țarea unui număr de aproximativ 20 
de echipe), unele succese realizate în 
această direcție la Reșița, Tecuci sau 
în alte orașe. Dar, sînt oâfe aceste ac
țiuni suficiente ? Au ele eficacitatea 
cerută de nevoite actuale privind dez
voltarea bâzei de mase a rugbiului,

sport care în ultimii ani se bucură de 
tot mai multă popularitate în toate re
giunile țării ? Trebuie spus limpede că 
cele ^jteva acțiuni frumoase, întreprinse 
fie pe plan central, fie din inițiativa 
Unor antrenori sau iubitori ai rugb!u- 
lui, au un caracter Izolat și nu pot re
zolva decît în foarte mică măsură sar
cinile pe care federația de speciali
tate le are în ceea ce privește larga 
răspîndire a rugbiului.

Dintre cauzele care au generat a- 
ceastă nesatisfăcătoare stare de lucruri 
cea mai importantă ni se pare aceea 
care se referă la slaba calitate a 
muncii desfășurate în secțiile de rugbi, 
la viața acestor secții îtl care — ca 
o concluzie aproape generală — nu se 
muncește în perspectivă, ci exclusiv 
pentru rezultate imediate și aceasta 
de multe ori în dauna unui proces de 
pregătire corespunzător.

Despre lacunele existente în activi
tatea desfășurată plnă acum în sec
țiile de rugbi au vorbit pe larg aproa
pe toți participanții la discuții. S-a ară
tat că — îndeosebi în campionatul de 
calificare — loturile de jucători sînt 
extrem de reduse, iar media de vîrstă 
a jucătorilor reflectă insuficienta preo
cupare pentru atragerea în practica
rea rugbiului a tineretului.

Cum trebuie explicate aceste lipsuri? 
In primul rînd, prin slaba activitate 
a colegiului de antrenori, care s-a ocu
pat aproape în exclusivitate de proble
mele echipei naționale și a reprezen
tativei de tineret și, firește, de cam
pionatul categoriei A. In al doilea 
rînd, majoritatea comisiilor locale, clu
burile și asociațiile sportive cu secții 
de rugbi s-au mulțumit să afilieze sec
țiile respective, dar n-au ajutat, n-au 
controlat și n-au luat măsuri pentru 
continua consolidare a acestora. La 
rîndul lor, antrenorii și în special in
structorii de rugbi nu s-au străduit 
suficient să completeze loturile, să îm
prospăteze permanent echipele cu ju
cători tineri, să deschidă jocului de 
rugbi din campionatul de calificare 
porțile către spectaculozitate, ci dim
potrivă, au îndrumat cel mai adesea 
pregătirea „tactică" spre jocul obstruc
tionist, lipsit de valoare, și aceasta nu

mai din dorința de a cuceri cu orice 
preț o victorie.

Problema dezvoltării bazei de mase 
în rugbi se referă. în aceeași măsură, 
la necesitatea creșterii Corespunzătoare 
a numărului de secții, la desfășurarea 
unei cît mai bogate activități competi- 
ționale. In ședința de analiză a birou
lui federal s-a arătat că și în această 
direcție sînt încă multe neajunsuri, că 
Ceea ce s-a făcut e prea puțin. A fost, 
pe bună dreptate, criticat faptul că 
numărul echipelor din campionatul re
publican de juniori este mic, că nume
roase centre sportive puternice din 
(ara (Oltenia, Galați, Crișana etc), nu 
sînt reprezentate de ani de zile. O si
tuație la fel de critică poate fi întîlnită 
și în regiunea Argeș, în regiunea Bra
șov și mai ales în regiunea București, 
unde numărul practicanților și al sec
țiilor de rugbi este neîngăduit de re
dus. In loc să manifeste preocupare 
pentru sprijinirea dezvoltării bazei de 
inase a rugbiului, s-a admis cu ușu
rință desființarea celor trei echipe de 
rugbi care au activat in 1962 în cam
pionatul de calificare (Oltenița, Ion 
Roată și Perieți — ultimele două for
mate din colectiviști). Atunci, cum să 
se dezvolte baza de mase !?

Pe aceeași linie se înscrie și nece
sitatea unui sprijin mult mai substan
țial din partea cluburilor și a marilor 
asociații sportive.

★
Ne mîndrim astăzi cu performanțe 

de valoare în rugbi, cu succese de 
prestigiu care se cer însă consolidate 
în viitor. Pentru a realiza acest im
portant obiectiv, federația de rugbi și 
toți cei care muncesc în acest dome
niu de activitate trebuie să-și îndrepte 
toată atenția spre lărgirea necontenită 
a bazei de mase a rugbiului, spre or
ganizarea unei Cît mai bogate activi
tăți cofnpetiționale, care să angreneze 
noi mii și mii de tineri din rîndul 
cărora să poată fi selecționați și pre
gătiți cei care, mîirte, vor îmbrăca tri
coul reprezentativei noastre în locul 
lui Mofaru, Pettciu, Teofilovici sau 
Chiriac.

Este drumul pe care, cu hotărîre, 
neabătut, rugbiul din țara noastră tre
buie să pășească de-âcum înainte!

O INTRARE „ORIGINALĂ11
Vară-iarnă, sala de sport din oraș:d 

’e pe Bega nu cunoaște odihna! Du
minică de duminică — și uneori și in 
cursul săptăminii — iubitorii de sport 
din Timișoara au posibilitatea să vi
zioneze aici, după preferințe, meciuri 
de volei, baschet sau handbal în 7. 
Așadar, o sală de sport suprasolicitată.

Și totuși, acesta nu poate fi un mo
tiv, ca sala in cauză să tiu fie între-

N OTÂ

ținută așa cum trebuie. Nu ne vom 
referi la sistemul de încălzire care este 
sublim pentru că... nu există! Și nici 
la băncile din jurul terenului pro- 
priu-zis de joc — deteriorate în așa 
măsură, incit spectatorii refuză de 
mult să le mai folosească. Alt fapt 
face obiectul notei noastre: ușa. Ușa 
de la intrarea in sală...

in plină iarbă (pe meleagurile bă
nățene, iarna a poposit în toată 
puterea cuvîntulul ■— cu zăpadă abun
dentă și geruri năprasnice), ușa de 
la intrarea in sala de sport \stă aproa
pe totdeauna deschisă. Și asta nu e 
totul. Rama și pragul de trecere sînt 
în așa fel fixate, îneît spectatorul, ne
avizat riscă să intre in sală o dată cu 
această instalație „sui generis", agă
țată de el.

Ce zici ? încercăm > să intrăm și noi ?

Firește, nu relatăm aici o noutate.
Spectatorii timișoreni au ajuns, proba
bil, să se plictisească de cite ori s-au 
adresat celor în drept pentru a lua 
măsurile cuvenite. Situația dăinuie 
însă, de un an. de doi — cine poale 
stabili cu exactitate? Și va mai dăinui, 
desigur, dacă această crasă neglijen
ță nu va fi lichidată cit de curînd. 
Poate, chiar înainte de' apariția pri
milor ghiocel...

T. STAMA

in întreaga țară, numeroase concursuri

la startul Eva l.azăr, campioana orașului Ciul 
la coborîre

Foto: L. Farcaș
• Activitatea competitions lă pe Ittna 

februarie a schiorilor fruntași se inau
gurează prin concursurile programate 
azi, rr.îine și luni în Bucegi și la 
Poiana Brașov. în Bucegi se va des
fășura „Cupa orașului Sinaia" la sla
lom special și slalom uriaș pentru 
seniori, senioare, juniori și' junioare, 
întrecerile vor avea loc duminică și 
luni dimineața. Pîrtiile din Poiana 
Brașov vor găzdui sîmbătă și dumini
că „Cupa Tractorul", pentru fondiști 
și pentru săritorii de la trambulină.

• 130 de schiori clujeni au partici
pat la întrecerile etapei orășenești a 
campionatelor republicane, desfășurate 
Id Florești, lingă Cluj. Rezultate: Se
niori, slalom special : 1—2. E. Horvath 
(Voința) și J. Lovas (C.F.R.); sla
lom uriaș: 1. J. Lovas; coborîre: 1. 
E Horvath; 2. J .Lovas: 3. M. Tă- 
maș (Voința); senioare, slalom uriaș: 
1. Aranka Szabo (C.F.R.): coborîre:
1. Eva Lazăr (Știința); juniori cat. I, 
slalom special: 1. Â. Szabo (C.F.R.);
2. St. Bortnic (C.F.R.): slalom uriaș: 
I. St: Bortnic; 2. A. Szabo; 3. S. Costin 
(C.F.R.); coborîre; 1. A. Szabo,■ 2. 
St. Bortnic; 3. S. Costin; juniori cat. 
a Il-a, slalom special: 1. 1. Menihart 
(C.F.R.); 2. I. Sălăjan (comuna Flo-
rești); 3. Al. Daniel (C.F.R.); slalom
uriaș: 1. 1. Menihart; coborîre: 1. Al. 
Daniel: 2. Ad. Iordache (C.F.R.): 3. 
I. Sălăjan; junioare: slalom special, 
slalom uriaș și coborîre: ludit Tomori 
(CFR). Probele de fond au fost a- 
minate cu o săptămînă.

® Tot la Cluj, la Florești și în pă
durea Făget, s-a disputat faza orășe
nească a campionatului republican 
școlar, la care au luat startul 84 de 
elevi selecționați din cei 875 partici
pant! la campionatele pe școli. Re
zultate: băieți, fond 5 km: 1. I. Mu- 
reșan (Șc. medie nr. 4); 2. I. Miclăuș 
(Șc. Tehnofrig); slalom uriaș: 1. St. 
Bortnic (Șc. medie nr. 11); fete, fond 
3 km: 1. Maria Irrireh (Șc. medie nr. 
11); 2. Lucia Pop (Șc. medie
nr. 6); slalom uriaș: 1. Tomori
(Șc. medie — „Gheorghe Șincai");

Scurte considerații după turneul 
de calificare de la Brașov

Cunoaștem, așadar, toate cele șase echipe care 
vor participa, la sfîrșitul lunii februarie, la turneul 
final al campionatului republican de hochei pe 
gheață. Alături de actuala campioană (Voința 
Miercurea Ciuc), de Steaua, Știința București și 
Steagul roșu Brașov, se vor număra printre concu
rentele la cucerirea titlului Dinamo București și 
Știința Cluj, clasate pe primele două locuri în tur
neul încheiat miercuri seara, Ia Brașov.

Tov. FLORIAN MARINESCU, președintele cole
giului de arbitri din F.R.H.P., prezent la jocurile 
de la Brașov, ne răspunde azi Ia cîteva întrebări 
in legătură cu acest turneu;

— Cum apreciați clasamentul final, sub aspectul 
valorii echipelor ?

— Cred că cele două echipe calificate sînt cele 
mai apte pentru a participa la turneul final. Cîști- 
gătoarea, Dinamo București, a fost cea mai bună 
din cele șase echipe care s-au întrecut, depășindu-și 
adversarii în primul rînd datorită unei mai bune 
organizări a jocului, concepției sale tactice supe
rioare. Dinamo a avut un lot omogen, cu un bun 
coeficient de tehnicitate. Pregătirea fizică corespun
zătoare a fost și ea o bună „armă" a bucureștenilor. 
Știința Cluj are, de asemenea, un lot bun, în orice 
caz superior celui prezentat de Tîrnava, dar clujenii 
au păcătuit printr-un joc lent, învechit, fără acțiuni 
colective. Jucători ca Otvos sau Cazan II, cu un 
bun bagaj de cunoștințe tehnice, au greșit prin jocul 
lor individual, nesubordonat echipei. O surpriză plă
cută, mai ales prin puterea sa de luptă, a consti
tuit-o Tîrnava Odorhei. Avînd însă un „cvintet" 
de bază (frații Tbrbk, Gall, Gybrgy, Peter) supra
solicitat și rezerve evident sub valoarea acestuia, 
Tîrnava a cedat spre sfîrșitul turneului și n-a putut 
obține calificarea.

2 Eva Bortnic (Șc. medie 
de arte plastice). (P. 
NAGY—coresp.).

* Timp de două zile 
s-au desfășurat pe pirtia 
de la Mogoșa întrecerile 
lazei regionale a campio
natelor republicane, ’a 
care au participat cei mai 
buni schiori din Baia Ma
re. Baia Sprie, Sighet, 
Vișeu și din raionul Tg. 
Lăpuș. Pirtia excelentă șl 
vremea favorabilă au per
mis desfășurarea con
cursului în bune condiții, 
lată clștigătorii probelor: 
slalom special, seniori: 
Șt. St rebeli ( Baia Mare); 
senioare: lolanda Griga 
(Baia Mare): juniori: E. 
Radar (Baia Sprie); ju
nioare : Maria Deac (Baia 
Sprie): coborire seniori: 
/l. Gorog (Baia Mare) r 
senioare: ‘ ‘
juniori: 
(Baia Mare );
Maria Deac; slalom uriaș, 
seniori: zl. Gorog; senioa
re: lolanda Griga: juniori: 
Vasile Gorog (Baia Ma
re): junioare: Maria Deact 
fond 15 km seniori: /. 
Ernst (Baia Mare): 5 km 
senioare: Ana Selever,
(Sighet); 5 km juniori: 
Gr. Popovici (Sighet); 3 
km junioare: Maria I.ibo- 
tean (Baia Sprie): ștafetă 
3x10 km seniori: Baîd 
Mare (Ernst, Ardeleana-

lolanda Griga;
I. Mihalyhazi 

junioare:

Pop); 3x5 km juniori: Baia Sprie 
(Hupka, Sikely, Bele); 3x3 km ju
nioare: Baia Sprie (Libotean, Tămaș, 
Plăcintă). Peste cîteva zile, schiorii 
din regiunile Maramureș, Mureș-Auto
nomă Maghiară, Cluj și Suceava se 
vor întrece în cadrul tradiționalului 
concurs dotat cu „Cupa Mogoșa". (V. 
SASARANU și AL. DOMUȚA—coresp).

• Asociația sportivă Comerțul a 
organizat de curînd, pe dealul Cinegă 
din Singeorgiu de Mureș (raionul Tg. 
Mureș), ttn reușit concurs dotat eu 
„Cupa Comerțul", la care au partici
pat aproape 100 de schiori fruntași 
din Toplița, Sîngeorgitt de Mureș și 
Tg. Mureș Cîștigătorii probelor i 
masculin, fond 5 km: I. Szabo (Co
merțul); slalom special: I. Moldovan 
(Mureșul Toplița): coborîre: B. Sze- 
kely (Sanitarul Tg. Mureș); feminin: 
fond 2 km: Aurelia Citibucă (Mureșul 
Toplița); slalom special: Catalin Ciu- 
tac (Știința Tg. Mureș); coborîre:. 
Francisca Cramer (Mureșul Toplița). 
Clasament pe echipe: 1. Mureșul To- 
plița (a cucerit „Cupa Comerțul"); 2. 
Comerțul Tg. Mureș; .3.
Mureș; 4. Sanitarul Tg.

Știința Tg.
Mureș. (L

PAUȘ—coresp. regional.).

® Peste 60 de schiori, representing, 
asociațiile sportive Constructorul, Ști-* 
tnța, Silvicultorul, Voința și Pionierul,, 
au participat zilele trecute ta un inte
resant concurs organizat de consiliul 
raional UCFS Cimpulung Moldovenesc-
Rezultate: coborîre, copii: 1. V. Papuc-r,
2. FI. Tătarii; 3. M. Nigioi (toți de tir 
Pionierul); juniori: 1. R. Corduneantt 
(Pionierul); 2. Gh. Oțelea (Știința):,
3. Gr. Pavel (Pionierul); junioare: /. 
Zenovia Lehaci; 2. Elena Lehaci; 3- 
Maria Papuc (toate de la Pionierul): 
seniori: 1. E. Prelipceanu (Știința); 2. 
E. Andriof (Știința); 3. O, Sahlean 
(Silvicultorul); fond, 2 km; /. Tr. Io- 
sep (Constructorul); 3 km: 1. 1. Grigo- 
raș (Constructorul); 5 km.: Gh. Doho- 
taru (Silvicultorul). (GH. BRATU—» 
coresp.).

— Ce jucători s-au remarcat ?
— Am să evidențiez mai întîi pe acei care, după 

părerea mea, ar putea intra în vederile selecțione
rilor pentru lotul de tineret. Rețin, astfel, pe 
Lungu și Corduban de la Dinamo, pe Gybrgy și 
Peter de la Tîrnava. fn rest, s-au mai comportat 
bine: Tbrbk 1 de la Tîrnava Odorhei, care — în 
ciuda vîrstei sale — a stat continuu pe gheață îrt 
toate meciurile și a jucat aproape fără greșeală șt 
Cazan 1 de la Știința (bun coordonator de joc șt 
realizator).

— Altceva ?
— Cu excepția faptului că lumina a fost cant 

slabă, iar mantinelele n-au corespuns integral pre
vederilor regulamentare, organizarea turneului A 
fost deplin corespunzătoare. Am avut gheață bună» 
acest lucru contribuind la normala desfășurare tel»* 
nică a turneului, pe care — ca valoare — îl apre-* 
ciez ca superior celui similar desfășurat anul trecui 
la Gheorgheni.

R. U.



Foto : Gh. Corcodel — BrașovDorințe...
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o/ un muri

Ne-am propus în aceste zile să fim prezenți 
la intensele pregătiri ale sportivilor ro- 
mîni care „candidează" pentru Jocurile 

Olimpice de la Tokio și, așa cum am făcut-o 
deseori din tribunele stadioanelor, să urmărim 
marea și frumoasa lor întrecere, să notăm cu 
grijă numele fruntașilor, dar să nu-i uităm pe 
cei de la care așteptam mai mult. Așadar, o 
cronică a pregătirilor pentru Olimpiada de 
vară pe care o inaugurăm astăzi, la începutul 
unei noi luni de muncă, cu însemnări care au 
încheiat ceasuri de prezență la antrenamente, 
popasuri în săli sau discuții după zborul pe

f- schi...
^\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^ K\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^
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Interesul crescînd pe care ama
torii de sport din țara noastră îl 
arată pregătirilor pe care ie tac 
în această perioadă sportivii noș
tri fruntași este reflectat și în dife
ritele întrebări pe care aceștia le 
adresează redacției — firește, după 
preferința față de un sport sau al
tul. Să răspundem deocamdată la 
citeva din aceste întrebări :

HOTAR1T ZOLTAN 
VAMOȘ ?

scrisorii care poartă 
oficiului poștal din Cluj

S-A

• ••••••••••••«•••••• ••••••

SE SIMTE „CEVA“ DEOSEBIT
Ț oturile noastre olimpice se află în plină perioadă pregă- 

titoare, etapă în care se urmărește dezvoltarea pregătirii 
fizice generale, avîndu-se însă în vedere și folosirea accentuată a 
acelor exerciții care au trăsături similare din punct de vedere 
al manifestării calităților fizice 
în efortul specific.

și structurii procedeelor tehnice

Cum se muncește pentru rea
lizarea acestor obiective lio’ărî- 
ioare în ceea ce privește asigu
rarea unei forme sportive cores
punzătoare pentru Jocurile Olim
pice de la lokio ? Concluziile 
de pînă acum sint — in general 
— îmbucurătoare și ele relie
fează seriozitatea și pasiunea cu 
care se desfășoară pregătiri'e in 
marea majoritate a loturilor o- 
limpiee. liste evidentă atitudinea 
deosebită a „o'impiciilor" față de 
procesul de pregătire, se simte 
„ceva“ in întreaga lor compor
tare și, acest CEVA poale fi tra
dus prin participarea conștientă, 
plină de răspundere, la ridicat 
nivel, a tuturor, sportivilor Ia 
îndeplinirea sarcinilor de antre
nament, prin disciplina și 
4jența față de propria lor 
vitate.

Desigur nu trebuie să 
tem -T- in primul rind — 
severența și dîrzenia care 
citează participarea sportivilor la 
fiecare antrenament dar ni se 
pare nimerit să subliniem și alte 
aspecte semnificative: abando
narea fumatului, respectarea 
strictă a programului de odihnă, 
viața sportivă — sub multiplele 
ei aspecte — pe care cei mai 
multi dintre „olimpicii" noștri 
șf-au organizat-o cu maximum 
de exigență.

Ca și in'r-o competiție, am 
-întîlnit în loturile olimpice spor
tivi cărora trebuie să le acor
dăm întîietate. Pentru munca lor 
Conștiincioasă, pentru perseve
rență și disciplină. Este „rubri
ca" la care vom nota astăzi 
Iotul de caiac-canoe, lotul de

box, lotul feminin de gimnastică, 
loturile de scrimă. Greu se pot 
găsi în aceste loturi „exemple 
negative". Fiecare sportiv a în
țeles că de seriozitatea muncii 
în perioada pregătitoare depinde 
succesul sau... insuccesul pe dru
mul performantelor olimpice. Și, 
tocmai de aceea, nimeni nu 
strimbă din nas alunei cînd an
trenorul cere repetarea unui e- 
xercițiu. o nouă sui ă de ridicări 
cu haltere sau încă 50 de metri 
de alergare. La aceeași rubrică : 
lotul masculin 
toată lumea 
ruirea pe care

Activitatea
acum în cadrul perioadei pregă
titoare nu a atins insă același 
nivel în toate loturile olimpice. 
Deși în progres, lotul de volei

de volei in care 
muncește cu dă- 
o cunoaștem, 
desfășurată ptnă

exi- 
a eli

onii- 
per- 

mar-

fete se pregătește intr-un ritm 
care 
mai 
colo 
comoditatea. Trebuie, 
făcut 
noastre ne-au dovedit de multe 
ori că știu să se mobilizeze în 
îndeplinirea unor obiective im
portante. Așteptăm.

Cam pe la „mijloc" se si
tuează loturile de canotaj aca
demic (și aici era de așteptat 
un reviriment total) și haltere, 
unde există toate posibilitățile 
pentru îmbunătățirea în mai 
mare măsură a pregătirii fizice 
generale — sarcina centrală a 
acestei perioade.

„Clasamentul" — este desigur 
incomplet. Am amintit, sub a- 
ceastă formă, numai citeva exem
ple privind întrecerea loturilor 
noas're olimpice pentru îndep’i- 
nirea principalelor obiective ale 
dezvoltării fizice generale. Pe
rioada pregătitoare continuă însă 
și sintem convinși că în curind 
vom pulea spune că toate Iotu
rile muncesc cu aceeași pasiune 
și seriozitate, cu aceleași bune 
rezultate.

trebuie să crească mult 
mult. Și, se pare că ici, 
mai poate fi întîlnită și- 

desigur, 
un salt și voleibalistele

Materiale redaetate 
dc .DAN GIRLEȘTEANU

Porți larg deschise
Poate că acum 

un an tînăra elevă 
din Sațu Mare zîm- 
bea neîncrezătoare 
auzind că și antre
norul și activiștii 
sportivi îi vorbeau 
de „porțile larg de
schise ale ioturilor 
olimpice". Cum să 
ajungă ea Ungă Ol
ga Orban-Szabo, 
Ungă Maria Vicol?..

Am întilnit-o pe 
Suzana Tași pregă- 
tindu-se alături de 
Olga Orban-Szabo, 
de Maria Vicol, de 
celelalte sportive 
consacrate. Ai vă
zut, Suzana, că a a- 
vut)dreptate antre
norul? De altfel, tot 
din orașul tău 
fost promovată in 
lotul olimpic și 1- 
leana Gyulai și a- 
poi uite alte fete ca
re, poate, ca și tine, 
au avut 
trecută o 
îndoială: 
Stanca, 
Iencic...

Intr-adevăr, por-

în iarna 
clipă de

Marina 
Ecaterina

file loturilor olimpi
ce au fost și au ră
mas larg deschise. 
Peste pragul lor au 
trecut în ultimele 
luni tineri și tinere 
care într-o zi (poate 
nu peste multă vre
me ) își vor înscrie 
numele printre me- 
daliații olimpici. La 
gimnastică — Ele
na Ceampelea, Ro- 
dica Baizat și alte 
tinere talentate, la 
box — Covaliov, 
Vișine seu, Moldo
van, Covaci—tineri 
dornici să-i întrea
că pe cei „mari", 
la caiac și canoe: 
V ictoria Gheorghe, 
I. Kleitsch, Mihai 
Ivanov, Marian Io- 
nescu, Ana Arvay, 
Petre
Vasile Timofan și 
alții care visează la 
gloria colegilor lor 
care s-au întors de 
la Jajce cu 6 medalii 
de campioni ai lu
mii și ai Europei.

Peste tot aceeași. 
. „infuzie" sănătoasă 
: de tinerețe, de entu

Somovschi,

ziasm și optimism 
care își dă mina 
într-o perfectă ar
monie cu gravitatea 
și răspunderea mun
cii pentru o pregă
tire care să justifi
ce marea încredere.

Poate că acum 
la început de fe
bruarie alți tineri 
sportivi cu mari po
sibilități dar care 
n-au fost încă pro
movați în loturile o- 
limpice se gîndesc 
că „porțile au fost 
închise", că e prea 
tirziu.

Nu este adevărat. 
Munca, valoarea, 
talentul, dorința de 
a învinge greutăți
le deschid orice 
poartă, chiar dacă 
ar fi ferecată cu la
căte uriașe de basm. 
Dar, porțile loturi
lor olimpice nu sînt 
închise. Ti așteaptă 
pe cei mai buni, pe 
cei mai harnici, pe 
cei mai hotărîți să 
urce treptele mă
iestriei sportive...

Autorul 
ștampila . ,
ne reamintește — în introducere — 
despre repetatele ezitări ale atle
tului nostru fruntaș . în alegerea 
probei în care să concureze cu 
maximum de posibilități (vezi anul 
competițional 1963 1)

Ne-am interesat și acum... răs
pundem : Zoltan Vamoș s-a hotărît! 
Desigur, era și timpul. „Zoii” va 
figura printre cei care vor lua 
startul la proba de 3.000 m obsta
cole, pentru care se 
intens în aceste zile 
dorim succes 1

pregătește 
de iarnă, li

CONFIRMA?VASILE BURLACU

Pasionatul spectator 
lor cicliste din Galați mărturisește 
că are o „slăbiciune* pentru tînărul 
ciclist pe care ar dori să-l vadă... 
campion olimpic (cine n-ar dori ?)

Ne bucură faptul că-i putem răs
punde cu lucruri care să-l... „ungă 
pe inimă*. Vasile Burlacu se nu
mără — pînă acum — printre frun
tași în pregătirea pentru dezvolta
rea fizică generală. N-a lipsit de 
Ia nici un antrenament, ba dimpo
trivă a făcut și cîteva în plus (cu 
asentimentul antrenorului). Un răs
puns care — credem — mulțumește 
pe suporterul lui Burlacu, ca și pe 
toți ceilalți amatori de sport.

CUM MERGE „MARTINESCU” ?

Scrisoarea e tot din Galați. Pro
babil că autorul îl știe pe Marti- 
nescu de cînd se tot vorbea de el 
la „spartcțchiada* regiunii. între
barea e firească.

„Semigreul" nostru, 
tinescu... „merge" bine.

al întreceri-

Nicolae Mar-
Antrenorii 

au numai cuvinte de laudă. Acum 
schiază, ridică 
și se gîndește

BĂIEȚII DE 
„ȚIN

haltere, face crosuri 
la... Tokio !

LA GIMNASTICA 
PASUL” ?

Ne pare rău că nu putem răs
punde celor cîțiva oțelari din Re
șița cu aceleași aprecieri pe care 
le-am folosit mai sus.

Nu 1 Băieții de la gimnastică nu 
prea țin pasul cu 
La antrenamente au 
rate, unii munceau 
se odihneau. Așa
Era vorba de o ECHIPA și... cu o 
floare nu se face primăvară. Așa 
că, deocamdată numai o constatare 
critică. Poate mai tirziu...

celelalte loturi, 
venit cam in... 
din greu, alții 
nu se poate 1

Printre caiaciști și
C ălciile Snagovului ti-auîn,- 

florit incă și, desigur, va 
trebui să mai așteptăm destul 
p'nă cînd ii vom reîntilni pe ca- 
iaciștii și canoiștii noștri fruntași, 
alunecîrul pe apele Iacului. Pînă 
atunci, citeva ip.p'esii de la întil- 
niri’.e pe care le-am avut cil ei 
in sălile de sport, pe pirtia de 
schi, pe traseul de cros... Tema: 
pregătirile olimpice.

I.otul — completat cu multi fi
nei — a avut o activitate boga
tă. Antrenorii au pus accentul pe 
dezvoltarea rezistenței, o necesi
tate cerută și de faptul că unii 
canotori sirit specializați pe dis
tanțe scurte — de 51)0 m — pro
be care nu figurează în progra-

Muzică și... cifre
acum au primit 
„note" foarte mari..

— Așadar, toată 
atetnția pregătirii fi
zice generale.

— Intr-adevăr. 
Lucrăm mult în a- 
ceastă direcție. Și 
o facem cu toată 
răspunderea pentru 
că s-a simțit nece
sară îmbogățirea 
substanțială a con
ținutului exercițiilor 

nevoia 
unei pregătiri fizice 
superioare.

Am dorit, desi
gur, să cunoaștem 
citeva din rezulta
tele obținute in 
ceasta direcție 
i-am rugat pe 
doi' antrenori 
ne comunice concluziile înregis- 

. iui iflimoiiC,
țge la nivelul ■ fruntașelor. Piua ;coipparativ cu observațiile fă-

„Solul" Lentiței Leuștean e 
pe sfîrșite. Profităm de pauza 
care a intervenit și folosim din 
plin cele 5 minute cerute antre
norilor Maria lonescu și Caius 
Hanii:

— Cum se desfășoară 
pregătirea lotului feminin de 
gimnastică ?

—- Sîntem mulțumiți de convin
gerea și pasiunea cu care se 
muncește pentru dezvoltarea fi
zică generală.

— Probleme speciale ?
— Oarecum. E,vorba de tine- - și, de- aici 

rele 'gimnaste'care au fost in
troduse în lotul olimpic, și pen- , 
tru care este nevoie de o pre
gătire întrucîlva diferită, de tin 
volum mai mare de exerciții fi
zice, de un lucru mai intens. 
Ne referim Ia 'Elena Ceampe'ea, 
Rozalia Baizat, Viorica Pleavă, 
Elena Nenciu etc. care depun, 
eforțuri .susținute pciitni a ajun- trate l'a sfîrșitul lui ianuarie,

a-
și 

cei 
să

canoiști
în pregătirea fizică generală, a- 
preciindu-se ca nivel mediu o 
creștere de aproximativ 25-30?^, 
ceea ce demonstrează hărnicia și 
dîrzenia cu care se muncește' In 
acest lot.

Ni s-a părut demnă de subli
niat și colaborarea care există 
între antrenori și sportivi. Astfel, 
problema necesității de a se rea
liza o continuă creștere a re-, 
zistenței a fost pe larg dezbătji- 
tă cu .sportivii și in concluziile 
privind mijloacele de obținere a 
rezistenței, aportul sportivilor 
fruntași Nicoară, Vernescu, Iva
nov, lsmailciuc, Kalinov și al 
mujtor altora a fost deosebit de

.mul .locurilor Olimpice, iar alții 
pe distanțe foarte lungi — 10000 
m — probe care, de asemenea, nu 
se vor disputa pe lacul Sagarr.y. 
Evident, numea s-a îndreptat in 
primul rind spre rezolvarea ace
stei probleme, unii dintre sportivi 
avînd o viteză mare și o rezis
tență mică și invers. Au jost ne
cesare individualizări. S-a mun
cit mult cu haltere, a crescut nu
mărul exercițiilor. cu elastice, s-a 
insistat pe alegerea unor trasee 
cit mai variate pentru alergări de 
cros, s-au făut exerciții cu schiuri 
etc. Vernescu, Nicoară, Ivanov, 
lsmailciuc. Pocora, Ivănescu — 
fiecare dintre concurența loluluiq ...... _ ........ .. ___ _____
Înregistrat o creștere 'substanțială prețios. Pe aceeași linie se 'în

• Atenție la probele olimpice ! 
® Obiectiv central : pregătirea 
fizică generală • Colaborarea 

antrenor-sportiv

scrie și metoda de muncă folosi
tă de antrenorii lot piui olimpic 
de caiac-canoe in ceea ce privește 

■ caracterizările individuale ■ ale 
' sportivilor, cu prilejul cărora an- 
. treriorti. comunică observațiile lor 
in legătură cu părțile pozitive și 
negative ale fiecărui sportiv (pe 
factorii antrenamentului) și, la 
raidul lor, Sportivii, propun mij
loacele de, remediere, cer Sprijin 
in Înlăturarea deficiențelor care 
uneori... scapă antrenorului.
_ In luna februarie munca va 
continua și' rriai intens.

cute la începutul lunii octom
brie.

-—' Valorile probelor de control 
au crescut în mod evident. Ast
fel, in ceea ce privește tracțiu
nile în brațe s-a înregistrat — 
c.a . medie a Iotului. — o. creș
tere c.u 30%, |a. săritura’. în lun
gime — cu 20%. Jă flotări — 
cu 40%, -la mobilitate — 
10% etc. , .

— Pregătirea teoretică? ■
— în .mod special pentru 

această latură a pregătirii 
o importanță deosebită. Fiecare 
exercițiu (ca să-nu amințimde- 
cît un exemplu) este, studiat cu 
migală și exigență la tablă...

Eugetr Fiîipesca și-a reluat 
locul- la pian. Cele Cinci minute 

.au trecut. Atanasia lonescu își 
începe exercițiul Ia sol...

In fotografie : Sonia Jovan 
„frinează" ca o autentică 
săliioară. Și apoi, din nou pe 
piilie„. Așa se -dezvoltă tor
ța.

cu

nei
are

Foto: S. Dumitriu



^capitala

SÎMBÂTÂ
&NDBAL. Sala Floreasca, de la ora 
3 : București tineret — Ploiești (m), 
arești A — Brașov (m), Rapid — 
schiitt Weissenfels în „C.C.E.' fe- 
tn. Știința — Electromagnetica (i). 
DX. Sala uzinelor Vulcan, de la ora 

turneul juniorilor din Capitală.
rLETISM. Sala Floreasca, de la

8.30 : concurs republican de sală 
tru juniori și junioore.
ENIS. Sala Steaua, de la 
pa de iarnă”.

DUMINICĂ
ftNDBAL. Sala Floreasca, de la oia 

jocuri în cadrul .Cupei F.R.H.' și 
pei Sportul popular" : Fabrica de 
>re — Progresul (f), Confecția — 
ita (f). Rafinăria Teleajen — Spar- 
(m), S.S.E. nr. 2 București — S.S.E. 
stanța (junioare). Steaua — Dinamo 

Rapid — Știința (m), Electromag- 
ca — Rapid (f).
3lSCHET. Sala Floreasca, de la ora 
Știința București — Dinamo Oradea

STAȚIE. Bazinul Floreasca, de la
9.30 : concurs de verificare a îno- 

iilor bucureșteni.
DX. Sala uzinelor Vulcan, de la ora 

turneul juniorilor

ARBITRII Insemruri de fa ședința
I I I

altă noapte albă, muncitorul
tin Geană, ofițerul Marin Nifă, docto
rul Mircea Grădinaru sau
Cornel 
muncă.

de analiză a colegiului central „piti cir
Constan-

contabilul
Nițescu își regăsesc locul de

★
de două zile arbitrii au făcut 
anului care a trecut. Cele 17

realitatea". Un avantaj o d ită acordat nu 
mai trebuie să provoace discuții sau 
proteste in cazul cînd nu a fost valo
rificat. Un gol o dată marcat nu trebuie 
neapărat contestat prin invocarea unui 
ofsaid realmente pasiv. In sfîrșit, o 
„mină" involuntară în careu nu trebuie

lui loan Mureșan

din Capitală.

DTBAL. Stadionul Giulfești ora 11 : 
id — Flacăra roșie. Stadionul Pro- 
îui, ora 11 : Progresul — Spic de 
i. Stadion Dinamo, teren III, ora 
0 : Dinamo — Dinamo Victoria, ora 
0 : Dinamo — S.S.E. nr. 1.
ENIS. Sala Steaua, orele 8 și 15,30 : 
pa de iarnă”.

București, 26 ianuarie, ora 13. Ana- 
liza activității arbitrilor e pe sfîrșite. 
Inginerul Andrei Rădulescu, ieri cen
tru înaintaș al Rapidului, astăzi pre
ședinte al Colegiului central al arbi
trilor, trage concluzii.

Mă uit în sală. Vreo 150 de arbitri 
ati mai sacrificat o duminică din cele 
multe închinate fotbalului. Vara tre
cută, la Mangalia, cînd l-am întrebat 
pe Andrei Rădulescu cum de s-a ho- 
tărît „să se bage în treaba asta atit 
de grea a arbitrajului", mi-a răspuns 
foarte simplu că de vină e doar „ma
ladia gazonului", care, o dată intrată 
în tălpi, te mistuie, ca o febră. „Și cum 
meseria nu-mi permite să fiu antrenor, 
am ales arbitrajul, ca fiind singura 
soluție".

La urma urmei, toți cei 3900 de ar
bitri ai noștri au fost atrași în treaba 
asta grea cam din același motiv. In 
fiecare sîmbătă ei sînt cuprinși de fri
sonul gazonului și pornesc spre... ne
cunoscut. Unii călătoresc toată noap
tea, indiferent dacă acceleratul de Baia 
Mare trece prin Deda sau prin Oradea, 
apoi trec prin marele „purgatoriu" al 
meciului de fotbal, pentru ca la sfîrși- 
tul lui să moștenească de multe ori... 
infernul. A doua zi dimineața, după o

Timp 
bilanțul 
colegii (16 regionale J- orașul Bucu
rești) au primit note. Cele din Crișana, 
din Cluj și din Argeș se întorc cu note 
bune. In schimb cele din Banat, din 
Ploiești și din Suceava au intrat in... 
prelungiri.

„Analiza" a scos la iveală creșterea 
insuficientă a numărului arbitrilor. Cei 
152 de arbitri noi ai anului 1963 nu 
reprezintă creșterea așteptată. Calcu
lul e simplu. Cele circa 2700 de secții 
de fotbal din țara noastră susțin în 
fiecare duminică un minimum de 1350 
de jocuri. Asta presupune 4050 de ar
bitri. Atunci ?

Laitmotivul „analizei" a fost apelul 
la CALITATE. Eforturile colegiului 
de-a lungul ultimului an sînt evidente. 
Cursurile de la Mangalia .și reexami
nările frecvente au mers în profunzi
me. Multe din arbitrajele anului 1963 
au fost bune, dar au existat și cazuri 
în care arbitrii „au dat apă la moară" 
celor înclinați să afirme că „numai 
ăia cu fluierul strică jocurile".

Momentul în care sibianul Cornel 
Nițescu a primit „Cupa celui mai bun 
arbitru al iar bucuresteanul

fie asimilată neapărat cu unsă 
metri numai pentru faptul că sîțitem 
în minutul 89 și echipa noastră e con-' 
dusă cu 1—0.'

„Analiza" arbitrilor îndreptățește spe
ranțe. Arbitrii noștri au posibilități ne
valorificate. Arbitrii romîni care au 
condus în 1963, 43 de pcuri peste ho
tare au primit, în majoritatea cazuri
lor, aprecieri pozitive bilaterale. Se 
pare că activitatea susținută a Cole
giului central reprezintă „un început 
de dovadă scrisă".

PRONOEXPRES2X1X21

1OAN CHIRI LA

De luna trecută, Colea Vîlcov acti
vează — ca antrenor principal — la 
Știința Timișoara. Au loc cinci antre-

al Stiintei Timisoara

Pină acum 3 a ii la A.S. industria 
Sirmei Cîrr.piaTurzii nu exista echipă 
de pitici. Din 1961, sudorul loan Mu- 
reșan, fost fotbalist, cu o' activițdte de 
peste 18 ani la Industria Sirmei, se 
ocupă de un grup de pitici, arătindu-le 
copiilor „secretele" jocului, cu balonul 
rotund. La început au fost puțini cei 
care veneau la lecțiile lui. Ăzi are 
peste 30 de pitici împărțiți in două 
grupe cu care „lucrează" zilnic. Nu e 
ușor să lucrezi cu copiii, dar dragostea 
pentru acest sport ca și dorința de a 
ridica cit mai tnulți tineri r > ca-e 
să-i 'promoveze la juniori ș: după 
aceea in „echipa mare", il face pe co
munistul loan Mureșati să nu-și precu
pețească timpul Im liber.

Rezultatele nu au intirziat. în 1962 
și 1963 echipa de pitici s-a situat pe 
primul loc în campionatul raional. In 
acest interval au fost promovați la 
juniori o serie de copii talent ați ca 
Gh. Bucșa, Simion Dopa, D. Qaciu, N. 
Casoni, 1. Iclozan, Aurel Npamțtl. Toți 
aceștia'sînt azi titulari în echipa de 
juniori care activează in seria a XI-a 
a campionatului, republican, iar tinărul 
N. Casoni a fost introdus in lotul 
echipei de seniori.

Dar munca acestui inimos instructor, 
voluntar nu. s-a rezumat doar la antre
namente. El ține o legătură permanentă 
cu părinții și in special cu profesorii 
unde învață copiii, deoarece el nu pri
mește la antrenament pe elevii cu 
note slabe. In activitatea sa, loan Ma
reșali se bucură de mult sprijin din 
partea asociației sportive.

PETRU ȚONEA — coresp.

Cinci minute cu noul antrenor

ine, Pronosportul prezintă un program interesant
la 5 icDruaric: concurs special Pronocjprcs

ogramul concursului Pronosport 
i din 2 februarie ax., cuprinde 
i completă a campionatului italian 
ia A și 3 dintre cele mai echili- 
: partide din divizia B.
i excepția echipei Milan — care 
i în deplasare — celelalte preten- 
: la titlu susțin partide pe teren 
■iu.
;ă ordinea jocurilor din programul 
oncurs :
Atalanta — Fiorentina (A) 
Bologna — Torino (A) 
Catania — Genoa (A) 
Internazionale —• Lanerossi (A) 
Juventus — Modena (A) 
Lazio — Spal (A) 
Mantova — Bari (A) 
Messina — Milan (A) 
Sampdoxia — Roma (A) 
Brescia — Varese (B) 
Triestina — Lecco (B) 
Cosenza — Foggia (B)

,-'gramul concursului Pronosport 
5, etapa din 9 februarie cuprinde 
itoarele partide:
Atalanta — Bologna (A) 
Bari — Juventus (A) 
Lanerossi — Messina (A) 
Milan — Lazio (A) 
Modena Mantova (A) 
Roma — Genoa (A) 
Sampdoria — Fiorentina (A) 
Spal — Catania (A) 
Torino — Internazionale (A)

X. Verona — Varese (B)
XI. Alessandria — Brescia (B) 

Xil. Padova — Catanzaro (B)

★

Nu uitați! Primul 
Pronoexpres din anul 
februarie, vă oferă 
a obține atit premii 
mii în obiecte.

La acest concurs 
risme în loc de 2.
și pe buletine zecimale!
PREMIILE CONCURSULUI PRONOSPORT nr. 4 

din 26 ianuarie 1964

concurs special
1964, cel din 5 

multiple șanse de 
in bani cit și pre-

se 
Se

oferă 4 autotu- 
poate participa

Categoria I 4,3 variante a 39.821 lei 
Categoria a II-a 225,1 variante a 642 Iei
Categoria a III-a 2721,5 variante a 44 lei

LOTO-CENTRAL

La tragerea Loto-Central din ziua de 31 
ianuarie 1964, au fost extrase din urnă ur
mătoarele numele : 85 33 54 15 86 22 17 63
18 21

Premii suplimentare : 84 72 42
Fondul de premii pe țară : 777-570: lei.
Tragerea următoare va i avea loc în ziua 

de 7 februarie 1964, în București.

Rubrică redactată Ufe Lotd-Prono
sport.

Alexandru Pîrvu, clujeanul Vasile Me- 
saroș și alții au primit mențiuni, a 
stîrnit aplauze, dar au existat apoi și 
unele situații neplăcute. In cadrul reexa
minărilor — arată referatul — au 
existat arbitri care au dat cîteva răs
punsuri greșite.

★
Un mare interes a provocat cuvîntul 

arbitrului Gheorghe Gherghe, care a 
dat o serie de îndrumări tehnice pentru 
anul 1964, vizînd, bineînțeles, îmbună
tățirea calității arbitrajelor.

După ce a făcut apel la mai mult 
curaj (numărul mare al loviturilor de 
11 m acordate în favoarea gazdelor 
demonstrează că acest apel e bineve
nit), referentul s-a ocupat de unele 
„puncte nevralgice" ale arbitrajului, 
care stîrnesc numeroase controverse în 
tribune.

E adevărat cp articolul 12 mențio
nează nu mai puțin de 9 situații pen
tru acordarea loviturii de II m, dar 
principala cauză a greșelilor este tot 
lipsa de hoiărîre.

. E adevărat că legea avantajului are 
și ea un registru imens, dar totul se 
rezolvă printr-un studiu intens, atît pe 
teren cit și din tiibună. (Și pentru că 
veni vorba despre studiu, referentul 
recomandă arbitrilor să se antreneze 
în cursul săptămînii, conducînd din 
proprie inițiativă jocuri de „rodaj", in
diferent de categoria sau vîrsta fotba
liștilor).

, Toate aceste îndrumări se adresează 
bineînțeles arbitrilor, dar îi vizează în 
mod indirect și pe înflăcărați! tribune
lor. Așa cum arbitrii -pot contribui la 
creșterea calitativă a fotbalului, tot 
așa și spectatorii pot contribui la 
progresul calitativ al muncii arbitrilor. 
Totul e „să nu confundam dorința eu

de ce nu ? — pentru un Ioc mai bun 
în clasament. Marea majoritate a ju
cătorilor se străduiește să respecte un

namente pe săptămînă, a cite 3—4 
ore. De regulă afară, în aer liber, dar 
și in sală, atunci cînd vremea e ne
favorabilă.

Așadar, l-am „prins" pe Colea Vil- 
cov, in timpul unui antrenament cu 
noua lui echipă, într-una din sălile 
Complexului sportiv al Universității 
timișorene.

— Cum merg băieții ?
— După cum se vede. Lucrează in

tens pentru a evita retrogradarea și —

AGENDA

5 FEBRUARIE 1964

de 
are

PRIMUL JOC DE VERIFICARE 
LA IAȘI

F
Joi dtipă- 

în ciuda timpului friguros, 
iubitori ai fotbalului și-au în- 
vacanta de iarnă prezentîn- 

terenul de antrenament „23 
unde a avut loc primul meci

4 AUTOTURISME

IAȘI, 31 (prin telefon), 
amiază, 
1 000 de 
cheiat... 
du-se la 
August" 
de fotbal al anului. S-au întîlnit echi
pele C.S.M.S. și Moldova. Ele au fur
nizat un spectacol Care a întrecut aș
teptările. Terenul de joc, foarte bun. 
e permis realizarea unor acțiuni spec
taculoase. C.S.M.S. ,â cișțigat cu 8 — 1 
(2—1) prin golurile niarcate de Po-

pescu, Vornicu, Cupertnan (cite două), 
Voica și Danilet, respectiv Chirilă.

GH. Vasiliu — coresp.
CURSURI DE ARBITRI 
Șl DE INSTRUCTORI

Azi la ora 18, în amfiteatrul IV 
la Facultatea de științe juridice
loc deschiderea cursului de instructori 
de fotbal organizat_de comisia orășe
nească 
oră, în 
Ștefan 
cursul 
tot de 
București.

București. Tot azi, la aceeași 
sala clubului Dinamo din Șos. 
cel Mare se va deschide și 
de arbitri de fotbal organizat 
comisia orășenească de fotbal

Antrenament de sală cu fotbaliștii de la Știința Timișoara
Foto: V. Crioșteanu — Timișoara
program de lucru nu numai cu volun» 
mare, dar și cu intensitate sporită. 
Acum, în perioada pregătit :are, orga
nizăm antrenamente aproape zilnic. 
Echipa va lua parte apoi la o serie 
de partide de verificare întîlnind e- 
chipe din localitate, din Orșova și Tur- 
nu Severin. Mai tîrziu, alte trei me
ciuri: la 16 februarie cu o echipă din 
regiune, la 23 cu o divizionară A. pro
babil U.T.A. și. Ia I martie, joc oficial, 
in cadrul „Cupei R.P.R." în deplasare 
la București, cu Dinamo Victoria.
— încă o. întrebare : ce jucători 
puteți remarca din punct de vedere al 
disciplinei ?

— Marea majoritate. Surdan, 
Urziceanu, Curcan, Răcelescu, Tănase, 
Lereter, Mircea Popa, Ciosescu, Bitlan. 
Aceștia vin cu regularitate la antre
namente. Manolache a lipsit în cî- 
teva rînduri. Motivat, e drept: a 
fost în examene. Pe cale de îndreptare 
Lazăr și Igna. In schimb, ne mai dă 
de lucru Mițaru. A absentat deseori 
de Ia pregătire. Sper totuși că pină la 
începerea returului, și Mițaru se va 
încadra în ritmul general...

Interviu luat de TIBER1U STAMA

SPORTUL POPULAR
Nr. 4385 Pag. a 5-a



Mai multă atenție gimnasticii in regiunea Erașov
MlINt-PRIMftt 11 TfltCERI 
DIN fAZA INIIRIttfiimt.f 

A „COPII SPORTUL POPUIAO»
• Echipele Luceafărul Brașov au 

eîștigat întrecerile finale cu cîștigă- 
toarele centrului Sibiu. La juniori. Lu
ceafărul a învins pe S.S.E. Sibiu cu 
20-15 (jocul a fost omologat însă cu 
6-0 pentru S.S.E., deoarece Luceafă
rul a folosit un jucător fără drept de 
joc) și 17-10. La junioare, Voința Si
ghișoara a absentat in mod nejustificat 
in meciurile cu Luceafărul. (C. Gruia, 
ccresp. reg.).

• Ultimele jocuri în centrul Oradea :
I.R.T.A. ------------------- --------------- --
Voința 17-16 la juniori: 
Voința .....
junioare. (7. Ghișa, coresp. reg ).

o In finala orașului Timișoara, 
junioare. S.S.E. I a invinS pe Gbn- 
Structorul cu 6-0 (2-0). (Al. Gros,
coresp. reg.).

• Pentru desemnarea reprezentan
telor regiunii Ploiești, duminică s-au 
întilnit in finala intercentre echipele 
din Ploiești și Buzău. La junioare. 
Știința Vălenii de Munte a dispus 
cu 22-16 de echipa S. S. E. Bu
zău (clasată pe loc doi la campiona
tul școlilor sportive). La juniori Rafi
năria Teleajen a întrecut pe S E.E. 
Buzău cu 36-22. (Al. Popescu și Gh.
Alexandrescu, coresp.).

De miine. competiția juniorilor. 
„CUPA SPORTUL POPULAR", intră 
într-o nouă etapă, aceea a întrecerilor 
interregionale, care vor desemna echi
pele participante la turneele finale. 
Programul zilei de mîine a fost astfel 
alcătuit :

JUNIORI : Luceafărul Brașov —
S.S.E. Craiova, S.S.E. Constanța — 
Dinamo București, C.S.M. Reșița — 
Înainte Baia Mare, S.S.E. Tg. Mureș
— I.R.T.A. Oradea, C.S.Ș. Cluj — 
S.S.E. Timișoara.

JUNIOARE! Luceafărul Brașov — 
S.S.E. Crâiova. S.S.E. nr. 2 București
— S.S.E. Constanța (sala Floreasca, 
ora 17,30), Știința Cluj — S.S.E. Ora
dea, S.S.E. Timișoara — Știința Baia 
Sprie.

Primeie echipe sînt organizatoare. 
Acestea — sprijinite de comisiile lo
cale respective — trebuie să ia măsuri 
pentru buna desfășurare a intilnirilor.

(Urmare din pag. 1)

a acestei școli a ocupat locul [ în 
campionatul școlilor sportive de elevi 
și că în 1963 elevul Grigore Marcu s-a 
clasat pe local II la categoria seniori 
II atestă seriozitatea șt preocuparea 
manifestate aici față de gimnastică.

lată de ce apreciem
anchetă
„duelul"

organizat de 
dintre Brașov

că în raîdul- 
ziarul nostru 

și Sibiu a fost

reușit încă să rezolve unele probleme 
esențiale ale muncii : selecția și in
struirea ; el nu s-a ocupat temeinic 
nici de îndeplinirea calendarului com- 
petițîonal. Din această cauză, la clu
bul Tractorul se lucrează în cadrul 
secției doar cu 5 gimnaste și 5 gim
nast! legitimați și, din păcate, și a- 
ceștia trecuți de virsta cind li se pot 
întrezări oarecari perspective. Doar in 
cazul junioarei Drăghescu se poate

— S.S.E. 23-13 și I.R.T.A.— 
------ ’ ; ‘ ‘ S.S.E. 
10-5 si Voin(a—S.S.E 2-0 la

la

13

mă interesează.nu

de contrariu, urmărind chiar munca 
desfășurată de tov. Sebeșan. Dispunînd 
de o sală birie utilată pentru practica
rea gimnasticii și lucrind de 
mai mulți ani în aceeași uni
tate, ar fi fost normal să găsim la 
școala medie cu program special de 
educație fizică un mare număr de gim- 
naști legitimați și clasificați, o plani
ficare bine pusă la punct, o evidență 
precisă. Din păcate, lucrurile nu stau 
chiaf așa. Numărul sportivilor legiti
mați și clasificați se prezintă la această 
școală sub posibilitățile existente, iar 
faptul că tov. Sebeșan nu dă impor
tanță documentelor de platv'ficare este 
cel puțin curios. Un profesor-antre- 
nor care lucrează la întimplare, fără 
o planificare judicioasă, nu poate rea
liza nici performante deosebite.

CONTROLUL SI AJUTORUL 
NU VIN LA TIMP

Activitatea pufiiiisti
în tară

ETAPA RAIONALA A CAMPK 
TULUI R.P.R. DE JUNIORI

CîND

la Brașov cit și la Sibiu am 
și alte aspecte negative in ac-

Documentele de planificare? E o problemă Câte......... ....
Eu sînt... profesor-antrenot I (din discuția cu tov. Nicblâe Sebeșan). 

eîștigat de Sibiu. Aceasta deoarece în 
orașul-reședință de regiune am găsit 
multe neajunsuri care frinează, desi
gur, dezvoltarea gimnasticii.

SITUAȚIE NECORESPUNZATOARE
LA „TRACTORUL"

ne 
fac

de

în timpul vizitei noastre la Brașov a 
avut loc ședința comisiei regionale de 
gimnastică. N-am scăpat, firește, pri
lejul de a participa. Și de a afla astfel 
lucruri interesante, utile. Din lectura 
făcută referatului cu privire la acti
vitatea din 1963, am reținut că secția 
de gimnastică de la Tractorul are se
rioase lipsuri, că aici nu se desfășoară 
o activitate corespunzătoare, pe mă
sura condițiilor create.

Deși este încadrat cu normă întrea
gă, antrenorul Alexandru Lup nu a

vorbi de posibilități de afirmare. Des
pre cei 20 de copii cu care a declarat 
că lucrează tov. Alexandru Lup 
este greu să ne pronunțăm dacă ei 
gimnastică sau altceva, deoarece 
după spusele lui — în perioada
iarnă ei practică patinajul, iar vara 
înotul etc. La nedumerirea noastră în 
legătură cu acest sistem de lucru la 
un centru de gimnastică, tov. Lup 
ne-a răspuns că a procedat astfel deoa
rece așa au dorit părinții copiilor (!?).

Gimnaștii de aici au avut în cursul 
anului trecut o activitate competițio- 
nală foarte redusă, inițiativa organi
zării cit mai multor ebneursuri locale 
(pe diferite categorii de clasificare, de 
exemplu) lipsind aproape cu desăvîr- 
șire. Asistînd la o parte a unuia din

- antrenamentele secției de la Tractorul 
ne-am dat seama că și Ia capitolul 
instruirii există aici serioase lacune. 
Nu luăm în considerație numai faptul 
că tov. Lup a participat la antrena
ment în costum de stradă, ci credem 
că în general metoda sa de lucru poate 
fi

Atit 
intilnit 
tivitatea secțiilor de gimnastică. Fără 
îndoială, multe din acestea ar fi putut 
fi lichidate cu ușurință dacă munca 
antrenorilor, a secțiilor de gimnastică 
ăr fi fost mai d:s controlată de către 
organele în drept (consilii UCFS, co
misii de gimnastică, federație), dacă 
ajutorul ar veni întotdeauna la timpul 
potrivit. Aproape peste tot am consta
tat că birourile secțiilor de gimnastică 
au de regulă o existență formală. Așa 
stau lucrurile la Școala medie nr. 2 
cu program special de educație fizică, 
la Tractorul ș.a. Consiliul UCFS re
gional nu a tras la răspundere și nu a 
luat întotdeauna măsuri concrete acolo 
unde lucrurile nu au mers bine, mul* 
țumindu-se doar cu simple constatări. 
Comisia regională Brașov (președinte 
loan Stoian), de pildă, cunoștea de 
multă vreme lipsurile existente la Trac
torul și în alte secții din orașul Bra
șov, dar nu a luat nici un fel de 
măsură. De ce oare ?

în campionatul masculin

Meciurile etapei se desfășoară la Cluj și Tg. Mureș
Penultima etapă din turul campiona

tului masculin programează o Serie de 
pârtide-cheie, care vor elucida In mare 
măsură problemele legate de partea 
superioară â clasamentului. La Cluj, 
Șt'ința primește vizita formației btieu- 
reșteue Rapid, performera ultimei eta
pe. Deși clujenii ne-au demonstrat de 
multe ori că știu să profite de avanta
jul terenului, partida rămîne totuși 
deschisă oricărui rezultat. Spunînd 
acest lucru ne gîndim la faptul că 
jocul tactic, organizat; ai feroviarilor 
poate pune mari pofbleme apărării li
derului.

O sarcină dificilă au și baschetbâ- 
l'iștii de la 
deplasează 
este foarte

Dinamo București, care se 
la Tg. Mureș, unde Știința 
greU de îflvtnS. Știința Ti*

Luni 3 febr., ora 20, la cinema
tograful Union are loc întîlnirea 
spectatorilor cu realizatorii noilor 

filme documentare romînești

CETĂȚILE CHIMIEI 
PREFAȚA LA UN POEM 

O NOAPTE
LA CASA SCÎNTEII

OAMENII NOȘTRI 
BACHUS ÎN ROMÎNIA 

SUB ARIPA VULTURULUI

MUZEUL SATULUI 

MUNȚII APUSENI

producții ale studioului cinemato
grafic Al. Sabia, care vor intra pe 
ecrane în cursul lunii februarie

mult îmbunătățită.

nepotrivire între vorbe
Șl FAPTE

Recent, îri comuna Smeieni, ra 
Buzătl, a avut loc etapa raiona 
campionatului R.P.R. de juniori, 
acest prilej, colectiviștii din cot 
au urmărit evoluția tinerilor b 
din Buzău. Cele mai frumoase mc 
au fost Mihai Lazăr — Paul Stoi 
Ion Gavrilă — Miliai Dabija. t 
nate cu victoria la puncte a prir

In urma întllnirilor Susținute at 
declarați campioni raionali. In 
nea Categoriilor. următorii bo 
Mircea Lazăr. Mihai Lazăr. Paul 
ca. Ion Dinu, C. Piperuș, Ion Gr 

Ion Dabija.și

M. Dumitru — core

ACTlVITATE INTENSA 
LA CiMPULUNG MUSCEL

Zilele trecute, în sala căminului 
tural de la Apa Sărată a avu 
o reuniune de box, între juniori: 
Cîmpulung Muscel (antrenor Cri 
Panaitescu) Și cei din Cîmpina (s 
nor Traian Marinescu). Boxerii 
celeni, mai bine pregătiți, au eh 
aproape toate întilnifile.

Iată rezultatele tehnice: cat. h 
N. Stancîu (C. Lung Muscel) 
N. Stoica (Cîmpina) ; cat nit 
I. Rădoi (C. Lung Muscel) b.p 
Cărăușu (Cîmpina).; cat. cocoș : I 
sene (C. Lung Muscel) meci nt 
Dumitreu (Cîmpina) ; cat. pană 
Răduleâcu (C. Lung Aîuscelj b 
repr. a lil a M. Simorica (Cîmpi 
A. Simion (C. Lung Muscel) b.ț 
Șerban (Cîmpina) ; cat. semiușc 
Gh. Oancea (C. Lung Muscel) 
I. Nicolae (Cîmpina) ; cat. ușc 
Gh. Arsene (C. Lung Muscel) 
Matei (Cîmpina) descalificați p 
box neregulameniaf; cat. ml 
mică : Gh. Dumitrescu (Cîmpina) 
A. Iancu (C. Lung Muscel).

Ilte Fețeanu — core

mișoara, în schimb, nu va avea pro
bleme prea mari în meciul pe care îl 
susține acasă cu Știința Craiova, ul
tima clasată.

In Capitală, singura partidă pro
gramată este cea dintre Știința și Di
namo Oradea (învingătoarea Științei 
Cluj și Rapidului). întîlnirea promite 
un joc echilibrat, mai ales că ambele 
echipe urmăresc să reintre în plutonul 
fruntașelor clasamentului. Din restul 
programului se mai desprind meciu
rile. Siderurgistul — Steagul roșu 
Brașov și Aurul Brad — C.S.M.S. lași 
(care se dispută la Oradea).

în timpul raidului nbStfU ârlcllefă: 
la Brașov ne-am amintit și de ședința 
lărgită a Liroului F.R.G. ținută în 
această localitate. A luat atunci cuvîii- 
tul tov. profesor Nicolae Sebeșan, de la 
școala medie nr. 2 cu program special 
de educație fizica din Brașov, care s-a 
referit între altele la dezvoltarea gim
nasticii în acest oraș. Prin felul cum 
a vorbit, el a convins atunci, audito
riul că lucrurile merg foarte bine în 
Brașov, că... etc., etc. Ne-am convins

In regiunea Brașov activează an
trenori de gimnastică pricepuți și 
inimoși, în școli sau institute de 
învățăntînt superior slut încadrați 
mulți profesori de educație fizică cu 
specialitatea gimnastică. Rezultatele 
bune ce se înregistrează în multe 
secții în mutica cu copiii, ca și alte 
realizări evidente ale secțiilor din 
Sibiu și Brașov probează posibili
tățile mari de care dispune această 
regiune pentru îmbunătățirea mun. 
cii în această disciplină. Se impune 
însă remedierea urgentă a neajunsu
rilor existente, activizarea și angre
narea într-o muncă de bună calitate 
a tuturor celor chemați să contribuie 
la dezvoltarea gimnasticii, se impu
ne un sprijin concret și operativ 
dini partea organelor UCFS ori de 
cite ori este nevoie de acesta. Nu
mai așa regiunea Brașov va putea, 
redeveni în viitor o rezervă de gim- 
naști talant ați pentru loturile repu
blicane.

De la I. E. B. 5
$ Pentru jocul internațional d'd ha 

RAPID — FORTSCHRITT, de astâzi . 
sala Floreasca, biletele se găsesc la 
din str. Ion Vidu și după-anliază la c 
complexului Floreasca.

La acest joc sînt valabile urmate 
legitimații eliberate de UCFS/CG. : 
și nidro în piele, albastre în dermati 
membrilor biroului F.R. Handbal, g 
dermatin - cu ștampila „Handbal", g 
dermatin die antrenorilor și mae 
emeriti ai spoitului, 
țiile verzi în dermatin, 
gații, în limita locurilor 
Zidi lă mfasa presei.

$ Patinoarul artificial 
August" este deschis pi 
‘ ‘ ’ 17—19 Și mîihe

Handbal, 
„Handbal", 

antrenorilor și 
precum și leg 

însoțite de 
rezervate fi*

din parcu 
enffu pățind

blie astăzi orele 
10—13 și 15—17.

© La bazinul 
tifiiiă cursul de 
copii. înscrieri și informații la com 
Țloreăâcai telefon 11.64.06.

Se reamintește cluburilor și as< 
ilar sportive că a început încheierea 
tractelor pentru rezervarea de bile 
jocurile de fotbal ce se vor dispu 
acest an pe stadioanele „23 Augui 
„Republicii".

Informații la sediul întreprinderii, : 
Vasil.e Conta nr. 16, serviciul manif 
sportive, telefon 11.79.70, interioi 
sau 186.

acoperit Floreasca 
inițiere la înot ]

„ATENȚIUNE, PĂRINȚI!"
un film care vă interesează

O producție a studioului Maxim Gorki din
Scenariu : I. MANEVICI

Moscova, după opera lui A. S. Makarenko
Regia : M. FEDOROV



TUR DE FORȚA
O performanță cu totul 

ieșită din comun a reali
zat-o, în urmă cu ani, fos
tul campion mondial de 
boX la categoria semigrea. 
Battling Lewinski. 
ziua de 1 ianuarie 
el a susținut... 
citiri de box, 
de fiecare dată 
Dimineața, la 
el l-a învins pe Battley 
Madden, după amiază, la 
New York, a terminat 
victorios în fața lui Sol
diers Keane, iar seara 
lâ Waterbury, întîlnin- 
du-1 pe Gunbrat Smith, a 
cîștigat din nou.

Cind a fost întrebat de 
ziariști ce are de spus în 
legătură cu aceste 
citiri, Battling 
răspuns:

— Cred că 
bine anul 1

înregistrînd 
tîmplare ieșită 
din istoria boxului, tre
buie să spunem totuși că 
Battling Lewinski, care a 
fost unul dintre cei mai 
rennmiți reprezentanți ai 
categoriei semigrea, n-a 
trebuit să facă în aceste 
trei meciuri nici măcar e- 
fortul ce se cere, de obi
cei, pentru un singur meci, 
el cucerind victoriile prin 
K.O., în primele reprize...

trei
obținînd 
victoria.

Brooklin,

me-
Lewinski, a

am început

această în
clin comun

Recordul
lui

DE TOATE
DE

★

★

descoperit încă un 
susținător al

Se pare că atletismul 
francez deține in persoa
na lui J. L. Hubiche un 
viitor aruncător de greu- 

- • | de

va fi mai departe 
sport, vom vedea".

KILOMETRI...Intre 5 și 17 noiembrie 
se va organiza primul tur 
ciclist al Cubei. Traseul va 
cuprinde 1180 km.

Fiind vorba de un con
curs experimental, nu vor 

invitați cicliști străini.

Recordmanul mondial
100 m, Armin Harry,

din

nou sub

la
care se retrăsese 
viața sportivă competi
tions lă, a început să se 
antreneze din
conducerea lui Futterer 
— pentru proba de 400 m.

El a declarat: „Voi cîș- 
tiga la Tokio 400 m și ce

tate și un discobol 
mare valoare.

Hubiche este In virstă 
de 16 ani, măsoară 1,34 
m in înălțime și cîntă- 
rește 86 kg. Practică 
atletismul de mai puțin 
de un an și a obținut re
cent o aruncare de 18,38 
m la 
tatea 
m la 
1,500

greutate (cu greu- 
de 5 kg) și 51,88 
disc (cu discul
kg).

de

★

de

Posta
BEBE NEGOESCU,

MENI — 1) Ne
care este cel mai 
tar de handbal

BUCIU- 
întrebați 

bun por- 
în 7 din

puncte pentru un joc egcl 
în deplasare, 4 puncte pen- 
tTu o partidă cîștigată pe 
teren propriu și 6 puncte 
pentru o victorie în depla
sare. Dar, în aproape toate 
țările din lume, după cum 
știți, se folosește punctajul : 
2, 1, 0. — 2) Hocheiul pe 
gheață a fost inventat de 
canadieni, așa cum ați pre
supus și dv.

MITICA NICULAE, COMUNA 
BĂRBĂTEȘTI. — La Balca
niada de fotbal din 1933 
(1—0, cu Grecia, 7—0 cu 
Bulgaria și 5—0 cu Iugo
slavia), poarta noastră a fost 
apărată de " 1
actualmente 
ința Cluj.

ȘTEFAN

Medaliatul olimpic 
la Roma, neozeelandezul 
Peter Snell, s-a însurat 
recent plecînd în voiaj 
de nuntă în S.U.A. îna
inte de plecare tînăra so
ție a spus prietenei sale 
intime: „Peter știe să... 
socotească. El va partici
pa în S.U.A. la 2—3 con
cursuri și în felul acesta 
ne vom achita voiajul 
de nuntă".

Ani... i 
pasionat 
echipei de fotbal Progre
sul București.

Unde ? Foarte departe : 
la... Phenian I

Surpriza a fost cu atît 
mai mare, cu cit este vor
ba nu de un suporter ci 
de o... suporteră.

O ingineră din Romî- 
nia. aflată în deplasare 
în capitala R.P.D. Core
ene, tovarășa Ica Dulă, a 
adresat redacției noastre 
un mic „mesaj" pentru 
echipa ei favorită :

„Citind „Sportul popu
lar" din 9 decembrie și 
aflînd situația echipei 
Progresul, care ocupă lo
cul doi în clasament la 
sfîrșitul turului, vă rog 
să transmiteți băieților 
felicitările mele".

Facem cu plăcere acest 
oficiu. Rămîne ca în re
tur . formația din str. dr. 
Staicovici să nu-și deza
măgească suporteră lor 
îndepărtată care, după 
cum se vede, urmărește 
cu aceeași emoție ca și 
cei de-acasă, 
campionatului 
A la fotbal și, 
clasamentul.

rezultatele 
categoriei 

mai ales,...

specia- 
acest

lume ? Majoritatea 
liștiloi consideră că 
titlu l-ar merita sportivul ro- 
mîn Mihai RedI. Să sperăm 
că răspunsul va fi... vala
bil și după desfășurarea 
campionatelor mondiale din 
martie 1. — 2) Garrincha 
joacă la Botafogo.

ROMULUS BATRINA, ARAD. 
— Numai ștafetele 4x100 m 
și 4x400 m (bărbați) și 4x100 
m (femei) sînt probe clasice 
care fac parte din reperto
riul Jocurilor Olimpice. Ni
meni însă nu-i oprește pe 
atleți să se întreacă și pe 
alte distanțe și chiar să sta
bilească recorduri.

IOSIF LUPU, LUGOJ. — 1) 
Luptătorul Lazăr Bujor, fost 
în repetate rînduri campion 
al țării, nu s-a consacrat... 
atletismului, cum a apărut 
într-unul din răspunsurile 
noastre de sîmbăta trecută, 
ci antrena râtului. O greșea
lă de tipar a dus la înre
gistrarea acestei „perfor
manțe' cu adevărat excep
ționale 1 2) Pescarii amatori 
se întrec în cadrul campio
natului de pescuit staționar. 
Ei nu au însă norme de cla
sificare sportivă. Totuși, cel 
care prinde, să zicem, un 
crap de 3—4 kilograme, me
rită toate felicitările. Și le 
și primește. In primul rînd 
de la... soție.

I. GIOADA și O. DAN, 
CIMPINA. — La Jocurile 
Olimpice de la Roma (1960), 
Romînia a cucerit trei me
dalii de aur prin Iolanda 
Balaș (atletism). Ion Dumi
trescu (talere) și Dumitru 
Pîrvulescu (lupte).

TUTU MĂRGINEAN, CUGIR.
— 1) La fotbal s-au ivit,
de-a lungul anilor, fel de 
lei de propuneri în legătură 
cu felul cum trebuie acor
date punctele. A existat și 
o asemenea propunere — nu 
lipsită * 
echipă 
puncte 
dut pe 
pentru 
sare, două puncte pentru un 
meci nul pe teren propriu 4

de rațiune ca o 
să primească : 0

pentru un meci pier- 
teren propriu, 1 punct 
joc pierdut în depla-

Andrei Șepci, 
antrenor la Ști-

M. PANTILIE. 
SM1RDIOASA. — .Centrul 
Înainta; înaintează cu min- 
gea spre poartă. Văzînd că 
se află în poziție de ofsaid, 
un coechipier face un pas 
spre tușă și părăsește te
renul de joc. In timpul a- 
cesta, centrul înaintaș trage 
la poartă și înscrie. Golul 
esfe valabil ?". Desigur 1 
De altfel, nici nu era nece
sară o astfel de manevră. 
Din moment ce centrul înain
taș n-a pasat nimănui ba
lonul, ci a înaintat cu el 
și a tras direct la poartă, 
golul este perfect valabil, 
chiar dacă un coechipier se 
afla în clipa aceea în spa
tele fundașilor, dar prin po
ziția sa nu influența jocul. 
Precizarea aceasta este ne
cesară, mai ales că unii 
spectatori, în asemenea si
tuații, neținînd seama de 
faptul că centrul înaintaș nu 
trimite balonul nimănui, re
clamă ofsaid din cauză că 
una dintre 
nu-1 are în 
portar.

aripi, de pildă, 
fața sa decît pe

STOIANOV,
• 1) Arbitrul

Ti
de 
de

DUMITRU 
MIȘOARA. 
fotbal Icsii Ritter a jucat 
17 ori în echipa națională. 
Ultima oară, în anul 1949. 
— 2) Nicolae Reuter are și 
el 
în

un mare număr de jocuri 
prima reprezentativă de

fotbal a tării : 14. — 3) Este 
vorba de nume Identice, dar 
nu de aceerși persoană. 
Adversarul lui Bogdan Po- 
povici a fost boxerul ceho
slovac Rademacher. Celălalt 
Rademacher este american 
și a cucerit medalia de aur 
la categoria grea la Jocu
rile Olimpice de la Mel
bourne.

ION POSTAȘU 
desene de N CT.M1DIU

C. Drăgulescu
întrebare: „Care este 

recordul lui Constantin 
Drăgulescu ?“

Orice iubitor al atletis
mului va răspunde pe loc, 
fără să ezite:

— „65,55 1“
Greșeală. Recordul lui 

Drăgulescu 
2803.

— Metri???
— Nul Fotografii!
Probabil că lucrurile 

sînt acum lămurite. Cam
pionul și recordmanul no
stru la aruncarea cioca
nului este un pasionat fo
tograf amator. încă de la 
18 ani, s-a... înarmat cu 
un aparat, petreclndu-și o 
bună parte a timpului li
ber în căutare de subiecte.

Repertoriul fotoreporte
rului amator C. Drăgu
lescu este. vast. Peisaje, 
portrete, instantanee, fo
tografii panoramice, .tră
iesc" pe peliculele sale. 
Dar. bineînțeles, in albu
mele lui un loc important 
îl ocupă fotografiile spor
tive care, de altfel, îl aju
tă și în studiul stilului de 
aruncare, în îmbunătățirea 
performanțelor.

In ultimul an „recordul" 
de fotografii al lui C. Dră
gulescu a crescut vertigi
nos. aproape de necrezut: 
sute de imagini. Nu ne ră
mîne decît să urăm aceeași 
ascensiune și recordului 
la aruncarea ciocanului. 
Cit ? Să lăsăm la aprecie
rea campionului...

Foto : T. Roibu
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Cea mai slabă echipă
de fotbal din Anglia

au căutat să răs- 
la întrebarea 

fost cel mai bun 
al anului ?“ sau 

plăcut

li} timp ce o serie de 
anchete 
pundă 
„care a 
fotbalist
„care portar v-a 
mai mult în 1963 en
glezii au fost curioși să 
știe care a fost cea mai... 
slabă echipă de fotbal din 
Anglia, în anul care a 
trecut.

Acest titlu de loc de in
vidiat a fost... cucerit de

M-am trezit într-o zi 
cu un telefon, pe ,,inte
rior":

— Aloi Aici „informa
țiile". Vine la redacție o 
fetiță. Sanda Moraru... 
Aăă... Pardon. Marcu... In 
sfîrșit, o să vedeți dv.

— Să poftească.
Și curînd intră pe ușă 

o fetiță zveltă, cu două 
codițe scurte.

— Știți de ce-am ve
nit ?

— Dacă o să-mi spui...
— Aș vrea să-mi a- 

pară și mie numele in 
ziar...

— Ei, da — mă grăbii 
să răspund — se poate. 
Dar pentru asta ar trebui 
să înveți bine și să faci 
și sport. Știi, ziarul no
stru, „Sportul popular"...

— La drept vorbind, nu 
stau rău cu cartea și am 
și ceva... performanfe. De 
altfel, mi-a și apărut de 
crteva ori 
.Sportul "... 
trecute...

— ? !
— Da. dai 

tă corect!
Părerea de rău din 

chii fetei m-a făcut să 
mă simt prea bine și 
prefer ca în locu-mi să fie 
șeful corector

— Știi — îndrăznii — 
se întîmplă cite o dată, 
dar foarte rar...

numele in 
Chiar zilele

Dar nicioda-

o- 
nu 
să

Despre-o fată și-o erată...
— Din păcate cu mine 

s-a intim plat 
dată. Mi-au 
Marcu, ctnd

O singură 
apropiat, ca să zic așa, de 
adevăr: ați scris Moracu. 
Iar pe mine mă cheamă 
Sanda Maracu. Și adinea
ori, la telefon...

— Îmi pare rău, o să 
rugăm pe corectori să fie 
mai atenți.

— Aaâ, nu sînt de vină 
tovarășii dos. (Răsufla! 
ușurat). Ori arbitrii mă 
înscriu greșit, că așa a- 
nuntă și la stadion, cind 
sar eu la înălțime, ori 
corespondenții transmit 
greșit la redacție.

— Așadar, săritura In 
înălțime — încerc 
schimb vorba.

— Exact.
— De mult?
— Dintr-a cincea.
— Adică?
— De patru ani. Acum 

sînt intr-a noua.
— Școala?
— Nr. 35, cu program 

special de educație fi
zică.

— Bravo! In speciali
tate, deci. Antrenor ?

— Tovarășa profesoară 
Elisabeta Stănescu.

— Cea mai bună per
formanță ?

— 1,44, anul 
la Timișoara, la 
republicanelor 
medii, groba de 
Ion.

— Mi-amintesc, 
Campioană la juniori 11.

— Da... Clubul nostru 
școlar a ieșit pe primul 
loc, după ce înainte de 
intima probă — conducea 
Brașovul.

— Și ultima probă ?
— înălțimea I Juliana 

Armatina — 1.47 Corne

de fiecare 
zis ctnd 

Moraru...
dată v-ati

cu mine 
Dafines-

lia Gheorghe și
1,44, iar Cezara 
cu 1,41. Așa că...

— Felicitării
— Mulțumesc (și 

șește puțin).
— Planuri de viitor

ro-

mult, 
colegele

să

trecut, 
finalele 
școlilor 
tetrat-

acum.

(se
putea să lipsească din- 
tr-un interviu, fie el și 
ad-hoc ? 1).

— 1,50 și mai 
împreună cu 
mele.

— In sprijinul acestor 
planuri ?

— Sprint, lungime, gar
duri și... baschet.

— Ce ai in programul 
de iarnă?

— Sala de forță. Fără 
asta nu se poate. O știu 
de la loli. Haltere, spalie- 

e 
nu

l-am urat succes și 
închis carnetul de însem
nări.

— Nu cumva vreți să 
scrieți... a adăugat, cind 
a văzut străfulgerarea 
„blițului" fotoreporterului 
nostru, chemat discret de 
subsemnatul, ca să facă 
un „instantaneu", nu o 
poză ca la... fotograf.

Acum, spuneți și da., 
nu e mai bine așa, declt 
să dai o... erată? Tiiil 
Dac-ați ști ce nesuferite 
sînt eratele...

am

MIRCEA COSTEA

echipa Beeston Wande
rers, care susținînd 16 
meciuri a pierdut 15, unul 
singur reușind, cu chiu 
cu vai, să-l termine la 
egalitate. In cele 16 par
tide, Beeston Wanderers 
a înscris 17 goluri și a 
primit... 199, ceea ce re
vine Ia o medie de 16 go
luri primite pe meci 1

lată și cifra medie a 
spectatorilor care au asis
tat la meciurile 
echipe : 8 I

Notați: e vorba 
dia spectatorilor,
poate că a fost unul sin
gur sau chiar nici unul I

acestei

de me- 
Uneori,

La Școala medie nr. 36 
din București nu se mai 
practică tenisul de mosâ 
deoarece masa stă 
stricată în magazie.

Dacă strigi la repezeală 
Catalogu-n orice clasă. 
Vezi că e absent în școala 
Singur... tenisul de masă.

Turiștii găsesc la caba
na Piatra Neagră în loc 
de ceai, țuică fiartă.

re, gimnastică... Nu 
ușor, dar fără forță 
se poate.

— Stilul preferat?
— Ei, aici e-aici! 

început cu „foarfecă", iar 
de cităva vreme studiez 
„ventrala". Mi-a spus 
tovarășa profesoară că e 
mai bună.

— Și merge ?
— Cred că da. Numai 

că „republicanele școla
re" bat la ușă și nu știu 
ce să fac. îmi pusesem 
în girul să sar 1,47. Știți, 
prestigiul școlii.

— Așa e. Eu, 
să-ți spun... Poate ar fi 
bine s-o întrebăm și pe 
Iolanda.

— Negreșit 
rog.

— Foarte bine, 
cum stăm cu învățătura ?

Aici interlocutoarea mea 
face o pauză. Te pome
nești că...

— Am avut in primul 
trimestru și doi de 7. Dar 
am promis că în trimes
trul al doilea n-o să se 
mai întîmple.

Am

P.S. Abia aștept să ci
tesc cum o să apară nu
mele fetii în ziar. Să nu 
care cumva să-mi facă 
pocinogul tovarășii de la 
corectură. Să apară iar 
Marcu, ori Moraru. Că 
atunci chiar nu mai am 
încotro. Că pe fată, cum 
spuneam, o cheamă SAN
DA MARACU.

Sala clubului Progresul 
din Turnu Severin în

Intrucît ceaiul lipsește. 
Responsabilul, fireșU, 
De-azl încolo îl va spune 
Țuicii fierte... ceai de prune.

care se joacă șah este 
neîncălzită :

în sala lor fără căldură,
Ai accepta într-o clipită
Să dai nebunii și o tură
Pentru o— sobă încălzita.

V. D. POPA

APROPO DE INNSBRUCK

cum

M. C.

Ctnd e zăpadă... ...și ctnd nu prea e I
Desen de Al Clenciu



I IX-a ediție a Jocurilor Olimpice de iarna
(Urmare din pag. 1)

Dixon) 2:10,63; 2. Italia I (Sordini, 
Bonagura) 2:10,76; 3. Italia II
(Monti, Siorpaes) 2:10,84; 4. Canada 
(Emery. Kirby) 2:11,08. Echipele ro- 
ittîne au schimbat locurile intre ele:
13. Panțuru, Pașovschl cit 2:14,71; 
17. Oancea. Cotacu 2:16,24.

Faptul că intre conctirertți sînt după 
două mărise distanțe de timp mint
iile face ca ultimele două manșe, cele 
de mîirte (N.R. azi), să fie așteptate 
Cu mult interes.

întrecerea artiștilor tjheții
După cum am anunțat în ultimul 

tftmiăr ai ziarului, prima medalie de 
aur la această ediție a J.O. a fost cu
cerită de patinatorii- artistici sovietici 
LUilmifa Belousova și Oleg Protopo- 
pov. Duprr se la ultimele 3 campionate 
europene ei s-au clasat de fiecare dată 
pe locul do;, iată că în acest an efor
turile depuse intr-o- carieră competi- 
țională' de peste 10 ani au fost încu
nunate’ cfe un splendid succes — eîșfi- 
gărea titlului olimpic. De altfel, tele
spectatorii noștri au avut prilejul să 
urmărească în fața micului ecran fru
moasa evoluție a celor 17 perechi ali
niate ta startul concursului și au putut 
aprecia înalta măiestrie dovedită în
deosebi de perechea sovietică (104.4 p) 
și cea germană Marika Kilius — Hans 
Jtirgert Baumfer, clasată pe locul doi 
cu t03,& p. în continuare, clasamen
tul la patinaj artistic, perechi, arată 
astfel: 3, Debbv Wilkes — Guy Re
vell (Canada) 98 5 p. 4. Vivien Lauren 
— Ronald Joseph (S.U.A.) 98,2 p. 5. 
Tatiana Juk — Aleksandr Gavrilov 
(U.R.S.S.) 95.6 p. 6. Gerda și Rudi 
Joiiner (Elveția) 95,4 p.

A dotra medalie de aur 
a Lidiei Skoblikova

Joi a’tf irtceptff întrecerile de patinaj 
viteză femei. Prima probă, 500 m, a 
fost dominată de patinatoarele sovie
tice. care s-au clasat pe primele 3 
locuri: Lidia Skoblikova 45,0 — nou 
record olimpic ; Ir’na Egorova 45 4 și 
Tatiarta Sidorova 45,5. Ele au fost ur
mate în clasament de americancele 
Joan Asshworth și Janice Smith, ani- 
be'e cu 46 2 și suedeza Gunnila Ja
cobsson cu 46.5.

Și cea' de a doua probă a întreceri
lor de patinaj viteză feminin, desfă
șurată vineri, s-a încheiat cu victoria 
Lkliei Skoblikova, care devine astfel 
prima participantă Ia J. O. de la Inns
bruck deținătoare a două medalii de 
aur. Fn proba de 1 500 m ea a fost 
cronometrată cu 2:22,6 — nou record 
olimpie. Pe locurile următoare: 2. 
Kaija Mustonen (Finlanda) 2:25.5,
3—4. Berta Kolokolțeva (U.R.S.S.) și 
Song Soo Kim (R.P.D. Coreeană) 

.2:27,1, 5. Helga- Itaase (Germania) 
2:28,6, 6. Christina Sterling (Suedia)

Schi și sărituri de pe trambulină
Scfriul a debutat la această ediție a 

Jocurilor Olimpice cu proba de 30 km 
fond, desfășurată' joi dimineața pe 
traseu! amenajad la Seefeld. O victorie 
clară a repurtat finlandezul Eero Men- 
tyranta, campion mondial la Zakopane, 
care î-a1 învins pe Hâtăld Groeningen 
(Norvegia). Schiorii suedezi, creditați 
ctf șansele cele mai bune, au evoluat 
stih posibilități. Sixten Jernberg, su
pranumit „maratonistul zăpezilor", 
campion olimpic ta 1960, a ocupat 
doar locul 5. Clasamentul probei : 
». Eefo Menlyranta 1 h 30:50.7 ; 2. 
Harald Groeningen t h 32:02,3; 3. 
Igor Voronicikin (U.R.S.S.) lh 32:15,8;
4. Jaime Stephaftson (Suedia) 1 h 
•32:24,8; 5. Sixten Jernberg (Suedia) 
1 h 32:39,6 ; 6. Kalevi Lauritla (Fin
landa) 1 h 32:41,4.

Ctf mult interes a fost așteptată pro
ba de coborîre bărbați, ca-re a reunit 
pe pîrtlile de pe muntele Patseher- 
kofel, de lingă Innsbruck, 88 de con- 
ctfrenți. Pîrtia, deși a fost amenajată 
cu zăpadă adusă din alte locuri, s-a 
prezentat totuși în bune condițiuni. Ea 
a măsurat 3 126 m ca o diferență de 
nivel de 867 m șt 14 porți de control-. 
Cei peste 50000 de spectatori inșiruiți 
de-a lungit! traseului au asistat la evo
luții specfacttfoa'se, în care viteza mul
tor participanți a depășit 100 km/oră. 
Spre satisfacția localnicilor, victoria 
în această probă a revenit cunoscutului 
schior austriac Egon Zimmermann, în 
vîrstă de 24 ani, de profesie... bucătar 

în orașul Aalberg din Tirol. Frumuse
țea și dîrzenia luptei sportive este 
ilustrată și de faptul că următorii 5 
clasați sînt departajați doar de frac
țiuni de secundă. Iată ordinea pri
milor 6 : 1. Egon Zimmermann 2:18,16, 
2. Leo Lacroix (Franța) 2:18,90, 3. 
Wolfgang Bartels (Germania) 2:19,48,
4. Joos Minsch (Elveția) 2:19.55, 5. 
Ludwig Leitner (Germania) 2:19,67, 
6. Guy Perrîllat (Franța) 2:19,79.

Trambulina mijlocie (70 m) de la 
Seefeld a atras vineri un mare număr 
de spectatori. In cadrul primei probe 
de sărituri victoria a revenit finlande
zului Veikko Kankonnen, iar cea mai 
lungă săritură (80,5 m) a aparținut 
cehoslovacului Josef Matbus. Clasa
mentul probei: 1. Veikko Kankonnen
229,9 p (80 ni — 79 m), 2. Toralf 
Engan (Norvegia) 226 p, 3. Thordajer 
Brandtsaeg (Norvegia) 222,90 p, 4. 
Josef Matous (Cehoslovacia) 218,20 p,
5. Dieter Neundorf (Germania) 214,70 
p, 6. Helmuth Recknagel (Germania) 
210,40 p

Turneul de hochei 
pe gheață

In primul joc disputat în c-adrul gru
pei B, în care echipa noastră a înfîl- 
nit poate cel mai puternic adversar, 
Polonia, hocheiștii romîni au fost în
vinși cu 6—1 (2—6, 2—1, 2—0). De 
la bun început trebuie spus că victoria 
hocheiștilof polonezi este pe deplin me
ritată, ei dovedindti-se superiori atît 
în ceea ce privește organizarea jocului 
cit și în viteză și tehnică-.

Cu toate acestea, nu greșim dacă 
spunem că scorul este exagerat de
oarece jucătorii romîni au jucat de la 
egal la egal cu adversarii lor, în re
priza secundă și în prima parte a ce
lei de-a treia. Din păcate, ei nu- au 
reușit să finalizeze, datorită lipsei de 
pregătire in șut și nervozității de care 
au dat dovadă în unele momente' ale 
partidei. Unul din golurile polonezilor 
a fost înscris de Varga, în proprie 
poartă, iar altul a fost înscris din 
spațiul porții, însuși căpitanul echipe' 
poloneze recunoscînd ăcest lucru în 
fața arbitrului.

Toate acestea fnsă nu scuză jocul în 
general slab prestat de jucătorii ro 
mini, care au dovedit Plai ales în 
prima parte a întilnirii lipsuri serioase 
atît în apărare cit și în atac, ceea ce 
a permis forinației poloneze să domine 
majoritatea timpului.

In repriza secundă, echipa noastră 
și-a revenit, a pus stăpînire pe joc, 
a redus din handicap prin Pană (min. 
23) și a exercitat o lungă presiune 
la poarta lui Wisniewski. Dar minu
tele au trecut unul după altul și ho
cheiștii romîni au ratat multe ocazii. 
Cea mai clară dintre acestea a fost o 
„bară" a lui Varga (min. 34). Ime
diat după aceasta, același Varga în
scrie în proprie poartă, iar după cî- 
teva secunde Stefaniak ridică scorul 
la 4—1. Efectiv, in 45 de secunde, 
soarta meciului a fost hotărîtă! In 
ultima repriză, jocul a fost mai con
fuz. In primele minute am ratat din 
nou, la un moment dat Florescu trâ- 
gînd alături de poarta goală. In mim 
53, arbitrul elimină în același minut 
pe Florescu și pe Crișan (ta focul 

Comitetul Internațional Olimpic, întrunit zilele tre
cute la Innsbruck, irt cea de-a 61-a sesiune a sa. a 
luat o hotărire importantă, primită cu multă satisfacție 
de sportivii cinstiți din întreaga lume: forul suprem 
al mișcării olimpice- internaționale a retras invitația 
de participare la Jocurile Olimpice de vară de la Tokio 
adresată Comitetului Olimpic al Africii de Sud, care 
— în ciuda repetatelor recomandări ale C.l.O. — nu 
a renunțat la politica' sa de discriminare rasială.

Se știe că de ani de zile, guvernul rasist al Africii 
de Sud promovează și in sport politica sa de apartheid. 
Ca urmare a acestei politici, milioane de tineri negri 
sînt privați de drepturi sportive elementare, In favoa
rea minorității albe a populației statului sud-african. 
Segregaționismul guvernului Vdrwoerd îmbracă îrtsă și 
forme din cele mai agresive, care se exprimă prin 
măsuri polițienești luate împotriva conducătorilor orga
nizațiilor sportive ale negrilor. Un exemplu: reCent, 
Dennis Brutus, președintele Comitetului olimpic anti- 
rasist din Republica Sud-Africană (comitet care a luat 
ființă pentru a marca opoziția populației de culoare 
față de politica discriminatorie dusă de stat) a fost 
condamnat la 18 luni închisoare pentru că s-â pro
nunțat 'împotriva participării R.S.A. la locurile Olimpice 
ele la Tokio in condițiile politicii discriminatorii a 
Comitetului național olimpic oficial.

Sesizat de stările de lucruri din mișcarea sportivă 
sttd-africană, care contravin flagrant cu însesi prin
cipiile de bază ale mișcării olimpice, Comitetul Inter

național Olimpic, în sesiunea sa de Id Baden-Baden, 
a hotărit să intervină in această problemă. S-a pus 
în vedere Comitetului olimpic al Africii de Sud că 
trebuie să trimită C.l.O., pînă la 31 decembrie 1953, 
o garanție scrisă că va pune capăt segregaționismului: 
în caz contrar, sportivii din Africa de Sud nil tror fi 
admiși la l-O. de la Tokio. Scrisoarea rasiștilor n-a 
venit însă la termenul fixat, /.a o nouă intervenție, 
personală, a cancelar uliii C.l.O., Otto Mayer, rasiștii 
din Comitetul olimpic al R.S.A. au dat un răspuns — 
chipurile — „diplomatic", spunind că... „n-ati primit 
încă procesele verbale ale ședinței C.l.O. de la Baden- 
Baden I" T/t această situație, C.l.O. a acordat totuși 
o prelungire a termenului, pînă la 13 ianuarie 1964, 
dar și de astă dată autoritățile de la Johannesburg au 
rămas mute...

Firește, în asemenea condiții, Comitetul Internațional 
Olimpic nu mai putea tolera situația existentă in acti
vitatea sportivă din Republica Sud-Africană și hotărirea 
luată zilele trecute la Innsbruck vine să dea satisfacție 
nu numai luptătorilor pentru abolirea segregaționis
mului din această țară, dar și tuturor tinerilor cinstiți 
din întreaga lume.

Sub steagul olimpic, al păcii și al prieteniei între 
popoare, nu pot fi tolerați slujitorii feroci ai rasismu
lui, profanatori ai nobilelor idealuri olimpice.

RADU URZICEANU

lui a ieșit Biro) și echipa noastră 
fiind în inferioritate numerică (3 ju
cători de cîmp contra 5!) primește un 
gol. Scorul final ă fost stabilit cu cîteva 
secunde înainte de terminare. Puncte
le echipei poloneze au fost înscrise 
în ordine de: Ogorczyk, ZofaWski, 
Varga (autogol), Stefaniak, Kurek și 
Manowski. Cuplul de arbitri Vitali 
(Finlanda) și Schmid (Elveția) au 
condus slab această partidă. In spe
cial arbitrul Schmid a făcut nume
roase greșeli care au dezavantajat 
ambele echipe.

Au jucat formațiile :
R.P.R.: Crișan-Czaka, Jortesct», Ti

riac, Varga-G. Szabo, Calamar, Bir o, 
Andrei, Ferenczi, I. Szabo, loanovici, 
Florescu; Pană.

POLONIA: Wisniewski-Olczyk, Han
dy, Sîtko, Skorski-Manowski, Fonfara, 
Gosztyla, Kilanowicz, Kurek, Zoraw- 
ski, Stefaniak, Wiliczek, Ogorezyk.

Japonia—Romînia 6—4 (1—1, 0—1. 
5—2). In cel de-al doilea joc din ca
drul grupei B, hocheiștii noștri au 
pierdut in fața celor japonezi cu
4—6. Formația noastră a primit un 
gol in minutul 1, înscris de Ono. 
După ăcest gol, echipa romînă atacă, 
are ocazii peste ocazii; dar portarul 
Honrrta II apără excelent. In minutul 
17. Czăka reușește totuși să egaleze. 
Repriza secundă s-a desfășurat in 
nota' de dominare a echipei noastre 
care a avut cîteva „bare" și a luat 
conducerea' prin punctul înscris în 
min. 32 de Julia Szabo. Ultima re
priză a fost dramatică’, fn min. 45 
Shimad'a egalează apoi japonezii în
scriu trei goluri fa rind prin Shifnada 
(min. 52); Honma I (min. 52), 
Iwamoto (min. 55, cîiid echipa ro
mînă era în inferioritate numerică). 
La 5—2 pentru Japonia, formația 
noastră are o Scurtă revenire și în 
min. 57 înscrie de două ori prin fra
ții Szabo, fiecare cite un gol. In ul
timul minut, antrenorii echipei noa
stre scot portarul și joacă cu șase 
jucători d'e cîmp spre a forța egala- 
rea. Japonezii insă înscriu din nou, 
fixind scorul meciului la 6—4. Ei 
rămtn apoi în trei jucători de cîmp 
dar efchipa noastră nu mai poate 
fructifica avantajul numeric.

An condus bine arbitrii Grillmayer 
(Austria) și Kerkos (Iugoslavia).

Dintre celelalte rezultate înregis
trate în grupa B reținem în primul rind 
neașteptata victorie a Japoniei în fața 
Norvejjffe, aceasta din urrrră fiind câș
tigătoarea grupei B la ultimul cam-, 
pionat mondial, Conduși cu 2—0 după 
prima repriză, în următoarele 40 de 
minute hocheiștii japonezi au jucat 
din ce în ce mai bine. învingînd în 
final cu scorul de 4-3 (0—2, 2—1, 
2—0). Italia a cîștigat mai greu de- 
cît ne așteptam în fața selecționatei 
R.P. Ungare: 6—4 (1 — 1, 3—2, 2—I). 
Tot joi după amiază echipa Austriei 
a dispus de reprezentativa Iugoslaviei 
cu 6—2 (2—0, 2—0, 2—2). Intr-un 
meci important al acestei grupe s-au 
întilnit vineri la prînz echipele Nor
vegiei și Poloniei. Au cîștigat ho
cheiștii polonezi cu 4—2 (1—0, I—2, 
2—0).

înaintea începerii turneului final 
în grupa A, specialiștii indicau ca fa
vorite echipele Uniunii Sovietice, 
Cehoslovaciei și Suediei. Dar iată că 
joi, hocheiștii suedezi, surprinzător, 
au cedat cu 3—1 (1—0, 1—1, 1—0), 
în fața echipei canadiene. După 

1. J. it la Tokio, lăiă milii mi-aliitaiii

cum se Vede, foșfii campioni 
mondiali Vor avea și ei un cuvînt de 
spus în lupta pentru medalii. Alte re
zultate: Fin landa-Elveția 4—0 ( 0—0, 
3—0, 1—0) ; S.U.A. - Germania 
8—0 (0—0, 2—0, 6—0).

U.R.S.S. — Cehoslovacia 7—5 
(4—0, 1—3, 2—2). Hocheiștii sovietici 
și-au asigurat victoria în prima repri
ză, cînd au marcat de patru ori, prin 
Alexandrov, Almetov, Firsov și Loktev, 
ca urmare a unei nete superiorități.

După prima pauză, cehoslovacii revin 
și reduc handicapul, mareînd de trei ori 
(Golonka, Dolana, Golonka) și primind 
un gol realizat de Boris Maiorov:
5—31 In a treia repriză, Ivanov urcă 
scorul Ia 6—3. cehoslovacii reduc iar 
diferența prin Dolana, apoi Iakușev în
scrie ultimul punct al echipei U.R.S.S. : 
7—4. In final, Cerny stabilește scorul 
partidei.

A hat sfîrșit tioesl zonal de șah de la Kecskemet
Vineri seara s-a jucat ultima rundă 

a turneului zonal de șah. împreună cu 
partidele întrerupte de dimineață 
(Langeweg — Bilek */2—r/,, Mata'no- 
vici — Prameshuber 1—0) ea a avut 
darul să clarifice situația primelor trei 
locuri și așteptatele egalități, care ar 
fi necesitai prelungiri pentru desem
narea celor calificați la „interzonal", 
nu s-au mai produs.

Cu excepția lui Bilek, care a cîști
gat la Clarke, ceilalți candidați la 
locurile 2 și 3 aa remizat partidele 
lor: Horf — Tringov, Damianovici — 
Pachman, GHEORGHIU — Szabo. Tot 
remiză a fost și întîlnirea Prameshu- 
ber — Bhend. Bednarski a întrerupt in 
poziție pierdută la Attard.

TRAGERE LA SORȚI IR PRELIMIRARIILE 
CAMPIONATULUI MONDIAL DE FOTBAL
— Echipa R. P. Romine in grupa a IV-a, cu selecționatele

R. S. Cehoslovace, Turciei și Portugaliei —
ZORICH, 31 (Agerpres). — Comite

tul de organizare a campionatului- 
mondial de fotbal s-a întrunit joi și 
vineri la Zurich, în prezența președin
telui Federației internaționale de fotbal, 
Stanley Rotts. Cu acest prilej s-a pro
cedat, prin tragere la sorți, la stabilirea 
grupelor preliminarii ale marii com
petiții fotbalistice, denumită și „Cupa 
Jules Rimei", aflată la cea de-a 8-a 
ediție. Conform regulamentului, sînt 
calificate din oficiu pentru turneul final 
Brazilia cîștigătoarea ultimei ediții a 
campionatului mondial și Anglia, ca 
țară organizatoare. La actualul cam
pionat mondial, al cărui turneu final 
va avea loc în Anglia în 1966, s-au 
înscris reprezentativele a 71 de țări.

Echipa R.P. Romîne' face parte din 
grupa a IV-a europeană, împreună 
cu reprezentativele R.S. Cehoslovace, 
Portugaliei și Turciei.

PE SCURT
INTRE 3 și 8 februarie vor avea 

loc la Paris lucrările primului con
gres internațional al antrenorilor de 
haltere. La congres și-au anunțat par
ticiparea 80 de antrenori reprezentînd 
33 de țări, care vor prezenta referate 
pe marginea antrenamentelor marilor 
campioni și vor discuta o1 serie de 
probleme tehnice ale acestui sport. 
Printre cei care vor prezenta referate' 
la concurs se numără Vorobiev 
(U.R.S.S.), Baszanowski (R. P. Po
lonă), GyoZo Vereș (R. P. Ungară), 
Bogdasarov, antrenorul celebrului 
halterofil sovietic Iuri Vlasov.

LA NEW YORK,- cu prilejul compe
tiției de atletism pe teren acoperit 
„MiWrose Games", atletul canadian 
Bill CrOthers a realizat in proba de 
880 yarzi timpul de țî50,0 (a doua 
performanță mondială de sală). Recor
dul mondial pe teren acoperi-t este de 
1:49,9 șt aparține lui Peter Snell (Nouat 
Zeelandă). Bob Hayes a cîștigat pro
ba de 60 yarzi în 6.1,

Intr-o deschidere spaniolă, Gheor
ghiu 1-tf dominat pe Szabo, care — 
însă — a obținut egalitatea priutr-o a- 
părare foarte exactă.

Iată clasamentul : 1. Tringov 101/», 
2—3. Bi'lek, Paehman 9'/2, 4. Mat-ano- 
vici 9, 5—6. Damianovici, Szabo 8'/2', 
7—8. GHEORGHIU, Hort 8, 9—10. 
Bednarski (I), Pietsch 7‘/2. 11—121 
Hecht (1), Clarke 7, 13. Bhend 6;
14. Langeweg (1) 5. 15. Prameshu-
ber 4‘/2, 16. Attard (1) P/2 p.

Primii trei jucători s-au calificat 
pentru turneul interzonal. Florid 
Gheorghiu și seeundantul său; Victor 
Ctociltea- sosesc în Capitală marți, ca
trenul.

Celelalte grupe din zona europeană1 
sînt alcătuite astfel :

Grupa 1 : R.P. Bulgaria, Belgia, 
Izrael; grupa a I'I-a: R.F. Germană; 
Suedia, Cipru; grupa a IH-a: R.S.F. 
Iugoslavia, Franța, Luxemburg, Nor
vegia ; grupa a V-a: Elveția, R.P. 
Albania, Olanda, Irlanda de nord; 
grupa a VI : R.P. Ungară, Austria, 
R.D. Germană; grupa a Vll-a: 
U.R.S.S., Danemarca, Țara Galilor, 
Grecia'; grupa a VIIl-a : Italia, Scoția;- 
R.P. Polonă, Finlanda ; grupa a IX-a: 
Spania. Irlanda, Siria. Echipele 
cî.știgătoare în fiecare grupă se califică 
în turneul filial.

Pentru America de Sud tragefea la 
sorți a dat grupele următoare: grupa I: 
Uruguay, Peru, Venezuela ; grupa 
a- If-a: Chile, Columbia, Ecuador; 
grupa a IH-a: Argentina, Paraguay; 
Bolivia, La fel ca și în zona europeană, 
cî.știgătoaTele de grupă intră în nirneut- 
final.

In celelalte zone, respectiv America1 
de Nord și America Centrală; Africa5, 
Asia și Australia, în afara jocurilor 
pe grupe se dispută și turnee supli
mentare între cîștigătoarele de grupe, 
precum și meciuri interzone care vor 
da pînă la urmă două echipe calificate 
în turneul final.

FOTBAL PE GLOB
A Peste 65 000 de spectatori au urmă

rit la Mexico City meciul internațional 
de fotbal dintre echipele Guadalajara 
(Mexic) și Partizan Belgrad, Fotbaliștii 
mexicani au cîștigat cu scorul de. 4__t 
(2—1). NelCaxa a dispus cu 1—0 de Sau 
Paulo (Brazilia).
• „Cupa Angliei" la fotbal a pro<- 

gramat trei meciuri contînd pentru 
16-zecimi. iată rezultatele înregistrate : 
Stocke Citi/-— Ipswich Town 1—0; Arse
nal — West Bromwich Albion 2—0; 
West Ham United — Leyton Orient ^—O.
• Două meciuri restanță s-au dispu

tat pentru campionatul italian: Interna- 
zionale — Genoa 1—0; Lanerossi — Man. 
tova 1—1. în clasament conduc Bologna 
și Milan cu cite 29 puncte. Internazio^ 
nale se află pe locul trei cu 25 puncte 
dar un meci mai puțin jucat.

A în cadrul sferturilor de finală ale 
competiției de fotbal „Cupa orașelor 
ttrguri” AS Rpma a dispus cu 3—1 (2—oy 
de FC Kohiv Returul va avea loc la 
Koln. Saragossa a întrecut cu 3—2 (1—0) 
pe Juventus Torino.

® Contonuindu-și turneul în Mexic, 
echipa cehoslovacă de fotbal Slovah 
Bratislava a jucat la Giiada.lajara cu 
formația. „Oro". Jocul s-a încheiat cu 
un rezultat de egalitate : 0—0.
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