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ș Spartachiadci republicane - 
condiții optime de organizare

La 1 martie va avea loc deschiderea festivă a marii în
treceri sportive — Spartachiada republicană.

Pentru buna desfășurare a concursurilor, pentru a obține re
zultate de valoare chiar din prima etapă (pe asociație) este ne
cesar să se asigure din timp condiții corespunzătoare. In acest 
sens asociațiile, cluburile sportive, consiliile raionale și regio
nale UCFS, și îndeosebi Comisiile de organizare ale Sparta- 
chiadei republicane sînt datoare ca pină la data deschiderii 
marii întreceri, să ia măsurile ce se impun pentru ca toate 
terenurile de sport, sălile, să fie puse la punct în așa fel îneît 
desfășurarea concursurilor să se facă în cele mai bune condiții. 
Acolo unde există posibilități — mai ales că timpul permite — 
cu sprijinul organizațiilor U.T.M., al activului nostru voluntar, 
es'e bine să se amenajeze terenuri sportive simple (volei, 
baschet, sectoare pentru aruncări, piste pentru sărituri în lun
gime etc.) sau să se reamenajeze terenurile complexe care 
au suferit unele deteriorări datorită vremii. In curțile școlilor, 
acolo unde nu s-a făcut pină in prezent nimic, este de datoria 
asociațiilor sportive ca ele să treacă, în cel mai scurt timp, 
la amenajarea de terenuri sportive simple.

De asemenea, este recomandabil, ținînd seamă de faptul că 
toate asociațiile și cluburile sportive vor pune ia dispoziția 
concurențiior în mod gratuit toate bazele sportive și materialul 
sportiv necesar, să fie dusă o intensă muncă de lămurire ca 
participant» să se prezinte la startul întrecerilor acolo unde 
este posibil, cu echipament sportiv propriu. Cluburile și asocia
țiile sportive sînt datoare să întreprindă acțiuni hotărîte pe linia 
punerii la punct și reparării materialului și echipamentului 
sportiv existent.

Asigurarea celor mai bune condiții de desfășura: e a Sparta- 
chiadei republicane nu este o treabă ușoară. Se cere tuturor 
consiliilor UCFS, Comisiilor de organizare, activiștilor sportivi, 
o seriasă muncă și răspundere. Orice amănunt neglijat in 
munca de organizare, îndrumare etc, poate aduce greutăți in 
ceea ce privește buna desfășurare a concursurilor.

lată de ce, cunoscind acest important lucru, marea majori
tate a consiliilor UCFS, s-au preocupat și se preocupă intens
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Surprize in primele jocuri
ale „Cupei orașului București" la handbal

• R. P. ROMÎNĂ — U.R.S.S. 12—12 și R. P. ROMÎNĂ (TINERET) — R. P. UNGARA
15—14 • COMPETIȚIA CONTINUA AZI Șl MÎINE ÎN SALA FLOREASCA

Costache 11 a trecut printre apărătorii adverși și ca toată opoziția lui Mațejinskas va arunca 
la poartă. Fază din meciul R. P. Romînă — U.R. S.S. desfășurat aseară in sala Floreasca.

Foto T. Chioreatiu

BASCHETBALIȘTII DE AU ÎNVINS la limită
PE SPARTAK BRNO: 94-92 (50-48)

Pe mozaicul 
alb - negru 

al șanului
Confruntările pe., cîmpurile ctî 

64 de pătrățele — de obicei 
albe și negre — sînt uneori, 
tot atît de pasionante, de în- 
dîrjite, ca și disputele din spor-» 
turile propriu-zis dinamice. 
Întrecerea pe mozaicul șahu
lui oferă — și nu de puține ori 

■— palpitante evoluții de scor, 
adică alternanțe de avantaje 
poziționale sau materiale, spre 
satisfacția nelipsițilo.r comen
tatori. Ca să nu mai vorbim 
de acele rivalități devenite tra
diționale și care dau gust șa
hului, precum sarea bucatelor. 
Ele nu pot fi împăcate nici de

Reportajul nostru

drumul direct spre 
coșul advers, a 
părarea a început 
să cedeze trep
tat. Adăugind la 
aceasta și faptul că 
baschetbaliștii din 
Brno le-au opus o 
adevărată „mașină 
de marcat" (oaspe
ții au excelat în 
aruncările de la 
distanță și semidis- 
tanță), ne putem 
explica de ce Steaua 
nu a reușit în a-
ceasta parte a tne- 
ciulu să se „des
prindă" de adver
sar. Jucătorii noștri 
au încheiat repriza 
doar cu două puncte 
avans, deși cu nu
mai 3 minute îna
inte conduceau cu 
11 puncte l

La reluare, toată
lumea aștepta din partea echipei 
noastre mai multă concentrare 
în apărare, iar în atac acțiuni

cît mai directe, axate pe 
pivoți, pentru că cei mai 
mulți dintre jucătorii adverși 
aveau cite 3 și 4 greșeli 
personale (Konecny a jucat din 
min. 10 cu 4 greșeli). Din pă
cate, apărarea campionilor noș
tri a fost și mai slabă (adesea, 
după o acțiune ratată, jucătorii 
nu s-au mai intors la propriul 
panou), iar în ofensivă Nedef. 
Niculescu sau Albit au preferat 
de multe ori să încerce coșul 
de la semidistanță în loc să co
laboreze permanent cu Demian 
și Novacek, ai căror adversari 
direcți le opuneau o palidă rezis
tență. Aceste greșeli au făcut ca 
în final echipa noastră să lupte 
nu pentru o diferență cît mai 
mare — cum ar fi fost normal, 
după condițiile de joc arătate
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Partida dintre Steaua și Spar
tak Brno a prilejuit joi seară 
un joc interesant și un adevă
rat record de puncte înscrise 
intr-un meci din actuala ediție 
a „C.C.E.". Cele două echipe 
s-au avîntat de la început intr-un 
joc deschis, cu mare aecent pe 
acțiunile ofensive, ceea ce a fă
cut ca la sfîrșitul celor 40 de 
minute scorerii să înscrie în 
foile de arbitraj nu mai puțin de 
186 de puncte 1

Campionii noștri au cîștigat 
dificil acest meci cu 94—92 
(50—48). Deși au avut iniția
tiva aproape tot timpul, ei au 
cîștigat doar la un coș diferență.

în primele minute, bucurește- 
nîi s-au impus printr-un ritm 
susținut în atac și o mai bună 
organizare a defensivei. în con
tinuare însă, în timp ce acțiunile

In fotografie : Noivacek s-a înălțat 
decis sub panoul advers și cu 
toată opoziția lui KoHecny a reu
șit să înscrie încă două puncte 
pentru echipa sa.

Foto : P. Romoșan

Ieri în sala Floreasca au în
ceput întrecerile celei de a V-a 
ediții a tradiționalei competiții 
„CUPA ORAȘULUI BUCU
REȘTI". Cele două partide pro
gramate au prilejuit spectacole 
interesante, urmărite cu viu in
teres de un numeros public și 
încheiate cu rezultate care con
stituie surprize. Remarcăm fru
moasa comportare a echipei noa
stre de tineret, care a reușit un 
foarte bun rezultat, dispunînd 
de prima reprezentativă a R. P. 
Ungare.

R. P. ROMÎNĂ — U.R.S.S. 
12—12

Prima întîlnire a turneului, cea 
dintre reprezentativele R. P. Ro- 
mîne și U.R.S.S. a furnizat și 
prima surpriză. La capătul unui 
meci viu disputat, formația so
vietică a reușit să „smulgă" e- 
chipei noastre un prețios rezul
tat de egalitate: 12—12 (5—5).

Jocul a început în nota de do
minare a romînilat. După cîteva 
schimburi de mingi — ce-i drept 
frumoase, dar fără finalitate — 
Ivănescu găsește o „gaură" prin
tre apărătorii adverși și deschide 
scorul: 1—0. Trei minute mai 
tîrziu, Țerțvadze profită de ne
atenția jucătorilor noștri, se înal
ță (așa cum de altfel va mai 
face de cîteva ori de-a lungul 
partidei) și înscrie fulgerător: 
1—1 (min. 8). în continuare, e- 
chipa romînă atacă puternic și, 
pe rînd, Ivănescu și Mozer ne 
readuc avantajul: 3—1 (min. 
15). Acțiunile noastre ofensive 
încep însă să se oprească tot 
mai des în fața apărării orga
nizate a echipei U.R.S.S. înscriu

Țerțvadze (min. 16), Gruia (min. 
19), Zelenov (min. 19), și îacob 
(min. 21), cînd ne aflam în in
ferioritate numerică. La situa
ția de 5—3, formația Uniunii 
Sovietice profită de alte cîteva 
momente de neatenție în apă
rarea noastră, reușind să în
cheie repriza secundă cu un 
scor egal: 5—5 (au marcat 
Zdorenko și Veldre).

In partea a doua a meciului, 
lupta este la fel de strînsă. Ju
cătorii noștri atacă de multe ori 
steril, iar apărarea își permite 
prea multe momente de rela
xare. Aceasta face ca, în ciuda

P. gațu 
Ad. VASiLIU
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remize și se termină prin dis
cuții sau analize aprinse, înde
lungate.

Atmosfera aceasta atractivă 
a sportului minții — caracteris
tică oricărui nivel de întrecere 
— o constați în multe locuri, 
acum cînd se desfășoară etapa 
a ll-a, pe grupe de asociații, 
a Spartachiadei de iarnă. Am 
dat de ea și aproape de gara 
Filaret, într-o sală a clubului 
uzinelor Steaua roșie, unde își 
disputau șansele de calificare 
în turul următor campionii aso
ciațiilor sportive din raionul N, 
Bălcescu.

...Cald, atenție încordată, li-i 
niște. E drept nu descoperi li
niștea solemnă a finalelor re
publicane, întreruptă de eru
ditele discuții, în șoaptă, ale 
asistenței, de țăcănitul ceasu
rilor de control sau aplauzele 
potolite ce răsplătesc pe în
vingători. Aci, ceasurile de con
trol nu-și au rostul, partidele 
consumîndu-se în puține minute 
și fără criză de timp Aplauze
lor le iau locul felicitările en
tuziaste ale tovarășilor de mun
că veniți în calitate de asistenți 
sau reproșurile adresa‘e celor 
învinși: „Dacă scăpai ch calul 
ăla nărăvaș, alta era treaba 
In fine, în analizele de pe mar
gine făcute ceva mai sonor 
auzi rar despre „siciliană", 
„indiana veche" sau „spaniolă" 
și mai des despre cutare sau 
cutare piesă care trebuia să 
fie mutată acolo și nu dincolo. 
După posibilitățile tactice ale 
fiecăruia. în plus, nici adver
sarii nu stau așa, unul în fața

NEAGOE IWARDAN
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Tineri și tinere! Pregătiți-vă temeinic 
pentru a participa la Spartachiada republicană!
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JUNIORII ROMÎNI PLEACĂ ÎN 
TURCIA, GRECIA Șl R.P. BULGARIA

In cadrul pregătirilor pentru Turneul U.E.F.M. 
lotul juniorilor romîni va susține Luna aceasta 
patru intîlnirl internaționale de verificare» 
Formația noastră va întâlni în zilele de 12 
și 15 februarie in orașele MERSIN și ANTALIA 
selecționata de juniori a Turciei, La 13 februa
rie juniorii romîni vor susține un joc la ATENA 
cu formația A.E.K., iar Ia 22 februarie La SOFIA 
un meci cu reprezentativa de juniori a R. P. 
Bulgaria.

Juniorii romîni părăsesc Capitala în ziua de 
9 februarie.

MÎINE, TREI MECIURI DE FOTBAL 
ÎN CAPITALA

Echipele de fotbal bucureștene susțin, mîine, 
noi întâlniri cu caracter de verificare. Un meci 
atractiv este programat pe stadionul Giulești 
(teren I), cu începere de la ora 10,30, și va 
opune echipele de categoria A, Rapid și 
Dinamo Pitești.

în parcul sportiv Dinamo, pe terenul II, 
formația Dinamo București primește replica

echipei de categoria B, Metalul. In sfîrșit, pe 
terenul Progresul se dispută, de la ora 10,30, 
meciul dintre Progresul și Tehnometal.

ARBITRI ROMÎNI ÎN GRECIA

Azi pleacă Ia Atena -arbitrii romîni Mihai 
Popa și Nicolae Mihăilescu, invitați sa con
ducă cîteva jocuri din cadrul campionatului 
de fotbal al Greciei.

„ZIUA PREȘEDINTELUI" LA BUZĂU

Recent, președinții celor 114 asociații spor
tive din orașul și raionul Buzău au avut o 
utilă consfătuire, în cadrul „zilei președinte
lui". S-au dezbătut cele mai actuale și mai im
portante probleme ale activității sportive de 
mase ca î organizarea etapei a II a Sparta- 
chiadei de iarnă a tineretului, angrenarea 
tineretului în „Concursul pentru Insigna de Po
lisportiv", pregătiri pentru desfășurarea in cele 
mai bune oondițiuni a primei etape a Spar- 
tachiadel republicane, care începe la 1 mar
tie etc. (M. Dumitru *— coresp.).

<
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Curierul Spartachiadei republicane 0 reușită „duminică sportivă" la Vărăști
Spartachiada republicană este un 

Subiect la ordinea zilei. In asociațiile 
sportive de la orașe și sate se fac in
tense pregătiri pentru buna organizare 
a primei etape care — după cum se 
știe — va începe în toată țara la 1 
martie. Scrisorile care ne sosesc la re
dacție oglindesc și ele interesul major 
pe care iubitorii sportului îl manifestă 
pentru prima ediție a Spartachiadei 
republicane. Mai mulți cititori — de 
pildă — ne-au cerut lămuriri suplimen
tare asupra ramurilor sportive cuprinse 
în regulamentul Spartachiadei repu
blicane și asupra modului în care este 
permisă participarea sportivilor clasi
ficați. In materialul de față le satis
facem această dorință.

Întrecerile primei ediții a Spartachia
dei republicane se organizează cu fi
nală pe țară la următoarele ramuri 
sportive: atletism, baschet, box, ci
clism, fotbal, gimnastică, haltere, hand
bal, volei, natație, lupte, motociclism, 
tenis de masă, aviație sportivă (plano
rism, parașutism, zbor cu motor). 
Fetele vor putea participa la întrece
rile de atletism, baschet, ciclism (etapa 
de mase), gimnastică, handbal, volei, 
natație, tenis de masă și aviație spor
tivă. Deci băieții vor fi angrenați în 
desfășurarea întrecerilor la 14 ramuri 
sportive, iar fetele la 9.

In etapele de mase ale Spartachiadei 
republicane se pot organiza întreceri 
și la oină, popice, șah, tir, turism și 
alte ramuri de sport cu participare 
pînă la etapa raională (orășenească) 
inclusiv.

Este deci clar: în etapele de mase 
ale acestei competiții se pot organiza 
întreceri la toate ramurile sportive, 
urmind ca acestea să se încheie o dată 
cu etapa o doua, raională (orășeneas
că) ; la cele 14 ramuri sportive enume
rate mai sus întrecerile cuprind și etapa 
regională, precum și finala pe țară.

O altă prevedere importantă a regu
lamentului este aceea că la atletism, 
gimnastică, haltere, natație (înot și să
rituri), lupte (clasice și libere), moto
ciclism și aviație sportivă (parașutism 
și planorism) campionatele republicane

Instructorul voluntar
Puțini instructori voluntari se pot 

minări cu o activitate de 15 ani pe 
terenul de sport. Unul dintre aceștia 
este G. OLT EI. lăcătuș la Uzina de 
Superjosfat și Acid ' Sulfuric din 
Năvodari, care, în ultima vreme, 
antrenează echipa de fotbal a uzinei.

Muncitor destoinic, mereu eviden
țiat in producție cu întreaga sa 
echipă de la sectorul Utilaj Chimic.

O. OLT EI, este Îndrăgit de Întreg 
colectivul uzinei. Pasiunea sa pentru 
sport datează de mult. Dar a și 
cunoscut in ultimii trei ani satis
facții pe care și le-ar putea dori 
chiar și un... antrenor. A preluat 
echipa in anul 1960161, cltid aceasta 
activa in campionatul orășenesc 
Constanța. Ducind-o, din victorie in 
victorie, ea a promovat in seria a 
Il-a a campionatului regional Do- 
brogea. După un an, se afla din 
nou pe locul 1. astfel că formația an
trenată de O. Oiței a fost admisă In 
seria I. Adăugăm la acestea că ele
mentele tinere ridicate de către G. 
Oiței, ca Nicolae Vrehoiu, Aurel 
Haimana, au mari posibilități de 
progres.

Patru obiective și-a propus pentru 
anul în curs, instructorul OL.TE1 : 
clasarea echipei pe unul din locurile 
fruntașe ale clasamentului la termi
narea campionatului; promovarea 
celor mai talentați juniori in cadrul 
echipei 1; pînă la 22 martie întrea
ga echipă să fie purtătoare a Insig
nei de Polisportiv; fiecare fotbalist 
să fie exemplu de muncă și disci
plină in uzină și pe terenul de sport.

CORNEL POPA — coresp.
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la probele individuale se vor desfășura 
— in toate etapele — în cadrul Spar
tachiadei republicane. Cîștigătorilor în 
etapa finală li se vor acorda în afara 
titlului de campion al Spartachiadei 
republicane și pe acela de campion al 
țării la probele respective. Așadar în 
cadrul Spartachiadei republicane sînt 
incluse și campionatele republicane la 
7 ramuri sportive.

Ținînd seamă de aceste prevederi ale 
regulamentului apare și mai evidentă 
importanța acestei mari competiții de 
mase și de performanță. Firește, par
ticiparea la o competiție de asemenea 
amploare necesită o pregătire minuți
oasă, pe care sîntem convinși că o vor 
efectua toți participantă.

Și acum să lămurim cea de a doua 
problemă: participarea la întreceri a 
sportivilor clasificați. Conform regula
mentului, la etapa I — pe asociații 
sportive (1 martie — 1 iunie) pot par
ticipa toți iubitorii sportului care nu 
au obținut clasificare sportivă, precum 
și cei care au categoria a Ill-a de cla

Spartachiadei rcpuhiicanc- 
condiții optime de organizare

(Urmare din pag. 1)

ca, de la deschidere, Spartachiada 
republicană să cunoască un deplin suc
ces. Astfel, Consiliul UCFS oraș Bucu
rești, Consiliile regionale UCFS Bucu
rești, Timișoara și Brașov au luat de 
acum măsuri pe linia asigurării bunei 
desfășurări a tuturor concursurilor, pre
cum și măsurile tehnice, organizatorice 
și administrative necesare. In regiunea 
București, de pildă, membrii consiliului 
UCFS s-au deplasat în diverse raioane 
unde au controla* starea în care se 
află terenurile, au verificat modul cum 
este depozitat echipamentul sportiv, 
dînd îndrumări privind remedierea lip
surilor. La fel au procedat și comisiile 
de organizare dm cadrul consiliilor re
gionale Banat, Iași și Dobrogea. De 
asemenea o serie de asociații sportive 
din București ca Vulcan, Gr ivita Roșie, 
Șc. medie nr. 22, Șc. med''e I. L. Ca- 
ragiale, Timpuri noi, etc., au discutat 
cu prilejul adunărilor de dări de seamă

PE MOZAICUL ALB NEGRU AL ȘAHULUI
(Urmare din pag. 1)

celuilalt, fără să scoată o vorbă. Mai 
auzi cîte un : „Vezi că nu poți să 
iei en passant" sau „Ai grijă, ți-e 
turnul amenințat !". Mă rog, chiar 
dacă regulamentul rămîne regula
ment, arbitrul (un activist al clubului 
Unirea) mai închide ochii cînd 
intervenția lui nu este strict necesară. 
Și n-a fost cazul la nici una din mese. 
De fapt preliminariile în care „Utilaj 
chimic" a învins „Monetăria", „Țe- 
sătoriile unite" pe „Săgeata", „Flora" 
pe „Ulei București", iar „Butoiul" pe 
„Steaua roșie" (de unde se vede că 
avantajul terenului nu prea contează 
la șah) nu au ridicat probleme. Run
dele următoare ale grupei au oferit, 
în schimb, momente tari și au reche
mat pe arbitru la datorie. Mai ales 
că spectatorii stăteau ca pe ghimpi 
să nu intervină. De pildă, șahiștii 
de la întreprinderea de reparații 
auto, electricienii Cornel Bleza și Ion 
Costache, mecanicii Vasile Verișan, 
N. Chiru și N. Chirițescu; maistrul 
Nicolae Barbu formaseră un consiliu 
pentru a determina cele mai bune 
mutări ale semifinaliștilor. Nu întot
deauna aceștia au urmat sfaturile 
lor... nerostite. Și așa, contabilul Ni
colae Martin (de la „Butoiul") care 
avea la un moment dat două piese 
în plus,, dar un cal „prizonier", a 
fost învins de turnătorul Nicolae 
Dina („Utilai chimic"). Și tot așa,.teh
nicianul A. Filip („Țesătoriile reunite") 
a pierdut la maistrul Dumitru Mincu 
(„Flora"), care cu multă răbdare și-a 
fructificat micul avantaj pozițional, 
amenințînd cu transformarea.

Mincu avea să susțină la scurt 
timp finala cu Nicolae Dina, o veche 
cunoștință șahistă. Anul trecut se în- 
tîlniseră în aceeași etapă la Sparta
chiada. învinsese Dina. Lupta a fost 
la fel de echilibrată și în actuala 
ediție, dar a dat cîștig de cauză 
maistrului Micu, mai tenace și... atent 
la piese, de această dată. Deci re
miză în palmaresele personale și nici 
o supărare. Doar o satisfacție expri
mată pe loc de Mincu și însoțită de 
hazul spectatorilor: „Te-am pîndit eu 
un an, mâi Nicule, și tot te-am prins 
pe picior greșit!".

Da, „patima" șahului a cuprins 
multe mii de tineri și vîrstnici de la 
noi. Au .alimentat-o competițiile de 

sificare. La etapa a Il-a — pe raioane 
(orașe) care se desfășoară între 2 iunie 
și 12 iulie participă sportivii și echi
pele clasate pe locul I în etapa ante
rioară. Pot participa de asemenea spor
tivii care au categoria a 11-a de cla
sificare. La întrecerile de lupte libere 
și clasice pot participa toți sportivii, 
indiferent de categoria de clasificare 
pe care o au. Etapa a IlI-a, pe re
giuni, are loc la 25 și 26 iulie. La în
trecerile acestei etape participă spor
tivii și echipele care au ocupat locul I 
în elapa a 11-a, precum și sportivii de 
categoria I, maeștrii și maeștrii emeriți 
ai sportului. Firește, la etapa finală 
vor fi admiși sportivii care s-au clasat 
pe primul loc în etapa anterioară. Ia 
jocuri urmind să fie selecționați în 
echipe cei mai buni sportivi ai regiunii 
indiferent de clasificarea lor sportivă. 
Toți aceștia — sportivii de la probele 
individuale și echipele — vor forma re
prezentativa regiuni. Data de desfășu
rare a finalelor care vor avea loc la 
București este 19—24 august.

măsurile care trebuie întreprinse în 
legătură cu deschiderea Spartachiadei 
republicane, condițiile ce trebuie create 
pentru ca toate întrecerile să cuprindă 
mase cît mai largi de oameni ai mun
cii, întregul tineret. Pentru a asigura 
întrecerilor din cadrul Spartachiadei 
condiții bune de desfășurare, nume
roase consilii UCFS au inițiat și 
trimiterea pe teren a unor cadre de 
specialiști care dau indicații tehnice și 
metodice.

Activiști sportivi 1 Muncind cu răs
pundere pentru asigurarea unor con
diții optime de organizare și desfășu
rare a Spartactradei republicane, con- 
tribuiți la cuprinderea largă a oame
nilor muncii și tineretului în practica
rea organizată și sistematică a exerci- 
țiilor fizice și a sportului, la consolida
rea organizatorică și materială a aso
ciațiilor sportive !

mase, a... incuraiat-o Spartachiada. 
Numai la clubul Unirea au participat 
în prima etapă a Spartachiadei de 
iarnă, aproape 3 500 de șahiști din 
peste 60 de asociații. O parte dintre 
ei au căpătat noi clasificări sportive. 
Mulți au îmbogățit secțiile de spe
cialitate ale asociațiilor. După cum 
se vede este vorba despre o... pa
siune pe care ar trebui s-o aibă cît 
mai mulți...

Corespondenții ne scriu despre:

Noi patinoare naturale
La redacție continuă să ne sosea

scă zilnic vești referitoare la ame
najarea de noi patinoare naturale pe 
care se organizează diferite concursuri.

LUGOJ. Din inițiativa consiliului 
raional UCFS a avut loc pe patinoa
rul natural un concurs deschis tutu
ror amatorilor de patinaj. Și-au dispu
tat întîietatea peste 100 de sportivi, 
în cadrul diferitelor probe s-au re
marcat Ion Strejaru, Mircea Dobre, 
Ștefan David ș.a. Concursul a contat 
în cadrul Spartachiadei de iarnă.

Ioan Leș

ZABALA. Pe . gheața lacului din co
muna Zăbala, raionul Tg. Secuiesc, a 
avut loc, în organizarea consiliului 
asociației sportive Gloria din localita
te, un concurs de patinaj viteză. La 
startul întrecerilor au fost prezențe 125 
de . tinere și tineri reprezentind șase 
asociații sportive. Asemenea compe
tiții vor mai avea loc în zilele urmă
toare.

Ilie și Constantin Stanca

ORADEA. La stadionul Voința, ln 
grădina muzeului și în parcul Lenin 
s-au deschis patinoare naturale pe 
care le frecventează zilnic numeroși 
tineri și vîrsțnici. Dar nu numai a- 
ceste patinoare naturale sînt lua
te cu asalt în aceste zile; poți întîlni 
zeci de fete și băieți și pe albia in-

Cu cîteva zile in urmă, afișe mari 
anunțau organizarea unei „duminici 
sportive" în comuna Vărăști. în ziua 
mult așteptată, căminul cultural era 
arhiplin. Difuzorul instalat in fața că
minului anunța începerea întrecerilor 
sportive în cadrul Spartachiadei de 
iarnă. Cei mai harnici au fost pionierii 

ghețată a Crișului repede, pe lacurile 
de la poalele dealului Salca etc., prac- 
ticînd frumoasa disciplină a patinajului.

Ilie Ghișa

SIBIU. Pe gheața patinoarului 
C.S.M. din localitate poți vedea zil
nic tinere și tineri care se antrenea
ză în vederea trecerii probelor Insig
nei de Polisportiv. Recent, 70 de aspi
ranți, care s-au pregătit temeinic sub 
conducerea instructorului voluntar B. 
Pascui și profesorilor de educație fi
zică Ștefan lloria, Alex. Kinderman 
ș.a. și-au îndeplinit cu succes această 
normă.

1. Ilie

FĂGĂRAȘ. Patinoarele amenajate 
în incinta stadionului 1 Mai atrag 
%;lnic nenumărați tineri și vîrstnici. 
Este de dorit ca acum consiliile aso
ciațiilor sportive să angreneze pe iu
bitorii acestui sport intr-o activitate 
organizată, inițiind cit mai multe com
petiții.

B. Stoiciu

Știri despre deschiderea de noi pati
noare și organizarea de concursuri am 
mai prirhit de la Dan Deac (Bistrița), 
T. Barbălată (Giurgiu), Șt. lonescu 
(Ocna Mureș), C. Gruia (Brașov), V. 
Ștelănescu (C Turzii), O. Guțu (Cluj) 
și St. Arcan (Timișoara). 

din localitate. La dealul Morii venisȚ 
ră peste 100 de copii, care urmau să se 
întreacă la săniuș. Disputa aprigă a 
săniuțelor a fost cîștigată de școlarii 
Viorel Marcu, Valeriu Bonea și Emil 
Dincă. Ne înapoiem la căminul cultu
ral. Sînt în toi partidele de șah (foto 
1). Record și de spectatori. Urmează 
competiția celor puternici care și-au 
măsurat forțele la haltere și trintă 
(foto 2 și 3). Pe terenul de sport 
acoperit de zăpadă, echipa de fotbal 
Rapid Vărăști și-a început antrena
mentele în vederea reluării campiona
tului raional. De pregătirea fotbaliști
lor se ocupă antrenorul Gheorghe Mar
cu. La .duminica sportivă" a tinerilor 
din Vărăști au fost prezenți ca invi
tați și sportivii din comunele Valea 
Dragului. Gostinari și Colibaș.

Fotoreportaj de I. M11IA1CA

Etapa a ll-a a Spartachiadei de iarnă

Concurs de orientare 
la marginea orașului

Duminică dimineața 28 de echipe 
formate din turiști, membri ai asocia
țiilor Voința din Capitală au participat 
ln cadrul etapei pe grupe de asociații 
sportive a Spartachiadei de iarnă, la 
un interesant și instructiv concurs de 
orientale. Traseul care măsura 6 km 
a fost bine ales, avînd porțiuni de teren 
cu profil variat. Plecarea s-a dat de 
pe stadionul Voința, după care s-a in
trat în traseul de concurs propriu-zis, 
care a ocolit lacul Floreasca și lacul 
Tei, iar înainte de sosire, concurent  ii 
au fost obligați să străbată o porțiune 
de teren accidentat. Pe parcurs au fost 
răspîndite 9 posturi „mute'' de 
control, pe care concurența trebuiau să 
să le .descopere" și să depună fișe 
de control.

Pe primele trei locuri s-au clasai 
echipele asociațiilor: Igiena (FI. Du- 
mitrache și AL Brandambur), „Artă și 
precizie “ (T. Traian și G. Artinian) și 
„Casa de modă" (C. Scurtu si R. Koț-, 
Iar).



Ce ne arată valoarea
recordurilor atletice regionale?
Se apropie sezonul atletic în aer 

liber. Revin în actualitate pasionantele 
întreceri ale fruntașilor acestui sport 
pentru îmbunătățirea performanțelor, 
la baza cărora va sta desigur intensa 
munca de pregătire desfășurată în 
aceste luni de iarnă. Dar pentru că 
dezvoltarea oricărui sport — și în spe
cial a atletismului — trebuie privită 
în perspectivă, apare firească preocu
parea federației, a colegiilor și comi
siilor sale, ca și a comisiilor regio
nale, ca o dată cu asaltul recordurilor 
republicane și cu pregătirea pentru în
deplinirea normelor de selecționare în 
loturile olimpice ale țării noastre, să 
se îmbunătățească considerabil activi
tatea atletică din diferitele regiuni ale 
patriei.

Și unul din obiectivele importante 
în această direcție, îl constituie creș
terea calitativă a activității de perfor
manță, exprimată în modul cel mai 
convingător prin valoarea recordurilor 
raionale, orășenești și îndeosebi regio
nale.

Recenta analiză a activității atletice 
din 1963, precum și experiența practică 
a muncii desfășurate în ultimii ani a 
reliefat adesea „golul" care există încă 
la multe probe între recordurile re
publicane și cele regionale, precum și 
valoarea inegală — în raport cu po
sibilitățile existente — a recordurilor 
din diferite regiuni. Este necesară a- 
ceastă retrospectivă, pe care o facem 
tocmai pentru a arăta una din prin
cipalele cauze ale nivelului încă neco
respunzător al atletismului nostru: in
suficienta preocupare pentru ridicarea 
recordurilor regionale la nivelul posi
bilităților și al cerințelor actuale.

★
Nu întîmplător ne vom referi în pri

mul rînd la rezultatele obținute, pe 
această linie, în ceea ce privește ^îm
bunătățirea recordurilor feminine. Clu
buri și asociații cu posibilități mari, 
care în alte acțiuni au dovedit matu
ritate organizatorică, experiență, obti- 
nînd rezultate bune, au încheiat anul 
1963 cu succese neconcludente și pe 
departe satisfăcătoare în îndeplinirea 
sarcinilor privind dezvoltarea atletis
mului în general și a celui feminin în 
mod special. Pot fi oare mulțumiți 
antrenorii, activiștii sportivi și atleții 
bucureșteni de faptul că anul trecut a 
fost stabilit un singur record orășenesc 
de senioare, cel al Ancăi Gurău la 
aruncarea greutății (15,02 m) ? Se pot 
oare plînge de lipsa unor condiții- co
respunzătoare, cînd, după cum se știe, 
la dispoziția lor au stat în permanență 
toate bazele sportive ale Capitalei, ma
teriale și echipamente, cei mai compe
tent! antrenori ?

O situație identică a oferit-o și re
giunea Dobrogea. Un singur record de 
senioare îmbunătățit, la săritura în 
lungime (Maria Fulga 5,52 ni). Pe 
aceeași linie, încă două exemple: unul 
din regiunea Oltenia în care a fost 
înregistrat doar noul record regional 
al Emiliei Podarii (12,9 sec. pe 100 m, 
cu 0,8 sec. mai slab decît recordul re
publican de junioare) și celălalt din 
regiunea Mureș-Autonomă Maghiară, 
recordul Leontineî Doțî (33,60 m la 
suliță). Astfel de exemple, din păcate, 
sint încă destule...

Se poate motiva — și în unele ca
zuri așa stau lucrurile — că unele 
dintre recorduri reprezintă performanțe 
de valoare republicană care nu pot fi 
depășite așa oricum, ci cu foarte multă 
greutate. Dar aceste exemple sînt des
tul de puține. Nu într-o astfel de mo
tivare își poate găsi explicația faptul
că pe lista recordurilor regionale fe- ! 
minine continuă să figureze de ZECE 
ani performanțe de 11,88 m la greu
tate realizată de Maria Danes (Mureș- 
Autonomă Maghiară), 30,31 m la disc 
obținută în 1959 de Margareta Cîrstea 
(Oltenia) sau ll,25m,_ din 1955, la 
greutate a aruncătoarei Alice Junețe 
(Ploiești), 63,7 sec. pe 400 m, din 
1956, a Vioricăi Holban (Suceava) etc. 
Concluziile sînt evidente: recordurj 
lipsite de valoare îmbătrînesc, fără sa 
deranjeze pe nimeni, în scriptele co
misiilor regionale. Și aceasta pentru 
că, nici în anul care, a țrecut, ,n-u s-a 
întreprins o acțiune bptărîtȘ, bine or
ganizată, pentru creșterea nivelului va; 
loric al atletismului nostru feminin șl 
implicit pentru .doborîrea recordurilor 
care, în unele regiuni-și la unde probe 
reprezintă cele mai modeste trepte ale 
clasificării sportive, ... foarte^ apropiate 
de nivelul începătorilor. .Să mai cău
tăm oare o altă explicație pentru fap- 

, tul că. exceptînd cîteva probe (foarte 
puține) de ani și ani de zile echipa 
noastră reprezentativă contează pe a- 
celeași atlete, că multe performanțe 
continuă să rămînă cu mult sub ni
velul cerințelor internaționale?

Tn ceea ce privește atletismul mas
culin s-a remarcat o oarecare preocu
pare. ilustrată și de cele 110 recorduri 
regionale de seniori doborîțe în 1963. 
Trebuie evidențiate, în această direcție, 
eforturile depuse de comisiile regio
nale Argeș, Bacău, Iași, Hunedoara 
etc- Bilanțul este însă numai aparent 
mulțumitor deoarece trebuie să ținem

seama de 
un număr 
fajul recordurilor regionale 
este încă foarte mare și mai ales că 
valoarea multora dintre noile și ve
chile recorduri este foarte scăzută.

Una 
cît am 
lucruri 
tis mul 
pofida 
diției sportive în anul 1963 au fost 
stabilite aici doar 2 noi recorduri re
gionale de seniori (cele mai puține din 
toate regiunile). Aceasta în timp ce 
fostul atlet Ferdinand Moscovici, astăzi 
antrenor, deține singur 9 din cele 20 
de recorduri regionale luate în evi
dență de noi I Oare de ce, Ferdinand 
Moscovici a 
este prețuită 
data aceasta 
tească măcar 
să-i întreacă ... __________
record din probele care încep cu 200 
m (23,0 sec. din 1949) și se încheie 
cu... maratonul (2.51:40,0 din 1958)?

Am consemnat deseori, în ultimii 
ani, atenția acordată activității atletice 
de către activiștii sportivi din regiunea 
Brașov. în această parte a țării s-au 
făcut progrese însemnate, dar pentru 
noi ca și pentru toți amatorii de atle
tism, rămîne un semn de întrebare 
faptul că de aproape 30 de ani nu a 
putut fi depășit recordul lui Bondoc 
fonescu-Crum (7,15 m la lungime) și 
că de tot atita vreme figurează pe ta
belele recordurilor brașovene cele 5 084 
de puncte ale decatlonistului Con
stantin Herold.

Printre regiunile de la care, pe bună 
dreptate, activitatea atletică așteaptă 
o contribuție mai mare în direcția creș
terii performantelor se numără Clujul 
și Mureș-Autonomă Maghiară, care cu 
ani în urmă au dat tării atleți de va
loare internațională. Dar este sufi
cient să amintim, de exemplu, că în 
ultimii patru ani în regiunea Cluj au 
fost corectate recordurile numai la 5 
probe masculine iar în regiunea Mu
reș-Autonomă Maghiară doar la 4 
probe I

Ne oprim aici cu comentariul nos
tru, cu toate că asemenea exemple, 
ca și altele privind vaîoarea foarte scă
zută a unor recorduri, le oferă cele 
mai multe regiuni.

★
Pe planul activității interne întrece

rile de atletism vor inaugura noul 
sezon în cadrul marii competiții, „Spar- 
tachiada Republtcană". Este prilejul cel 
mai potrivit pentru ca amploarea în
trecerilor care încep la 1 martie, să 
fie folosită în direcția stimulării con
tinue a creșterii calitative a performan
țelor regionale. Considerăm necesar ca 
tehnicienii și activiștii comisiilor regio
nale, ai cluburilor și asociațiilor, să nu 
se mulțumească, așa cum au făcut-o 
uneori, cu simpla prezentare a unor 
echipe și cu dorința exclusivă de a 
ocupa un loc fruntaș, indiferent de va
loarea performanțelor. Faptul că în 
acest an campionatele republicane de 
atletism se vor desfășura în cadrul 
„Spartachiadei Republicane" dă posi
bilitate antrenorilor, profesorilor de 

. educație fizică și instructorilor de atle
tism
lor, mai organizat decît pînă acum, 
spre asaltul recordurilor regionale, pu- 
nînd pe primul plan CALITATEA.

faptul că la băieți există 
dublu de probe, că procen- 

„învechite"

d:n regiunile despre care, ori 
dori, nu putem spune prea multe 
bune In ceea ce privește atle- 
este regiunea Maramureș. In 
condițiilor existente și a tra-

cărui activitate atletică 
și astăzi n-a reușit, de 
ca antrenor, să pregă- 
un singur atlet capabil 
una din performantele

să îndrume activitatea elevilor

în întreaga țară —numeroase concursuri
• In acest sfîrșit de săptămînă, masivele țării noas

tre găzduiesc campionatele regionale, întreceri care vor 
desemna finaliștii campionatelor republicane. Zăpada că
zută în ultimele zile a creat participanților condiții favo
rabile atît la probele de fond, cît — mai ales — la cele 
alpine. Cu un deosebit interes sînt așteptate concursurile 
din regiunile Brașov și Ploiești, care vor întruni la 
startul probelor pe cei mai valoroși schiori ai țării.

• Campionatul schiorilor din raionul Vaslui a prilejuit
întreceri viu disputate. Rezultate: Fond seniori : 1.
loan Zoneț (Viitorul Vaslui); fond juniori: 1. Adrian 
Sîrbu (Șc. medie nr. 2 Vaslui); slatom seniori: I. I. 
Zoruț (Viitorul); slalom juniori: 1. L. Avram (Șc. medie 
nr. 2 Vaslui). Acești schiori vor participa la faza regio
nală a campionatului republican. (V. Vasiliu, coresp.).

• Zilele trecute, pîrtiile din Poiana Brașov au găzduit 
două concursuri organizate de C.S.Ș. Luceafărul. Unul 
din concursuri a fost dotat cu „Cupa Luceafăr'jl" și a fost 
rezervat elevilor școlilor de 8 ani din orașul Brașov și din 
împrejurimi, iar al doilea a avut loc în cadrul etapei a 
Il-a a Spartachiadei de iarnă a tineretului, fiind organizat 
pentru campionii asociațiilor sportive școlare, l.a aceste 
concursuri au luat parte 203 schiori, dintre care 105 Ia 
categoria 10—14 ani. Rezultate :

„Cupa Luceafărul" — slalom uriaș îete 10—14 ani:
1. Liliana Sofron (Șc de 8 ani nr. 1); 2-3. Rodica Frățilă 
și Mihaela Cristea (ambele de la Șc. de 8 ani nr. 2); 
băieți 10—14 ani: 1, Gh. Văideanu (Șc. medie nr. 2);
2. O. Tutulea (Șc. de 8 ani nr. 4); 3. Gr. Podasca (Șc. 
de 8 ani nr. 2); fond băieți 10—14 ani: 1. N. Dudu, 
(Șc. medie Rîșnov); 2. K. Szoi (Șc. de 8 ani nr. 13);
3. M. Slănteanu (Șc. de 8 ani nr. 12).

Concursul din cadrul Spartachiadei : slalom uriaș fete 
15—16 ani: 1. Carmen Clipea (Unirea Brașov); 2. Edda 
Streitfeld (Știința Rîșnov); 3. Raluca Pantea (S’rguința 
Brașov); băieți 15—16 ani: 1. I. Bobiț (Șc. de 8 ani nr. 
1); 2. I. Tocanie (Știința Rîșnov); 3. I. Damian (Meteo
rul Brașov); fond fete 15—16 ani (1000 m): 1. Elena Popa 
(Știința Rîșnov); fete peste 17 ani: 1. Maria Stănilă 
(Știința Rîșnov); băieți 15—16 ani (2000 m) : 1. I. 
Dudu (Știința Rîșnov); băieți peste 17 ani: 1. N. Dogaru 
(Știința Rîșnov). (C. Gruia, coresp. regional.).

• întrecerile fazei orășenești a campionatului școlilor 
medii și profesionale din Tg. Mureș s-au desfășurat pe 
platoul Cornești. Cîștigătorii probelor: slalom special: 
L. Dacher (Unirea); coborîre: P. Covaci (Unirea): fond 
5 km.: G, Bayor (Șc. medie Bolyai). Din păcate, la con
curs nu a participat nici o fată, fapt care dovedește lipsa 
de preocupare a organizatorilor în această direcție. 
(L Păuș, coresp. regional).

• Concursul de schi desfășurat la Deva, pe dealul 
Măcean, s-a bucurat de un frumos succes, fiind urmărit 
de numeroși spectatori Rezultate: Fond copii 10—12 ani 
(3 km): 1. VI. Kokosi (Școala „Dr. Petru Groza");

Marcela Leampâ, principala favorită în probele feminine 
de fond al campionatului regiunii Brașov 
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copii 13—15 ani: 1. V. Hrubl (Voința); 2. N. Donovîcl 
(Voința); băieți 16—18 ani: 1. I. Beschiu (Flacăra); 2. 
Gh. Socaci (Flacăra); 3. O. Ocneanu (Flacăra); seniori 
(5. km): 1. I. Kokosi (Progresul); coborîre copii 7—12 
ani: I. Geo Pătrău (Șc. „Dr. Petru Groza"); 2. Gh. 
Jurca (Șc. „Dr. Petru Groza"); copii 13—15 ani: 1. A. 
Rovinaru (Voința); 2. M. Sîrbu (Voința); băieți 16—18 
ani: J. Rovinaru (Voința); 2. T. Lorincz (Voința); 
seniori: 1 P. Baleia (Cetate); 2. C. Mihețiu (Electrica); 
slalom uriaș copii 10—12 ani: 1, VI. Kokosi; copii 13—15 
ani: 1. A. Rovinaru; 2. O. Watz; 3. P. Stanca; băieți 
16—18 ani: 1. I. Rovinaru ; 2. Al. Donovici; 3. L. Albii 
(Șc. „Dr. Petru Groza"); seniori: 1. V. Maier (Voința); 
2. P. Baleia; 3. C. Mihețiu. Trofeul pus în joc a fost 
cucerit de sportivii asociației Voința, care a și organizat 
de altfel concursul. Regretabilă este absența schiorilor de 
la Minerul. (Gh. Săndreanu, coresp.).

Campionatul Capitalei
Ultimele două runde disputate în fi

nala masculină n-au adus încă clarifi
cările așteptate, principalii pretendenți 
la titlu menținîndu-și intacte șansele. 
Iată rezultatele : Georgescu—Hondru 
1—0, Solomonovici—Bondoc 0—1, Se
gal—Isac 1—0, Mircea—Teodorescu 
0—1 (runda a IX-a) ; Olteanu—Geor
gescu 0—1, Reicher—Segal 1—0, Isac 
—Drăguț 1—0, Teodorescu—Solomo
novici 0—1 (runda a X-a). Restul par
tidelor din aceste runde s-au întrerupt.

înaintea reluării partidelor întrerupte, 
în clasament
(1) puncte, 

} 7’/:, Bondoc 
Jgal 6V2 etc.

conduce Georgescu 7l/a 
urmat de Solomonovici 
7 (2), Reicher (1), Se-

Finala campionatului feminin a con
tinuat cu disputarea partidelor între
rupte și a celor din ultima rundă. In- 
vingătoarea va fi cunoscută de-abia 
după disputarea partidelor Steroiu— 
Brantsch și Teodorescu—Brantsch, ami
nate printr-o hotărîre a comisiei oră
șenești de șah, deoarece reprezentanta 
clubului Știința ia parte la finala cam
pionatelor universitare de șah.

Iată clasamentul primelor locuri 
înaintea disputării partidelor restante: 
Brandsch 10 (2) puncte, Sutiman 10, 
Răducanu 9*/2 (1), Steroiu 9 (1), Teo
dorescu 8'A (1).

T. NICOARA, coresp.

In lupta pentru titlurile 
de campioni universitari

CONCURSURI... REZULTATE...
• In cadrul undi concurs desfășurat 

recent in sala Armatei din Brașov au 
fost stabilite două recorduri republicane 
la aruncarea greutății: Ana Sălăgean 
15,18 m (senioare) și Livia Orosz 13,30 
m (junioare). La întreceri au luat

parte aproape 200 de concurenți. (C. 
Gruia — coresp. regional).

• In zilele de 22 și 23 februarie in 
sala Floreasca II se va desfășura con
cursul republican pentru seniori și se
nioare,;

Aspect din finală cursei de 40 m garduri la concursul republican de sală 
al juniorilor»

• Duminică dimineața, de la ora . 
va avea loc, în sala Floreasca, etapa 
a Il-a a campionatului Capitalei pen
tru seniori. Tn program figurează ur
mătoarele probe: bărbați: 50 m, 55 
mg, înălțime, prăjină, triplu, ciocan 
16 kg 1 femei: 50 m, 40 mg, lungime, 
înălțime, greutate. Fiecare club și aso
ciație sportivă poate înscrie cite 2 con
curenți la fiecare probă.

• In ziua de 18 februarie se va des
chide în Capitală un curs de arbitri, 
organizat de comisia orășenească de 
atletism.

• La sfîrșitul întrecerilor din cadrul 
concursului republican de sală al ju
niorilor au fost întocmite următoarele 
clasamente generale: JUNIORI ȘI JU
NIOARE I: 1. C.S.S. Buc. 53 p! 2. 
Rapid Buc. 24 p) 3. S.S.E. Brașov 
22 p; 4. S.S.E. II Buc. 20 p; 5. Di
namo Buc. 19 p; 6. S.S.E. Iași 18 p; 
7. S.S.E. Constanța 16 p; 8—9 S.S.E. I 
Buc. și C.S.S. Brașov 14 p; 10—11. 
Steaua Buc. si Stiinta I.C.F. Buc. 11 p 
etc./ JUNIORI'ȘI 'JUNIOARE II: 1. 
S.S.E. Cluj 37,5 p) 2. S.S.E. II Buc. 
37,5 p; 3. C.S.S. Cluj 22 p; 4. C.S.S. 
Buc. 15,5 p; 5. S.S.E. Iași 15 p; 6. 
S.S.E. Oradea 12,5 p / 7—9. S.S.E. 
C-ta, Dinamo Buc., Progresul Buc. 10 
p 'l 10. S.S.E. I Buc, 9 p etc.

9,

PREDEAL (prin telefon).
Ca în fiecare an, vacanța de iarnă 

a studenților prilejuiește pentru cei 
mai buni șahiști din centrele noastre 

-universitare acea ultimă încercare de 
forțe care trebuie să decidă pe învingă
torii marii competiții, începută cu luni 
în urmă, în toate facultățile, institu
tele și școlile superioare. Sint prezenți 
aici, în Predealul împodobit cu albul 
zăpezii proaspete, 32 de finaliști și 18 
finaliste ai campionatelor universitare 
de șah, ediția 1963—1964. Se joacă pe 
distanța a 7 runde, in sistem elvețian 
(semieliminatoriu).

Iată rezultatele tehnice ale primei 
runde, băieți: Vrînceanu (Suceava) —< 
Aldea (Iași) 0—1, Szabo (București)—» 
Rădulescu (Timișoara) 1—0, Profeanu 
(Oradea)—Chiricuță (București) 0—1, 
Nicula (Craiova)— Dăneț (București) 
0—1, Mardare (Tg. Mureș)—Drozd 
(Cluj) 0—1, Butcovan (Tg. Mureș)— 
G. Georgescu (București) 0—1, Șteîn 
(Timișoara)—Miron (Galați) '/:—l/i 
Stancu (Constanța)—Llanu (Iași) 0—1,: 
Mărieș (Baia Mare)—Ilijin (Bucu
rești) 0—I, Eckstein (București)—Oană 
(Cluj) l/s—’/:, Lisaniuc (Galați)-»-- 
Nagy (Iași) 0—1, Chirilă (Craiova)-)-» 
Pantazi (București) 0—1, Chesca' 
(București)—Popescu (Bacău) Vz—% 
Tost (Cluj)—Mozeș (Timișoara); 
Vs—’/:, Barta (Timișoara)—Perlea 
(Bacău) 0—1, Beleșica (Constanța)—» 
Adam (Timișoara) 0—1. Fete; Elena 
Podoleanti (Iași) — Voichița GhiSa 
(Galați) 1—0, Florica Petre (Cluj)— 
Sultana Cealer (Tg. Mureș) 1—0, Hți-i 
drun Barntsch (Buc.)—Cristina Sahin 
(Tg. Mureș) 1—0, Lucia Ardejeapu 
(Brașov)—Ecaterina Nițu (București) 
1—0, Rodica Zaharia (București)—Flo
rica Circotaș (Cluj) 1—0, Pia Brîn-» 
zeu (Timișoara)—Mariana Toadefl 
(Constanța) 1—0, Floarea Pop (Ora-» 
dea)—Simona Rachbuch (Timișoara)] 
0—1, Olimpia Oșan (Cluj)— Veronica' 
Radu (București) 0—1, Victoria Vi- 
drașcu (București)—Anca Bianti 
(București) 1—0.

In runda a 2-a, învingătorii joacă 
între ei, învinșii de asemenea. între
cerile continuă pînă joia viitoare.

RADU VOIA j
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Surprize in primele jocuri ale „Cupei orașului București <<
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(Urmare din pag. 1) 

faptului că tabela de marcaj ne indică 
în permanență scor favorabil (6—5, 
7—6, 8—7, 9—8 și 10—9), să nu ne 
putem desprinde de adversari. Mai

in atac, echipa 
impună în fața

atît în apărare, cît și 
noastră a reușit să se 
unui adversar mai experimentat și să 
obțină o victofic meritată cu 15—14 
(10-9).

Meciul a plăcut spectatorilor

1. Popescu s-a infiltrat printre apărătorii adverși și va arunca din săritură 
la poartă. Fază din jocul R.P.R. tineret — R. P. Ungară încheiat cu victoria 

echipei

» »
mîni conduceau cu 3—1. Apoi, tabela 
de marcaj a indicat succesiv: 4—2, 
4-4 (min. 15), 5-5, 5-6 (min. 18), 
6—6, 6—7, 7—7, 7—8, 8—8 (min. 26), 
pentru ca în final echipa noastră să 
se impună prin mai multă vigoare, 
viteză și eficacitate : 10—8. După 
pauză, jocul își mai pierde din alură, 
echipele se apară mai bine și... se mar
chează foarte puțin. Handbaliștii ro 
mîni sînt mai hotărîți în atac și în 
primele 10 minute reușesc să se dig 
tanțeze: 14—9, diferență care le va 
permite pînă la urmă să obțină victe 
ria, pentru că revenirea oaspeților nu 
are ca rezultat decît reducerea scoru
lui la 15—14.

Bun arbitrajul lui Ed. Pardubski 
(R. S. Cehoslovacă). Au jucat:

R. P. ROMINA (tineret): Tale — 
Bulgaru (3), Marinescu, Țipu, Sa- 
mungi (1), Goran (1), Costache I (3) 
I. Popescu (7), Duca, Gatu, Moldovan.

R. P. UNGARA: I. Kovacs (Du- 
ban) — Vigh, Berkesi (1), Fenyo, 
Baranyai, L. Kovacs (4), Sudar (1), 
Adorjan (1), Tamasdi (2), Racz (5), 
Kiss.

SÎMBATĂ
HANDBAL. Sala Floreasca, or-a 16 : 

Steaua București — Electioputere Cra
iova (m) — în «Cupa F.R.H." ; ora 
17,15 : Electromagnetica București — 
S.S.E. Ploiești (f) — în .Cupa F.R.H." ; 
ora 18,30 : R. (P. Romînâ — R. P. Ro- 
mînâ tineret și ora 19.45 : 
R. P. Ungară — în «Cupa 
București".

VOLEI. Sala C.P.B., de 
Confecția — Tricotajul 
Confecția — Aurora (m), 
pei orașului București".

BOX. Sala Giulești, de la ora 19 : 
.Cupa 16 Februarie" ; sala Vulcan, 
la 'ora 19 : campionatul de juniori 
Capitalei.

p.
U.R.S.S. 

orașului

la ora 17,30 : 
roșu (f) și 

finalele „Cu-

de 
al

AZI Șl MÎINE

noastre.

mult chiar, după ce Țerțvadze a ega
lat din nou pentru echipa sa (10—10 
în min. 49), formația sovietică a reu
șit să ia un avanta j de două goluri: 
12—10 (min. 53). Cu un ultim efori 
însă, jucătorii noștri trec din nou la 
atac. Pe rînd, Ivănescu și Costache II 
sînt opriți de apărătorii sovietici (care 
au jucat destul de tare în această re
priză) prin fault la semicerc și, trans- 
Îormînd cele două aruncări de la 7 
metri, Oțelea aduce echipei noastre e- 
galarea 12—12. Intr-un cuvînt „star
tul" echipei noastre a fost slab, necon
vingător, astfel că așteptăm ca hand- 
baliștii noștri fruntași să ia lucrurile 
în serios.

Arbitrul D. Dopudja (R.S.F.l.) a 
Condus formațiile: R.P.R.: Redl (Bo- 
golea) — Ivănescu 4, Mozer 1, Hnat 
1, Nica, Gruia 2, Nodea, Oțelea 2, Co- 
stache II 1, Iacob 1 ; U.R.S.S.: Abaiș- 
vili — Veldre 1, Reznikov I, Zelenov 
1, Kontvainis, Mațejinskas, Popadcîuk, 
Țerțvadze 6, Usenko 2, Zdorenko 1.

Fota C. Tudor 
rapiditatea și claritatea acțiunilor, prin 
combinațiile reușite și contraatacurile 
fulgerătoare, mai ales ale reprezenta
tivei noastre, Mult timp, mai ales în 
prima repriză, jocul a stat sub sem 
nul unui echilibru de forțe, fapt care 
s-a reflectat și în. evoluția scorului 
Oaspeții au înscris primii, dar 
fost egalați și în min. 7 jucătorii

au 
ro

la sfîrșit 
îl redăm 
a mani- 

Capitală) 
cuprinde întîlnfri la fel de interesante. 
Astăzi au loc partidele R. P. Romi- 
nă — R. P. Romînă tineret (ora 18.30 
arbitru: V. Sidea) și U.R.S.S. —>
R. P. Ungară (ora 19.45, arbitru: 
P. Cîrligeanu), iar mîine R. P. Ro 
mînă tineret — U.R.S.S. (ora 18.15, 
arbitru: D. Dopudja —■ Iugoslavia) 
și R. P. Romînă, — R. P. Ungară 
(ora 19.30, arbitru: Ed. Pardubski — 
R. S. Cehoslovacă).

Competiția continuă az.i și 
mîine. Programul (pe, care 
integral la rubrica alăturată 
festațiilor sportive din

s POPICE. Arena Cimentul, de la
— 17 : concurs feminin de selecție ; arena 
= Cimentul, de la ora 16,30 : concurs
— masculin de selecție.

ora

TENIS DE CIMP. Sala Steaua, de la 
ora 15,30 : „Cupa Steaua",

DUMINICA
HANDBAL. Sala Floreasca, ora 14.45 : 

Steaua București — Electroputere Cra
iova (m) în „Cupa F.R.H." (retur) ; ora 
16 : S.S.E. nr. 2 București — Știința 
Cluj (f) și ora 17 : Dinamo București
— Luceafărul Brașov (m) în „Cupa 
Sportul popular' ; ora 18.15 : R. P. Ro
mînă tineret — U.R.S.S. și ora 19.30 : 
R. P. Romînă — R. P. Ungară în „Cupa 
orașului București" ; ora 20.45 : Electro
magnetica București — S.S.E. Ploiești 
(f) în „Cupa F.R.H." (retur).

BASCHET. Sala Floreasca, de la ora
8 : Unirea — Voința Oradea (f), Rapid
— Știința Timișoara (m). Steaua — Ști
ința Cluj (m) și Dinamo — Politehnica 
Cluj (m). Sala Giulești, de la ora 17 ; 
Rapid — Mureșul Tg. Mureș (f) și Olim
pia M.I. — Aurul Brad (m).

BOX. Sala Vulcan, de la ora 10 : 
campionatul de juniori al Capitalei.

ATLETISM. Sala Floreasca, de la ora
9 ; etapa a Il-a a campionatului de se
niori al Capitalei.

NATAȚIE. Bazinul Floreasca, de la 
ora 9,30 : concurs pentru clasificare 
sportivă; de la ora 11,30 ; Jocuri de 
polo între echipe de copii.

POPICE. Arena Cimentul, de la ora 
8 : concurs feminin de 
Unirea, de la ora 8 : i 
de selecție.

VOLEI, Sala C.P.B.,
— C.S.M. Cluj (m).

FOTBAL. Stadionul Progresul, teren II, 
ora 10,30 : Progresul — Tehnometal ; 
stadionul Giulești, ora 8,45 : Rapid -— 
Laminorul (juniori); ora 10,30: Rapid
— Dinamo Pitești ; stadionul Dinamo, 
teren III, ora 10 : Dinamo București — 
Metalul București.

TENIS DE CIMP. Sala Steaua, de la 
ora 8,30 și de la ora 15,30: „Cupa 
Steaua",

> selecție ; -arena 
concurs masculin

ora 10 : Olimpia

DRUMUL SPRE MĂIESTRIE

Ă DOUA SURPRIZA

Al doilea meci al serii a opus selec
ționatele R. P. Romîne (tineret) și 
R. P. Ungare. I’urnizînd un joc bun

Cum se califică echipele
în „Cupa Sportul popular"

și „Cupa F.R.H."
siDupă cum am anunțat, astăzi ... 

mîine au toc o serie de interesante 
jocuri oficiale în cadrul tradiționalelor 
competiții de sală „CUPA SPORTUL 
POPULAR" și „CUPA F.R.II". Re
amintim că la juniori si junioare 
(care-și dispută trofeul ziarului nos
tru) sînt programate ultimele întreceri 
ale fazei interregionale, în ti-ma cărora 
vom cunoaș-e toate echipele finaliste; 
iar în „Clipa F.R.H." se desfășoară 
primele jeepri ale aceleiași faze. Pro
gramul este cel anunțat în ziarul de 
joi. Subliniem că patru partide se joacă 
la București, în completarea etapelor 
de azi și mîine ale „Cupei orașului 
București"

In legătură cu aceste întîlniri gă
sim că este interesant (și pentru ju
cători și pentru speetato-i) să amintim 
prevederile regulamentare în ce pri
vește modul de calificare a echipelor. 
In „Cupa Sportul popular" (-înde par
tidele sînt simple-eliminatorii), dacă 
după scurgerea timpului regulamentar 
(40 minuteJa junioare și 60 la juniori) 
.rezultatul este egal, atunc. se vor a- 
corda prelungiri: 2 reprize a 3 minute 
și jumătate și, respectiv. 2 reprize a 
5 minute. In cazul cînd egalitatea se 
tnenține. atunci se va calfica echipa 
mai tînără (calculul se va iace în ani, 
luni și zile). In „Cupa F.R.II," meciu-' 
rile de dispută tur-retur eliminatoriu și 
nu se acordă prelungiri. Calificarea 
uneia din echipe se face ținînd scamă, 
în-ordine, de următoarele criterii: a) 
numărul de puncte totalizate în cele 
2 jocuri; b) golaveraj prin scădere; 
c) golaveraj prin împărțire: d) echipa 
mai tînără (calculul se face în ani, 
luni și zile pentru jucătorii folosiți în 
cele două partide).

SPORTUL POPULAR
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Rapid București poate juca mai bine!~ >
Iată, așadar, pe Rapid București 

lificată pentru a doua oară în semifi
nalele „Cupei campionilor europeni" la 
handbal în 7. După ce in primul tur 
echipa noastră a trecut de Spartak 
Subotița, în sferturile de f.nală ea a 
eliminat din competiție si puternica 
formație Fortschritt Weissenfels din R.D. 
Germană. Astfel că în momentul de 
față se cuposc toate semifinalistele: 
ttelsingor Copenhaga, E.TA. Ham
burg, Spartacus Budapesta și Rapid 
București. In penultimul act al 
„C.C.E.“, Helsingor va întîlni pe 
E.T.V. Hamburg, iar Rapid pe Spar
tacus, meciurile urmînd să se dispute 
pînă la 15 martir.

Pentru campioana noastră, Sparta
cus Budapesta nu este un adversar ne
cunoscut. Cele două echipe s-au întîl- 
nit și în ediția precedentă a compe
tiției, rapidistele obținînd atunci o du
blă victorie. Aceasta nu înseamnă însă 
că bucureștencele vor avra o misiune 
ușoară în semifinale. Dimpotrivă. Fap
tul că formația budapestană a eliminat 
în sferturile de finală pe Trud Moscova, 
deținătoarea Cupei, reprezintă o carte 
de vizită de care tabuie ținut seama, 
ca un indiciu asupra formei actuale 
ridicate a campioanei R.P. Ungare.

De aceea, Rap'd nu trebuie să se bi- 
zuie pe cele două succese anterioare 
asupra lui Spartacus, ci pt o pregătire 
mai intensă in vederea semifinalei. O 
asemenea preocupare din partea cam
pioanelor noastre se impune cu atît 
mai mult, cu cît jocul lor nu a satisfă
cut decît parțial in meciul cu Fortsch
ritt. E drept că victoria lor nu poate fi 
contestată. Arbitrul iugoslav P. Pupici 
ne-a spus după joc . „A ciștigat pe 
merit echipa care a jucat mai tehnic, 
mai organizat și a atacat mai variat. 
Fortschritt a venit la București cu in
tenția — vizibilă, de albei, în jocul 
ei — de a scoate un rezultat de egali
tate".

Echipa Rapid a avut însă, cîteva la
cune care trebuie inlătuiate în cele 
aproape trei săptămîni de pregătire 
cite au rămas pînă Ia primul joc cu 
Spartacus. Ne referim — in primul 
rînd — la faptul că echipa acționează 
în unele momente (cum s-a întîmplat 
sîmbă'ă în prima repriză) cu o pru
dență exagerată, am spune chiar cu 
teamă, lăsînd impresia că jucătoarele 
nu au încredere in forțele lor. Aceasta 
face ca jocul ech’pei să piardă din cla
ritate, din siguranță. De as.emenea, ca 
o consecință a faptului de mai sus, 
uneori circulația mingii n-a urmărit ’ 
nici un scop, acț'unile răm.înînd astfel ' 
fără conținut tactic. In meciul de sîm- 
bătă s-au scurs minute in șir in prima 
repriză fără ca jucătoarele de la Rapid 
să arunce la poartă, deși în acele mo
mente scorul nu le- asigura calificarea. 
La acestea adăugăm și lipsa de aten
ție în cîteva situații de apărare, ceea 
ce — in ciuda faptului că, în general, 
sistemul defensiv a fost bine construit 
— a dat jucătoarelor oaspe posibiiita-

ca- tea de a înscrie. Cînd a jucat 
mai calm, cu mai multă încredere și 
atenție, Rapid și-a pus în valoare re
sursele tehnice și tactice, randamentul 
său a fost mult mai mare, decizînd 
soarta partidei. Ne referim atît la ulti
mele minute din prima repriză, cît și 
Ia finalul meciului. Deci, campioanele 
noastre pot juca mai bine și avem 
convingerea că printr-o pregătire per
severentă în perioada următoare ele se 
vor ridica din nou Ia înălțimea aștep
tărilor iubitorilor acestui sport.

sfîrșitul întrecerilor finale aleLa 
concursului republican rezervat copi
ilor, instructorii, antrenorii și arbitrii 
prezenți la Brașov au fost unanimi în 
aprecieri privind talentul micilor noș
tri patinatori artistici. I-a impresionat 
în special Beatrice Huștiu (7 ani), 
care a făcut pași... uriași de la pre
cedentul sezon, posedînd la ora actua
lă o întreagă gamă-de sărituri simple 
și chiar duble, pe care nule stăpînesc, 
poate, nici unii , patinatori „bătrîni". 
De asemenea, tehnicienii au avut cu
vinte de laudă și pentru Paul Grecu, 
Florin David, Anca Tănase, Doina Ghi- 
șerel și, mai aleș, pentru Gh. Fazekaș, 
care practică patinajul doar de astă-

Toate fruntașele baschetului masculin
evoluează mîine in sala Floreasca

toamnă și totuși s-a impus categoric 
la categoria 7—8 ani.

Cum poate fi explicat faptul că 
Beatrice Huștiu și Gh. Fazccaș s-au 
detașat de colegii lor, deși și unii și 
alții au cam aceeași... vechime pe ghea
ță ? Punîndu-mi această întrebare 
mi-am adus aminte că pe Beatrice 
Huștiu și Gh. Fazekaș i-am întîlnit a- 
desea pe diferite patinoare de la mar
ginea Capitalei, exersînd sub suprave
gherea... mamelor lor I Și atunci am 
găsit și răspunsul, pe care — de alt
fel — mi l-a dat mai tîrziu și antre
norul Gh. Roncea: „Micii mei elevi 
au progresat atît de mult pentru că ei 
nu s-au rezumat la pregătirile de pe 
patinoarul artificial. Ei au lucrat multe 
ore pe gheață și fără mine".

Deci, exerciții și numai exerciții I A- 
cestea i-au ajutat pe Beatrice Huștiu 
și Gh. Fazekaș să se ridice peste nive
lul partenerilor lor de concurs, la fel 
de talentați și ei. dar lipsiți de un an
trenament temeinic și perseverent. De 
aceea o scrie dintre vechile noastre cu
noștințe nu stăpînesc încă bine cercu
rile, treiurile, buclele și alte elemente 
de bază.

Etapa a Xl-a, ultima, din turul cam
pionatului, programează partida mult 
așteptată de iubitorii baschetului din 
țara noastră: Steaua—Știința Cluj. 
Cele două formații se întrec mîine (de 
la ora 11), în sala Floreasca, într-un 
meci foarte important, care va decide 
pe campioana turului. Știința se pre
zintă înaintea acestei întîlniri cu o sin
gură înfrîngere (la Dinamo Oradea), 
în timp ce Steaua a pierdut pînă acum 
două partide (cu Știința Timișoara 
și Rapid București). Deci, în cazul 
unei victorii, studenții vor începe retu
rul cu un avantaj'consistent; iar dacă 
Steaua va termina învingătoare 
campionatul trecut a ciștigat 4 din 
5 meciuri cu Știința), bucureștenii 
prelua locul 1 ini clasament.

Programul este completat de o 
întîlnire care promite un spectacol in

(in
cele
VOÎ

aîtă

teresant: Rapid — Știința Timișoara, 
singurele învingătoare ale campionilor 
în această ediție.

Adăugind și meciul Dinamo Bucu
rești — Politehnica Cluj, vom ajunge 
la concluzia că amatorii baschetului 
din Capitală au prilejul de a vedea 
evoluînd mîine dimineață pe primele 
5 clasate in actuala întrecere mascu
lină.

Dintre cele două fruntașe ale cam
pionatului feminin, care se reia mîine, 
sarcina cea mai ușoară o are Rapid. 
care întîlnește pe teren propriu forma
ția Mureșul Tg. Mureș. Știința Bucu
rești, în schimb, înfruntă la Cluj echi
pa locală Știința —un adversar extrem 
de ' incomod, care i-a pus multe pro
bleme și în meciul din tur (53—45 pen
tru Știința București).

Ultimele exerciții înainte de a intra tn 
concurs. Micuța Beatrice Huștiu se 
încălzește sub privirile mamei sale. . .

Foto ; I. TraianBaschetbatîștii de la Steaua au învins la limită
pe Spartak Brno 94-92 (50-48)

(Urmare din pag. 1) 
sus —, ci pentru a obține o vietamai sus —, ci pcn'rti a obține o victo

rie la limită asupra campionilor R.S. 
Cehoslovace.
Ș PARTIDA DE JOI ÎN CIFRE
ÎJ STEAU/î: aruncări din acțiune

74/36; arunQărț libere 30/22; recu- 
perări în apărare 27; recuperări îit 
atac 13; greșeli de tehnică 7; pase 
greșite 9.

SPARTAK : aruncări din acțiune 
72/39; aruncări libere 24/14; recu- 
perări in apărare 25 și în atac 7; 
greșeli de tehnică 9; pase gresi- 
te 10.

Formația din Brno, alcătuită din ju
cători maturi, buni tehnicieni, cu o

piecizie remarcabilă în aruncările la 
coș (a marca 92 de puncte într-un joc 
de Cupă, in deplasare, nu este Ia înde- 
mina oricui), a făcut o partidă meri
torie. Jucătorii cehoslovaci și-au apărat 
șansele cu multă ambiție.

Arbitrii Vladimir Kostin (U.R.S.S.) 
și Boris Stoicei) (R.P. Bulgaria) au 
condus, autoritar următoarele formații:

STEAUA: Niculescu (11), Nedef (8), 
Demian (28), Novacek (18), Albii (21), 
V. Gheorghe (6), Cîmpeanu (2), Fol- 
bert;

SPARTAK: Vlk (2), Z. Bobrowski 
(8), Pokorny (18), Konvicka (24), Ko- 
neeny (18), I. Bobrowski (10), V. Pi- 
stelak (12), Jambor.

Meciul retur se va juca la Brno în 
ziua de 19 februarie.

, Antrenorii — mai ales că sînt pu
țini la număr și nu se pot ocupa su
ficient, de fiecare patinator în parte — 
trebuie: să-și îndrume elevii sa lucreze 
șingurij șă le stimuleze ambiția pen
tru stadiul figurilor de școală. Mulțu- 
mindu-se doar cu exercițiile făcute pe 
patinoarul artificial, înseamnă că an
trenorii acceptă o pregătire la un ni
vel neșatisfăcător, cu care micii pati
natori se vor obișnui și vor proceda 
la fel și atunci cînd vor fi mari. Și în 
patinajul artistic, unde se impune o 
specializare timpurie, vremea pierdută 
nu mai poate fi recuperată. Iată de ce 
și părinții1 trebuie să fie alături de an
trenori, îndemnîndu-și copiii la un an--, 
trenament temeinic

TR. 1OANIȚESCU
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Pregătirile arbitrilor ieșeni
a arbi-

din Iași a fixat

un ciclu de opt

Pregătirea fizică și teoretică 
îrilor este o condiție de bază pentru 
un arbitraj de bună calitate.

Colegiul arbitrilor 
pentru membrii săi un program de 
pregătire cuprînzînd 
lecții teoretice și 30 de ședințe de an
trenament în sală și în aer liber.

In cadrul ședințelor teoretice au și 
fost predate trei lecții : „Precizările 
F.I.F.A. în legătură cu regulamentul 
de fotbal". „Plasamentul arbitrilor și 
semnalizările de la tușă", „Greșeli și 
incorectitudini". Viitoarele lecții' teo
retice vor trata despre „Folosirea for
ței fizice, jocul cu talpa și intervenția 
prin alunecare", „Ofsaidul", „Legea 
avantajului" etc.

Arbitrii își desăvîrșesc 'pregătirea 
fizică de două ori pe săptămînă în sală, 
sub conducerea profesorului de educație 
fizică V. Ultimescu. Incepînd de 
miercuri ei au început să lucreze în 
aer liber, pe stadionul din dealul Co- 
potilui.

In zilele de 11, 12 și 13 februarie, 
arbitrii din Iași. împreună cu cei din 
Bîrlad și Pașcani se vor întîlni Ia ca
bana Bîrnova in vederea participării 
la o discuție în comun asupra unor 
probleme principale de arbitraj. Tot
odată, cei prezenți la această consfă
tuire vor participa la un concurs de 
schi și la cîteva întreceri din cadrul 
concursului pentru „Insigna de Poli
sportiv".

GH. VASILIU — corcsp.

DE LA F. R. F.
Viza anuală a carnetelor de legiti

mare pentru jucătorii de fotbal care 
participă la campionatele republicane 
see face la secretariatul F.R.F., după 
cum urmează : pentru categoria A între 
15—20 februarie, pentru categoriile B. 
C și juniori între 20 februarie — 5 
martie 1964.

PRONOEXPRES1X2X1X21

Continuă seria marilor cîștiguri la PRONOSPORT!
Programul concursului Pronosport 

de duminică 9 februarie cuprinde cele 
nouă /întîlniri din cadrul etapei a 3-a 
a returului campionatului italian divi- 
z’„A și trei partide din cadrul divizei 
B, p -‘ide care au fost reprogramate 
deoarece au fost întrerupte la data ini
țială a desfășurării.

Considerăm ca o 
acestui concurs faptul 
fruntea clasamentului 
sare. Astfel, Bologna 
sare cu Atalanta, Juventus cu 
Fiorentina cu Sampdoria și Internazio- 
nale cu Torino. Este de așteptat ca 
echipele gazdă să opună o rezistență 
dîrză, mai ales acelea care se află ia 
periferia clasamentului și care au nea
părată nevoie de puncte.

Programul concursului de mîine este 
următorul (în paranteze pronosticurile 
lui Totocalcio — Roma) :

I. Atalanta — Bologna (2)
Bari — Juventus (x 2)
Lanerossi — Messina (1)
Milan — Lazio (1)
Modena — Mantova (1 x)
Roma — Genoa (1)

Fiorentina (x 2)

caracteristică a 
că echipele din 
joacă în depla- 
joacă în depla- 

Bari,

Torino — Inter
Verona — Varese 
Alessandria — Brescia 
Padova — Catanzaro

II.

IV.
V.

II.
UI.
IV.
V.

VI.
VII. Sampdoria

VIII. Spăl — Catania
IX. " •
X.

XI.
XII.
Iată și programul concursului 'Pro

nosport nr. 7, etapa din 16 februarie.
1. Fiorentina — Bologna 

Genoa — Lazio
III. Juventus — Sampdoria 

Lanerossi — Catania 
Mantova — Inter

VI. Milan — Torino
VII. Modena — Bari

VIII. Roma — Atalanta
IX. Spal — Messina

X. Foggia — Cagliari
XI. Prato — Napoli

XII. Varese — Palermo
® După cum se știe, la concursurile 

Pronoexpres se acordă un premiu ex
cepțional de 25 000 lei variantelor de 
categoria a 11-a în cazul cînd nu se 
imologhează nici o variantă de cate
goria I.

La ultimul concurs Pronoexpres, cel 
din 29 ianuarie, premiul excepțional de 

000 lei a fost acordat prin tragere 
ia sorți participantului Negroiu Sava 
din București care a. obținut în total 
J4 945 lei (25 000 lei premiul excepțio-

Programul returului categoriei Ccauzele luiLocul 12 si»

La A.S.M.D. Satu Atare a avut loc 
recent ședința de analiză pe anul 
trecut a activității secției de fotbal. 
Darea de seamă prezentată de tov. 
losif Popa ca și discuțiile purtate pe 
marginea ei constituie serioase puncte 
de plecare in noul an de muncă.

Cu acest prilej au fost scoase în evi
dență o serie de lipsuri care au frînat 
buna desfășurare a muncii în secție. 
Trebuie spus de la început că poziția 
pe care o ocupă echipa A.S.M.D. în 
clasament nu este de natură să dea 
satisfacție iubitorilor de fotbal din lo
calitate. Se pare că locul al 12-lea pe 
care l-au „cucerit" în turul campiona
tului reflectă modul cum fotbaliștii 
acestei formații s-au pregătit — este 
un fel de a spune — pentru întrecerile 
sportive. In darea de seamă au fost

ȘTIRI, ȘTIRI
JOI, PE TERENUL TIMPURI NOI: 

RAPID — FLACARA ROSIE 
3—0 (1—0)

Cel de-al doilea joc, cu caracter de 
verificare, care a opus echipele bucu
reștene Rapid și Flacăra roșie s-a în
cheiat cu victoria primei formații cu 
scorul de 3—0 (1—0), Punctele au 
fost înscrise de loneseu, Ozon și Du- 
rnitriu. Iată echipa aliniată de fero
viari : Andrei — Lupesc'u, Motroc, 
Macri, Dinu (Jamaischi), Langa, Năs- 
turescu (Kraus), Dumitriu 11, loneseu 
(Ozon), Georgescu, Codreanu.

LUNI, LA CLUBUL DINAMO

Luni 10 februarie va avea loc în sala 
de festivități a clubului Dinamo o șe
dință de lucru a antrenorilor de fotbal 
din Capitală. Se vor discuta probleme 
legate de sistemul de joc cu patru 
fundași. Ședința începe la ora 18.

nal plus 9 945 lei, valoarea unui pre
miu de categoria a Il-a).

Participantă la Pronoexpres ' pot fo
losi din plin noua formă de participare: 
variantele combinate zecimale. Cu o 
variantă combinată zecimală se poate 
obține premiul maxim de 100 000 lei 
în cazul cînd la o categorie nu se în
registrează decît premii pe această 
formă de participare.

Deci o variantă combinată zecimală 
la PRONOEXPRES jucată numai 10% 
poate, în anumite situații, să obțină 
premiul maxim,

LOTO CENTRAL
La tragerea Loto-Central din ziua de 7 

februarie a.c. au fost extrase din urnă 
următoarele numere : 44 43 90 82 58 75 77 
57 24 18. Premii suplimentare : 71 4 87. 
Fondul general de premii : 713.107 lei.

Tragerea următoare va avea loc în ziua 
de 14 februarie a.c., în București.

PREMIILE CONCURSULUI PRONOSPORT 
nr. 5 din 2 febr. 1964

Categoria 
~ ‘ a

a 

a.c.

I, 0,2 variante a 26.417 Iei ;
II- a, 21,8 variante -a 2.908 lei ;
III- a, 280,7 variante a 338 lei.

58.324 lei
participantul ANDREI TIMOFTE 
pe un buletin ZECIMAL 2O°/o.

redactată de Loto-Prono-

Categoria
Categoria

a obținut 
din Brăila

Rubrică 
sport.

La unul dhi obișnuitele antrenamente ale rugbiștilor de Ia „Rulmentul" liirlad.
Foto: Gh. Mocanu

criticate un șir de situații legate de 
atitudinea fotbaliștilor față de antre
nor și antrenamente, de disciplina aces
tora pe terenul de sport și în afara 
lui, ca și de slaba muncă de educație 
desfășurată de conducerea secției în 
rîndurile sportivilor. In sezonul trecut, 
jucătorii C. Kuki, A. Ștefănescu și G. 
Pali au fost sancționați pentru dese 
abateri de la conduita sportivă.

In discuțiile care au urmat vorbitorii 
s-au oprit îndelung asupra actelor de 
indisciplină ale fotbaliștilor din această 
echipă, cu toții ajungînd la concluzia 
că aceste aspecte negative au influen
țat comportarea formației.

In afara pregătirilor cu caracter teh
nic, cărora jucătorii trebuie să le acorde 
o mai mare atenție și seriozitate in 
ședințele de antrenament, unii vorbi
tori au insistat asupra importanței 
muncii educative, spre care conducerea 
secției trebuie să-și îndrepte atenția 
în mod deosebit. O altă problemă în
delung dezbătută a fost aceea a pro
movării cu mai mult curaj a juniori
lor în echipa de seniori, lucru pe care 
antrenorii echipei l-au făcut pînă acum 
în mod anevoios.

In planul de măsuri, adoptat cu 
această ocazie, sînt prevăzute o serie 
de puncte care, îndeplinite cu seriozi
tate, pot contribui la redresarea echipei 
din Satu Mare.

Z. COVACI — coresp.

DIN LUMEA BALONULUI OVAL
După o meritată vacanță, rugbiul se pregătește să reintre în actuali

tatea competițională. Se apropie primele jocuri din campionatul catego
riei A, din campionatul de calificare și din cel al juniorilor ; bat la ușă 
cîteva întîlniri internaționale foarte importante. Și, tot în această peri
oadă, se desfășoară unele acțiuni însemnate pe linia dezvoltării bazei 
de mase, a pregătirii antrenorilor și arbitrilor etc. Din toate acestea, am 
reținut pentru rubrica noastră de astăzi cîteva vești pentru amatorii de 
rugbi.

DESPRE MODIFICĂRILE
REGULAMENTULUI DE JOC

Recentele modificări aduse regula
mentului jocului de rugbi au ridicat 
unele probleme importante de arbitraj 
și au făcut, de asemenea, necesară 
dezbaterea lor în cadrul colegiului de 
antrenori. Trebuie apreciată inițiativa

COMPETIȚIE PENTRU 
ECHIPELE BUCUREȘTENE
Comisia orășenească de rugbi 

și clubul sportiv Unirea organi
zează în acest an tradiționala com
petiție care precede campionatul 
categoriei A. De data aceasta, la 
startul competiției dotată cu „Cupa 
6 Martie" vor fi prezente formațiile 
Steaua, Gloria, Unirea. Precizia 
Săcele (seria I), Dinamo, Grivița 
Roșie, Progresul, Rapid (seria a 
Il-a). Prima etapă este programată 
la 16 februarie cînd se vor disputa 
următoarele jocuri: Steaua — Uni
rea. Precizia Săcele — Gloria, Ra
pid — Grivița Roșie, Dinamo — 
Progresul (toate partidele se vor 
desfășura pe stadionul Unirea).

federației de specialitate de a organiza, 
prin colegiile de arbitri și antrenori, 
două consfătuiri metodice pe această 
temă. Prima, la care vor participa 40 
de arbitri din București și din diferite 
alte centre ale țării, va avea loc între 
28 februarie și 1 martie, iar cea de 
a doua — unde „cursanți" vor fi a- 
proape 60 de antrenori și instructori 
de rugbi — între 25 și 29 februarie.

seria Vest, ediția 1963-1964
Etapa I, 22 martie

Eleetroputere Craiova—C.F.R. Arad 
Victoria Călan—Teba Arad 
Siderurgistul Huned.—Pandurii Tg, Jiu 
Minerul Deva—Electromotor Timișoara Metalul Tr. Severin—Tractorul Corabia 
Vagonul Arad—Steaua roșie Salonta

Etapa a Il-a, 29 martie
Electromotor Timișoara—Vagonul Arad 
C.F.R. Arad—Siderurgistul Hunedoara 
Teba Arad—Eleetroputere Craiova 
Tractorul Corabia—Victoria Călan 
Steaua roșie Salonta—Minerul Deva 
Pandurii Tg. Jiu—Metalul Tr. Severin

Etapa a IlI-a, 5 aprilie
Eleetroputere Craiova—Tractorul Corabia 
Teba Arad—Electromotor Timișoara 
Metalul Tr. Severin—Minerul Deva 
Vagonul Arad—C.F.R. Arad
Victoria Călan—Pandurii Tg. Jiu 
Steaua roșie Salonta—Siderurgistul Hun,

Etapa a IV-a, 12 aprilie
Metalul Tr. Severin—Teba Arad 
Pandurii Tg Jiu—Tractorul Corabia 
E ectrornotor Tim.—St. roșie Salonta 
Siderurgistul Hun.—Eleetroputere ~
Minerul Deva—C.F.R. Arad 
Vagonul Arad—Victoria Călan

Etapa a V-a, 19 aprilie
Minerul Deva—Siderurgistul Hunedoara 
C.F.R. Arad—Metalul Tr. Severin 
Tractorul Corabia—Vagonul Arad 
Victoria Călan—Electromotor Timișoara 
Teba Arad—Steaua roșie Salonta 
Pandurii Tg. Jiu—Eleetroputere Craiova

Etapa a Vl-a, 26 aprilie
Electromotor Tim.—Pandurii Tg. Jiu 
Vagonul Arad—Minerul Deva

Cv.

CIND ÎNCEP 
CAMPIONATELE ?

Cele 12 echipe din prima categorie 
își vor începe disputa pentru titlul de 
campioană republicană la 15 martie. 
Etapa inaugurală a campionatului de 
calificare este programată pentru 29 
martie, iar întrecerea rezervată junio
rilor va începe la 12 aprilie.

PRIMUL JOC AL GRIVIȚEI 
ROȘII IN „CUPA CAMPIO

NILOR EUROPENI"

In sferturile de finală ale „Cupei 
campionilor europeni" — competiție în 
care vom fi reprezentați de echipa 
Grivița Roșie — urmează să se dispute 
două' partide : Victoria Hanovra — 
Rovigo Italia și Grivița Roșie — 
RUC Casablanca. Rugbiștii romîni vor 
juca primul meci în București. Regula
mentul competiției prevede desfășura
rea jocurilor din sferturi pînă la 
sfirșitul lunii martie (data precisă nu 
a fost încă stabilită). In caz de victo
rie, echipa noastră va juca în semi
finală cu învingătoarea dintre Victoria 
Hanovra și Rovigo Italia (meciul tre
buie să aibă loc pînă la 15 mai).

DUBLĂ ÎNTÎLNIRE CU SELEC
ȚIONATA PIRINEILOR

Forurile sportive franceze au propus 
federației noastre de rugbi o dublă 
întîlnire — seniori și juniori — între 
jucătorii romîni și o selecționată a 
Pirineilor. In formația franceză — 
după cum au precizat forurile respec- 

Siderurgistul Hun.—Metalul Tr. Severlll 
Teba Arad—C.F.R. Arad
Eleetroputere Craiova—Victoria Călan 
Steaua roșie Salonta—Tractorul Corabia

Etapa a VlI-a, 3 mai
Eleetroputere Craiova—St. roșie Salonta 
Metalul Tr. Severin—Electromotor Tim, 
Pandurii Tg. Jiu—Teba Arad
Vagonul Arad—Siderurgistul HunedoarS 
Tractorul Corabia—Minerul Deva 
Victoria Călan—C.F.R. Arad

Etapa a VIII-a, 10 mai
Siderurgistul Hunedoara—Victoria Călan 
Minerul Deva—Eleetroputere Craiova 
Metalul Tr. Severin—Vagonul Arad 
C.F.R. Arad—Electromotor Timișoara 
Pandurii Tg. Jiu—Steaua roșie Salonta 
Teba Arad—Tractorul Corabia

Etapa a IX-a, 17 mai
Teba Arad—Vagonul Arad
Steaua roșie Salonta—Victoria Călan 
Tractorul Corabia—C.F.R. Arad
Eleetroputere Craiova—Metalul Tr. Sev< 
Electromotor Tim.—Siderurgistul Hun, 
Minerul Deva—Pandurii Tg. Jiu

Etapa a X-a, 24 mai
C.F.R. Arad—Pandurii Tg. Jiu 
Tractorul Corabia—Electromotor Tim. 
Metalul Tr. Severin—St. roșie Salonta 
Siderurgistul Hunedoara—Teba Arad 
Victoria Călan—Minerul Deva
Vagonul Arad—Eleetroputere Craiova

Etapa a Xl-a, 31 mai
Electromotor Tim.—Eleetroputere Cv. 
Pandurii Tg. Jiu—Vagonul Arad 
Sideruiigistul Hun.—Tractorul Corăbii 
Victoria Călan—Metalul Tr. Severin 
Steaua roșie Salonta—C.F.R. Arad 
Teba Arad—Minerul Deva

MMM

tive — ar urma să evolueze majorita
tea jucătorilor selecționați în echipele 
A și B ale Franței. Această pro
punere a fost acceptată, federația ro- 
mină de rugbi exprimîndu-și acordul 
pentru cele două partide. Intîlnirea 
de seniori ar urma să se dispute la 
București, la 31 mai, iar cea de ju
niori — în aceeași zi — la Tou
louse.

ALTE INTILNIRI
INTERNAȚIONALE

In

întîlnirea
București, la 
cu Italia (la 
De asemenea.se
trei partide cu

calendarul competițiilor interna-, 
ționale ale rugbiștilor romîni mai 
gtirează în acest an 
echipa Franței (în 
noiembrie) și meciul 
decembrie în Italia), 
discută perfectarea a

fi
eri
29
14

O FRUMOASĂ 
LA

INIȚIATIVĂ
UNIREA"

crearea pre- 
în acest an 
de rugbi în 
și ar trebui 
bucureștene. 

Unirea pentru

Problema dezvoltării bazei de mas© 
a rugbiului a fost și anul trecut dez
bătută la clubul sportiv „Unirea" din 
București. Urmarea : angrenarea unui 
mare număr de elevi de la școlile ele
mentare nr. 102 și 111, selecția celor 
mai valoroase elemente și 
miselor pentru organizarea 
a unui campionat raional 
8. Inițiativa este prețioasă 
urmată de toate cluburile

Preocuparea clubului 
atragerea și pregătirea tinerilor rugbiști 
se manifestă și în acest an. Antreno- I 
rul DUMITRU IONESCU ne-a vorbit cu 
multă însuflețire despre sprijinul pri
mit din partea profesorilor de educqție , 
fizică Stăpînoiu și Oprișan, de la șc. 
elementară 111, I. Roșculeț de la școala 
elementară nr. 102 etc. Cu ajutorul a- 1 
cestora se va putea organiza un cam
pionat raional cu participarea a 4 ; 
echipe de copii. De asemenea, o mun- ' 
că cu rezultate bune a fost desfășurată 
și pentru răspîndirea rugbiului în șco
lile profesionale. Mulți copii, elevi în 
diferite clase ale grupului școlar me
talurgic Unirea (director V. Munteanu) 
sau de la școala profesională meta- ( 
lurgică (director I. Florescu) s-au arătat ( 
dornici să practice rugbiul, alcătuind 
alte echipe care vor participa la un 
campionat raional separat. In felul a- 
cesta, peste 100 de copii au fost cîști- 
gați pentru jocul de rugbi. Dacă iniția
tiva ar ii urmată...

echipa engleză Harlequins care ar 
urma să întîlnească între 1 și 10 mai 
echipele Steaua, Dinamo și C.S.M.S, 
lași. Este așteptată confirmarea fe
derației engleze de rugbi, care în prin
cipiu a fost de acord cu acest turneu. 
Tot în proiect există și o eventuală 
întîlnire — probabil în octombrie — 
cu rugbiștii vestgermani.

PREGĂTIRI PENTRU PRIMELE 
JOCURI...

• Ca în fiecare an, rugbiștii bucu-, 
re steni au reînceput din vreme pregă
tirile pentru campionat. La Steaua, 
Dinamo, Grivița Roșie, Unirea, Pro
gresul sau Gloria, au loc antrena
mente în care se pune un accent deo
sebit pe dezvoltarea fizică multilate
rală, fără a fi neglijată și pregătirea 
specifică.

asemenea.se


Reviriment, dar mai e mult de făcut...
La un an de la consfătuirea natației, 

antrenori, sportivi și membri ai Birou
lui federal și-au analizat din nou acti
vitatea. Din raportul prezentat cu 
acest prilej, ca și din discuțiile purtate 
a reieșit că sportul natației a înregistrat 
în anul 1963 un oarecare reviriment. 
Astfel, a crescut numărul competițiilor 
cu caracter de mase și de performanța, 
s-au ameliorat 65 de recorduri republi
cane, a sporit numărul sportivilor le
gitimați și al secțiilor afiliate la F.R.N. 
Revirimentul de care vorbim se simte 
mai mult in sectorul natației feminine. 
Intr-adevăr, inotătoarele au ameliorat 
recordurile republicane la aproape toate 
procedeele tehnice. In sezonul 1963, 
ele au alcătuit o echipă reprezentativă 
puternică, reușind să întreacă, la Zili- 
na, selecționata R. S. Cehoslovace. De
sigur. înotătoarele noastre pot și tre
buie să-și îmbunătățească și mai mult 
performanțele. în așa fel îneît să poată 
concura de la egal cu fruntașele nata
ției europene.

Merită a fi subliniate și bunele re
zultate obținute de selecționata noas
tră de polo și îndeosebi cele realizate 
cu prilejul turneului întreprins în 
U.R.S.S. O comportare mai slabă au 
avut-o jucătorii noștri în timpul turneu
lui internațional de la București, cind 
au evoluat evident sub posibilități. Se 
așteaptă cu îndreptățite speranțe ca se
lecționata noastră de polo să reprezinte 
cu cinste țara noastră în turneul olim
pic de la Tokio, să urce cîteva trepte 
în ierarhia celor mai valoroase formații 
din lume.

Din păcate, nu cu aceleași cuvinte 
ne putem adresa înotătorilor. Cele 
citeva rezultate promițătoare realizate 
de tinerii Cornel Georgescu (la 100 m 
liber) și Anghel Șoptereanu (la 100 și 
200 m bras) se pierd 
rezultate mediocre și 
Sprinterii s-au oprit pe 
sec. (în timp ce așii în

în noianul de 
submediocre, 

undeva la 59 
materie înoată

54 secunde), iar brasiștii, 
cei de la „fluture" se com- 

îno-

in Jurul a 
spatiștii și 
plac în a obține timpi accesibili, 
tătoarelor.

S-a arătat în raport că peste 21.000 
de copii au învățat să înoate în anul 
1963. Și cifre nu cu mult mai mici s-au 
înregistrat și în anii trecuți. Devine 
firească întrebarea : unde se află acești 
copii, ce se întîmplă cu ei după ce 
și-au însușit a.b.c.-ul natației? Foarte 
puțini ajung în secțiile cluburilor și 
asociațiilor noastre sportive, în timp 
ce restul se pierd sau rămîn trecuți 
doar cu numele în listele întocmite la 
sfîrșitul cursurilor. Așa s-a ajuns — 
și raportul nu menționează nicăieri 
acest trist adevăr —' ca secțiile clubu
rilor și asociațiilor noastre să nu fie 
în stare (nici una!) să alcătuiască o 
echipă completă, de înotători și înotă
toare, la toate probele diferitelor pro
cedee tehnice.

Sînt mai multe cauzele care au ge
nerat această stare de lucruri. Și ele 
se referă atît la sportivi, care nu ma
nifestă suficientă seriozitate în proce
sul muncii de instruire, cit și la antre
nori (Valentina Vladar, Magda Cris- 
tescu, Dumitru Plopa, Em. Vasiliu. 
B. lordaclie. N. Sonnenwirth, Adalbert 
Stănescu) care, în afară de faptul că 
nu folosesc încă 
pregătire, mai și 
de la program.

Dar munca de 
perspectivă, care 
foarte mulți antrenori este 
cit se poate de clar de desfășurarea 
campionatelor republicane de juniori, 
unde înotătorii clubului sportiv școlar 
Harghita Tg. Mureș au reușit să se 
claseze, înaintea celor de la Dinamo 
București. Steaua șî C.S.M. Cluj; în 
pofida faptului că la Harghita Tg. Mu
reș activează un singur antrenor (cu 
o jumătate de normă), în timp ce la 
celelalte secții sînt cite trei antrenori.

metode moderne de 
lipsesc sau întîrzie

mîntuială, lipsită de 
caracterizează pe 

ilustrată

Activitatea la zi
• CONCURS PENTRU CLASIFICAREA 

PENTRU ECHIPELE DE

• Școala sportivă de elevi nr. 1 
organizează mîine, în colaborare cu 
comisia orășenească de specialitate, 
un concurs pentru obținerea normelor 
de clasificare sportivă. La întreceri 
participă copii și juniori de catego
ria a Il-a. Secțiile de natație bucu- 
reștene pot să înscrie cel mult 3 
concurenți la fiecare probă.

Iată programul concursului: 
9.30: . .........................................
50 m 
bras 
bras 
tpate 
fure (f), 50 m fluture (b).

Concursul se desfășoară la 
acoperit de la Floreasca.

SPORTIVA • CAMPIONAT DE POLO 
COPII DIN CAPITALĂ

Ca să nu mai vorbim și de faptul 
la Tg. Mureș se poate „lucra'' 
cîteva luni pe an. în sezonul de vară, 
iar la București și la Cluj pe tot tim
pul anului, în bazine acoperite.

Au trecut aproape doi ani de la ela
borarea documentelor Consfătuirii pe 
țară a UCFS. în care se precizează im
portanța natației în cadru! mișcării 
noastre de cultură fizică și sport și în 
care sînt trasate sarcini precise menite 
să contribuie la dezvoltarea acestei 
plăcute și utile ramuri sportive. Cu 
toate acestea, consiliile regionale UCFS 
(excepție făcînd doar cele din regiunile 
Galați, București, Banat și Mureș-Au- 
tonomă Maghiară) nu întreprind ni
mic in această direcție, deși intre timp 
vicepreședinții cu proLlemele tehnice, 
metodiștii, au primit indicații, atît la 
consfătuirea pe țară a natației, cit și 
la consfătuirea ținută anul trecut cu 
președinții comisiilor regionale de nata- 
ție. Și dacă astfel se prezintă lucrurile 
la „regiune", de ce să ne mai mirăm 
că sportul natației este neglijat și de 
către consiliile UCFS raionale și oră
șenești?! O serie de acțiuni importante 
ca : organizarea concursurilor popu
lare, inițierea cursurilor pentru forma
rea instructorilor voluntari au 
tratate cu superficialitate, din 
cauză în foarte multe orașe ale țării, 
asociațiile, cluburile sportive, n-au 
putut trece la înființarea de secții de 
natație, primul semn de înjghebare a 
unei activități.

Dar lucrurile nu mai pot continua 
tot așa. Există condiții ca natația să 
devină un sport cu caracter de mase, 
ca ea să fie practicată de un mare nu
măr de tineri și vîrstnici. O mulțime 
de rîuri brăzdează țara în lung și-n 
lat, în mai toate localitățile se găsește 
cel puțin un bazin descoperit. In mo
mentul în care practicanții natației se 
vor număra cu zecile și sutele de mii, 
și înotătorii fruntași — să fim siguri 
— vor fi mult mai mulți, iar rezulta
tele lor mult mai bune.

Va fi necesar insă ca și biroul fede
rației de natație să dea dovadă de mai 
multă exigență, să exercite un control 
mai riguros la fața locului, îndrumind 
permanent munca comisiilor de natație 
regionale, raionale și orășenești.

că 
doar

fost 
care

• Șapte echipe de copii 
la campionatul de polo al 
București. Ele sînt împărțite 
serii, după cum urmează:

: 01,3 
50 m liber (f), 50 m liber (b), 
bras (f), 50 m bras (b), 100 m 
(f), 100 m spate (f), 
(b), 100 m spate (b), 
(f), 50 m spate (b), 50

100 m
50 m 
ni fiu-

bazinul

De la I. E. B. S.
• Pentru jocurile internaționale de 

handbal în 7 (m) din cadrul „Cupei 
orașului București" de la sala Flo
reasca, biletele pentru astăzi (seria 
E6) și pentru mîine (seria 28) se gă
sesc dimineața la casa din str. Ion 
Vidu și după-amiază la casele sălii.

Casa din str. Ion Vidu vinde și 
bilete pentru Concursul internațional 
'de tenis de masă din 13—16.11. a.c. 
la care participă echipele reprezenta
tive ale Angliei, R.S. Cehoslovace, 
R.F. Germane, R.S.F. Iugoslavia, R.P. 
Ungare și R.P. Romine.

•' Patinoarul artificial din parcul 
„23 August" este deschis pentru pa
tinaj public astăzi orele 17—19 și mîi- 
iqe orele 10—13 și 15—17.

participă 
orașului 
în două 
seria I !

Școala Sportivă de elevi nr. 2, Di
namo, Școala Sportivă de elevi nr. 
1, Progresul. Seria a Il-a : Clu
bul sportiv școlar. Steaua, Rapid.

Iată rezultatele înregistrate in pri
mele două etape: seria I 1 Școala 
Sportivă de elevi nr. 2 — Dinamo 
0—4, Școala Sportivă de elevi nr. 1 — 
Progresul 7—I, Școala Sportivă de 
elevi nr. 2 — Progresul 4—0, Școala 
Sportivă de elevi nr. 1 — Dinamo
3— 1. Seria a Il-a: Rapid — Clubul 
sportiv școlar 5—1, Steaua—Rapid
4— 1.

Miine dimineață — de ia ora 11,30
— la bazinul acoperit Floreasca sînt 
programate jocurile etapei a IlI-a : se
ria I : Școala Sportivă de elevi nr. 1
— Școala Sportivă de elevi nr. 2, Pro
gresul—Dinamo. Seria a ll-a: Steaua- 
Clubul sportiv școlar.

• La bazinul acoperit Floreasca 
continuă cursul de inițiere la înot pen
tru copii. înscrieri și informații la 
complexul Floreasca, telefon 11.64.06.

• Cluburile și asociațiile sportive pot 
'încheia contracte pentru rezervarea de 
bilete la jocurile de fotbal de categ. 
A și internaționale din acest an, a- 
■drestndu-se întreprinderii noastre, str. 
V. Conta nr. 16 sn manifestații 
sportive, telefon 11.79.70 interior 116 
fi 186.

SPORTUL POPULAR
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Concursul 4c floretă pentru juniori
A fost stabilit și un clasament indi

vidual. în fruntea căruia se află flore- 
tistul Teodor Oprescu (S.S.E. Ploiești) 
cu 8 victorii. Pe locurile următoare 
s-au situat Tudor Petruș (S.P.C.) tot 
cu 8 victorii (dar cu un tușaveraj mai 
slab) și Mihai Sebeșteanu (S.P.C.) cu 
7 victorii.

Inițiativa organizării unor asemenea 
concursuri care să asigure o continui
tate în activitatea tinerilor noștri scri- 
rneri, merită, desigur, toate felicitările. 
Pe cînd acțiuni asemănătoare și în 
celelalte centre de scrimă ale țării ?...

Zilele trecute, comisia de scrimă a 
orașului București a organizat un reu
șit concurs de floretă pentru juniori, 
categoria a Il-a (14—16 ani) la care 
au participat formațiile S.P.C.. Știința, 
Universitatea și S.S.E. Ploiești. Dove
dind o bună pregătire, trăgătorii ploieș- 
teni au încheiat 
înfrîngere. Iată
1. S.S.E. Ploiești
2. S.P.C.
3. Știința
4. Universitatea

concursul, fără 
și clasamentul

3 " - - *
3
3
3

în acest concurs, S.S.E. Ploiești 
utilizat următorul lot : Teodor Oprescu, 
Cristian Georgescu, Dan Popescu, Tra
ian Popescu și Traian Constantinescu.

3
2
1 
o

0 
0 
0 
0

o
1
2
3

nici o 
final : 

27 : 7 
23 : 15 
14 : 18

3 : 27

6
4
2
0
a

(t. st)

VlltEI «1

Miine — doar meciuri masculine în seria a doua

Sincronizare perfectă... (Fotografie din meciul
Foto: V.

Mîine, Ia București, Petroșeni șj Timișoa
ra se disputa jocuri din cadrul ultimei e- 
tape a turului campionatului seriei a Il-a 
masculine. Cu acest prilej sînt programate 

I următoarele meciuri ; Olimpia București —

Rapid—C.S.M.S. lași)
Bageao
din Capitală
Știința Petib- 
și înainte Ti- 

etape clasamentul arată

(în sala C.P.B. 
de la ora 10),

Minerul Baia Mare.

Campionatul de juniori al Capitalei
ciuri s-au mai comportat bine Gh. 
Constantin (Dinamo), A. Balcă (Meta
lul), V. Zuvelcă (Steaua).

lată rezultatele: cat. minimă: T. 
Miron (Voința) b.p. Al. Paraschiv (Ra
pid), V. Bontaș (Viitorul) b.p. I. Ște
fan (Pasteur); cat. hîrtie: T. Nițu- 
lescu (Steaua) b.ab. rep. I T. Ancuța 
(Rapid); cat. muscă: Gh. Constantin 
(Dinamo) b.p. I. Dinu (Metalul); cat. 
cocoș: A. Balcă (Metalul) b.p. N. 
Roșu (A.S. „23 August"), Gh. Grigore 
(Voința) b.ab. rep. a ll-a /. Zadarojni 
(Rapid); cat. serr.iușoară: 1. Tudor 
(Rapid) b.ab. rep. a Il-a V. Pieptea 
(Semănat.), Șt. G rânced (Viitorul) 
b.p. C. Frîncii (Voința); cat. ușoară: 
V. Zuvelcă (Steaua) b.ab. rep. a 11-3 
M. Popa (Pasteur). Gh. Preoteasa (Me
talul) b. neprez. D. Zamfir (Voința); 
cat. semimi jlocie : /. Constantin (Stea
ua) b. neprez. N. Stdncu (Grivița 
Roșie ).

Joi seara, in sala uzinelor „Vulcan", 
a avut loc prima reuniune din cadrul 
campionatului republican de juniori, 
faza orășenească. Reuniunea a scos 
în evidență buna pregătire a multor 
tineri pugiliști care au participat și în 
turneul juniorilor din Capitală.

Acest turneu, care a ținut în conti
nuă pregătire un număr mare de bo
xeri, și-a dovedit din plin utilitatea, 
ridicînd nivelul de cunoștințe al juniori
lor și îmbogățindu-le experiența. Dife
rența de valoare dintre acei boxeri 
care au participat la turneu și ceilalți 
a fost evidentă în prima reuniune, în 
care 4 meciuri s-au încheiat cu victorii 
prin abăndon în primele două reprize.

Cele mai frumoase meciuri le-au fur
nizat boxerii din cadrul categoriei mi
nime: T. Miron (Voința)—N. Paras- 
chiv (Rapid); 1. Ștefan (Pasteur) — 
V. Bontaș (Viitorul). în celelalte me-

C.S.M. Cluj 
cu începere 
șeni — Ind. Sîrmei C. Turzii 
mișoara Z'“___ ‘

înaintea acestei 
astfel :

1. C.S.M. Cluj
2. Ind. Sîrmei C.
3. Constr. Brăila
4. Știința Brașov
5. Știința Petroșeni
6. Electroputere Cr.
7. Minerul B. Mare
8. Olimpia Buc.
9. înainte Timișoara

10. Dir»amo Suceava

T.
6 2 19:14 (434:401) 14
5 3 17:11 (368:334) 13
5 3 18:13 (388:368) 13
4 4 17:14 (393:372) 12
4 4 17:14 (461:382) 12
4 4 15:15 (379:337) 12
4 3 12:13 (294:354) Ti
2 6 11:20 (371:393) 1D
2 5 9:17 (287:332) S
2 4 9:13 (259:289) 8

Clasamentul a fost alcătuit fără rezul
tatul meciului Constructorul Brăila — Ști
ința Brașov.

„Cupa orașului Bucureș|>~v 
înaintea finalelor

doua ediție a „Cupei orașului Bucu-A . _ ___
rești", care a angienat *46 de echipe mas
culine și feminine de volei, se află îna
intea jocurilor finale. La desemnarea piș- 
tigătoarelor iau parte formațiile clasate'pe 
locul I în cele două serii feminine și tfei 
masculine : Confecția, Tricotajul roșu (f), 
Semănătoarea, Aurora» Confecția (ni). \

Conform regulamentului, cupa cu care 
este dotată competiția feminină va reveni 
acelei echipe care va cîștigb două țtie- 
ciuri din cele . trei programate. Echipele 
masculine se vor întîlni înti-un turneu (țiu- 
mai tur), urmînd ca echipa clasată pe pri
mul loc să primească trofeul.

Primele meciuri au loc azi, cu începere 
de la ora 17,30 în sala Combinatului Po
ligrafic Casa Scînteii, după următorul pro
gram : Confecția — Tricotajul roșu (f) ș 
Confecția — Aurora (m).



Auzite și văzute iu Innsbruck Știți fotbal?
„CIOCÎRLIA LA 

EISSTADION"

mina- 
marele 
viu și

Telespectatorii romlni
care au urmărit joi seara 
întrecerile masculine de 
patinaj artistic, au avut o 
plăcută surpriză în mo
mentul cînd campionul eu
ropean Alain Calmat, u- 
nul din candidații la titlul 
olimpic, și-a început evo
luția pe gheață. Sub cu
pola marelui „Eisstadion" 
au răsunat acordurile 
sprintene ale „Ciocîrliei" 
noastre. Patinatorul fran
cez a preferat pentru e- 
xercițiul său liber ales 
faimoasa melodie popu
lară romînească, 
nat stilizată de 
Enescu. Ritmul ei 
rapid se potrivea de mi
nune temperamentului a- 
cestui renumit sportiv. 
De ce să n-o spunem, 
inimile noastre au început 
să bată mai puternic și 
am fi dorit ca Alain să 
ciștige. Din păcate, în 
strălucita sa evoluție, 
marcată prin piruete ‘ a- 
mețitoare și exerciții de 
mare dificultate, el a în
ceput puțin nervos și a 
avut două căderi. Arbi
trii, totuși, apreciind vir
tuozitatea patinatorului 
i-au acordat note mari 
și Calmat s-a clasat pe 
locul II, cucerind meda- 
lio olimpică de argint.

J8UA NU VA UITA 
NICIODATĂ"

Un om fericit: Franz 
Schony, președintele Fe
derației de schi a Austriei 
de Sus. Fiul său, Bua, a 
avut cinstea de a defila în 
fruntea delegației romîne, 
ca purtător al pancartei 
pe care scria „ROM1NIA"

Posta
CATI BARASCU. COMUNA 

BRANEȘTI. — 1. Fostul inter- 
stingă al echipei Steaua, 
Francisc Zavoda, va împli
ni la 14 aprilie 37 de ani. 
El • jucat de 8 ori în echi- 
pu .ațională. Ultima oară in 
195 ,. 2. Georges Carpentier, 
ad ev-arul lui jack Dempsey 
ae acum 4 decenii,

cum 70 de ani și trăiește ia 
Paris. 3. Ron Clarcke. noul 
recordman mondial al pro
bei de 10.000 m, împlinește 
24 de ani la 21 februarie. 
4. Armin Harry nu s-a re
stabilit complet de pe urma 
accidentului de automobil 
suferit acum doi ani, așa că 
este puțin probabil să mai 
joace un rol în atieilsm. De 
altfel, nici nu mai este a- 
tît de tînăr pentru un sprin
ter : are 27 de ani.

DUMITRU STOIANOV, TI- 
MIȘOARA. — De-a lungul a- 
nilor, Dinamo București și 
Știința Timișoara s-au întîl- 
nit, în campionat, de 25 de 
ori. De 13 ori a cîșiîgat Di
namo, de 7 ori Știința Timi
șoara* iar de 5 ori partidele 
s-au încheiat la egalitate. 
Scorurile cele mai mari : 
4—1 pentru Dinamo Bucu
rești și... 6—2 pentru Știința 
Timișoara. In ce privește 
palmaresul întîlnirilor dintre 
Știința Timișoara și Steaua, 
el se prezintă astfel : de 15 
ori a învins Steaua, de 6 
ori Știința Timișoara, iar 4 
jocuri s-au încheiat cu re
zultate egale. Septurile cele 
mai mari 7 6—2 șî 5—1 pen
tru Ștegug; 6—2 și... 5—0

‘‘pentru Știința Timișoara.

I. ȘTEFAN. COMUNA TU
DOR VLADIMIRESCU. — A- 
veți... cuvînlul în legătură 
cu faptul că la recentul con
curs de sala al atleților ju
niori s-au obținut rezultate 
mai bune la categoria a 
II-a decîf la I s

Uneori așa se-ntîmplă
Dacă numeri înapoi...
Explicația e simplă :
UNU e mai mic ca... DOI 1

„Acest lucru — a spus 
fericitul tată — micul 
meu Bua nu-1 va uita ni
ciodată!".

RICHARDS... ZIARIST

In rîndurile celor 1 000 
de ziariști vetiiți din lu
mea întreagă la Jocurile 
Olimpice de iarnă a pu
tut fi „descoperit" și Bob 
Richards, fost campion o- 
limpic la săritura cu pră
jina în 1948 și 1952.

FRATELE MAI... MARE
De multă popularitate 

se bucură la Innsbruck 
hocheiștii sovietici Boris 
și Evgheni Maiorov. Ei 
sînt frați și încă gemeni. 
Țintă principală a vînă- 
iorilor de autografe și a 
reporterilor, frații răspund 
cu multă amabilitate ori 
de cite ori sînt solicitați. 
Un ziarist, la sfîrșitul 
unui interminabil interviu, 
i-a întrebat pe Maiorovi 
cum se explică faptul că 
„Evgheni este atît de as
cultător și respectuos față 
de Boris ?“

— Cum ar putea să fie 
altfel, a răspuns Evgheni 
— Boris este mai mare. 
A venit pe lume cu... 25 
de minute înaintea mea 1

• „ÎNFRÎNGEREA" SURO
RILOR GOITSCHEL

Surorile Goitschel (Ma- 
rielle i născută la 28 sep
tembrie 1945, 1,59 m înăl
țime, 63 kg ; Christine : 
născută la 9 iunie 1944, 
1,72 înălțime, 62 kg) a<t 
suferit o înfringere la... fot
bal de masă (cu nasturi), 
ceea ce l-a dezamăgit pe 
tatăl lor.

De ce ?

octav căpriță, cons
tanța. — Publicăm unul din 
proverbele... fotbalistice tri
mise de dv :

A. S. Cugir : Buturuga mică 
răstoarnă... Baia Mare 1

ALEXANDRU TERZI, BUCU
REȘTI. — La fotbal niciodată 
nu ai victoria „în buzunar". 
Acum cîțiva ani, într-un 
meci cu Steagul roșu desfă
șurat pe stadionul „23 Au
gust**, Rapid conducea cu 
3—1 în min. 84, pentru ca 
ia finalul meciului tabela de 
marcaj să arate 4—3 pen
tru... Steagul roșu. De ase
menea, într-o întîlnire Steaua 
— Steagul roșu, care a a- 
vut loc tot pe stadionul „23 
August**, balonul dovedind din 
nou cît este de... rotund, a 
jucat de data aceasta o 
festă fotbaliștilor din Bra
șov. Conducînd cu 3—0 la 
pauză, ei au pierdut pînă la 
urmă cu 5—3 1

ION PETICU, BUCUREȘTI. 
— Di Stefano n-a jucat în 
nici unul din cele două me
ciuri pe care reprezentativa 
Spaniei le-a susținut în 1962, 
în cadrul „Cupei Europei", 
cu. echipa țării noastre.. El 
n-a fost în formă în perioa
da aceea, astfel că nu și-a 
găsit loc în echipă. Se în
tîmplă asta, chiar cînd te 
cheamă Di Stefano 1

MELANIA JUDELE. FAGA- 
RAȘ. — Vreți să știți dacă 
s-a întîmplat ca un portar 
de handbal în 7 să nu fi 
primit nici un gol ? Prea 
mulți portari de handbal 
n-au fost în această fericită 
situație. Dar au existat ase
menea cazuri chiar la noi. 
Șî... recent. Meciul feminin

din .. .
dintre Rapid și Confecția s-a 
terminat cu scorul de... 28—0 
în favoarea primei echipe. 
Și intr-un meci internațional 
a survenit o astfel de situa
ție: Danemarca a învins 
Suedia, într-un meci care a 
pus față în față echipele fe
minine cu 11—0 l Și desigur 
că mai sînt și alte cazuri.

codrul „Cupei F.B.H.-

ION POSTAȘI)
Desene de

N. CLAUDIU

Pentru că Goitschel-ta- 
tăl a fost în urmă cu ani 
un bun fotbalist, care a 
activat în prima divizie, 
la Olympique Marseille.

PAZĂ, NU GLUMĂ

venit în grabă 
localiza un în- 
incendiu ce se 
la bucătărie, ei

Intrarea în „satul olim
pic" a tost reglementată 
de o manieră atît de stric
tă, îneît atunci cînd pom
pierii au 
pentru a 
ceput de 
declarase 
au trebuit să aștepte în 
fața porții mai bine de 5 
minute, pentr.t a obține 
„liberă trecere".

PENTRU BIBLIOFILI

Printre „amintirile 
limpice" pregătite la Inns
bruck, deosebit de căutată 
a fost „cea mai mică 
carte din lume". Lucra
rea legată în piele, cu 
paginile de mărimea 4x4 
milimetri, cuprinde jură- 
mîntul olimpic tipărit în 8 
limbi.

MAMA Șl FIUL
Specialiștii prezenți Ia 

Innsbruck prevăd un rnare 
viitor foarte tînărului pa
tinator american Allen 
Scott. Ei îl consideră 
un demn urmaș al faimo
șilor campioni Jenkins și 
Button (acum trecuți la 
profesionism), care au do
minat în anii de după 
război toate marile com
petiții de patinaj artistic. 
Joi seara, adolescentul a- 
merican a fost penultimul 
dintre patinatorii care au 
evoluat la „Eisstadion". E- 
xercițiul său foarte cursiv, 
redat cu multă sensibili
tate și avînd momente 
de adevărat balet, a pri
mit o înaltă apreciere 
din partea, publicului și 
arbitrilor. La sfîrșit, în 
„loja" par.ticipanților l-a 
așteptat și l-a îmbrăți
șat mama sa, Barbara 
Scott. Ea a fost campioa
nă olimpică de patinaj 
artistic (la St. Moritz în 
1948) iar acum își antre
nează fiul, care a cucerit 
și el o medalie olimpică 
Deocamdată de bronz. 
Dar Allen are numai 14 
ani... (O curiozitate i în 
timp ce pe Allen Scott 11 
antrenează mama sa, cam
pionul olimpic, Manfred 
Schneldorîer este pregătit 
de... tatăl său).

Mare plictiseală I Nu-s bun de nimic. 
Iarna, pentru mine viața n-are șic

Și din ce motive, am să vă ex...

Fiecare-n lume, orice om adică.
Are-o pasiune, mare ori mai mică

Sau — cum se mai spune — cîte-o...

Unii merg la
Pe-alții către

Doar eu

Poate nu vor
Dar fotbalu-i totul, dacă știi să-l guști.

Iar ă mie-mi place de cînd eram

Celelalte sporturi — și sînt numeroase 
Naș putea susține că nu sînt frumoase

Insă nu-s atita de spectacul...

Fotbalu-ți 
Corner...

oferă satisfacții rare:
11 metri... mingi trimise-n bwe

llențuri... șuturi „bombe"... cîte-o

emoții într-un meci rapid,Ah I Și ce emoții într-un meci rapid.
Cînd pornește mingea precum un bolid, 

lor apărătorii fac la poartă

o

Ăsta-i nervul vieții, care îmi lipsește. 
Pînă-n primăvară mai e mult, firește.

Și mă strînge dorul cum m-ar stringe-un

Fie — după mine — blestemat sezonul 
Care totdeauna mi-a făcut fasonul

Suspe.ndînd o vreme, sportul cu

FLORIN 1ORDACHESCU

PRONOSTICUL IUI
Sonny Liston, campio

nul mondial de box la toa
te categoriile, este con
vins că meciul său cu 
Cassius Clay, care va 
avea loc la 25 februarie, 
la Miami, va avea un dez- 
nodămint rapid, în favoa
rea sa, bineînțeles.

— Cred că meciul va 
dura două reprize sau cel

teatru cînd afară ninge, 
dansuri inima-i împinge, 
stau și-mi mistui dorul după...

jucătorii au 
ori senza- 
minut du-

UN MINUT...

crede cei la minte-nguștl

A'bitrul de fotbal în vacanță
Desen de Fred Ghenădescu

“X.

SONNY LISTON
mult trei ■— a declarat 
Liston. Asta nu însemnea
ză insă că nu trebuie să 
mă pregătesc serios pen
tru acest meci. Și aceasta 
cu atît mai mult cu cit 
cele două intîlniri pe care 
le-am susținut pentru titlu 
n-au durat în total nici... 
6 minute și deci am fost 
prea puțin solicitat I

Q.Q.

S-a inversat cumva fo- 
tografia ? Nu, clișeul a 
fost pus corect în pagină. 
Atunci omul din imaginea 
noastră încearcă poate să 
umble cu... picioarele pe 
tavan ?

Să nu vă punem curio
zitatea la încercare. Sîn- 
tem spectatorii unui an
trenament de sală efectuat 
de maestrul emerit al 
sportului GHEORGHE 
1ANCU. Fiindcă și para- 
șutiștii jac pregătiri sub... 
acoperiș. Ba încă foarte 
intense. Exercițiile la pla
să elastică sînt de neîn
locuit în antrenamentul 
atît de migălos al „atleți- 
lor înălțimilor". Ele impri
mă corpului poziții feluri
te, dezvoltă simțul echili
brului și al orientării, con
solidează reflexele. Pregă
tirea din sală, în timpul 
iernii, este hotărâtoare 
pentru viitoarele evoluții 
aeriene, cînd parașutistul 
plecai de sub pragul no
rilor va ști să-și coordo
neze perfect mișcările, să 
se „înșurubeze" ori să se 
întoarcă pe parcursul se
cundelor numărate ale că
derii libere. Iar apoi, de 
sub cupola parașutei um
flate de aer, să întîlneas- 
că pămîntul cît mai aproa
pe de punctul fix. Nu-i 
deloc ușor...

Foto î V. Tonceanu

In timpul unui meci 
de fotbal, 
de multe 
ția că un 
rează o veșnicie. Astfel, 
minutul 87 a fost In se
zonul trecut cel mai greu 
de suportat pentru portari’, 
categoriei A, deoarece ei 
au fost nevoiți să scoată 
mingea din plasă de 7 ori.

Cele mai „blînde" mi
nute pentru apărări, au 
fost min. 1, 4. 15, 33, 35. 
și 49. singurele în care 
nu s-au marcat goluri.

In primul sfert de oră

Peste puțină vreme ne vom 
reîntîlni pe terenurile de 
fotbal, la meciurile de cam
pionat și de cupă. Jucătorii^ 
după cum citiți în ziare' 
se pregătesc de zor. Ar
bitrii, la fel. Ce-ar fi, zicem 
noi, să se pregătească și... 
spectatorii, în primul rînd 
prin discutarea cîtorva pro
bleme de regulament. Cu- 
noscîndu-le temeinic, iubito
rii fotbalului vor avea oca
zia să-și aducă o contribu
ție importanta la buna des
fășurare a meciurilor, la at
mosfera de sportivitate ce 
trebuie să existe întotdea
una pe teren și în... tribune.

Luîndu-ne, cu voia dv., 
rolul de... examinatori, în
cepem de astăzi seria unor 
întrebări, Ia care găsiți pe 
loc răspunsul, însă cu un 
mic efort : întoreînd ziarul 1

1. Care 
care este 
fotbal ?

este înălțimea șl 
lățimea porții de

(m ?rz i* »'zi
2. Are dreptul o echipă să 

înlocuiască un jucător eli
minat de arbitru ?

®p țuni 
ojuiduj 
IDuțurn

‘(eiedeouȚ
-țao{ DaințnoQxa ap 
'ârețDqD o nxped 
-a țsoj d Ațpedsex inioțpanj 
pup : zoo xnfiuțs un-iiuj)

3. In jocul de fotbal pot 
exista și eliminări ' 
rare ?

tempo-

•(ininiuainndțqaa n 
ui noiaund niiusd

4. Poate fi eliminat 
câtor pentru insultă

euțpro 
: na)

un ju- 
____  ____ adre
sată arbitrului de margine ?

(DQ)

5. Ce se întîmplă cu un 
meci întrerupt, de exemplu, 
în min. 85. din cauza tim
pului sau a... spectatorilor î

(pțduxoo ponoței eg)

6. Ce acordă arbitrul cînd 
din aruncarea de la tușă se 
înscrie direct un gol în 
poarta adversă ?

(pțiDod ep țnn)

7. Dar dacă mingea, îna
inte de a intra în poartă, 
este atinsă de un jucător al 
echipei în atac ? ~ Și în al 
doilea caz : de către un ju
cător al echipei în apărare ?

(țofi ețse ținzna epquiD uj)

8. Ce se acordă dacă din 
aruncarea de la tușă* se tri
mite o minge direct în pro
pria... poartă î

10. Ce se acordă cînd 
portarul, prinzînd mingea, o 
aruncă cu ‘"putere în fața 
unui adversar ?

(xeuxoo)

9 Poate aibitrul de linie
să indice o lovitură de la
11 metri ?

(țdexp iseoD UqniDexd
ui țnp d-i nxjueo ep inxnq
-ID pup înzDO nț inuniN)

(nissnpui 
gxnii.ot ;+' (uauisțifoAv)

N. CHELEMEN 
arbitru de fotbal

au fost înscrise cele mal 
puține puncte (33), spre 
deosebire de ultimul sfert 
de oră, cînd s-au marcat 
cele mai multe (56).

Minutele 5, 20, 32, 57, 
58, 59, 60. 63, 65, 67. 68: 
75. 77. 80. 85. 87 și 88 au 
fost cele mai... crude cu 
plasele porților, mingea 
oprindu-se în ele (spre sa
tisfacția atacanților și de
zolarea portarilor), de 83 
de ori. Iată deci, 17 mi
nute de adevarăt... bom
bardament.

Să vedem ce ne vor 
aduce... minutele în retu
rul campionatului.



Mîine se încheie J. O. de iarna de la Innsbruck
ijfc INNSBRUCK, 1 (prin telefon de la trimisul nostru special, CĂLIN ANTONESCU). Iată-ne la „finișul** Olim-
C piadei albe...

■j K Timp de zece zile am urmărit pe frumoasele baze sportive ale Innsbruck-ului întreceri pasionante, de un ridicat
\ nivel tehnic, pentru laurii olimpici, pentru satisfacția de a urca pe podiumul învingătorilor. Ne mai despart numai 
jl două zile de momentul în care flacăra olimpică de pe Berg Isel va străluci pentru ultima oară la Innsbruck, pen- 
,1 tru a se reaprinde, peste opt luni, la Tokio.
f La fel ca și pină acum, zilele de joi și vineri au oferit spectatorilor prezenți aici, ca și milioanelor de telespectatori
S clin lumea întreagă, prilejul de a admira măiestria celor mai buni sportivi amatori din lume în sporturile de iarnă.
f Iată, mai jos, amănunte și comentarii pe marginea probelor încheiate pînă la ora la care transmit:

trei medalii! Pîrtia pe care au evoluat 
concurentele a măsurat 2450 m cu o di
ferență de nivel de 625 m și 24 de porți 
Cea mai bună coborîtoare a fost Christi 
Haas, care a cîștigat detașat. Noua 
campioană olimpică, în vîrstă de 20 de 
ani, este originală din Kitzbuhel, cu
noscuta stațiune de sporturi de iarnă 
de unde s-a ridicat și fostul triplu cam
pion olimpic Toni Sailer. Deși învinsă 
în această probă (în care s-a clasat pe 
locul 10), schioara franceză Marielle 
Goitschel are satisfacția de a fi deve
nit campioană mondială pe acest an la 
combinata alpină. (După cum se știe, la 
combinată nu se decerne titlul olimpic). 
Clasamentul probei la coborire •— fete : 
1. Christi Haas (Austria) 1:55,39; 2. 
Edith Zimmermann (Austria) 1:56,42;
3. Traudl Hecher (Austria) 1:56,66;
4. Heidi Biebl (Germania) 1:57.87; 5. 
Iiarbi Henneberger (Germania) 1:58,03;

Madeleine Bochalay (Franța) 1:59,11.

CALMAT N-A PUTUT 
REMONTA HANDICAPUL

în proba de patinaj artistic bărbați, 
francezul Allain Calmat n-a mai putut 
reedita succesul repurtat la „europenele" 
de la Grenoble, Aflat pe locul 3 după 
exercițiile impuse, el a remontat la 
„libere", dar nu îndeajuns pentru a cu
ceri primul loc. Patinatorul german 
Schnelldorfer, care conducea după „im
puse", a reușit să se mențină pe locul 
întîi, terminînd învingător cu un avantaj 
consistent, de peste 40 de puncte. Tele
spectatorii noștri care au urmărit a- 
ceastă probă pe micul ecran și-au putut 
da seama de valoarea lui Gilmat care — 
fără cele două căzături — avea toate 
șansele să devină campion olimpic. O 
surpriză, comportarea americanului Allan 
Scott (în vîrstă de 14 ani) care a cu
cerit medalia de bronz, înaintea lui Karo! 
Divin. Clasamentul : 1. Manfred Schnell
dorfer (Germania) 1916.9 p. ; 2. Allain 
Calmat (Franța) 1876,5; 3. Allan Scott 
(S.U.A.) 1873,6; 4. Karol Divin (Ceho
slovacia) 1862,8; 5. Emericli Danzer (Au
stria) 1824,0 p.; 6. Thamas Litz (SUA) 
1764,7.

CAMPIONUL EUROPEAN 
VINGATOR PE „OLYMPIA 

STADION"

TURNEUL DE HOCHEI
Romînia—Norvegia 2—4 (0—1, 2—1, 

0—2). Meciul a oferit o aprigă dispu
tă îiî care — deși învinsă -— echipa noa
stră a jucat ceva mai bine decît în alte 
partide. Ea a pierdut din cauza unor 
greșeli de apărare din repriza a treia 
(în special golul înscris de Varga în 
propria poartă, la scorul de 2—2). Acest 
autogol a cîntărit foarte mult în balanța 
rezultatului. Ca și în jocurile de pînă 
acum, liniile noastre de atac au ratat 
’foarte multe ocazii favorabile. De re
marcat că din cauza indisponibilității lui 
pană și a formei slabe a lui Ioanovicî 
în acest meci echipa R.P.R. a jucat în 
ultimele două reprize numai cu două 
linii de atac. In prima parte a jocului. 
Ideși au rămas de trei ori în inferioritate 
numerică. Galantar, Varga și I. Szabo 
[fiind eliminați pe cîte două minute, ho
cheiștii noștri s-au menținut la nivelul 
norvegienilor. Perioadele dc dominare au 
'dost împărțite. Scorul a fost deschis de 
Olscn în min. 16. în a doua parte a 
întrecerii, echipa romînă a dominat auto
ritar, egalîn.l în min. 21 prin Calamar. 
După două minute, norvegienii iau con- 
Iduceraa prin Petersen apoi egalăm iar 
prin l'arga. Pină în min. 30, avem alte 
ocazii de a înscrie, la șuturile puternice 
trimise de Varga și Czaka.

Ultima repriză este de-a dreptul dra
matică. Noi ratăm prin Andrei iar adver
sarii noștri prin Hansen și Lundberg, 
iln min. 53, Varga înscrie în proprie 
poartă iar după două minere la o gre
șeală a apărării noastre Thalseren fi
xează scorul final la 4—2 pentru Nor
vegia.

Arbitrii Demetz (Italia) și Grillmayer 
(A ustria) au condus echipele:

R&mînia: Crișan — Ione^cu,, Czaka, 
iVarga, Tiriac — I. Szabo, Ferenczi, G. 
Szabo, Biro, Caîa.nar, Andrei, Naghi, 
jFlorescn, Mihăilescu.

Norvegia : Meilerund — Hansen, Gun
derson, Bjerklund. Tliorcnson — Sinef- 
Ijedd, Elvencs, Petersen, Larsen, Tlial- 
seren, Martinsen, Olafssen, Lundberg, 
Olsen.

dele Austria—Polonia, Ungaria—Romînia 
Iugoslavia—Norvegia și Japonia—Italia.

Echipa U.R.S.S. virtuală 
campioană olimpică

grupa A s-au disputat ieri parti- 
penultimei etape. Intr-unui din 
mai importante jocuri, echipa 

a repurtat victoria asupra 
4—2 ’ ’ '

întrecere echilibrată în grupa B
Jocurile grupei B a turneului de ho

chei se caracterizează printr-un sensibil 
echilibru de forțe. De altfel, cititorii 
noștri au remarcat, din rezultatele de 
ipînă acum, că în marea majoritate a 
partidelor victoriile au fost obținute la 
'■diferențe mici și după oscilații de scor 
«de-a dreptul pasionante. Meciurile eta
pei a cin cea, desfășurată în întregime 
Ijoi, n-au făcut excepție de la această 
regulă. De meciul Romînia—Norvegia, 
decis în ultimele 7 minute, ne-am ocu
pat mai sus. Deosebit de interesantă a 
fost desfășurarea partidei Polonia—Ja
ponia, socotită „derbiul seriei". Japo
nezii, au reușit să producă o mare 
surpriză, „servinl" liderului prima sa 
Infjîngere din turneu. După o repriză 
egală (0—0), polonezii deschid sco
rul (min. 22) prin Kilianowicz. In 
min. 33 Masahiro egalează și repri
ma secundă se încheie astfel cu 1—1. 
lîn ultima parte a disputei, Fonfara mar
chează de două ori pentru Polonia, care 
conduce cu 3—1, ou 7 mimte înainte 
ide terminarea jocului! Se părea că ni
mic nu mai poate schimba rezultatul, 
mai ales că mai trec alte trei minute 
fără a se marca. între minutele 56 și 60, 
Ijaponezi atacă dezlănțuit și înscriu de 
3 ori (prin Masahiro, de două ori, și 
iMahamoto), sinxgînd o victorie care-i 
menține în luptă Jirectă pentru primul 
loc. Rezultat final : Japonia—Polonia 
4—3 (0—0, 1—1, 3—2).

Iugoslavia a întrecut Ungaria la mare 
luptă cu 4—2 (2—2, 1—0, 1—0) iar 
[Austria s-a impus de-abia în ultima re
priză în fața Italiei 5—3 (1—1, 1—1, 
3-1).

In urma acestor rezultate, clasamentul 
grupei B se

1. Polonia
2. Austria
3. Iugoslavia
4. Japonia
5. Norvegia

Romînia 
Italia

8 Ungaria

In 
dele 
cele 
U.R.S.S.
Suediei cu scorul de 4—2 (1—1,
1—0, 2—1). A fost una din cele mai 
interesante partide ale turneului, atît 
prin echilibrul valoric al echipelor cît 
și prin evoluția scorului. Hocheiștii 
sovietici au deschis scorul prin fun
dașul Ragulin, în primele minute. 
Sfîrșitul reprizei găsește însă egali
tate pe tabela de marcaj, suedezii în
scriind prin Orlund în minutul 17. 
Repriza a doua este foarte echilibrată; 
în această parte, sovieticii reușesc să ia 
conducerea, înscriind prin Ivanov. 
Ultima repriză începe cu atacuri fur
tunoase ale echipei Suediei și Orlund 
aduce din nou egalarea: 2—2. Echipa 
sovietică își intensifică atacurile, că
rora suedezii le fac față tot mai greu. 
In minutul 46 Volkov aduce din nou 
conducerea pentru formația U.R.S.S., 
iar în minutul 50 fundașul Kuskin mar
chează ultimul punct al acestei partide. 
De remarcat că 3 din golurile echi
pei învingătoare au fost marcate de 
fundași (Ragulin, Ivanov, Kuskin).

Echipa Germaniei a întrecut foarte 
greu pe cea a Elveției, care conducea 
înaintea ultimei reprize cu 4—2. Sco
rul final: 6—5 (2—3, 0—1, 4-1) pen
tru Germania. Este prima victorie a 
echipei germane în turneul final. Una 
din surprizele turneului a fost înregis
trată în meciul Finlanda - S.U.A. 
Mulțumită avantajului de două goluri 
pe care le-au luat în repriza primă, 
finlandezii au cucerit o frumoasă vic
torie. Rezultat final Finlanda-S.U.A. 
3—2 (2—0, 1—1, 0—1).

In ultimul meci de aseară, echipa 
Cehoslovaciei a întrecut pe cea a Ca
nadei cu scorul de 3—1 (0-0, 0-1, 3-0). 
Prima repriză a fost egală. In cea de-a 
doua, canadienii au dominat mai mult 
și au înscris prin Seiling, în min. 35. 
in ultimele zece minute, cehoslovacii 
înscriu de trei ori prin Klapac, Holik și 
Cerny, asigurîndu-și astfel victoria.

în urma înfringerii canadienilor, e- 
chipa U.R.S.S. este virtuală cîștigă- 
toare, avînd avantajul unui golaveraj 
excelent.

în urma acestor rezultate, clasamen-
tul grupei A este următorul:

1. U.R.S.S. 6 6 0 0 51: 8 12
2. Cehoslovacia 6 5 0 1 35:11 10
3. Canada 6 5 0 1 30:14 10
4. Suedia 6 4 0 2 39:13 8
5. Finlanda 6 2 0 4 9:29 4
6. S. U. A. 6 1 0 5 22:30 2
7. Germania 6 1 0 5 11:48 2
8. Elveția 6 0 0 6 6:50 0

Azi, în ultima etapă a turneului:
Finlanda — Germania, S.U.A. — El
veția, Cehoslovacia — Suedia și 
U.R.S.S.—Canada.

SCHIOARELE SOVIETICE AU 
CÎȘTIGAT ȘTAFETA

6.

ÎN- 
EIS-

6.
7.

prezintă astfel :

1
1
1
1
2
3
4
5

5
5
5
5
5
5
5
5

4
3
3
3
3
1
1
0

0
1
1
1
0
1 
o 
o

26: 9
21:15 
22:20 
23:21 
24:13 
17:23 
14:30
9:25

8
7
7
7
6
3
2
0

Prezentînd o echipă alcătuită din 
dubla campioană olimpică Klaudia 
Boiarskih, Alevtina Kolcina și Evdo- 
chia Mekșilo, reprezentativa U.R.S.S. 
a cîștigat vineri proba de ștafetă 3x5 
km, schioarele sovietice luîndu-și ast
fel revanșa asupra celor suedeze, care 
cîștigaseră titlul olimpic la Squaw 
Valley. Deși în cursul nopții de joi 
spre vineri la Seefeld a nins, organi
zatorii au netezit traseul în cursul 
dimineții, astfel că pîrtia s-a prezen
tat în condiții optime.

1. U.R.S.S. 59:20,2; 2. Suedia lh 
01:27,0; 3. Finlanda lh 02:45,1; 4. Ger
mania lh 04:29,9; 5. Bulgaria lh 
06:40,4; 6. Cehoslovacia lh 08:42,8.

5.

REVANSA SCHIOARELOR
AUSTRIECE

Azi sînt
gia—Austria, Iugoslavia—Polonia, Ilo- 
tnînia—Italia și Ungaria—Japonia iar 
xnîine, în ultima etapă, se dispută parti-

jocurile : Norve-programate
Iugoslavia—Polonia, 
și Ungaria—Japonia

După succesul net al surorilor Goit- 
schel. in probele de slalom, schioarele 
austriece au ținut să-și dove leased măie
stria in proba de coborire, desfășurată 
joi, pe pîrtia de pe muntele Hoadl. Și, 
intr-adevăr, lor le-au revenit toate cele

nanului Richard Mc. Dermott și norve
gianului Knut Johannesen, iată că spor
tivii sovietici se impun la 1500 m.. prin 
campionul european absolut de la Oslo, 
Ant Antson. Deși pista nu s-a prezentat 
în cele mai bune co-ndițiuni, studentul 
din Tallin, în vîrstă de 25 de ani (înalt 
de 1,39 in și cu o greutate de 85 kg.) 
a obținut un timp foarte bun, clasîndu-se 
pe primul loc. In mod surprinzător, el 
n-a avut adversari periculoși în concu- 
renții scandinavi, ci în olandezul Ver- 
kerk, clasat — de altfel -— pe locul 
secund. AI ți doi patinatori sovietici au 
intrat între primii șase clasați, în timp 
ce ,,veteranul11 Grișin nu a putut ține 
pasul, terminînd pc locul 11. Iată clasa
mentul probei de patinaj viteză 1500 m.: 
1. Ant Antson (URSS) 2:10 3; 2. Cor
nelius Verkerk (Olanda) 2:10.6; 3. 
Willy Haugen (Norvegia) 2:11,2; 4. 
Juko Launonen (Fini.) 2:11,9; 5. Lev 
Zaițev (URSS) 2:12,1; 6. Eduard Matu- 
șevici (URSS) 2:12,2.

JONNY NILSON REDMVUS !
Actualul sezon a fost destul de 

slab pentru campionul mondial absolut 
de anul trecut, patinatorul vitezist sue
dez Jonny Nilson. Și la Olimpiadă 
participarea sa de pînă acum a fost 
anonimă. Iată însă că în ultima pro
bă a concursului de patinaj viteză, cea 
de 10.000 m, el a ținut să-și confirme 
clasa mondială, ctștigînd titlul olim
pic la netă diferență de al doilea cla
sat. Noul campion olimpic, în vîrstă 
de 21 de ani, este student la Politeh
nică, 
start 
nice;

1.

Cursa
34 de

de 10.000 m a reunit la 
concurenți. Rezultate teh-

Jonny Nilson (Suedia) 15:50,1;
Fred Mayer (Norvegia) 16;06,0: 

Knut
Ruth

16:08,6;
16:08,7;
16:19,3.

2.
3.
4.

Johannessen (Norv.) 16:06,3; 
Gerus Liebrechts (Olanda) 
5. Ant Antson (U.R.S.S.) 

6. Viktor Kosicikin (U.R.S.S.)

ITALIENII ÎNVINS! SI LA 
BOBUL DE 4 PERSOANE !
După ce au pierdut medalia de aur 

la bobul pentru 2 persoane, italienii 
au suferit o decepție și la bobul de 
4 persoane. Atît echipajul condus de 
Zardini (campion mondial în 1963), 
cît și cel al vestitului Monti, au fost 
întrecute în cele trei zile cît au durat 
întrecerile. Victoria a revenit echipaju
lui canadian V. Etnery, J. Emery, D. 
Ankin, P. Kirly, datorită în mare mă
sură timpului excelent realizat în 
prima coborire: 1:02,56, care a consti
tuit și un record al pîrtiei. Pe cele 
patru manșe, Canada I a totalizat 
4:14,46/100. Pentru medaliile de argint

i

SIXTEN JERNBERG

și de bronz echipajele Austria. 1 (cor 
dus de Taller) și Italia II (cooâtis (1 
Monti) au dat o luptă strînsă, decis 
de sutimi 
cucerit de 
al treilea 
Urmează 
4:15,89/100; 5. Germania
6. S.U.A. "
min condus de 1. Panțuru s-a clas; 
pe locul XV, totalizing 4:19,80/10*

★
de întreceri, clasamet 
se prezintă astfel: 
aur — 8 de argint - 

Austria 3—5—3; .

de secundă. Locul II a fo: 
austrieci cu 4:15,48/100, ir 
de Italia II cu 4:15,60/101 
în clasament: 4. Italia

4:16,19/101 
4:17,23/100. Echipajul re

După 10 zile 
tul pe medalii 
U.R.S.S. 10 de 
5 de bronz; 2. 
Franța 3—4—0; 4. Germania 3—3—1
5. Finlanda 3—2—3; 6. Norvegi
2—6—5; 7. Suedia 2—2—1; 8, S.U./ 
1—1—2; 9. Olanda 1—1—0; 10. C; 
nada 1—0—2: 11. Anglia 1—0—0; 1: 
Italia 0—1—3; 13. R.P.D. Ctjrgean 
0—1—0. * <'

După ce în primele două probe de pa
tinaj viteză victoriile au revenit ameri-

yiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiniiiiiiitiiiiniRiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii|iiniiiiniiiiiiiiiiiiiiiininiiiiiiiii)i, iuiiriii!

Săptămâna viitoare

Două evenimente importante la tenis de masă
• MARTI, LA CLUJ : CSM — VOROS METEOR 

BUCUREȘTI : ÎNCEPE

Echipa Voroș Meteor Budapesta, de la stingă la dreapta; 
lancso, Fdldy și Fahazi.

§ Săptămîna care va începe aduce un bogat pro- 
Ș gram competițional internațional pentru fruntașii te- 
= nisuiui de masă de la noi. Marți după-amiază, 
= publicul clujean va putea asista la un spectacol deo- 
= sebit : întîlnirea masculină CSM — Voroș Meteor 
= Budapesta, contînd pentru semifinalele „Cupei cam- 
= pionilor europeni". Pentru a se califica în această 
= fază,’ CSM a eliminat pe campioanele Franței, AC

BUDAPESTA ÎN SEMIFINALA C.C.E.
TURNEUL INTERNAȚIONAL

Sportif de Fontenay cu 5—0 și a R.F. Germane, PSV 
Stuttgart cu 5—1, iar Voroș Meteor a dispus de 
campioanele Luxemburgului, Red Boys Differdange 
(5—0) și a R. P. Polone, Sparta Varșovia, (5—2).

Formația oaspe. care va sosi luni la Cluj, cuprinde 
pe jucătorii Janoș Fahazi, Fbldy și Jozsef lancso. 
Primul are 20 de ani, este cel mai bun jucător al 
echipei și este component de bază al reprezentativei 
R. P. Ungare, avînd la activ o serie de rezultate va- 

are o în-

JOI, LA

echipei și este component dt
R. P. Ungare, avînd la activ _ __ ___ ________  ._
loroase. Cel de al doilea, Foldy (29 ani), are o în
delungată experiență competițională și a fost ani, 
de-a rîndul, membru al selecționatei' maghiare. El 
este căpitanul echipei. Al treilea jucător, lancso, s-a 
făcut remarcat mai ales în timpul junioratului.

Lotul clujean din care va fi alcătuită formația, are 
_— : A. Reti, D. Giuraiucă, R. Negulescu,
Gh. Cobîrzan, M. Badea și St. Sentivani. Așa cum ne 
relatează corespondentul nostru, P. Radvani, toți a- 
ceștia se pregătesc cu asiduitate sub îndrumarea an- ■' 
trenorului emerit F. Paneth. Zilele acestea au loc ulti
mele pregătiri, după care antrenorul F. Paneth va 
desemna pe cei trei jucători care vor reprezenta 
CSM în partida cu Voroș Meteor.

șase jucători : A. Reti, D. Giurg
Gh. Cobîrzan, M. Badea și St. Sc........ ......... .
relatează corespondentul nostru, P. Radvani, toți

TURNEUL INTERNATIONAL ÎNCEPE JOI 
LA BUCUREȘTI

In cadrul acestei interesante competiții se vor des
fășura șapte probe : echipe femei, echipe bărbați, 
simplu femei, simplu bărbați, dublu femei, dublu 
bărbați și dublu mixt. In primele două probe, meciu
rile se vor disputa sistem turneu (fiecare cu fiecare), 
iar în celelalte, formula va fi eliminatorie.

După cum se știe, la întreceri vor lua parte echi
pele R. P. Ungare (băieți și fete), R. S. F. Iugo
slavia (băieți), Angliei (fete), R. S. Cehoslovace (bă
ieți și fete), R. F. Germane (fete) și bineînțeles for
mațiile țării noastre.

Ținînd seama că la concursul internațional, care 
va fi găzduit de sala Floreasca, vor fi prezente unele 
din cele mai bune „palete11 de pe continent, este 
sigur că pasionați! tenisului de masă din Capitală 
vor avea ocazia să urmărească partide spectaculoase 
și de un-ridicat nivel tehnic.
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