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de tenis de masă Royal Stan
dard Liege au pierdut trenul la 
Budapesta, meciul Royal Stan
dard Liige — C.S.M. Cluj care 
trebuia să se desfășoare vineri

după-amiază nu s-a putut dispu
ta. Partida va avea loc sîmbătă 
de la ora 18 în sala de la stadio
nul Republicii. Oaspeții sînt aș
teptați să sosească astăzi dimi
neață.

• Un nou concurs de triatlon

Noutăți din activitateaCONCURSURI PENTRU TRECEREA NORMELOR INSIGNEI DE POLISPORTIV
sportiva de mase

Succesul de care s-a bucu
rat concursul de triatlon orga
nizat zilele trecute a determi
nat consiliul orășenesc UCFS 
București să organizeze o nouă 
întrecere de popularizare a tri- 
ationuiui în rîndul tineretului.

Concursul va avea loo în 
zilele de 7 și 8 noiembrie, par- 
ticipanții urmind să evolueze 
la înot, fir șî cros. Pot parti
cipa toți tinerii doritori, indife
rent de virstă-

® HELENIO HERRERA SOSEȘTE AZI IN CAPITALĂ
Cunoscutul antrenor Helenio 

Herrera de la Internazionale Mi
lano va sosi în cursul zilei de 
azi în Capitală. El va urmări 
meciul de ia Brașov dintre 
Steagul roșu și Dinamo Bucu
rești. Bineînțeles, privirile lui 
vor fi îndreptate în spe
cial spre jocul formației bucureș- 
tene Dinamo, viitoarea adversa
ră a lui Internazionale Milano 
în „Cupa Campionilor Europeni".

La Brănești, ca și în alte 
localități din raionul Lehliu, au 
loc numeroase întreceri pentru 
trecerea normelor Insignei de 
polisportiv. De un deosebit in
teres se bucură concursurile or
ganizate de asociația sportivă 
Știința de Ia școala medie din 
Brănești. Din cei 360 de elevi 
înscriși pe listele de concurs 180 
au trecut pînă acum normele 
prevăzute și în curînd vor primi 
frumoasa insignă. în fotografia 
alăturată, eleva Ecaterina Baicu 
evoluînd în proba de aruncarea 
greutății. (C. Popescu — co- 
resu.).PREGĂTIRI PENTRU SEZONUL SPORTIV DE IARNA

în orașul Cărei s-au luat mă
suri pentru buna desfășurare a 
sezonului sportiv de iarnă. Ast
fel, în parcul Libertății se va 
amenaja un patinoar. Ia centrul

de scrimă instruc
torul sportiv Gh. 
Androne va iniția 
în tainele aces
tui sport 25 de ti
neri și tinere, 
instructorii 
Murvai (tenis
masă) și Mihai Me- 
saroș (baschet și 
handbal) se vor 
ocupa do peste 
100 de copii. (V. 
Săsăranu — co
resp. reg.).

iar 
Gh.

de

NOI MEMBRI AI UCFS
Sf. 

numărul 
UCFS a 

ultimul 
aproape

sportului.

în raionul 
Gheorghe 
membrilor 
crescut în 
timp cu
2 000 de iubitori ai 
în prezent în asociațiile spor
tive de aici activează peste 
23 000 de oameni ai muncii.

(Gh. Briotă — coresp.).
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Handbalul Iși încheie
prima parte a campionatului

• KLTiriA ETAPĂ

A CAMPIONITULBI

REPUBLICAN

DE GIMNASTICĂ
In zilele de 14 și 15 noiem

brie este programată în Ca
pitală etapa a patra, și ultima, 
a campionatului R. P. Romtne 
la gimnastică. Vor lua parte 
la întreceri gimnaști și gimnas
te ale echipelor participante ia 
primele trei etape ale campio
natul;- . Concursul va avea loc 
în Sala Floreasca.

Luni 16 noiembrie, tot în 
Capitală, este programată șe
dința de analiză a activită
ții desfășurate de federația de 
gimnastică pe anul în curs. 
Vor lua parte președinți ai co
misiilor regionale de gimnasti
că, antrenori, arbitri.
^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^

De fa stingă» Octavian Popescu, Racsi, Știrbei, Nunweiller VI și Țtrlea 
văzu{i de Neagu Radulescu

FOTBAL: La startul etapei a X-a, toate echipele

Așadar, de mîine campionatul 
categoriei A se desfășoară iar 
cu toate motoarele în plin. 
După șapte duminici ceva mai 
liniștite, iubitorii fotbalului 
din Capitală vor umple din 
nou căile de acces, care 
duc la marele nostru stadion 
„23 August*.

CE SPORT PREFERAȚI?

înotul - sport ul tuturor vîrstelor!
La rubrica „Ce sport preferați ?“ publicăm astăzi materialul 

maestrului sportului Alexandru Popescu, campion și recordman 
al țării la înot. Cunoscutul nostru sportiv ii îndeamnă pe copii, 
tineri și vîrstnicî să practice această frumoasă și utilă disciplină 
sportivă. El ne arată care sînt foloasele practicării înotului.

Influenta înotului asupra creș
terii și dezvoltării organismului 
este pe deplin confirmată de 
practică. Oamenii care prac
tică înotul continuu și organizat 
sînt în general mai inalfi și mai 
bine legați. Avind în vedere că 
folosesc apa ca factor de călire în 
mai mare măsură decît semenii 
lor, ei posedă o apreciabilă rezis
tentă la îmbolnăviri și la desele 
schimbări ale mediului.

Copilul, care frecventează ba
zinul acoperit în timpul iernii.

Reluarea, așteptată cu nerăb
dare, coincide cu o etapă de 
mare atracție. Toți ochii sînt 
ațintiți mai întîi asupra parti
delor pe care le vor susține 
Dinamo, Rapid și Steaua, ab
sente pe perioada J.O., de la 
întrecerea formațiilor de primă 
categorie. De altfel, echipele 
Steaua și Dinamo din București 

este ultimul din familie care 
poate contracta o răceală. Re
zistenta acestor practican.fi ai 
înotului la desele schimbări de 
temperatură, care generează a- 
fecțiuni ale aparatului respira
tor, este atit de mare incit prac
tic se poate spune că devin i- 
munt fată de acest gen de afec
țiuni ale organismului.

In altă ordine de idei trebuie 
arătat că înotul are multiple a- 
plicatii ca caracter terapeutic. 
Este suficient un exemplu pen

susțin mîine partide care au 
făcut tradiție în fotbalul nos
tru: militarii vor primi replica 
echipei Petrolul, în timp ce 
formația dinamovistă va evolua 
în orașul de la poalele Tîmpei. 
In perspectivă, două jocuri de 
mare interes, cu rezultate nu 
tocmai simplu de prevăzut; pen
tru că, chibzuind șansele, va 

tru a vă da seama de uriașele 
posibilități de influențare a or
ganismului pe care le are acest 
sport. John Konrads, omul care 
a uimit lumea întreagă cu nu
meroasele sale recorduri mon
diale in probele de semifond și 
fond, a ajuns pentru prima oa
ră pe marginea unui bazin de 
înot la 6 ani, fiind îndrumat de 
medic. Intr-adevăr, picioarele 
micului John purtau amprenta po
liomielitei pe care acesta o avu
sese la puțin timo după naștere. 
Dintr-un deficient fizic, înotul a 
făcui in numai 6 ani un tinăr

ALEXANDRU POPESCU
campion șî recordman de înot 

al R. P. It o mine

(Continuare în pag. a 2-a) 

trebui să se țină seama nu nu
mai de avantajul terenului (in
sensibil la București), ci și de 
surplusul de omogenitate cu 
care se prezintă la jocuri 
Petrolul și Steagul roșu, ambele 
avind, în momentul de față, 
ceea ce se cheamă „meciuri în 
picioare66.

Același considerent pune sub 
semnul întrebării și rezultatul de 
la Craiova, deși în această lo
calitate formația feroviară va 
întîlni pe actuala deținătoare a 
lanternei roșii. Vor reuși oare 
fotbaliștii de la Rapid — mult 
mai experimentați — să se 
„regăsească" în această partidă 
în care gazdele țin să realizeze 
prima victorie pe teren pro
priu? In orice caz, trebuie spus 
că antrenorul Gheorghe Stăncu- 
lescu, observator federal la me
ciul desfășurat duminica tre
cută între UT A și Știința Cra
iova, a avut frumoase aprecieri 
la adresa echipei craiovene, care, 
deși în deplasare, a acționat 
deschis, atacînd cu curaj butu
rile apărate de portarul Wei- 
chelt.

Echipa Progresul are prima 
șansă în meciul cu U.T.A.

G. N1COLAESCU

(Continuare în pag. a 5-a)

lată-ne în ajunul ultimei 
etape a turului campionatelor 
de handbal, etapă care — ca 
toate celelalte — este aștep
tată cu un interes neștirbit. în
cepută la 6 septembrie și conti
nuată cu regularitate duminici} 
de duminică (una din condițiile 
de bază care contribuie la reu
șita campionatului), întrecerea 
celor 40 de echipe a avut o 
desfășurare generală interesantă, 

Irina Naghi (Știința București) în acțiune... Ea va respinge 
o minge aruncată plasat de Drasser (C.S.M. Sibiu). Fază din 

partida Știința București — C.S.M. Sibiu (9—8)
Foto: T. Roibu

de un nivel tehnic destul de 
bun.

Lupta pentru clasament con
tinuă cu aceeași ardoare în 
toate sectoarele. Dinamo Bucu
rești și Rafinăria Teleajen, de 
pildă, sînt echipe sigure că 
termină sezonul de toamnă pe 
primul loc. Dar, pentru că 
există un „dar* și la aceste 
echipe, ele sînt interesate și de 
realizarea unei diferențe de 
puncte care să le asigure în 
retur o bază solidă de plecare 
în cucerirea definitivă a pri
mului loc. Cît privește cele
lalte formații, unele (Steaua, 
Știința București, C.S.M. Reși
ța, Rulmentul Brașov etc.) do
resc să se mențină în imediata 
vecinătate a liderilor pentru a 
asalta în primăvară cu mai 
mult succes locurile fruntașe; 
altele luptă pentru evitarea re
trogradării. Pentru toate, ulti
ma etapă reprezintă o posibi

litate de îmbunătățire a cla
samentului.

De aici și perspectivele jocu
rilor acestei etape, pe care noi 
le dorim îndeplinite printr-un 
joc de calitate și sportiv. Și 
pentru că este vorba de ultima 
etapă, să amintim jocurile ei:

MASCULIN I: Voința Sighi
șoara—Știința Galați, Steaua 
București — Dinamo Brașov, 
Tractorul Brașov—Știința Petro- 

șeni, Știința Timișoara—Dinamo 
Bacău, Dinamo București — 
Știința Tg. Mureș.

MASCULIN II : Cauciucul 
Onești—Știința București, Re
colta Hălchiu—Tehnometal Ti
mișoara, Rafinăria Teleajen— 
C.S.M. Reșița, Voința Sibiu—> 
Știința Cluj, Rapid București—■ 
C.S.M.S. Iași.

FEMININ I: Știința Cluj— 
Știința București, S.S.E. Plo
iești—Confecția București, S.S.E. 
Timișoara — Tr actorul Brașov, 
Mureșul Tg. Mureș—Știința Ti
mișoara, Rapid București—C.S.M. 
Sibiu.

FEMININ II : Record Mediaș- 
Favorit Oradea, S.S.E. Petro- 
șeni—Progresul București, Elec
tromagnetica București—Voința 
Sighișoara, Voința Odorhei 
Constructorul Timișoara, Știința 
Galați—Rulmentul Brașov.

Din lecturarea lor rezultă șt 
interesul trezit de fiecare.

practican.fi


DIN VIAJA ORGANIZAJIEI NOASIBf

UN REZULTAT FRUMOS, DAR... SĂ NU NE CULCĂM PE LAURI!
Cum muncim pentru buna desfășurare 

a campionatului asociației
Sportivii gălățeni au realizat cu pri

lejui celei mai mari competiții de mase 
organizată vreodată la noi, Spartachia- 
da republicană, o performanță remar
cabilă: locul 5 în clasament, în ime
diata vecinătate a unor regiuni cu tra
diții puternice în sport.

N-a fost, firește, o performanță în- 
tîmplătoare. La realizarea ei și-au adus 
contribuția, printr-un efort colectiv, 
sportivi și activiști sportivi, organe și 
organizații de mase, tineretul din re
giune. De la prima acțiune concretă 
— prelucrarea regulamentului competi
ției — și pînă la consumarea ultimei 
probe a finalelor a fost străbătut un 
drum lung care a cerut stăruință și 
pricepere dar și mult entuziasm. Un 
număr de 1 500 regulamente multipli
cate pe plan local; 6 200 de afișe tipă
rite! confecționarea a 98 de panouri, 
357 de lozinci și 33 de vitrine sportive, 
243 de conferințe ținute în cadrul între
prinderilor și al căminelor culturale, zeci 
de articole publicate în presa locală, 
iată mijloacele concrete ale unei munci 
rodnice de popularizare a competiției; 
300 de instructori sportivi, antrenori și 
profesori de educație fizică au asigu
rat asistența tehnică în asociațiile spor
tive de la orașe; 600 cadre de specia
litate și 124 de echipe-model s-au de
plasat în același scop la sate j aproape 
1 500 de instructori sportivi nou inițiali; 
458 de terenuri sportive reamenajate 
iar alte 153 de terenuri sportive noi — 
iată alți factori care au asigurat con
dițiile tehnico-materiale și au permis 
cuprinderea în întrecerile primei etape 
a marii competiții, a unui număr de 
296 279 de tineri și tinere. Au urmat 
apoi fazele superioare, 7 015 parti
cipant în etapele raionale și orășenești, 
1 014 în cea pe regiune, cînd accentul 
s-a mutat îndeosebi pe calitate. Și o 
ultimă etapă — finala. Locurile obți
nute la box și volei (3), baschet, ci
clism, haltere, lupte și motociclism 
(5) au asigurat regiunii Galați un 
punctaj bun — 144 — și locul fruntaș 
amintit. Numele unor sportivi ca Petre 
Poalelungi (lupte libere), Vladimir 
Hrehoreț (lupte clasice), Gica Manafu 
și Costel Săvinuță (natațic) etc., au 
fost înscrise printre acelea ale frunta
șilor finalelor. Alți numeroși tineri des-

ÎNOTUL - SPORTUL 
TUTUROR VÎRSTELOR!

(Urmare din pag. 1)
bine dezvoltat, care a devenit apoi cel 
mai bun înotător din lume.

Autorul acestor rinduri a devenit 
înotător datorită recomandării medicu
lui. La 13 ani jucam fotbal în cadrul 
unei echipe de pitici. Avînd în vedere 
că în copilărie suferisem de o afec
țiune a aparatului respirator ale că
rei urme se accentuaseră, medicul m-a 
îndrumat spre practicarea înotului spu- 
nîndu-mi că este singurul sport care 
nu numai că nu vine in contradicție 
cu boala respectivă, ci — dimpotrivă 
—• contribuie la vindecarea ei. După 
numai doi ani medicul nu a mai putut 
identified nici o urmă a vechii afec
țiuni.

învățarea și practicarea înotului de 
la cele mai fragede vîrste constituie 
un avantaj de care se bucură puține 
sporturi în afara înotului. Influența po
zitivă pe care o are înotul asupra a- 
eestor copii este foarte mare. S-au fă

DOUĂ ASOCIAȚII SPORTIVE FRUNTAȘE
Asociațiile din orașul Brașov au ob

ținut, în cursul acestui an, însemnate 
realizări în acțiunea de atragere a u- 
nui număr cît mai mare de oameni ai 
muncii pe terenurile de sport. Astfel, 
Ta startul primelor concursuri ale Spar
tachiadei republicane au fost prezenți 
aproape 50.000 de tineri și vîrstnici. 
Cu prilejul acestor întreceri, numefoși 
participanți și-au trecut și probele In
signei de polisportiv. La ora actuală 
sînt 4200 de purtători ai acestei in
signe. Alți 4500 de tineri au îndepli
nit 4—5 norme. Au fost organizate 362 
de excursii cu peste 50.000 de parti
cipanți, iar de la începutul anului și 
pînă în prezent au avut loc 213 „du
minici cultural-sportive".

In întrecerea pentru realizarea și 
depășirea obiectivelor sportive propuse

SPORTUL POPULAR
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coperiți cu prilejul marii întreceri, ta
lente autentice, își desăvîrșesc pregăti
rea pentru a putea trece cît de curînd 
pragul consacrării.

Dar, așa cum se sublinia și în recenta 
trecere în revistă a întrecerilor Sparta- 
chiadei republicane organizată pe plan 
regional, performanța realizată obligă. 
S-a relevat cu acest prilej că există 
pe alocuri o tendință de automulțumire. 
O analiză amănunțită dovedește cît de 
nejustificată este aceasta. Fiindcă în- 
tr-o serie de ramuri sportive, regiu
nea Galați este încă „descoperită", re
zultatele înregistrate sînt modeste, sub 
nivelul cerințelor. Nu trebuie să se 
treacă ușor cu vederea că atletismul, 
gimnastica și natația, de pildă, au ocu
pat la finalele Spartachiadei republica
ne locuri Ia periferia clasamentului, de 
la 10 în jos... o „carte de vizită" cu 
care sportivii și activiștii sportivi, din 
această regiune nu prea se pot lăuda. 
Tn atletism mai ales, se muncește slab, 
de multe ori în sistem-campanie. Lip
sește preocuparea pentru promovarea 
unor inițiative valoroase, nu există con
tinuitate.' In activitatea atletică, nu par
ticipă toți factorii interesați să ridice 
această ramură sportivă de bază, pe o 
treaptă superioară. Totul se limitează 
la un profesor, doi în Galați, Brăila și 
Focșani și... cam atît. Organele și or
ganizațiile sportive nu manifestă sufi
cient interes pentru inițierea unor ins
tructori sportivi care să constituie prin
cipalii colaboratori ai profesorilor de 
educație fizică și ai antrenorilor de 
atletism. Munca de selecție în școlile 
sportive de elevi, pepiniere ale perforj 
manței, este formală. Ea trădează lipsă 
de exigență. Cum poate fi apreciată 
altfel încadrarea secției de atletism a 
S.S.E. Galați doar cu profesori care 
și-au completat normele î Dar desfiin
țarea secției de atletism a S.S.E. Brăila 
pentru lipsă de a ctivitate ? Să adăugăm 
la toate acestea că activul comisiei re
gionale de atletism își ține ședințele 
cînd... își aduce aminte 1 î

Tn ce privește gimnastica, doar doi 
profesori (și amîndoi din Galați) lu
crează cu sportivi de categorii superi
oare. Restul profesorilor, peste 80 în 
orașele Galați și Brăila... Iar în nata- 
ție, lucrurile nu stau mai strălucit 

cut cercetări și statistici care au de
monstrat că micii înotători sînt mult 
mai dezvoltați fizic și funcțional decit 
ceilalți copii. în această ordine de idei 
trebuie să arătăm că acești copii sînt, 
în general, mai înalți decit semenii lor 
în. medie cu 2—6 cm. De asemenea și 
greutatea lor crește aproximativ pro
porțional cu creșterea în înălțime. A- 
ceste date vin să demonstreze puter
nica influență pozitivă pe care o are 
înotul asupra creșterii și dezvoltării ce
lor mici.

Un ultim aspect este înotul sportiv 
de performanță. Practicarea continuă 
și organizată a acestui spori generea
ză o dezvoltare fizică și funcțională 
deosebită, cum de altfel puține spor
turi sînt capabile să o dea.

în concluzie, înotul este un sport de 
bază și datorită efectelor binefăcătoa
re pe care le are asupra tinerilor și 
oîrstnicilor este necesar să fie învă
țat și practicai de mase iot mai largi.

pe anul 1964 au fost angrenate 104 
asociații. C.S.O. Brașov a stabilit un 
clasament, pe două categorii, în aceas
tă „dispută". Asociația DEZROBIREA 
a primit cupa pentru rodnica activitate 
sportivă de mase pe care a desfășu- 
rat-o, fiind urmată, în ordine, de Po
ligrafia, Creația, Drum Nou Cristian, 
Pielăria, Temelia, etc. Consiliul asocia
ției sportive RULMENTUL a fost pre
miat pentru frumoasele rezultate obți
nute de membrii UCFS, în competițiile 
de performanță. Alte asociații eviden
țiate pe această linie sînt 1 Torpedo 
Zărnești, Partizanul Roșu, Precizia Să- 
cele și Voința Brașov.

Asociațiile Rulmentul și Dezrobirea, 
desemnate cîștigătoare ale întrecerii, 
merită toată lauda. De la ele, ca și de 
la celelalte asociații brașovene, se 
așteaptă noi succese, la nivelul condi
țiilor și posibilităților de care dispun.

C, GRUIA —. cojrcsg, reg.

Trăgînd toate învățămintele, toate 
concluziile critice, comisiile pe ramură de 
sport respective ca și altele care se 
prezintă deficitar trebuie să treacă 
fără întîrziere la o muncă de perspec
tivă, să facă să dispară o serie de 
fenomene (care nu sînt noi) ca for
malismul, munca de mîntuială, cifrele 
umflate, spiritul concesiv în fața unor 
rezultate modeste. Trebuie elaborate 
măsuri concrete pentru ridicarea mun
cii pe o treaptă superioară. Să se pro
fite, de pildă, de timpul prielnic pen
tru a se organiza cît mai multe compe
tiții pe plan local, campionatele pe aso
ciație (dar care să nu fie oprite la... 
hotarele fotbalului), concursuri pentru 
obținerea Insignei de polisportiv. In
tr-un cuvînt, nu trebuie slăbite motoa
rele I Fiindcă numai astfel există ga
ranția că performanțele sportivilor din 
regiunea Galați vor crește necontenit, 
pe măsura condițiilor tot mai bune 
ce le sînt create.

T1BERIU STAMA

La Școala profesională „Timpuri noi“

Elevii din anul I se pregătesc
pentru obținerea Insignei de polisportiv

Clasa I C. la ora de educație fizică
La Școala profesională a Uzinelor 

„Timpuri noi" din Capitală, munca 
pe linia Insignei de polisportiv este 
privită cu multă seriozitate de cei 
trei profesori de educație fizică — 
V. Dorin (președintele asociației spor
tive), Z. Iliescu și 1. Lefter. La rîn- 
dul lor elevii manifestă un viu inte
res pentru cucerirea Insignei de poli
sportiv. Astfel se explică faptul că 
marea majoritate a elevilor care ter
mină școala sînt posesori ai insignei. 
La ora actuală, 215 elevi poartă cu 
mîndrie rodul zecilor de ore de pre
gătire pe terenul de sport, insigna, 
care atestă calitățile lor polisportive. 
Numărul tinerilor care mai au de 
trecut o probă sau două se ridică 
la 400.

Acum, la începutul noului an șco
lar, așa cum e și firesc, atenția pro
fesorilor de educație fizică este în

Despre Maria Răbîncă, Gheorghe lancu 
și ceilalți..;

Combinatul e tînăr. Oamenii săi de 
asemenea și le place sportul. Faptul 
e evident din scriptele asociației, din 
prezența tinerilor și tinerelor din com
binat în viața sportivă a orașului. N-au 
trecut nici doi ani de la înființarea 
asociației sportive și unii dintre re
prezentanții săi au și cucerit locuri 
fruntașe în competițiile orășenești la 
care au participat.

FORESTA C.I.L. PITEȘTI. B un 
nume pe care-1 întîlnești adesea în 
foile de concurs ale întrecerilor spor
tive piteștene. Am făcut, într-o zi, cu
noștință cu unii dintre salariații com
binatului. Am discutat despre sport. 
In convorbire apăreau mereu numele 
Măriei Răbîncă, Marianei Vasilescu, 
Ioanei Gălan, al lui Gheorghe Ene, 
Gheorghe lancu și ale altora.

„Sini campionii noștri — ne spune 
tovarășul Jan Sîrbu, tehnicianul aso
ciației. Pricepuți organizatori și de
votați propagandiști ai activității spor
tive, la noi în combinat, lată, de pil
dă, Maria Răbîncă — una dintre cele 
măi bune jucătoare de handbal și cam
pioană la atletism a asociației. Se 
pregătește cu conștiinciozitate și joacă

Sportul are mulți prieteni la Fabrica 
de penicilină din Iași. Astfel, la între
cerile din cadrul Spartachiadei repu
blicane au participat 1348 de concu- 
renți, dintre care 628 fete. Acest suc
ces mobilizatoric nu constituie numai 
rodul muncii depuse de consiliul aso
ciației, ci este rezultatul eforturilor 
tuturor factorilor interesați în dezvol
tarea activității sportive din întreprin
derea noastră. Tn secțiile fabricii există 
buni organizatori sportivi și harnici 
instructori voluntari și pe această bază 
au apărut realizările.

Dar întrecerile marii competiții s-aa 
încheiat de mult. Tinerii și vîrstnîcii 
din fabrica noastră doreau, în conti
nuare, să se recreeze practicînd sportu
rile preferate. îndată am trecut la or
ganizarea campionatului asociației. 
La inițierea noilor concursuri am 
pornit de la metodele care ne-au 
dus la realizarea unor succese 
frumoase în cadrul Spartachiadei. Mai 
întîi am stabilit ramurile de sport care

dreptată spre cei mai tineri elevi, cei 
din anul I. Chiar în primele ore de 
educație fizică au fost selecționați 
cei cu aptitudini pentru sport și au 
fost îndrumați să se pregătească pen
tru concursurile insignei. Prima probă 
pe care o vor trece în ciirînd este 
cea de gimnastică, iar la primăvară 
vor îndeplini și restul probelor.

Trebuie să amintim de o frumoasă 
acțiune a consiliului asociației spor
tive a școlii, susținută cu căldură de 
organizația U.T.M. ; organizarea în 
luna noiembrie a unor întreceri de 
fotbal, atletism și volei în toate cele 
28 de clase ale școlii. După cum 
ne spunea președintele asociației spor
tive de aici, această competiție se va 
bucura, ca și în alți ani, de succes 
și puțini vor fi acei elevi care nu se 
vor număra printre competitori..,

T. R.

cu pasiune. Dar lucrul cel mai impor
tant îmi pare acela că ea a convins 
pe colegele sale de muncă Dumitra 
Drăgănescu, Maria Văduva, Maria 
Ruxandra că e frumos și util 
să faci sport. Acum sînt coe
chipierele ei la handbal. Sau, tlnărul 
Gheorghe lancu, campionul nostru la 
lupte. El s-a afirmat puternic, in ul
tima vreme. A făcut parte din lotul 
regiunii Argeș la finalele pe țară ale 
Spartachiadei republicane. Gheorghe 
lancu nu s-a mulțumit cu poziția de 
concurent ci și-a asumat-o, de multe 
ori, și pe cea de... organizator. Pre
zența sa printre cei care organizează 
reuniuni de lupte este stimulatorie 
pentru mulți tineri șl aș putea spune 
și utilă. Mă refer la concurența care 
apar pentru îniîia oară pe saltea. 
Sfaturile sale, exemplificările pe „viu" 
duela mărirea interesului pentru lupte",

O mare contribuție la desfășurarea 
activității sportive în combinat a avut-o 
tînărul Mihai Anton. El este secretar 
de organizație de bază U.T.M. și ti
nerii din secția sa sînt cu toții membri 
UCFS.

Aș putea să înșirui aici numeroasa 
nume- Campioni ai asociației la atle

se bucură de popularitate în rîndurile 
tinerilor, după care am anunțat prin 
ziarul „Uzina noastră", că în curînd 
vor începe întrecerile. Popularizarea 
competiției am făcut-o și prin stația de 
radio-amplificare. In cadrul emisiunilor 
am evidențiat pe cei mai buni orga
nizatori sportivi (Ion Butunoiu, Ion 
Deac, Traian Babor, Mircea Podea și 
alții) care au reușit să atragă în con
cursuri pe mulți dintre tovarășii lor 
de muncă. Materialele au fost redac
tate de secretara comitetului U.T.M. 
— Oprica Soroceanu, inginerul Mi- 
halache Dumitrescu, voleibalista Greta 
Marcu și alți sportivi care se bucură 
de prestigiu în fabrica noastră.

Programarea întrecerilor am făcut-o 
într-o ședință comună, cu cei 28 de 
activiști voluntari și secretarii orga
nizațiilor U.T.M. pe sectoare. Cînd au 
început întrecerile au intrat în acțiune 
și cadrele tehnice. Merită a fi subliniată 
munca tovarășilor N. Roibescu, L. Bo- 
țan, I. Samoilă și G. Nimițeanu. Aceș
tia sînt arbitri calificați la diferite spor
turi și întotdeauna ne-au ajutat. Ei au 
pregătit ca arbitri o serie de tineri din 
fabrică, care apoi au asigurat buna des
fășurare a întrecerilor. De pregătirea 
concurenților s-au ocupat cei 8 instruc
tori voluntari pe care îi avem. Am mai 
selecționat 13 fete și băieți pentru a 
urma cursurile de instructori organi
zate de C.S.M.S.

In felul acesta am reușit să mobili
zăm la startul probelor atletice peste 
500 de muncitori și muncitoare. De 
asemenea, 13 echipe de volei și 7 de 
fotbal și-au disputat titlul de campioană 
a asociației.

Sperăm ca cei 1500 de membri ai 
UCFS să aibă o rodnică activitate 
competițională și în zilele friguroase. 
Am revizuit echipamentul pentru spor
turile de iarnă și am pregătit mesele 
de șah și de tenis. Cînd timpul va per
mite vom amenaja pe terenul din in
cinta fabricii un patinoar pentru ama
torii acestui frumos sport.

MARIN TIGA 
membru în consiliul asocia
ției sportive Penicilina Iași

Curs de instructori sportivi

■ la „Voința"
De mai bine de doua săptămîni. 53 de 

tineri din 35 de asociații sportive apaiți- 
nînd de clubul Voința din Capitală, urmea
ză un curs de instructori sportivi. Acești 
tineri, care și-au manifestat dorința să 
devină instructori voluntari in asociațiile 
lor, pot fi văzuți dupâ-amiezele pe stadio
nul Voința, pe pista de alergări, la gro
pile de sărituri și aruncări, sau pe terenu
rile de volei și handbal muncind de sor 
sub îndrumarea atentă a antrenorilor clu
bului. Viitorii instructori primesc curs 
noțiuni elementare din tehnica diferitelor 
ramuri sportive. Totodată, ei sînt pregătiți 
și ca arbitri în sporturile respective.

Printre cei mal silitori cursanțl sînt St 
Drăgușin, I. Deac (asociația sportivă Arta 
lemnului), Marla Filip (Casa de mode), I. 
Turca, I. Trancan (Perierul), S. Vasile 
(Arta aplicată) și alții.

Sînt însă și unele asociații care deși 
duc lipsă de instructori, fie că n-au trimis 
la curs nici un reprezentant, fie câ cei pe 
care i-au trimis nu au corespuns cerințe
lor. In această situație sînt asociațiile 
sportive Tehnometalica, Arta încălțămintei. 
Chimica și încălțămintea manuală.

tism, tenis de masă, ciclism etc. Cei 
mai buni sportivi ai combinatului al
cătuiesc în același timp un valoros și 
eficace activ obștesc pe care noi ne 
sprijinim întotdeauna.

_ Numai astfel pot fi explicate o se
rie de cifre și date, care ilustrează 
grăitor bogata activitate sportivă ce 
se desfășoară aci. La întrecerile eta
pei de mase a Spartachiadei re- 
publicane, de exemplu, au participat 
peste 1000 de tineri și tinere. Avem, 
pînă acum, 32 de deținători ai Insig
nei de polisportiv șl încă 89 de spor
tivi care au trecut mai mult de trei 
probe. Acum,. în asociație sînt în 
plină desfășurare concursurile pentru 
desemnarea campionilor la volei, tir, 
tenis de masă și ciclism. Scontăm pe 
o prezență masivă la startul concursu
rilor și mai ales pe creșterea nivelu
lui performanțelor și a întrecerilor.

Foresta Pitești este o asociație tî- 
nără, în plină dezvoltare. Cumularea 
tuturor forțelor din asociație, adîncirea 
muncii pe care o desfășoară activiștii 
voluntari și salariații de aci va duce 
fără îndoială la obținerea, în viitor, 
a unor rezultate care să fie pe mă
sura condițiilor și posibilităților exis, 
tente.

VALENTIN PAUNESCU



SPRE CULMI! 5CRIMÂ
O plimbare întîmpla- 

toare pe „Șaua Tîmpei“ 
m-a făcut să devin spec
tatorul unei adevărate 
„premiere" alpine. Stîncile 
abrupte sculptate de na
tură parcă special pentru 
alpiniști, cunoșteau în 
ziua aceasta un freamăt 
neobișnuit. Erau prezenți, 
aici, toți alpiniștii avan
sați, sportivi ai clubului 
Dinamo Brașov și pe lin
gă băieți și fete, începă
tori în această temerară 
ramură de sport.

Preocuparea secției de 
alpinism a clubului Dina
mo pentru recrutarea ti
nerilor precum și pentru 
buna pregătire a instruc
torilor sportivi a făcut ca 
lotul alpinișților legiti
mați din acest club să
La aceasta se mai adaugă și un nu
măr de șase instructori bine pregă
tiți.

Selecționarea elementelor talentate 
s-a făcut în urma unei 
tice și teoretice, la care 
pat elevi ai cursului de 
nism organizat de C.S.O.

Pregătirea fizica generală se des-

fie de 25.

Se cere mai multă muncă și exigență sporită

probe prao- 
au partici- 
turism-alpi-

fășoarii Ia club, unde sportivii au 
la îndemînă toate condițiile. Pregă
tirea fizică specială însă are loc 
(așa cum se vede și din fotografie) 
la „Șaua Tîmpei" — adică intr-un 
punct accesibil publicului — urma- 
rindu-se prin aceasta și acțiunea de 
popularizare a respectivei ramuri de 
•port.

GH. CORCODEL-coresp.

In ultimii ani, scrima din țara noastră 
a obținut o serie de succese frumoase. Ne 
amintim cu satisfacție de faptul că la 
J.O. de la Melbourne și Roma floretis- 
tede noastre au obținut medalii de ar
gint și bronz, că la campionatele 
mondiale din 1962, de la Buenos Ai
res, Olga Orban-Szabo a cucerit titlul 
suprem, că în 1963 la Gând, Ana Ene 
a cîștigat titlul de campioană a lumii 
la tineret. Bine s-au comportat scri- 
merii noștri și In concursurile inter
naționale din prima jumătate a aces
tui an, de la București, Berlin, Paris, 
Bologna și Constanța îndeosebi.

Toate acestea, ca și condițiile de care 
se bucură scrima noastră, îndreptă
țeau desigur pe orice iubitor al spor
tului să aștepte cu încredere partici
parea sorimerilar romîni la cea de a 
XVIlI-a ediție a J.O. de la Tokio.

Numai că, în realitate, lucrurile nu 
s-au petrecut așa. Chiar din primele 
asalturi, reprezentanții noștri au în
registrat surprinzătoare înfrîngeri. Pe 
rînd, floretiștii n-au rezistat ritmului 
impus de adversari, nici în întrecerile 
individuale și nici în cele pe echipe. 
Un singur trăgător romîn a ajuns în 
turul II din eliminări (Drimbă, între
cut de austriacul Losert), iar echipa 
masculină, după o victorie- asupra Un
gariei, care a calificat-o în sferturi de 
finală, n-a reușit să întreacă și for
mația Germaniei: la egalitate de vic-

scris 
folosi-

Cultura fizică, 
factor important 
pentru întărirea sănătății
Despre acest subiect s-au 

multe articole documentate și
toare. Totuși, date fiind dragostea 
și interesul oamenilor muncii, ale ti
neretului și copiilor pentru activitatea 
sportivă, socotim aceste articole bine
venite oricît ar fi ele de multe.

Ceea ce m-a îndemnat să abordez 
tema de față a fost, pe de o parte, 
o îndelungată activitate sportivă com- 
petițională și, pe de altă parte, o tot 
atit de îndelungată activitate ca me
dic. Aceasta m-a făcut să înțeleg cu 
mai multă claritate cît de profunde 
și de variate sînt 
binefacerile unei 
activități fizice te
meinic organizate 
și dirijate. Voi în
cerca în rînd urile 
ce urmează să precizez aceste mul
tiple aspecte, tratînd nu numai des
pre cultura fizică medicală, care se 
adresează și ea cu atita succes or
ganismului bolnav, ci ară tind în spe
cial influența favorabilă pe care o 
are sportul pentru asigurarea unei 
dezvoltări generale armonioase a er- 
ganismuluî sănătos. , De la nivelul 
țesutului pînă |a cel al,organelor, de 
ia calitățile fizice. pînă la calitățile 
morale și de voință, în lot , complexul 
aspectului și activității uțnane, atit pe 
plan individual cîjt și,f pe,, pian social, 
roadele sportului au ajuns a fi una
nim recunoscute și apreciate'.

La nivelul țesutului, afluxul bogat 
de singe, provocat de activitatea 
sportivă, ii îmbunătățește funcționarea 
printr-o hrănire abundentă și printr-o 
îndepărtare promptă a deșeurilor și 
toxinelor. La nivelul organelor, va
loarea biologică a sportivului crește 
in mod impresionant, datorită mă
ririi capacității funcționale a cordu
lui și a plămînilor, datorită perfec- . 
ționării calitative a influxului nervos, 
datorită obținerii unui binefăcător 
echilibru hormonal, precum și dato
rită reglării tuturor celorlalte organe 
importante (stomac, rinichi, ficat etc.).

în ceea ce privește calitățile 
fizice — forța, viteza, îndemîna- 
rea — cum și cele ‘ morale și 
de voință — curajul, decizia promp
tă, perseverența, combativitatea, spi
ritul de echipă etc. toate
acestea se obțin și se ameliorează 
necontenit prin cultura fizică rațio
nală, adaptată în mod științific dife
ritelor categorii de vîrstă, sex, pro
fesiune și dezvoltare somatică. Fără 
a intra in detalii, trebuie totuși să 
precizăm că vom dezvolta la tine
retul de vîrstă preșcolară și școlară 
viteza, suplețea și îndemtnarea, iar 
ia ceilalți, cărora dezvoltarea bioso- 
matică le permite, vom adăuga și 
creșterea forței și rezistenței. Astfel, 
incepînd de la sugar și continuînd 
cu tinărul $1 maturul pină la indi- 
vidu’ de vîrstă înaintată, activitatea 
fizică, sportul, practicate rațional vor 
constitui izvorul permanent a! obți
nerii și intărirn unei sănătăți Înflo
ritoare.
Q...S<.4'•>'. I ĂQ (fin W:, ■!.•»./

Se poate foarte bine întîmpla ea 
practicind serios și cu perseverență 
antrenamentul fizic, care în anii din 
urmă a ajuns la noi la justa for
mulă a polisportivității, să 
dească pe parcurs calități 
permite atingerea măiestriei 
Dacă însă aceste calități nu
turează activitatea fizică nu trebuie în
treruptă, căci obiectivul ei principal 
nu este, în aceste cazuri, performanța, 
ci aportul său deosebit de prețios

se vă
car* ar 
sportive.
se con-

SPORT ȘI SĂNĂTATE

nece- 
întîm- 
făcînd 
efecte

pentru ciștigarea și perfecționarea 
unui organism sănătos. în vederea 
acestui scop, regularitatea și stăruința 
în activitatea sportivă sînt 
sare, pfeență sporadică și 
plă‘,oare, în sală și pe stadion 
imposibilă obținerea multiplelor 
pozitivert erittrtîerăte hiăi sus.

De așimehea. esțe'de dorit ca exer
cițiile fizice fie practicate sub , în
drumarea și controlul unor cadre ca
lificate, singurele capabile de dis- 
cernămînt, atît în alegerea exerciți- 
ilor, cît și în dozajul lor pe întreg 
parcursul antrenamentului. Ca un ar
bitru infailibil, controlul medical vine 
să înregistreze și să judece efectele 
efortului asupra fiecărui organism în 
parte, prin fișele medicale ale spor
tivilor, iar la nivelul sportului de

mase toți cetățenii fiind îndrumați de 
instructori, antrenori și profesori de 
educație fizică spre controlul medical, 
fără de care nici nu se mai concepe 
în zilele noastre o activitate fizică 
intr-adevăr științifică.

în ceea ce privește organismul 
bolnav, medicina modernă își Îmbo
gățește arsenalul terapeutic prin adop
tarea metodelor de cultură fizică fn 
cele mai variate domenii clinice. în 
acest mod se realizează noi deprin
deri motorii și se refac deprinderile 
_______________  perturbate patolo

gic, se mobilizează 
toate resursele bio
logice de apărare 
ale organismului, 
se îmbunătățește 

eficiența tratamentului medicamentos.
în unele

chiar metodă majoră de tratament 
(contracturi, 
avînd ca rezultat obiectiv, practic, 
scurtarea timpului de spitalizare, re
adaptarea treptată a organismului la 
viața, obișnuită și 
Lății de muncă.

Iată dar atîtea și atîtea mari fo
loase, care fac ca sportul, cu covîr- 
șitoarea sa importanță igienică și so
cială căpătată în țara noastră în anii 
regimului de democrație populară, să 
fie din ce 
atragă' din ce în ce mai mulți prac-

cazuri sportul devine

artrite, artroze etc.).

de spitalizare, re-

refacerea capaci-

în ce mai îndrăgit, să

triei, de la cea mai fragedă pînă la 
cea mai avansată vîrstă.

dr. DAN DRÂGULESCU

torii, echipa noastră a pierdut la tușe, 
ceea ce a adus-o pe locul 6.

Și mai nesatisfăcătoare a fost com
portarea floretistetor. înainte de con
curs n-a existat nici măcar un sin
gur specialist care să nu fi acordai 
șanse trăgătoarelor noastre. Antece
dentele pledau pentru aceasta. Dar, 
antecedentele n-au fost singurele în 
măsură să determine succesul. Maria 
Vicol, de pildă, a „căzut” chiar din 
primul tur al preliminariilor. Ana Ene- 
Derșidan și Olga Orban-Szabo, în tu
rul 3. Ultimele două au pierdut în 
fața unor scrimere — Ragno și res
pectiv Masciotta — cu care se tntîl- 
niseră de multe ori și pe care le în
vinseseră. In special, eliminarea Olgăi 
Orban-Szabo de către Masciotta a 
produs, pur și simplu, senzație, dată 
fiind diferența de valoare dintre ceie 
două floretiste.

Echipa feminină n-a rezistat nici ea 
în lupta pentru primele locuri, pierzînd 
categoric în fața formației U.R.S.S. 
Interesant de subliniat este că In a- 
cesț meci, principalele componente ale 
formației noastre, Szabo și Vicol, au 
reușit doar cite o victorie 1? Chiar lo
cul 5, total nesatisfăcător, pe care l-au 
ocupat floretistele noastre, a fost ob
ținut cu destule emoții.

Este evident că aceste rezultate sînt 
departe de posibilitățile sportivilor 
noștri. Care au fost însă cauzele care 
le-au determinat?

După părerea noastră, principala 
cauză a constat în faptul că la „ora 
olimpică" floretistele, în mod special, 
și trăgătorii noștri, în general, n-au 
acordat, cum era de așteptat, impor
tanța cuvenită întrecerilor marii com
petiții. O dată selecționați în tot, deci 
siguri pentru locul din... satul olimpic, 
scrimerii noștri n-au mai privit cu a- 
ceeași seriozitate obligația de a se 
pregăti, ci s-au mulțumit cu ceea ce 
realizaseră pînă atunci. în lot s-a in
stalat o atmosferă de moliciune, lucru 
semnalat și mai apoi în competiție, 
cînd reprezentanții noștri au evoluat 
lipsiți de voință, de dinamism. Or, 
în mod evident, în săptămînile pre
mergătoare evenimentului olimpic de 
la Tokio, pregătirea celorlalți compe
titori n-a slăbit în intensitate, ci dim
potrivă.

La toate acestea se adaugă și tendin
ța de subestimare a valorii adversari
lor, considerîndu-se în mod cu totul 
eronat că pentru noi, calificările sînt 
doar simple formalități. Este de ne
înțeles faptul că primele Înfrîngeri nu 
i-au trezit la realitate.

Se poate afirma că, în ansamblu, 
pregătirea efectuată de lotul nostru de 
scrimă n-a fost pe măsura cerințelor 
competiției. Jocurile olimpice devin de 
la o zi la alta tot mai pretențioase, 
mai ridicate ca valoare. Succesele nu 
se pot obține decît de acei sportivi 
care manifestă maximum de seriozi
tate, de perseverență și simț de răs
pundere.

La aceste înfrîngeri a contribuit în 
mare măsură și automulțumirea care 
și-a făcut loc în rîndul tehnicienilor 
scrimei noastre. In loc să fi tras con
cluziile cele mai juste asupra desfă
șurării concursurilor de verificare din 
primăvară și vară, insistîndu-se cu 
toată hotărîrea asupra deficiențelor 
semnalate, cei care au răspuns de pre
gătirea lotului olimpic (Al. Csipler, V. 
Chelaru, A. Vîlcea), s-au mulțumit să 
constate că lucrurile merg bine, în ge
neral, și că medaliile la Tokio sînt ca 
și asigurate. La această stare de au- 
tomultumire a contribuit și comisia de 
pregătire olimpică, care afirma că la 
J.O. scrima noastră va obține nu una 
ci... chiar mai multe medalii. S-a 
mizat exagerat pe succesele dobîndite

ti'

La 8 noiembrie ÎNCEPE CAMPIONATUL
CATEGORIEI A SERIA A II-A

La 8 noiembrie se vor disputa j-ocurile 
primei etape a turului in campionatul re
publican pe 1964/19S5, categoria A, seria 
a II-a, masculin și feminin. Iatâ mai 
programul integral al turului in seria a 
la ambele competifii.

MASCULIN. — Etapa I (8.XI.1964) : 
mănătoarea București—Știința Brașov, Știin
ța Petroșeni—C.S.M. Cluj, Industria Stimei 
Cimpia Turzii—Electroputere Craiova, îna
inte Timișoara—Metalul Pitești; etapa a 
II-a (15.XI.1964): C.S.M. Cluj—Metalul Pi
tești, Electroputere Craiova—înainte Timi
șoara, Știința Brașov—Ind. Sîrmei C. Turzii, 
Știința Petroșeni—Semănătoarea București; 
etapa a IlI-a (22.XI.19E4>): Semănătoarea
București—C.S.M. Cluj, Ind. Sîrmei C. Tur* 
zii—Știința Petroșeni, înainte Timișoara— 
Știința Brașov, Metalul Pitești—Electroputere 
Craiova; etapa a IV-a (29.XI.19S4): Semă
nătoarea București—Ind. Stimei C, Tuait
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Șe:

C.S.M. Cluj—Electroputere Craiova. Știința 
Brașov—Metalul Pitești, Știința Petroșeni— 
înainte Timișoara; ©tapa a V-a (6JKII.1964): 
Ind. Sîrmei C. Turzii—C.S.M. Cluj, înainte 
Timișoara—Semănătoarea București, Meta
lul Pitești—Știința Petroșeni, Electroputere 
Craiova—Știința Brașov; etapa a Vl-a (13. 
XII. 1354); Semănătoarea București—Metalul 
Pitești, C.S.M. Cluj— Știința Brașov, Știința 
Petroșeni—Electroputere Craiova, Ind. Sîr- 
mei C. Turzii—înainte Timișoara; etapa a 
Vil-a (20.XII.1SG4): înainte Timișoara—C.S.M. 
Cluj, Metalul Pitești—Ind. Sîrmei C. Turzii, 
Electroputere Craiova—Semănătoarea Bucu
rești, Știința- Brașov—Știința Petroșeni.

FEMININ. Etapa I (8.X1.1964): Corvinul 
D /a—Flacăra roșie București, Progresul 
Tîrgoviște—Penicilina Iași, Voința Miercu
rea Ciuc—Sariitarul Tg: Mureș; etapa a 
U-a (15.XI.i964): FI. roșie București—Șanl-

tarul Tg. Mureș, Penicilina Iași—Voința M. 
Ciuc, Corvinul Deva—Progresul Tîrgoviște; 
etapa a IÎI-a (22.XI.I964): Progresul Tîrgo
viște—FI. roșie București, Voința M. Ciuc—• 
Corvinul Deva, Sanitarul Tg. Mureș—Peni
cilina Iași ; etapa a IV-a (29.XI.1984): FI. 
roșie București—Penicilina Iași, Corvinul 
Deva—Sanitarul Tg. Mureș, Progresul Tîr
goviște—Voința M. Ciuc; etapa a V-a (6. 
XII.1984): Voința M. Ciuc—FI. roșie Bucu
rești, Sanitarul Tg. Mureș—Progresul Tîr
goviște, Penicilina Iași—Corvinul Deva.

Primele echipe sînt gazde.

• F. R. VOLEI COMUNICA : pentru toate 
cluburile și asociațiile sportive interesate, 
ultimul termen de rezolvare a cererilor de 
transferări depuse la federație este 15 
noiembrie a c. După această dată, nici o 
cerere — veche, nesoluționată din lipsa de 
preocupare a secției de volei respective 
— nu va fi luată In considerare.

cu 4—5 luni înainte de J.O. în fața 
unor echipe sau trăgători care, aflați 
in plin proces de pregătire, nu urmă
reau, cum era și firesc, rezufiatete ime
diate. în cazul tov. Felicia Urziceauu, 
metodista lotului, punem fireasca în
trebare: cuin e posibil ca o sportivă 
care cu ani de zile în urmă a lucrat 
în canotajul academic feminin, obți- 
nînd rezultate remarcabile, a putut fi 
trimisă în cele din urină ca metodista 
la... scrimă ?

Așadar, „micile" deficiențe de pre
gătire semnalate- de concursurile din 
perioada precedentă J.O. s-au mani? 
testat din plin și la alte proporții |a 
Olimpiadă.

In afară de aceasta, trebuie să su
bliniem că atmosfera din tot n-a lost 
totdeauna cea corespunzătoare, că și-a 
făcut loc o tendință de răsfăț, că s-au 
trecut cu vederea abateri mai mici sau 
mai mari (absențe nemotivate, întîr- 
zieri de la antrenamente) care au dus 
pînă la deformarea procesului de pre
gătire. Antrenorii, de pildă, au trecut 
ușor cu vederea faptul că în special 
floretistele noastre nu se împacă cu 
pregătirea fizică. Să culegi roade lără 
să transpiri, fără să muncești. Iată ex
primată succint concepția trăgătoare^ 
lor din lotul nostru reprezentativ. Ceva 
mai mult, treptat și-a făcut loc și un 
oarecare famiiterism care a generat o 
serie de concesii sportivilor în dauna 
pregătirii etc, ceea ce a cîntărit destul 
de greu în balanța insuccesului olim
pic.

lăe această stare de lucruri se face 
vinovat și biroul federației de specia
litate (secretar, tov. D. Tepșan) care 
n-a manifestat suficientă fermitate, nu 
a controlat și îndrumat în mod consec
vent munca antrenorilor, iar pe a- 
loeuri a închis ochii în fața capriciilor 
unor sportivi. Prea multă preocupare 
pentru meciuri în deplasare — 
iiiate anul acesta la intervale 
prea scurte — și prea puțin 
pentru rezolvarea sarcinilor 
diate.

Ce rămîne de făcut ?
Este clar că lotul nostru de 

reclamă o preocupare cu mult mai se
rioasă decît pînă acum. Este necesar 
să se revadă componența, să se lu
creze mai sistematic, la nivelul cerin
țelor mondiale, să se intensifice la 
maximum activitatea de pregătire, vo
lumul muncii. Să se ducă o adevărată 
bătălie pentru descoperirea de ele
mente noi, talentate, care pregătite îtt 
mod minuțios să poată fi Incluse, în 
cel mai scurt timp și cu curaj, în lotul 
republican. Va trebui acordată în a-< 
celași timp o atenție deosebită muncH 
de selecție. In asociațiile și cluburile 
cu secții de scrimă antrenorii sînt da
tori să promoveze numai tineri cu un 
gabarit corespunzător, cu a Ion ie, cu o 
bună viteză de reacție, cu moral pu
ternic. Caracteristicile scrimei impun 
hotărît să se țină seama de aceste 
considerente esențiale. „Senatorismul 
de drept" care mai există în loturile 
noastre trebuie lichidat cu toată ener
gia. Avem doar o sumedenie de ti
neri care pot aspira la cinstea selec
ționării în reprezentativele țării. Să-l 
pregătim așa cum se cuvine — J: O. 
au arătat cum anume — pentru- a 
putea face din ei sportivi de valoare I

Credem, de asemenea, că trebuie 
ca în secțiile de scrimă din cluburi și 
asociații, în școli, să se muncească 
cu mai multă tragere de inimă. Să în
lăturăm rutina, comoditatea, munca 
neștiințifică, în salturi. Și lucrul acesta 
va trebui sâ-t înceapă clubul Steaua, 
clubul care cuprinde cei 
scrimeri fruntași, dar în 
pentru calitate a marcat, 
vreme, un regres. în 
marile cluburi bucureștene, Dinamo șl 
Rapid mai ales, să pună și ele bazele 
unor secții de scrimă, chiar dacă a- 
cestea nu contribuie în mod substan
țial la realizarea de venituri.

Fără pretenția de a fi epuizat pro
blemele, iată ce avem de făcut — după 
părerea noastră — pentru a putea rea
liza performanțe continui și la nivelul 
cerințelor mondiale. Să nu uităm că 
deși pînă 13 Ciudad de Mexico mai sînt 
patru ani, timpul trece mult mai re
pede decît ni se pare.

efec- 
mult 

interes 
ime-

i

seamă

mai multi 
care lupta 
în ultima 

același timp.
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MÎINE

la primul loc este 
echipa U. R. S. S„ 

în formație pe 
Botvinnik, P. I<e-

Pe tabelele cu 64 pătrate albe și ne
gre ale Olimpiadei de șah începe, în 
puține zile, una din cele mai intere
sante dispute din istoria marii compe
tiții. Olimpiada șahistă a anului 1964, 
a XVl-a in ordinea edițiilor, poartă o 
amprentă sărbătorească. Se împlinesc 
40 de ani de la primul start olimpic 
«1 șahiștilor și de la fondarea Federației 
internaționale de șah (F.I.D.E.). In 
'924, la Paris, un comitet de inițiativă, 
avînd în frunte pe publicistul francez 
Paul Vincent, punea bazele activității 
organizate în șahul internațional. Țara 
noastră a avut încă de atunci o con
tribuție activă la promovarea mișcării 
șahiste. Rominia face parte din țările 
fondatoare ale F.I.D.E., iar pe actul de 
constituire al forului suprem șahist se 
află și semnătura delegatului romîn, 
maestrul Ion Gudju.

Acum, șahul rominesc va fi din nou 
prezent la marea reuniune internațio
nală olimpică. Iar delegația noastră 
este condusă de actualul vicepreședin
te al F.R.Ș., profesorul universitar e- 
merit ION GUDJU. Echipa R.P. Romîne 
este așteptată să sosească azi la Tel 
Aviv, jocul de disputare a celei de a 
XVl-a Olimpiade de șah. După cum am 
anunțat, formația noastră de bază va 
fi alcătuită din maeștrii internaționali 
TH. GHIȚESCU — campionul tării, 
FL. GHEORGHIU, V. CIOC1LTEĂ și 
maestrul C. RADOVICI. Rezervele e- 
chipei sînt maeștrii GH. M1TITELU și 
C. BOTEZ. Din delegație mai face 
parte și antrenorul V. URSEANU.

Caracterul deosebit al ediției jubilia
re a Olimpiadei de șah se reflectă și 
în numărul record de țări participante 
la întrecere: și-au anunțat înscrierea 50 
de țări, cu 13 mai mult decît la pre
cedenta ediție, de la Varna, și cu 10 
mai mult decît la Miinchen, în 1958, 
recordul alisolut de pînă acum. Orga
nizatorii au stabilit ca echipele să fie 
împărțite în grupe preliminare de cîte 
7, primele două clasate intrînd în fi
nală, iar cele de pe locurile 3—4 fiind 
incluse în grupa B. Se alcătuiește un 
clasament final de la 1—14 (grupa A), 
15—28 (B) si 29—50 (C).

șah este în joc titlul mondial p>
După cum se știe, la Olimpiadele de

le echi-

Alexandra Nicolau
conduc in

pe. El se află în posesia reprezenta
tivei Uniunii Sovietice, care l-a cuce
rit de 6 ori pînă acum (1952, 1954, 
1956, 1958, 1960, 1962). 4 victorii olim
pice a obținut înainte de război echipa 
Statelor Unite (1931, 1933, 1935, 1937), 
2 victorii au la activ șahiștii Ungariei 

a revenit(1927, 1928), iar cite una 
Poloniei (1930), Germaniei (1939) și 
Iugoslaviei (1950).

Pretendentă 
și in acest an 
care a anunțat 
T. Petrosian, M. 
res și V. Smîslov, iar ca rezerve D. Bron
stein și, probabil, M. Tal. Și S.U.A. 
prezintă o echipă puternică. Pentru pri
ma oară se pare că vor juca in aceeași 
echipă Bobby Fischer și S. Reshevsky. 
Conflictul lor pentru stabilirea ordinei 
la mesele de joc a fost rezolvat, în fa
voarea lui Fischer, Redutabilă ca 
totdeauna va fi formația iugosla
vă, care, după victoria de la Du
brovnik, a cucerit de 3 ori medaliile 
de argint și de tot atîtea ori pe cele 
de bronz. Ungaria, Argentina și cele 
două echipe germane aspiră cu șanse 
la următoarele locuri ale clasamentu
lui finalei.

Echipa Romîniei participă pentru a 
treia oară la Olimpiadele din perioada 
de după război. De fiecare dată, șahiștii 
romini au cules rezultate remarcabile, 
califfcîndu-se în finala competiției. La 
ultima ediție a întrecerii, echipa țării 
noastre s-a clasat pe locul 8—9, la ega
litate de puncte cu R, D. Germană.

In rîndurile echipei noastre domnește 
un spirit de hotărire și încredere. Ieri, 
la plecarea de pe aeroportul Bănoasa, 
ne-am adresat conducătorului delega
ției, prof. univ. Ion Gudju, care ne-a 
făcut următoarea declarație: „Rominia 
prezintă la Olimpiada șahistă o echipă 
tînară, cu frumoase posibilități de afir
mare. Jucătorii noștri vor depune toate 
eforturile pentru a se califica din nou 
în finala competiției, alături de echipele 
fruntașe ale șahului mondial".

întrecerile încep luni, cînd așteptăm 
primele vești de la cea de a XVl-a edi
ție a Olimpiadei de șah.

® ULTIMA ETAPA A CAMPIONATULUI REPUBLICAN DE DIRT- TRACK 0 MECIURI IN CADRUL CAMPIONATELOR DE BASCHETȘI HANDBAL
Peste ediția pe acest an a cam

pionatului republican de dirt-track se 
va trage mîine cortina. Cei 9 alergă
tori care-și dispută cinstea de a îm
brăca tricoul de campion se vor întîlni 
pe stadionul Dinamo în cadrul ultimei 
etape (a IV-a) și la capătul celor 13 
manșe vor stabili forma definitivă a 
clasamentului general. Este de pe a- 
cum știut că Ion Cucu nu mai poate 
pierde. Dar pentru locul II se va 
desfășura o interesantă întrecere între 
R. Jurcă, Gh. Voiculescu, AL Pop, 
AL Datcu și M. Alexandrescu. în 
perspectivă, deci, o reuniune moto- 
ciclistă deosebit de interesantă.

în același timp, în parcul sportiv 
Dinamo vor avea loc interesante par
tide de baschet și handbal din cadrul 
campionatelor republicane. Iată pro
gramul complet :

• Ora 8,30 (sala Dinamo) : meciu
rile de baschet Progresul—Siderurgis- 
tul Galați ; Dinamo—Politehnica Cluj ; 
Știința—Farul Constanța ; Steaua— 
C.S.M.S. Iași.

© Ora 9.30 (pe stadionul central) î 
meciul de fotbal de cat. C dintre Di
namo Victoria și Electrica Fieni.

® Ora 10 (pe terenurile de hand
bal): meciurile Electromagnetica —
Voința Sighișoara (f) și Dinamo— 
Știința Tg. Mureș (m).

© Ora 11,15 (pe pista stadionului 
central) : faza a IV-a (ultima) a cam
pionatului republican dirt-track.

HANDBAL: Teren Steaua (baza 
sportivă de la „Ghencea"), de la ora 
15,45: Steaua — Dinamo Brașov 
(m).

BOX : Sala Floreasca, de la ora 
18,30: Dinamo — C.S.M. Reșița și 
Steaua — Metalul (meciuri în cam
pionatul republican pe echipe).

CTCLOCROS : Stadionul Olimpia, 
de la ora 9,30 : „Cupa Olimpia".

MOTO: Stadionul Dinamo, de la 
ora 11,15: Ultima fază a campio
natului republican de dirt-track.

BOX : Casa de cultură a raionu
lui T. Vladimirescu, de la ora 9,30 : 
Olimpia — C.S.M.S. Iași și Voința— 
Dinamo Craiova (meciuri în cam
pionatul republican pe echipe).

BASCHET: Sala Dinamo, de la 
ora 8,30: Progresul — Siderurgistul 
Galați (m) ; Dinamo — Politehnica 
Cluj (m) ; Știința — Farul Con
stanța (m) ; Steaua — C.S.M.S. 
Iași (m). Sala Giulești, de la ora 9: 
I.C.F. — A.S.A. Bacău (m) ; Olim
pia — Aurul Brad (m) ; Rapid — 
Constructorul (I).

FOTBAL : Stadionul „23 August", 
de la ora 13,15 : Progresul — 
U.T.A.; ora 15 : Steaua — Petrolul. 
Stadionul Politehnica, de la ora 11 : 
Știința Buc. — Unirea Rm. Vîteea. 
Stadionul Dinamo, de la ora. 9,30:

Dinamo Victoria — Electrica Fieni; 
ora 15: Dinamo Buc. — Electrica 
Constanța (jun.). Teren Timpuri 
Noi, de la ora 9,15 : Flacăra roșie 
Buc. — Știința Buc. (jun.) ; ora 
11 : Flacăra roșie Buc. — Metroul 
Brașov. Teren Veseliei, de la ora 11: 
Dinamo Victoria — Viitorul Elec
tronica Buc. (jun.). Teren C.P.B., 
de la ora 11 : C.S.S. București — 
Steaua Buc. (jun.). Stadionul Pro
gresul, de la ora 12,30: Progresul— 
Farul Constanța (jun.).

HANDBAL : Teren Dinamo, de la 
ora 10: Dinamo — Știința Tg. 
Mureș (m). Teren Ciulești, de la 
ora 10 : Rapid — C.S.M.S. Iași 
(m); Rapid — C.S.M. Sibiu (f); 
Electromagnetica — Voința Sighi
șoara (f>.

Mureșul-Voința București (fete) și Dinamo Oradea-Rapid (băieți), 
cele mai importante jocuri ale etapei

■>

RADU VOIA
Elisabeta PolihroniadeSIi

finala feminină
ORADEA 30 (prin telefon). —
Prin victoria obținută de Alexandra 

Nicolau asupra Rodicăi Reicher, în run
da a 7-a, s-a produs o nouă schimbare 
în clasament. Finala are în frunte acum 
— după 9 runde — pe Alexandra Ni- 
codau și Elisabeta Polihroniade cu cîte 
7 puncte, urmate de Rodica Reicher 
și Margareta Teodorescu cu cîte 6*A 
puncte, Gertrude Baumstarck și Maria 
Desmireanu 6, Heidrun Brantsch și 
Suzana Makai 5lA.

Rezultate tehnice: Ionescu — Po
lihroniade 0—1, Vidrașcu — Brin-

r« ©SPORTURI***"'*»

Ultimele concursuri 
ale sezonului

Pe lacul Herăstrău s-a desfășurat 
joi după-amiază ultima regată a „Cupei 
orașului București" la iahting. In a- 
ceastă întrecere veliștii noștri fruntași 
n-au prea avut noroc, deoarece cu pu
țin înainte de start vîntul... și-a redus 
mult din tărie, creînd serioase dificul
tăți de concurs. Disputa sportivă a scos 
în evidență forma bună a reprezentan
ților clubului Știința care au dominat 
net, îndeosebi la clasa finn. lată de alt
fel și clasamentele : clasa finn 1. Ștefan 
Lungu (Știința) 2400 p; 2. Florin Agarjci 
(Știința) 2157 p, 3. Nieolae Iliescu 
(Știința) 1923 p; clasa snipe 1. Știința 
(Emil Groza, M. Altarovici) 2727 p, 2. 
Progresul (Lucian Predescu, Gh. Mi- 
tean) 2347 p; 3. Progresul (Dan Cio
coi, Otto Tomiuc) 1979 p. De remarcat 
participarea și comportarea slabă a vs- 
liștitor de la. Progresul. In clasamentul 

■general pe cluburi: 1. Știința 15127 p, 
2. Progresul 9424 p. Șăptămîna viitoare 
programul compelițional de iahting pe 
1964 va lua sfîrșit prin organizarea 
„Concursului de închidere" și „Cupei de 
fond".

Duminică dimineața începînd de la 
orele 9 vom putea urinări la locul o- 
bișnuit din dreptul debarcaderului Bor
dei de pe lacul Herăstrău sosirile în 
ultimul concurs de canotaj al sezonului 
„Cupa de închidere". Competiția orga
nizată de C.O.S.N. se adresează atît 
juniorilor cît și seniorilor practicanți 
ei caiacului, canoei și canotajului aca
demic, Vor avea loc 20 de probe, startu
rile dîndu-se din 10 in 10 minute. Nu
meroasele înscrieri înregistrate pe foile 
de concurs, prevăd întreceri spectacu
loase și reușita .Cupei de închidere".

zeu 1 — 0, Dima — Makai 0—1. 
Nicola u — Reicher 1—0, Pogorevici
— Desmireanu 0—1, Baumstarck — M. 
Teodorescu ‘A—’A, Sutiman—A. Tec- 
dorescu ‘/t—'fi. Rădăcină — Stolnicu 
1—0, Manolescti — Brantsch *A—*A, 
(runda 7); Polihroniade — Brantsch 
*A—‘A, Stolnicu — Manolescu */2—‘A. 
A. Teodorescu — Rădăcină 0—1, M. 
Teodorescu — Sutiman */2—*A. Desmi 
reanu — Baumstarck 0—1, Reicher— 
Pogorevici 1—0, Makai — Nicolau ‘/2-- 
'/2, Brînzeu — Duna ’/a—*/2, Ionescu - 
Vidrașcu */2—‘/2 (runda 8); Vidrașcn
— Polihroniade 0—1, Dima — Ionescu 
%—'/ai Nicoiau — Brînzeu 1—0, Po
gorevici — Makai */2—*A, Baumstarck 
—Reicher *A—*A. Sutiman — Desmi
reanu 0—1, Rădăcină — M. Teodores
cu 0—1, Manolescu — A. Teodorescu 
‘A—*A, Brantsch — Stolnicu 1—0 
(runda 9).

Echipele masculine și feminine de 
baschet își dispută mîine o nouă eta
pă în cadrul campionatelor republica
ne. Derbiul săptăniînii,, se desfășoară 
ia Tg. Mureș între Mureșul și Voința 
București. Rezultatele favorabile obți
nute de aceste echipe în primele etape 
și frumoasa tradiție creată de întîlni- 
rile directe precedente deschid perspec-_ 
tiva unui joc echilibrat, interesant și 
sperăm, de bună valoare tehnică. Din 
seria secundă reținem partida A.S.A. 
Cluj — Spartac Salonta în care vor 
evolua o serie de tinere baschetbaliste.

Echipa masculină Rapid, una din cele 
trei formații neînvinse pînă acum (ce
lelalte sînt Steaua și Dinamo Bucu
rești) susține un meci foarte dificil la 
Oradea, în compania dinamoviștilpr din 
localitate. O altă întrecere interesantă 
se desfășoară la Cluj între Știința și 
Steagul roșu Brașov. în seria a doua, 
fruntașa clasamentului. Aurul Brad, în- 
tîlnește la București o altă pretendentă 
la „șefia" clasamentului. Olimpia, iar Si- 
dertirgistul Galați va căuta să refacă 
în fața formației Progresul „terenul" 
pierdut prin înfrîngerea suferită cțumi- 
nica trecută în fața Aurului.

Iată acum și celelalte meciuri progra
mate mîine în cadrul etapei a lV-a a 
campionatului masculin și etapei a JII-a 
a campionatului feminin: MASCULIN

SERIA I: Steaua •— C.S.M.S. Iași, Di
namo București — Politehnica Cluj, 
Știința București — Farul Constanța, 
Știința Timișoara — Știința Tg. Mu
reș; SERIA A IL.a : I.C.F.—A.S.A. 
Bacău, Voința Satu-Mare — Petrolul 
Ploiești, Voința Tg. Mureș — Știința 
Craiova; FEMININ SERIA I: Rapid

T. N1COARA

prin „Cupa de iarnă"Activitatea va continua
Pentru spectatorii meciurilor de 

handbal ultima etapă a campionate
lor nu înseamnă un „la revedere, la 
primăvară" spus echipelor și jucăto
rilor. Activitatea competițională nu 
încetează după încheierea turului. Dim
potrivă, ea continuă, schimbîndu-și doar 
locul de desfășurare (de pe teren, din 
aer liber, în sală) și forma de între
cere. De la 15 noiembrie, după cum 
am anunțat, va începe o nouă ediție 
a „Cupei de iarnă", competiție rezer
vată echipelor de seniori-senioare și 
juni ori-juni oare. Este vorba, pentru a 
folosi denumirile mai des întrebuin
țate, de „Cupa F.lt.tl." la seniori și 
„Cupa Sportul popular" la juniori.

Această întrecere este menită să 
asigure echipelor noastre continuarea 
activității de pregătire și joc și în 
timpul iernii, contribuind astfel la 
creșterea măiestriei lor. In plus, ele 
constituie prilej de spectacole extrem 
de atractive, care întrețin interesul în 
jurul handbalului.

De aceea, comisiile 
secțiile de handbal din 
în care se va organiza 
acestor importante competiții trebuie 
să acorde toată importanța organizării 
jocurilor, luind măsuri din timp atit după partidele din categoria A.

de resort și 
cele 11 centre 
prima etapă a

pentru pregătirea sălilor, cit și a echi
pelor. Și această ediție trebuie să se 
bucure de succesul celor precedente.

★

în București, jocurile vor începe la 
22 noiembrie, cu participarea echipe
lor care joacă in 
goriei A, seria I ; 
Steaua, Știința și 
Rapid, Confecția, 
tromagnetica (f), 
ria Teleajen (m) 
ne ale Capitulei.

La fete, titlul 
formație din București a fost cucerit 
de S.S.E. nr. 2, care a dispus, în 
finală, de I.C.F. cu 10—4 și, joi, cu 
7—3 (4—2), după un joc frumos, în 
care și-a impus superioritatea. Acest 
succes meritat vine să încununeze ac
tivitatea rodnică depusă la S.S.E. nr. 2, 
școală care a dat și continuă să dea 
handbaliști și handbaliste 
cu reale perspective.

în ce privește campioana 
finala se va disputa la 1 și 
brie, între Voința și I.C.F. 
jocul are loc pe terenul

București — Constructorul București, 
Voința Brașov — Știința București, 
Voința Oradea.— Știința Cluj, Știința 
Constanța — Progresul București; SE
RIA a ii-a: Voința Tg. Mureș — Știin
ța Timișoara, Crișul Oradea — S.S.E. 
Rm. Vîleea, C.S.M.S. Iași — Olimpia^ 
București.

Echipa Mureșul, care susține mime la Tg. Mureș o importantă partidă in 
compania formației Voința București, a avut o comportare remarcabilă în 
primele două meciuri disputate in Capitală. In fotografie, o fază din jocul 

cu Constructorulcampionatul cate- 
și a Il-a : Dinamo, 
Rapid (mf, Știința, 
Progresul și Elec- 
precum și Rafina

și echipele campioa-

de cea mai bună

talentate,

la băieți, 
5 noiem- 
Duminică

Giulești,

Foto : P. Romoșan

Activitatea competițională
echipe. Dinamo cîștigă astfel titlul d( 
campioană pe echipe la tenis, în ediția 
1964 a campionatului țării.

• In aceste zile, pe terenuri!; 
Știința (ștrandul Izvor) au loc între 
cerile pentru „Cupa 7 Noiembrie", îi 
organizarea comisiei de tenis a >.rașu 
lui București. Participă jucători ț 
jucătoare de categoria a Il-a și a 111-a 
La probele de simplu s-au înscris pest< 
100 participanți.

• Joi după-amiază, pe terenul Pro
gresul, a fost programată partida res
tantă a întîlnirii dintre echipele Dina
mo și Steaua din cadrul ultimei etape 
a campionatului republican. Jucătoarea 
Iudita Dibar (Dinamo) a fost declarată 
învingătoare în fața Letiției Mau 
(Steaua), în urma neprezentării aces
teia din urmă la joc. în felul acesta, 
scorul final al meciului Dinamo — 
Steaua este 8—7 în favoarea primei
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Datele exacte ale meciurilor 
linamo București—Internazionale Milano
După cum se știe, în turul al doilea 

I „Cupei Campionilor Europeni", Di- 
amo București va întîlni formația 
aliană Internazionale Milano, de- 
nâtoarea „Cupei Campionilor Eu- 
openi" în ultimele două ediții 
i a „Cupei intercontinentale" 
n urma victoriei obținută recent în 
ața formației argentiniene Indepen
dente Buenos Aires, posesoarea 
Cupei Campionilor Americii de 
-ud").

a startul etapei a
(Urmare din pag. 1)

*11“-le antrenat de Titus Ozon și Eu- 
țen lordache s-a înapoiat de la Con- 
Hanța cu un moral mult refăcut, lucru 
leosebit de important pentru viitoa- 
ele evoluții ale formației bucureștene.

Disputate se anunță și meciurile 
programate la Iași (C.S.M.S.—Dinamo 
Pitești), Oradea (Crișul—Farul) și 
Baia M'are (Minerul—Știința Cluj).

Dintre cele trei echipe vizitatoare 
se pare că numai Știința Clui va pu
tea pleca măcar cu un punct la sfie
șitul celor 90 minute de joc.

DIN PREGĂTIRILE 
ECHIPELOR

PROGRESUL a jucat joi cu Flacăra 
roșie (cat. C) pe care a întrecut-o cu 
6—0 (1—0), prin punctele înscrise de 
Voinea (4), Mafteută și Baboie. Pen
tru meciuil de mîine, antrenorii Ozon 
și lordache nu vor schimba formația 
care a cîștigăt duminică la Constanța.

‘U.T.A. s-a antrenat în compania for
mației de juniori. După trei reprize 
(două de 30 de minute și una de 45 
de minute) scorul era 8—2 (3—1, 
3—0, 2—1). în jocul cu Progresul va 
fi aliniată următoarea; formație proba
bilă: Weichelt (I. Vasile)—Pecican,
Bacoș (Sîrbu), Mețcas, Neamțu (lgna) 
—Donciu, Chivu—Pantea, Țîrlea, Flo- 
ru), Sandu (Selymesi). Șt. lacob-co- 
resp.

în urma convorbirilor avute, ieri, 
între conducerile celor două cluburi, 
s-a stabilit că primul meci să aibă 
loc miercuri 11 noiembrie, la Milano, 
pe stadionul San Siro, iar cel de al 
doilea, joi 3 decembrie, la București, 
pe stadionul „23 August".

Reamintim cititorilor că în regula
mentul de disputare a .Cupei Cam
pionilor Europeni" s-a prevăzut că 
primul meci va avea loc pe terenul 
echipei care a fost prima trasă la 
sorți.

I- a, toate echipele
rescu, ; respectiv Dan și Olodenscht. 
Echipa probabilă: Vasileseu—Geleriu, 
Deliu. M. Marcel, Dumitrescu—Bărbu- 
lescu (Anton), Bîtlan—Cîrciumărescu, 
Sfîrlogea, Eftimie (Stănescu), Onea. 
— V. Săndulescu-coresp.

STEAGUL ROȘU a efectuat în 
cursul săptămînii cinci antrenamente. 
Miercuri, brașovenii au jucat două re
prize a 60 de minute fiecare cu două 
echipe de categorie regională. Iată for
mația probabilă: Ha-idu—Ivăncescu, 
Jenei, Sigheti, Naghi—Pescaru, Cam
po—Lfașoti, Năftănăilă, Gane, Sely
mesi II. — C. Gruia-coresp. reg.

C.S.M.S. IAȘI și-a verificat forma
ția printr-un joc școală, susținut cu 
echipa de juniori. Scor: 7—0 (4—0)
prin punctele înscrise de Cu-perrmn 
(2), Ștefănescu, Voica, Matei, lancu, 
Danileț. Antrenorii C. Teașcă și M. 
Berariu s-au fixat asupra următoarei 
echipe: Constantinesou—V. Popescu, 
Moțoc, Vornicu, Deleanu—Humă, Ște
fănescu—Matei, lancu, Voica, Cuper- 
man. -— E. Ursu-coresp.

CRIȘUL ORADEA s-a pregătit cu 
multă conștiinciozitate în cursul săp
tămînii. Joi, Crișul a jucat la două 
porți cu formația de juniori, după care 
antrenorii L, Zilăhi și I. Buda au 
anunțat următoarea formație: Duca— 
A. Georgescu, Solomon, Pojoni, Sacaci
II— Iacob,. Mihai Mihai—Szucs, Sacaci 
III, Damian, Bacoș. — 1. Ghișa-eoresp. 
reg.

Impresii după turneul de 
din R. S. Cehoslovacă

pregătire

Zilele trecute, lotul nostru repre
zentativ de hochei pe gheață 6-a în
tors din Cehoslovacia, unde s-a pre
gătit timp de aproape o lună de zile, 
în vederea noului sezon. Asupra pre
gătirilor efectuate am cules o serie 
de impresii de la antrenorul M. FLA- 
MAROPOL.

După cum s^a mai anunțat, lotul 
este mult schimbat în acest an. în 
locul unor elemente consacrate, dar 
care nu mai făceau față cerințelor jo
cului modern, au fost introduși mulți 
jucători tineri. în Cehoslovacia au fă
cut deplasarea următorii hocheiști : 
Dumitraș, Crișan, Stoiculescu (por
tari), Varga, Făgăraș, Pană, Scheau, 
L. Vacar, Tudor, Corduban (fundași), 
Szabo II, Ferenczi, Szabo I, T. Ștefan, 
Biro, Calamar, Bașa, Mihăilescu, Ste
fanov, Florescu, Moiș, Constantines cu 

Unul din jucătorii de bază ai lotului nostru, fundașul Varga, în acțiune.

(înaintași). Obiectivele urmărite în a- 
ceastă perioadă au fost : dezvoltarea 
în continuare a pregătirii fizice, dez
voltarea și perfecționarea calităților 
tehnice, învățarea și exersarea siste
melor de apărare și atac. în timpul 
șederii în Cehoslovacia, hocheiștii 
noștri fruntași au efectuat 33 de an
trenamente, au susținut trei jocuri de 
pregătire și alte șa3e jocuri în ca
drul turneului propriu-zis.

Firește, în toate aceste meciuri nu 
rezultatul a fost elementul care a 
contat în primul rînd. Găsim însă in
teresant sa le consemnăm pentru ama
torii de hochei pe gheață. După o 
serie de aproape 20 de lecții de an
trenament, lotul nostru a jucat în 
compania unor echipe care se pregă
teau și ele la Opava. S-au înregistrat 
rezultatele : 4—2 cu Baildon Kato- 

wice, 11—0 cu Selecționata ZagreK 
Șl 2—6 cu formația locală Slezan. A- 
ceste jocuri au fost folositoare, de
oarece au confirmat, faptul că jucă
torii noștri (deși mulți fără experien
ță, cum reiese și din parcurgerea nu
melor din lotul de mai sus) și-au. 
însușit sarcinile sistemului de apă
rare preconizat și s-au încadrat satis
făcător în planul de atac. Acest lu
cru a contribuit la comportări bune 
în partidele ulterioare, ale turneului 
propriu-zis, desfășurat în a doua par
te a vizitei în Cehoslovacia. Iată re
zultatele înregistrate : 3—2 cu lira- 
dec Kralove, 5—5 cu Dukla Litome- 
rice, 6—4 cu Lokomotiv Poprad» 
4—4 cu Jednota Zilina, 4—8 cu Du
kla Kosice și 8—1 cu Liptovsky Ni
kolas. în aceste partide formația de 
bază a fost următoarea: Dumitraș 
(Crișan) — Varga, Făgăraș, Pană» 
Vakar (Scheau) — Szabo II, Ferencz.» 
Szabo I, Ștefan, Calamar, Bașa, Ste
fanov, Florescu, Mihăilescu. Principa
lele rezerve au fost Corduban și Moiș* 
Atacantul Biro, accidentat la Opava 
intr-un meci de antrenament, nu a 
participat la nici un joc din cadrul 
turneului.

IPentru un studiu mai amănunțit al 
jocului modern, hocheiștii noștri an 
vizionat meciurile cele mai importante 
susținute de echipele fruntașe ceho
slovace. Fi au vizionat, de asemenea, 
filmul canadian „Hochei pe gheață”, 
achiziționat de federația cehoslovacă 
pentru instructajele de la cursurile 
de antrenori. Cu jucătorii mai tineri 
(Moiș, Constantinescu, Stefanov. Tu
dor, Ștefan, Scheau, Mihăilescu, Stoi
culescu, Bașa) s-au făcut antrena
mente speciale, mai ales, de tehnică.

Revenit în Capitală, lotul reprezen
tativ de hochei pe gheață își continuă 
pregătirile la patinoarul 23 August» 
care și-a deschis de curînd porțile. 
Intre 9 și 12 noiembrie, hocheiștii 
noștri fruntași vor primi vizita echi
pei Dinamo Kiev, în compania căreia 
vor susține două partide. Apoi, echipa 
reprezentativă a țării noastre se de
plasează în R.D.G., unde va susține ia 
21 și 22 noiembrie două meciuri cu 
reprezentativa țării gazde. La sfîrșr- 
tul lunii, la București, hocheiștii noș
tri vor susține un meci cu selecționata 
B a R.S. Cehoslovace.

STEAUA și-a verificat lotul, jucînd 
joi pe terenul din Gheocea cu formația 
de categori-e C, Tehnometal. Scor fi
nal: 8—0 (7—0). Antrenorul Ilie Savu 
nu s-a fixat încă asupra formației pe 
care o va alinia în meciul cu Petrolul.

Etape conventionale în instruirea echipelor de

PETROLUL a avut ca partener de 
antrenament pe formați2 Electrica 
Fieni, care activează în categoria C. 
Scor: 6—1 (2—0) prin godurile în
scrise de Dridea 1 (2), Boc (2), Badea 
și Ivan. Formația probabilă: lonescu 
—Pahonțu, Hălmăgeanu, Fronea, Mo- 
canu—luhas, D. Munteanu—Boc, Dri- 
dea I, Badea, Dridea 11. — M. Popes-
cu-coresp.

RAPID a avut joi doi adversari cu 
care a jucat cîte o repriză. In prima, 
cu Ascensorul, iar în a doua cu forma
ția de juniori. La Craiova va fi folo
sită formația : Andrei (Urziceanu)— 
Lupescu, Motroc, C. Dan, Greavu— 
Dinu, Georgescu—Kraus, Dumiiriu II, 
Ion eseu, Codreanu.

ȘTIINȚA CRAIOVA s-a antrenat cu 
formația de categorie regională, Auto- 
rapid și a cîștigăt cu 4—2 (2—1). Au 
marcat: Sfîrlogea (3) și Cîrciumă-

Clasamentul
înaintea etapei de mîine

1. Știința Cluj 7 3 3 1 15: 7 9
2. Petrolul 8 4 13 12: 9 9
3. Farul 7 4 12 9: 8 9
4. C.S.M.S. 8 4 13 10:12 9
5. Din. Pitești 7 3 2 2 11: 9 8
6. Crișul 8 2 3 3 8: 8 7
7. Steagul roșu 8 14 3 5: 5 6
8. U. T. A. 7 3 0 4 8:12 6
9. Minerul B. Mare 7 2 14 9:13 5

10. Dinamo Buc. 2 2 0 0 5: 0 4
11. Steaua 2 2 0 0 7: 1 4
12. Rapid 2 2 0 0 6: 1 4
13. Progresul 7 12 4 5:11 4
14. Știința Craiova 8 12 5 5:19 4

Pentru învățarea jocului de handbal 
în 7, în procesul său de instruire se 
cere respectarea tuturor principiilor 
didactice, precum și folosirea unor 
mijloace și metode corespunzătoare. 
Realizarea acestui proces este eficien
tă mai ales cind instruirea se desfă
șoară în perspectivă, pe etape, cărora 
le corespund obiective, sarcini și mij
loace proprii. in acest sens se disting 
patru etape de instruire, în care se ur
mărește inițierea, învățarea și perfec
ționarea tehnicii și tacticii jocului de 
handbal in 7.

Denumirea de etape convenționale o 
motivăm prin faptul că delimitarea a- 
cestora nu este rigidă, formală, lă- 
sîndu-Se profesorului sau antrenorului 
libertatea de a folosi sarcinile și mij
loacele proprii unei etape în alte etape, 
dar cu scop diferit De exemplu, dacă 
pentru prima etapă prinderea și pa
sarea mingii constituie o sarcină de 
învățare, aceasta poate deveni în etapa 
a IV-a un mijloc de perfecționare. In 
consecință, delimitarea etapelor este de
terminată de stabilirea obiectivelor 
generale pentru fiecare dintre ele,'<ță- 
rora le corespund sarcini, și mijloace 
tehnice și tactice, atît pentru atac 
cît și pentru apărare. Stabilirea tim- 
pului ...afectat fiecărei etape, este în 
funcție de virsta executanților, de ții- , , .
velul lor de pregătire, de scopul ur- acțiunea adversarului 
mărit Durata poate fi între 6 luni <... , . ««i 1_ g ani. . dezvoltarea cahtatdor fizice de baza

. . j. și. specifice jocului de handbal pen-
ETAPA I. Obiectivele: formarea de- lru a4ac apărare. La capitolul pre-

prinderilor de bază tehnice și tactice gă4irii tehnice, pentru atac se va ac-
pentru jocul în atac și apărare, privind cen4ua pe: 4 îmbunătățirea prinderii
deplasarea in teren și manevrarea -.................. "
mingii; dezvoltarea calitățiilor fizice 

specifice virstei respective.
Pentru atac, la capitolul pregătirii 

fizice se va urmări formarea deprin
derilor de bază necesare mișcării în 
teren, prin dezvoltarea vitezei și înde- 
mînării. O mare atenție trebuie acor
dată pregătirii tehnice, unde se va în
văța: poziția fundamentală a jucătoru
lui, deplasarea sa în teren, ținerea 
mingii, prinderea și pasarea ei de pe 
loc, din alergare și din săritură, dri
blingul și aruncarea la poartă de pe 
loc, din alergare și din săritură. Iri 
ceea ce privește pregătirea tactică, se 
va urmări: plecarea, din apărare în 
a-iac și ocuparea unui dispozitiv; pre-

cum și crearea situațiilor favorabile de 
aruncare la poartă.

Pentru apărare, in cadrul pregătirii 
tehnice se va învăța poziția fundamen
tală, deplasarea cu pași adăugați Îna
inte și înapoi, ca și scoaterea mingii de 
la adversar din dribling și la inter
cepții. La pregătirea tactică se va pune 
accent pe: 1. r'plierea rapidă din 
atac în apărare și ocuparea dispozi
tivului de apărare; 2. atacarea jucă
torului cu mingea și revenirea pe semi
cerc.

In cadrul acestei etape e mare a- 
tenție trebuie acordată dezvoltării ca
lităților morale și de voință. Trebuie 
dezvoltată dragostea pentru jocul de 
handbal, curajul și dîrzenia, respectul 
fată de adversar, coechipier și pro- 
fesor-antrenor.

cele mai 
și arun

care la poartă; angajarea pivoților in- 
tr-o aefiune simplă individuală, folo
sind diverse procedee tehnice de pa
sare, angajare și aruncare la poartă 
(ex. angajarea pivotului fix, de către 
interul sting, după • pătrundere prin 
pasă din săritură); angajarea jucăto
rilor ce aruncă de pe extreme și a ju
cătorilor ce se infiltrează pe semi
cerc; exerciții pentru lansarea contra
atacului. Pentru apărare se recomandă: 
îmbunătățirea mijloacelor învățate în 
etapa I; repartizarea adversarilor din 
atac; învățarea schimbului de adversar. 

ETAPA A lli-a. Principalele obiec
tive sint învățarea mijloacelor tehnico- 
tactice colective, complexe, pentru a- 
tac și apărare in condiții variate și de

din toate direcțiile, folosind 
adecvate procedee de pasare

PAREREA SPECIALIȘTILOR

ETAPA A 11-a. Principalele obiec
tive constă în însușirea mijloacelor 
tehnico-tactice simple, individuale și 

colective pentru atac și apărare în con
diții de colaborare cu coechipierii și

In pregătirea fizică se va urmări

și pasării mingii, în condiții de viteză 
sporită din toate direcțiile, folosind 
procedeele tehnice din prima etapă și 
adăugind și celelalte procedee, cu ini
țiere în pasele speciale; 2. îmbună
tățirea aruncărilor la poartă și în
vățarea celorlalte procedee tehnice 
(din plonjon, prin evitare, folosind pașii 
adăugați și încrucișați); 3. învățarea 
fentelor și schimbărilor de direcție. 
Pentru apărare se va învăța atacarea 
adversarului cu mingea, blocarea min
gilor aruncate la poartă, îmbunătă
țirea deplasărilor pentru apărare, ten- 
aica jocului portarului.

In ceea ce privește pregătirea tactică, 
pentru atac se va învăța: angajarea 
jucătorilor de ia 9 iu ce se lansează

colaborare între mai mulți jucători. 
In pregătirea fizică se va urmări 

1. perfectionarea1. perfectionarea calităților fizice de 
bază și calităților fizice specifice ne
cesare aplicării cu mare eficacitate b 
tuturor mijloacelor tehnico-tactice în
vățate; 2. dezvoltarea vitezei de por
nire; 3. dezvoltarea forței in picioare 
pentru opriri, schimbări de direcție, 
sărituri, deplasări in apărarea; 4. dez
voltarea forței in brațe pentru arun
cări.

In pregătirea tehnică, pentru atac 
se vor antrena mijloacele simple în
vățate in etapele anterioare. De ase
menea, se vor mai perfecționa: pasele 
speciale in mare viteză in condiții de 
colaborare cu coechipierii și în pre
zenta adversarului; aruncările la poartă 
din toate unghiurile și pozițiile în 
funcție de adversar; lansarea contra
atacului; deprinderile tehnice nece
sare combinațiilor și circulațiilor de 
minge și jucători în condiții apropiate 
de joc ca viteză. îndeininare, precizie 
de execuție etc. Pentru apărare se^vor 
perfecționa mijloacele învățate in e- 
tapele anterioare. In plus se va învăța 
scoaterea mingilor de la adversar în 
aruncarea la poartă, blocarea mingilor

copii și juniori
cu brațul și piciorul și închiderea 
pătrunderilor adversarului.

La capitolul pregătire tactică, in 
atac se vor însuși: încrucișările dintre 
doi și trei jucători cu aruncarea 4a 
poartă sau angajarea pivotilor și ex
tremelor; blocajele, plecările din blo
caj; circulația în opt; faza a doua 
a contraatacului. Iar pentru apărare, 
pe lîngă perfectionarea mijloacelor in*, 
sușite în etapele precedente, se vor ur
mări: învățarea alunecărilor, dublarea 
jucătorului ieșit la adversarul cu min
gea; marcajul pivotilor și extremelor; 
oprirea lansării contraatacului.

ETAPA A IV-a Obiective: Asam
blarea cunoștințelor și deprinderilor 
de atac și apărare folosind cele mai 
indicate mijloace individuale și colec
tive tehnico-tactice in scopul desfă- 
șurării unui joc organizat, cu un sis
tem propriu, adecvat calităților jucăto
rilor.

Pentru pregătirea fizică: se va con
tinua munca de pregătire fizică gene
rală și specifică sub forma dezvoltă
rii și perfecționării calităților fizice de 
bază și specifice handbalului in 7, care 
corespund concepției de joc respec
tive.

in pregătirea tehnică : în atac, se 
va urmări îmbunătățirea și perfecțio
narea elementelor și procedeelor co
respunzătoare particularităților indi
viduale, postului din echipă, circula
țiilor de minge și de jucători, formelor 
și sistemelor de joc. In apărare, se va 
insista asupra perfecționării atacului 
jucătorului cu mingea, scoaterea min
gii de la adversar și blocarea min
gilor aruncate spre poartă.

Pentru pregătirea tactică: adaptarea 
tacticii de joc în raport cu gradul de 
pregătire al componenței echipei _ și- 
particularitățile individuale ale jucăto
rilor proprii și formațiilor adverse. Ca 
mijloace se pot folosi antrenamentele 
în ....................... " '
de

colectiv, individualizate și jocorile 
verificare.

EUGEN TROFIN,
lector

SORIN GRIGOROVICI,
asistent
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NOTE

Drumul spre măiestria sportivă
pornește și din bibliotecă

Cunoștințele șî experiența avansată 
generalizată cu sprijinul cărții îi lăr
gesc tînărului orizontul, dau siguranță 
pașilor săi pe drumul progresului, îl 
feresc de bîjbîielf în activitatea lui prac
tică, îi sporesc curajul și încrederea în 
forțele proprii, îi oferă limpezimea o- 
■biectlvetor vizate și certitudinea ob
ținerii succeselor cuvenite pregătirii 
sale, îl fac să știe clar ce vrea și ee 
poate realiza.

Să restrîngem sfera discuției la viața 
6porlivă, la înfruntarea tinerilor pe sta
dioane, în săli, pe patinoare, în bazi
nele de înot. Rezultatele se înregis
trează într-adevăr pe tabelele de mar
caj de acolo; dar cit de rodnică e viața 
aceasta sportivă, cti de valoroase sînt 
aceste rezultate cînd pregătirea sporti
vilor performeri, instruirea și educația 
lor au fost susținute de indicațiile me
todice și de îndrumările pedagogice te
meinice pe care cărțile adresate unei 
ramuri de sport sau alteia le găzduiesa 
în paginile lor I Intre filele acelea sînt 
primii centimetri ai recordurilor republi
cane, europene, mondiale și olimpice, 
între ele se află cheia reductoare a nu
mărului de secunde și de zecimi de se
cundă pe pista de zgură sau pe culoa
rele bazinului de înot. Acolo stă și 
arcul detentei voleibalistului, și precizia 
traiectoriei spre coș a mingii de bas
chet și decarul de la tir și creșterea 
biruitoare a ștrocului pe ultimii zeci 
de metri ai probelor de canotaj, de 
caiac ori de canoe, și cutezanța alpinis
tului. Ca atare, de acolo trebuie să îa 
așa-zisele secrete îndrumătorii de pe 
teren ai educației fizice și ai sportului, 
antrenorîf și instructorii sportivi, pre
cum șl toți tinerii care practică sportul 
sub diverse lorme în școli, îh univer
sități. în unitățile de muncă.

Nimeni nu se poate plînge de insufi
ciența numărului sau a varietății cărți
lor de sport. Cărți sînt destule i de teh
nică și metodică, de popularizare, de 
beletristică, de îndrumare turistică, din
tre acelea care dezvăluie foloasele spor
tului în slujba sănătății generale a ce
tățenilor 
mente și 
nizare și 
de masă, 
tive. EDITURA UNIUNII DE CULTU-

patriei, în sfîrșit — regula- 
indicații, îndrumări de orga- 
desfășurarea educației fizice, 
în ajutorul asociațiilor spor-

1X2X1X21 PRONOEXPRES
Concursul Pronosport de mîine cu

prinde 4 meciuri din campionatul ca
tegoriei A și 8 dintre cele mai echili
brate partide ale categoriei B.

Reamintim programul concursului 
Pronosport de mîine :
Minerul Baia-Mare — Știința Cluj 
Progresul — U.T.A.
C.S.M.S. Iași — Dinamo Pitești 
Crișul — Farul
C.F.R. Pașcani — Poiana Cîmpina 
Dinarno Bacău — Metalul Tîrgoviște 
Chimia Făgăraș — Siderurgistul Galați 
Știința Galați — C.F.R. Roșiori 
Clujeana Cluj — A.S.M.D. Satu-Mare 
Jiul Petrila — C.S.M. Sibiu
A.S.A. Tg. Mureș — Minerul Lupeni 
C.S.M. Reșița — Vagonul Arad.

lată și programul concursului Pro
nosport nr. 45, etapa din 8 noiembrie 
a.c.. care au cap de afiș derbiurile 
oucureștene:
Steaua — Dinarno București 
Progresul — Rapid
Știința Ciuj — C.S.M.S. Iași 
Dinarno Pitești — Crișul 
Farul — U. T. A.
C.S.M. Reșița — Jiul Petrila 
Recolta Cărei — Ind. sîrmei C. Turzii 
C.S.M. Sibiu — Știința Timișoara 
Fiorentina — Juventus 
Lanerossi — Lazio 
Roma — Bologna 
Sampdoria — Milan

ABONAMENTELE LUNII 
NOIEMBRIE

Pentru luna noiembrie, buletinele . 
bonamenf Pronoexpres vă garantează 
prezența la concursurile din 4, II, 18 
și 25 noiembrie, deci la toate cele patru 
concursuri ale lunii. Costul unui bule
tin abonament Pronoexpres pe luna 
noiembrie este de 12 lei. Ultima zi

a-
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RA FIZICA ȘI SPORT a scos de sub 
tipar, numai în 1963, 28 de asemenea 
lucrări, originale și traduceri, și peste 
20 în anul în curs, pînă în clipa de 
față. Ele sînt căutate și prețuite de 
sportivi, de antrenori, de profesorii de 
educație fizică și de cei care au sar
cini organizatorice în cluburile și aso
ciațiile sportive. Și pe bună dreptate, 
căci titlurile lor sugerează cu claritate 
evidentele binefaceri pe care le pot a- 
duce muncii sportive sub feluritele ei 
aspecte. Vom cita doar cîteva dintre 
cele ale anului acesta î „Alunea educa
tivă in procesul de antrenament", „Pre
gătirea psihică a sportivului”. „Despre 
metodica dezvoltării calităților fizice", 
„Secția pe ramură de sport", „i 
rea sportivului", „Femeia și 
fizică", „Jocurile Olimpice de-a lungul 
veacurilor", „Palestrica", „Organinzarea 
și desfășurarea educației fizice de 
masă" și altele.

Iată numai cîteva dintre numeroa
sele cărți utile atîtor sportivi și tutu
ror cluburilor și asociațiilor sportive, 
din ale căror biblioteci ele nu trebuie 
să lipsească.

Se recomandă de aceea ca fiecare 
club sportio, fiecare asociație sportivă 
să aibă propria sa bibliotecă, pe care 
să și-o îmbogățească întruna, dctînd-o 
cu toate lucrările de specialitate, teh
nice, de metodică, organizatorice și 
de beletristică sportioă. De bună sea
mă însă că sarcina, pentru a face o 
treabă serioasă pînă la capăt, nu se 
termină cu aceasta. © dată biblioteca 
înființată și cărțile cumpărate, ele nu 
trebuie să rămînă zvîrlite în rafturi.

Conducerea clubului, consiliul aso
ciației sportive au datoria ca. laolaltă 
cu responsabilii secțiilor pe ramură de 
sport, cu antrenorii din cadrul acestora 
să se îngrijească permanent și în mod 
stăruitor ca volumelor cumpărate să 
nu li se fi schimbat doar domiciliul, 
din librării pe etajerele bibliotecii aso
ciației, ci să-și atingă scopul pentru 
care au fost create. Trebuie urmărită 

în care mai puteți cumpăra buletinele 
abonament Pronoexpres pe luna no
iembrie este marți 3 noiembrie.

AUTOTURISMELE PRONOEXPRE- 
SULUI

Cele trei autoturisme ieșite la con
cursul special Pronoexpres din 14 oc
tombrie au fost cîștigate de către par- 
ticipanții î Nemeș Iosif din Cluj (Fiat 
600); Dumitrescu Dumitru din Bucu
rești și Gall Rudolf din Cărei (cîte 
un Trabant-Combi).

Și dv. puteți să-i imitati partici- 
pînd la PRONOEXPRES.

• Se aduce la cunoștința pa tici- 
panților că la agențiile autorizate din 
Capitală pentru a primi și duminica 
buletine la concursurile Pronosport, 
vînzarea pentru concursul Pronosport 
nr. 44 de mii ne, se închide la ora 11. 
Participanții sînt rugați să depună din 
timp buletinele de concurs.buletinele de concurs.LOTO CENTRAL

La 
zilei 
extrase 
24 69 
Premii suplimentare:

Fond
Tragerea 

București.

tragerea Loto-central din seara 
de 30 octombrie 1964 au fost 

din urnă următoarele numere: 
68 29 81 58 22 12 47

41 86 19
de premii: 738.342 lei. 

următoare va avea locPRONOSPORT
Premiile < . - -

43 din 25 octombrie 1964.
Categoria I 0,1 variante a 52.557 

lei; Categoria a II-a: 20,1 variante a 
3.137 lei; Categoria a III-a: 359,1 
variante a 263 lei.

Participantul Căpraru Gheorghe din 
Craiova a cîștigât 56.247 lei pe uti 
buletin zecimal (0,1 categoria I; 0,9 
categoria a 11-a; 3.3 categoria a lll-a).

Rubrica redactată de Loto-Prono- 
sport.

concursului Pronosport nr. 

cu grijă, printr-o atentă planificare, 
difuzarea și asimilarea conținutului lor, 
studierea și aprofundarea cunoștințelor 
pe care ele le cuprind, în masa largă 
a tehnicienilor și sportivilor. Exemple 
bune în această privință, din păcate 
prea puține, oferă. între altele, cluburile 
bucureșiene Steaua, Dinarno, Rapid și 
Voința, la care cartea sportivă se bucu
ră de prețuirea cuvenită, studierea 
ei făcîndu-se cu temei, în mod plani
ficat și operativ. Așa se petrec lucru
rile și la unele asociații sportive, ca 
de pildă, la Progresul Prefabricate, 
care, însă, asemenea altor multe, na 
posedă, așa cum ar trebui, o biblio
tecă proprie.

In jurul bibliotecii clubului sau aso
ciației sportive trebuie să se organizezeJncălzi-

cultura întîlniri cu prilejul cărora să se recen
zeze de către cadrele cu cea mai înaltă 
calificare de care dispune unitatea 
respectivă — antrenori, tehnicieni, 
sportivi fruntași — cărțile proaspăt a- 
părute. Să se poarte în astfel de oca
zii discuții pentru adîncirea probleme
lor dezbătute în lucrarea respectivă, 
pentru amplificarea schimbului de 
periență.

Biblioteca asociației sportive să 
vină 
focar 
și al 
acest 
bază 
științifice — la dezvoltarea activității 
sportive de masă, la dezvoltarea con
tinuă a mișcării de cultură fizică 
sport din țara noastră, de a sluji 
devotament la creșterea neîncetată 
prestigiului sportiv internațional

ex-

de
anun focar eu raze puternice, 

al dorinței de studiu temeinic 
hotărîrii ferme de a servi, pria 
studiu temeinic — pe această 
solidă cercetării și înțelegerii

ca 
a 

al 
patriei, prin performanțe mereu supe
rioare.

CONSTANTIN FAUR

Campionatul republican de rugbi s-a 
încheiat. Și, totuși, activitatea rugbis- 
tică continuă I

Incepînd de miercuri 4 noiembrie, 
echipele noastre fruntașe vor fi pre
zente la startul unei interesante com
petiții dotată cu „Cupa Dinarno”. Va 
participa, de asemenea, și lotul R.P.R., 
care se pregătește pentru meciurile eu 
R.F. Germană (15 noiembrie) și Franța 
(29 noiembrie).

DIN SCRISORILE CORESPONDENȚILOR NOȘTRI> 1
RIMNICU SARAT. Consiliul raional 

UCFS a organizat anul acesta cursuri 
de pregătire a instructorilor voluntari, 
la care au participat 94 de tineri din 
cele mai diferite domenii de activitate.

ȘT. CONSTANTIN

VIDELE. Elevii școlii medii din le- 
calitate participă zilnic la întreceri spor
tive sub îndrumarea profesorilor de 
educație fizică Ion Tănase și Marius 
Lăzărescu. Frumoasele terenuri sportive 
„Lumina", amenajate de curlrtd, găz
duiesc cu regularitate întreceri de at
letism, volei, handbal etc. Recent a fost 
definitivat lotul de atletism al școlii 
pentru iniilnirea ce se va disputa zilele 

FILIAȘI. In prezent, asociațiile spor 
tive din raionul Filiași organizează 
campionatul asociației la șah, tenii 
de masă, tir și volei. Peste 2700 d< 
concurenți, reprezentînd 47 de asociați 
sportive, au participat anul acesta jt 
asemenea întreceri.. Fruntașe în acțiu 

,----------------------- --- ---------_ — nea de organizare a campionatului aso
acestea cu echipa școlii medii, din Ol-. ciației sportive sînt Știința, Gloria, A 
teni. Cu prilejul antrenamentelor. de vîntul. Olimpia., (din Filiași), Avînțu 
atletism s-au înregistrat cîteva rezulta- 
te bune, printre care menționăm per
formanța elevei Elena Uță, care a tre
cut ștacheta înălțată la 1,35 ,7

D. V1ȘAN

CIMPINA. Sportivii asociațiilor din 
orașele Sinaia, Bușteni și Azuga aș
teaptă cu nerăbdare deschiderea' sezo
nului de iarnă. Profesorii de educație 
fizică, activiștii sportivi au luat din 
timp măsuri pentru ca materialele și 
echipamentul sportiv să fie reparat. Din 
punct de vedere organizatoric consem
năm consfătuirea care a avut loc la 
sediul consiliului raional UCFS,, Cîm
pina cu antrenorii, profesorii de edu
cație fizică, instructorii și arbitrii, cu 
care prilej s-au dat indicații cu privire 
la competițiile ce se vor desfășura ia 
apropiatul sezon sportiv de iarnă. In 
același timp, comisia de specialitate a 
început reamenajarea și *’*" 
nor pirtii de 
și Bușteni.

schi din
modificarea u- 
orașele Sinaia

G. VÎRJOGHIE

Elevii școlii de 8 aniDRZ1CENI.
din comuna Manasia și-au amenajat 
de curînd, sub îndrumarea profesoarei 
de educație fizică Lilica Drăghici, un 
jrumos teren de sport, unde se desfă
șoară orele de educație fizică. Și în co
muna Maia, elevii școlii de 8 ani și-au 
amenajat, sub îndrumarea profesorului 
Ion Scărlătescu, un teren sportio sim
plu. Cu ajutorul G.A.C. elevii școlii din 
comuna Grădiștea și-au amenajat un 
teren sportio, la care au muncit cu

Prima etapă a competiției cuprinde 
următoarele meciuri:

• Lotul R.P.R. — Gloria, stadionul 
23 August.

• Constructorul — Rulmentul Bîrlad, 
teren Constructorul.

• Dinarno — Steaua, stadionul Di
namo.
• Progresul — Grivița Roșie, stadio

nul Progresul.
toate meciurile vor începe la ora 15.

" »

însuflețire împreună cu profesoara d. 
educație fizică Eliza Băfenaru. Și ele 
oii școlii de 8 ani din comuna Drăgo 
ești au acum la dispoziție un terei 
sportio simplu, unde profesoara Am 
Mărgineanu ține orele de educație fi 
zică.

CH. GHEORGHIU

Răcari, înainte, turburea, Știința Me 
linești, înainte Turcenî ș.a.N, CIRSTOCEA

A apărut nr. 10

al revistei

SPORT ȘI TEHNICĂ”
Interesant și variat men-Din sumarul 

ționăm :
— Aviatori care țămîn pe sol
— Prima cosmonavă cu echipai pe 

orbita.
— Un traseu de mare dificultate : Pe

retele Văii Albe.
— Vă prezentăm : Volkswagen.
— Motorul de automobil cu pistoane 

libere.
— Antene de televiziuni pentru te- 

cepția la mari distanțe.
— Raliul Dunării ; O reușită competi

ție automobilistică.
— Congresul internațional de astro- 

nautică.
— Avionul inginerului G. Femic.
— Hipersustentația.
— Construcții pentru radioamatori.
— Reportaje ilustrate de la: Campio

natul republican de navomodele ; Con
cursul internațional de planorism al 
R.P.U.; Campionatul republican de mo- 
tocros : Campionatul de orientare turis
tica; Campionatul R.P.R. de tir etc.

— Varietăți aviatice; Varietăți aut©- 
moto; Magazin; Cuvinte încrucișate.

— Informații, știri, noutăți tehnice etc.
CITIȚI NR. 10 AL REVISTEI .SPORT 

ȘI TEHNICA» 1

De la I. E. B. S.
• Pentru cuplajul de fotbal din cadn>‘ 

campionatului categ, A. PROGRESUL—U.T.A. 
si STEAUA—PETROLUL de mîine de pe sta
dionul „23 August', biletele s-au pug îb 
vînzare la casele obișnuite: str. Ion Vidu, 
Pronosport cal. Victoriei nr. 2, agenția 
C.C.A.* bd. 6 Martie, stadioanele .23 Au
gust», Republicii, Dinarno și Giulești.
• Casele din . str.Ion Vidu și Pronosport 

vînd și bilete 
NAMO—C.S.M.
LUL București, 
Floreasca.

© Patinoarul 
gust» este deschis pentru patinaj 
astăzi orele 17—19 și duminica
10—13 și 15—17.

Se închiriază ghete cu patine.
• La patinoar funcționează un curs 

inițiere în patinaj pentru copii între 6 
14 ani, organizat de Federația Romînă 
Hochei-Patingj. înscrieri și informații 
patinoar sail la telefon 21.21.63.

pentru cuplajul de box DI-
Reșița și STEAUA—MET A- 
de azi> ora 18.30 din sala

artificial din parcai ,23 Au- 
public 

orele



3100 de kilometri pe bicicletă

Intie-

0 PERECHE „CĂZUTĂ DIN CER

Performanța aceasta n-a 
fost realizată de unul 
dintre așii ciclismului 
nostru, ci de tî nărui Mir- 
cea Iftimie, în etate de 
23 de ani, controlor teh
nic la Fabrica de țevi 
din Roman.

El și-a petrecut conce
diul de odihnă pe... bi
cicletă, străbătînd țara în 
lung și în lat și acope
rind astfel o distanță de 
3 100 de kilometri !

Recent el ne-a vizitat 
la redacție, după ce „a- 
coperise** și ultima parte 
a voiajului său pe bici-

cletă: Piatra Neamț — 
Tulgheș — Gheorghieni 
— Miercurea Ciuc — 
Gheorghe — Brașov 
Ploiești — București.

— Și-acum ? l-am între
bat noi.

— Mă întorc la Ro
man. Plec diaeară...

— Si cînd ajungi ? 
-— Mîine dimineață.
— Imposibil! Sînt cite- 

va sute de kilometri...
— Știu. Dar mă întorc 

cu... trenul. După 3100 
de kilometri, avem drep
tul să ne odihnim — și 
eu și bicicleta I

(Industria 
1952 șl 1954. Nu
bs oprește aici, 

că Industria sir- 
da prilejul s-o...
N-avem nimic

Alvin Lownsbury și 
Patricia Christie, din o. 
rașul Canton (statul O- 
bio), an căzut cu adevă
rat „din cer* în ziua cu
nuniei lor. După ce au 
rostit tradiționalul „da*

Progresul a obținut 
!n deplasare, la Cons
tanța, prima victorie în 
acest campionat.

Cum sînt, se pare, în 
schimbare,

Eu cam atita am de spus: 
Să-i văd mereu în

„deplasare"
Insă așa... de jos în sus!

Echipele de polo (se
niori și juniori) ale 
clubului Știința Bucu
rești au fost eliminate 
din campionatul Capi
talei 
tare

la o înălțime de 1650 m- 
ei s-au luat de mină și 
g-au aruncat împreună 
din avion. După o cădere 
liberă de 1000 metri 
și-au deschis parașutele 
aterizînd în mijlocul oas
peților adunați pe aero
portul local. Pentru a 
păstra tradiția, tînăra mi
reasă purta drept „ro
chie de nuntă" un costum 
de zbor alb, iar mirele 
unul bleumarin.

„Saltul spre fericire** 
al Patriciei Christie era 
a 17-a săritură cu para
șuta de cînd a început 
să practice acest sport, 
iar pentru soțul ei a 
130-a.

Recorduri...
Pe lingă celelalte cla

samente care 
în legătură 
Olimpice, ar 
și unul pe... 
acest punct 
trebuie arătat că șirul cel 
mai lnng de victorii a 
fost obținut de familia... 
velistă Lunde, din Nor
vegia. Bunicul, Eugen 
Lunde, a făcut parte din 
echipa cîștigătoare la cla
sa 6 m, la Olimpiada din 
1924 de Ia Paris. Fiul 
său și soția acestuia, Fe
der și Vibeke, au obținut 
„argint* la Helsinki, la 
clasa 5,5 m, iar nepotul, 
Feder Lunde, a reușit să 
cucerească medalia de aur

se întocmesc 
cu Jocurile 
putea figura 
familii. Din 
de vedere,

Juniorii

„De la
Dar de

pentru neprezen. 
la jocuri.

M

Nu s-or

§tiu că s-au 
scuzat : 

cei mal man am 
învățat", 

ce să mal 
zici;

după... 
pitici 7

CH1VU

RJ
Elev Nelu Olimpicu 
EXTEMPORAL LA 
GEOGRAFIE: TOKIO

O

seniori

fi luat

I,

la J.O.

familiale SĂGEȚI

La
fapt
ciclistul Ion Cosma a 
pierdut plecarea în 
cursă.

Tokio,
fără precedent—

Stiff 
Ce.o

Mai

Aici.

care este constatarea 
face-un iubitor de 

sport? 
bine-ar fî pierdut 

plecarea 
de la... aeroport 1

V. MAT.

Tokio este un oraș 
mare, unde s-au adunat 
12 milioane de locuitori, 
sute de mii de spectatori 
și multe zeci de milioane 
de... telespectatori.

Cea mai nouă 
a orașului este... 
satul olimpic, de 
șapte mii 
au fugit, au sărit, au 
înotat și au aruncat în 
aer zeci de recorduri.

Deși situat în Japo
nia, Tokio face legătura 
între... Roma și Mexic.

SOLUL. Solul a fost 
dominat de un gimnast 
italian, Franco Menichelli.

parte 
satul, 
unde 

de magnifici 
au sărit,

LATITUDINEA ȘI ION- 
GITUDINEA sînt deter
minate nu de un meri
dian și o paralelă, ci de 
două paralele... inegale, 
aflate la latitudinea... 
Polinei Astahova.

CLIMA. In general, a 
plouat cu... surprize. To
tuși s-au întîmplat și ca
lamități... nenaturale: cele 
două penaltiuri ratate de 
Constantin.

ALTITUDINE: 30 me
tri peste nivelul mării 
(cînd sare Iolanda Balaș 
— 31,90).

In concluzie, geografia 
de la Tokio este foarte 
interesantă.. ~
s-a

în 1960, la Jocurile Olim
pice de la Roma, la cla
sa „Olandezul zburător*.

Dacă ne referim însă 
la numărul de medalii — 
pe... familii — pe locul I 
se clasează trăgătorii sue
dezi Oscar și Alfred 
Swahn, tată și fiu, care 
au... colecționat nu mai 
puțin de 6 medalii de 
aur, 5 de argint și 5 de 
bronz la Olimpiadele din 
1908 și 1912.

în ce privește perechi
le — frați sau surori —* 
care au cîștigat cele mai 
multe titluri de campioni 
olimpiei luptînd în ace
eași echipă, recordul este 
deținut de scrimerii ita
lieni Nedo și Aldi Nadi 
care, între anii 1908— 
1920 au cîștigat 9 meda
lii de aur. Urmează în 
„clasament* gemenii sue
dezi Eric și Vilhelm Carl- 
berg, care au cucerit la 
tir 5 medalii de aur și 7 
de argint și scrimerii ita
lieni Eduardo și Dario 
Mangiarotti, cu 5 meda
lii de aur, 6 de argint și 
7 de bronz.

OCTAVIAN URSULESCU, 
BUCUREȘTI. — Fosta cam
pioană a Franței la fotbal, 
Reims, care activează acum 
in categoria a Il-a, nu stă 
pe roze nici în .B*. Fotba
liștii de la Reims se aflau 
la 18 octombrie pe locul 13 
(din 16 echipe), cu două 
meciuri cîștigate și șase 
pierdute — din opt. Singu
ra consolare a celor de la 
Reims este că cealaltă echi
pă renumită care a coborî! 
o dată cu ei în .B*, Racing 
Paris, se allă pe locul... 14 1

T. C., PUCIOASA. — Ora-
Cîmpia Turzii a fost de 

două ori reprezentat în 
categoria A la fotbal — de 
echipa Metalul 
stemei): în 
mărătoaiea 
Dai poate 
mei ne va 
continuăm, 
împotrivă 1

LUPU DAVID, DARABANI. — 
1) Un pion ajuns pe linia de 
transformare devine automat 
regină, turn sau orice altă

sau nu pe 
de rege. Și, 
aceeași cli-

MARIA PETER, ARAD, VIC- 
tor mihele, timișoara, 
STELIAN GUDINA, BUCU 
REȘTI și UN GRUP DE CITI
TORI, GALAȚI. — Ne

• Tragedie pe aero
portul Haneda! Calul 
„Vidriero", un pur sin
ge argentinian, care a 
participat la J.O. de la 
Tokio, a fost împușcat 
in avion pentru a se e- 
vita o catastrofă, 
mentul decolării 
lui el s-a speriat 
tare de zgomotul 
de motoarele turbo-reac- 
toare incit a pus în pe
ricol echipajul și pe cei
lalți 8 cai din boxă. In 
această situație gravă în
soțitorul a trebuit să îm
puște calul, in valoare de 
58 000 dolari.

• Poliția din Tokio a 
expediat la casele lor 
peste 300 de copii din 
provincie. Aceștia, fără a 
avea autorizația părinți
lor lor, au venit la To
kio pentru a urmări Jocu
rile Olimpice.

• Dintre toți campio
nii olimpici cele mai 
multe telegrame de fe
licitare au fost expedia
te pe numele învingăto
rului probei de 10 000 m, 
americanul Mills, 
a primit peste 500 
legrame.

• Câștigătorul 
probei de sări- 
lungime, Lynn 
declarat ziariș- 
ploaia l-a sus- 
tentativa sa de

campion olim-
ce

Boston.

în mo- 
avionu- 
atît de 
produs

Acesta 
de te-

neaș-
teptat al 
tură în
Davis, a 
iilor că 
ținut în 
a deveni 
pic. „După ee am sărit 
8,07 m, Boston, marele 
favorit al probei, mi-a

ciș-

Păcat
terminat I
'pentru conformitate I
NELU MARIAN-Iași, 1

că

spus; Lynn, tu ai 
gat“.

• Comitetul de orga
nizare al J.O. a „bătut" 
în total 976 medalii o-

datori publicului și mai 
ales unor... participant! 
care, pe nedrept, au tre
buit să iasă din com
petiție urmărind meciu

limpice ; 314 de aur, 323 
de argint și 339 de 
bronz. După ce medali
ile respective au fost îm
părțite celor mai meri
tuoși, s-a constatat că în 
sef au mai rămas 40 de 

’„rezerve". Aceste medalii 
vor fi donate 
de la T okio.

• Oficialii 
lor pugilistice 
„Korakuen* au

muzeului

reuniuni- 
<le la 

rămas

rile de pe banca învin
șilor. Unii boxeri, mai 
„nervoși* s-au și răfuit 
cu oficialii. Astfel, ar
gentinianul Chirino a să
rit să-l bată pe arbitrul 
egiptean, iar spaniolul 
Valentin Loren chiar l-a 
lovit pe arbitrul din ring, 
fiind suspendat pe via
ță. Un alt boxer, Dong 
Kih Choch, a protestat 
împotriva descalificării

•u

piesa aflătoare 
tablă, în aiară 
bineînțeles, din

le repară, 
o pancartă : 
mingea-n bară 
fără poartă 1“ RADU POP

la meciuri vin. 
cu... coșul plin.

terenului de 
al Școlii medii

Baschetbalistele Voin
ței Oradea au primit la 
București 73 de puncte.

Orădencfeie, pol spune, 
Sînt, ca gospodine, bune. 
Chiar și de 
Cum vedeți.

Porțile 
handbal 
nr. 1 din Roșiori de-abia 
se mai țin.

Dacă toi nu 
Să le-agațe 
-Nu trimiteți 
Că xâmînem

AVANTAJ
Echipa 

chisorii 
(Anglia) 
cele mai 
nii Essex, Gurile rele 
susțin că poziția fruntașă 
pe care o ocupă în cla
sament se datorează fap
tului că nu susține nici 
un meci în... deplasare.

de fotbal a în- 
din Chelmsford 
este una dintre 
bune ale regiu- 

Gurile

poate da .șah ,
regele advers este în .bă
laia»
2) S-a mai 
poate executa un 
tri“ și în 
neți dv : 
încet, iar 
flat pînă 
mentar —

piesei nou create. — 
. —arătat că ee

__W11 me-
felul în c ire spu- 
un jucător trage 
un coechipier a- 
atunci — regula
tei afara careului 

țîșnește, interceptează 
scrie. Nu este însă 
mandabilă o astfel 
strategie, Cînd a fost 
în aplicare — la un 
Steaua — Dinamo Bacăa — 
a dat greș. Și nu e păcat 
din dorința de a te .juca* 
să pierzi un penalii ?

și în- 
reco
de... 
pusă 
meci

De fa 1-2 în min. 90 la... victorie!
Numai fotbalul poate 

oferi atîta material de 
senzație ca acela legat de 
confruntarea dintre An- 
derlecht (Belgia) și Bo
logna (Italia) din cadrul 
„Cupei Campionilor Eu
ropeni**.

La Bruxelles, în primul 
meci, fotbaliștii belgieni

«ale, rămînînd timp <1e 51 
de minute în scaunul din 
colțul său, gala nemaipu- 
tînd continua în felul a- 
cesta. Mulți ziariști an 
protestat în articolele lor 
împotriva unor decizii 
nereale care, după cum 
se știe, an eliminat pre
matur și pe trei boxeri 
romîni: Ciucă, Mîrza și 
Mihalic.

• Aproape jumătate din 
numărul de medalii de 
aur adunate de sportivii 
americani au fost cuceri
te la notație, in bazinul 
Metropolitan de la Tokio 
imnul american a răsunat 
de 16 ori. Nu e de mi
rare 
nez 
este

• Bikila Abebe, eroul 
maratonului, speră ca în 
1968 — la Ciudad de Me
xico — să devină iripiu 
campion olimpic. „Orașul 
este situat cam la aceeași 
înălțime ca și Addis A- 
beba și fiind obișnuit cu 
ea, voi putea alerga mai 
E!n~ r, ]a Tokio" ‘— a

el.

au dominat net, dar nu 
și-au putut asigura decît 
un avantaj de un gol, pu
țin făgăduitor pentru par- 
tida-retur de Ia Bologna.

Și iată și eel de al 
doilea joc, la italieni a- 
casă. N-o să ne ocupăm 
de incidentele care au 
marcat acest meci, de at
mosfera încordată în care 
s-a jucat tot timpul. Ori
cum, se părea că italie
nii își atinseseră scopul, 
că obținuseră calificarea 
pentru turul următor : ta
bela de marcaj arăta 2—0 
pentru Bologna și nu mai 
rămăseseră de jucat decît

30 de... secunde. Nici o 
„minune* nu se mai putea 
întîmpla. Și totuși, s-a... 
întîmplat: belgienii au 
înscris un gol, făoînd ca 
scorul general să devină 
2—2 și să fie nevoie de 
un al treilea meci. Des
fășurată la Madrid, aceas
tă a treia întîlnire s-a 
terminat — după prelun
giri — cu scorul de 0—0, 
astfel că au intrat în ac
țiune sorții, care au fost 
de partea Iui... Ander- 
lecht.

...încă o dovadă că un 
meci de fotbal durează... 
90 de minute — nici cu 
o secundă mai puțin 1

bați dacă medaliile care se z 
decern la Jocurile Olimpice | 
sînt în întregime din aur, y 
argint sau bronz ? Pentru X 
cele de bronz — garantez I y 
De altfel și celelalte medalii S 
sînt confecționate din bronz, î*X 
dar sînt acoperite cu un strat y 
de aur și — respectiv de . f 
argint. Medalia olimpică ' I
cîntărește în jur de 150 de J
grame (cantitatea de aur 
sau de argint : 6 grame). In y
ce privește proprietatea me- X
daliilor olimpice, firește că y
ele apaițin sportivilor car» <
le-au cucerit. Ce se întîm- ■
plâ cu medaliile cucerite la y
jocurile pe echipe ? Medalia X
care contează în clasament 
intră în patrimoniul sportiv y
al țării respective, iar me- X
daliile individuale rămîn y
Jn posesia jucătorilor. g

DUMITRU CRACIUNESCU, i
TIRGOVIȘTE. — 1) Spațiul X
nu ne permite să publicăm S
clasamentele ,1a ziM ale e- -» S
chipelor de juniori (fotbal)*, 
Vom căuta totuși să publi- y 
căm — pe xînd — clasa-' ;9 
mentei© în diversele serii- y 
Nu de alta, dar să le adu- jf 
cem aminte echipelor cum 
stau 1 C

V. NIROGOB, SIBIU. — Era ' X 
mai firesc ca rîndurile. dv. 4 
să fie adresate radiodifuza f 
unii noastre. Ca persoană... C 
neutră, îmi exprim totuși ; >
părerea că nu este posibil 5 (T 
ca sumedenia de rezultate ț, 
ce se transmit la radio du-’ 
minică seara să fie comu- ■ ‘
niccte mai... rar. Luațl (y 
.Spoitul popular» a doua zi A 
și puteți zăbovi și o o-ră a—\ 
supra unui rezultat. La ra— < 
dio n-aveți la îndemînă 
de cit c clipă

AUREL POPA, OLTENIȚA. —i 
1) .Bob* Hayes are 1,83 înăl* > 
time. Greutatea : 86 de ' 11
kilograme. — 2) Iotă care
au fost cele 6 sărituri 1 î 
ale lui Mary Rand tn proba •* X
care avea să-i aducă me- ț
dalia de aur la lungime s 3
6,59, 6,59, 6,63, 6,76 (nou re- C
cord mondial), 6,66, 6,61. 1

ILARION TECIU, BUCU- /
REȘTI. —- Iată rezultatele \
meciurilor Steaua — Petro- X
Iul, desfășurate pînă acum y
în campionatul țării : 47—48: y
3—1 și 1—2; 48—49: 0—0 și /
3—2; 50: 2—2 și 1—1; 51: \
0—0 și 6—0; 52: 2—1 și 3—0; I
53: Petrolul a jucat în «B*; C
54: 1—0 și 2—1; 55: 0—1 șl J
0—2; 56: 2—0 șl 0—3; 57—58; X
3—0 și 0—1; 58—59: 2—1 și >
1— 6; 59—60: 2—1 și 1—0; J
60—61: 1—2 șl 3—0; 61—62; C
2- 6 și 3—2; 62—63 : 3—1 șL m
0—4; 63—64: 1—2 și 1—0.? Ti 
Deci 16 victorii Steaua. 10 
Petrolul șl 4 rezultate de \ 
egalitate. Golaveraj 40—42 C 
pentru Steaua. C

ION POȘTAȘ© \ X
Desene de N. CLAUDI®

Cel mai tinăr reporter olimpic

că un școlar japo- 
a crezut că acesta 
„imnul înotătorului".

bine ca 
declarat

• Din cele 28 de com
ponente ale lotului olim
pic feminin de notație al 
S.U.A. 25 au sub 20 de 
ani. Claudia Kolb (meda
lie de argint la 200 m 
bras) și alte două înotă
toare, Katty Saidel și 
Pocket) Wilson, n-au de
ed 14 ani.

Printre cei 1200 de re
porteri prezenți la Tokio 
în zilele Jocurilor O- 
limpice, locuitorii de la 
Yoyogi au observat dese
ori un băiețaș care își 
făcea apariția în satul 
olimpic. Tinerelul purta 
pantaloni scurți și avea

■

pe brațul sting ecusonul 
de „Olympic Reporter". 
Intr-adevăr era vorba 
de Helmuth Ruskowski 
(R.F.G.) in vîrstă de... 11 
ani. Mezinul lotului dc 
ziariști aflați în capitala 
Japoniei culegea zilnic 
materiale pentru gazeta

editată în satul olimpîdr 
în timpul marii compe-. 
tiții.

Iată-l pe Helmuth Rus+ y, 
kowski surprins de o-t 
biectivul aparatului de^ y 

fotografiat în exercițiul X, 
funcțiunii, luînd un in^ C 
terviu unor, sportivi me- f 
xicani. y

I



SFORTUU ÎN TOATA LUMEA
M de echipe și 170 de sportivi SCURTE ȘTIRI
participă la campionatele de tenis de masă ale Europei

Doar trei săptămîni ne mai despart 
4e campionatele europene de tenis de 
masă. După cum se știe, această com
petiție importanta va avea loc la Malmo 
(Suedia> între 22 și 29 noiembrie. La 
întreceri vor lua parte 170 de sportivi
(67 de jucătoare și 103 jucători) re- 
prezentînd 22 de tari. La echipe băr
bați. cele 22 de formații au fost îm
părțite în 8 serii: I; Suedia, Elveția, 
Norvegia ; 11 : R.S.F. Iugoslavia, Țara 
Galilor, Luxemburg; 111: R. F. Ger
mană. Danemarca, Belgia ; IV: R. P. 
Ungară, Olanda, Finlanda ; V: R. P. 
ROMÎNĂ, Franța, Spania ; VI : R. S. 
Cehoslovacă, Austria, Greeia ; VII: 
U.R.S.S., R. P. Polonă; VI//.- Anglia, 
R. D. Germană. La echipe femei s-au 
alcătuit tot 8 serii : I: R. P. ROMÎNĂ, 
Țara Galilor, Grecia ; II : R. P. Unga
ră, Norvegia, Elveția ; III: R. F. Ger
mană, Belgia, Luxemburg ; IV : Anglia, 
Danemarca, Finlanda; V: U.R.S.S.,
Franța; VI: R. S. Cehoslovacă, R.S.F. 
Iugoslavia ; VII: R. D. Germană, O- 
landa ; VIII : R. P. Polonă, Suedia.

în urma stabilirii favoriților și a 
tragerilor la sorți. Ia probele indivi
duale situația este următoarea privind 
pe sportivii noștri:

Simplu femei (67 de jucătoare) : în 
primul sfert al tabloului, pe locul I

PRIMELE JOCURI DIN TURUL AL 
DOILEA ÎN „CUPA ORAȘELOR 

T1RGURI*

Iri „Cupa orașelor tîrguri“ au în
ceput jocurile din turul al doilea. în 
primul meci din grupa a XlI-a, la 
Zagreb, selecționata locală a întîlnit 
pe A. S. Roma. Jocul s-a terminat la 
egalitate: 1—1 (0—0). în grupa a 
Xl-a, la Paris, Stade Francais si Ju
ventus (Torino) au terminat cu un 
scor alb. în fine, în grupa a V-a, la 
Viena, Wiener Sportklub a dispus 
cu 1—0 de Ferencvaros (R. P. Unga
ră).

A treia partidă dintre Shelburne 
(Scoția! și Belenenses (Portugalia) a 
fost cîștigată de prima echipă cu 
2—1. Astfel, echipa scoțiană s-a ca
lificat în turul al doilea și va întîlni 
De Atletico Madrid.

CAMPIONATE 1N DIFERITE ȚĂRI

BULGARIA: Lokomotiv Plovdiv— 
Botev Vrața 1—3, Cemo More— 
Spartak Pleven 1—1, Spartak Plov
div—Levski Sofia 4—2, Spartak So
fia—Akademik Sofia 2—0, Ț.D.N.A. 
Cerveno Zname—Lokomotiv Sofia
1— 0, Slavia Sofia—Sliven 6—0, Ma
rek—Botev Plovdiv 2—2.

SPANIA : Levante—Coruna 2—0, 
Cordoba—Valencia 1—0, Sevilla- 
Barcelona 2—1, Espanol—Betis 3—0, 
Atletico Bilbao—Atletico Madrid
2— 1, Elche—Ovideo 2—0, Las Pal
mas—Murchia 0—0, Real Madrid—

Pe marginea meciului 

dintre Clay și Liston

în ciuda faptului că forul interna
țional de box a interzis desfășurarea 
meciului dintre „greii" Cassius Clay 
și Sonny Liston, din motive cunoscu
te, cei doi pugiîiști continuă să se 
antreneze în vederea revanșei, pro
gramată la 16 noiembrie Ia Boston. 
După turneul demonstrativ întreprins 
în Africa, campionul mondial, Cassius 
Clay, și-a relnat pregătirile și a de
clarat ziariștilor că va cîștiga mai re
pede meciul cu Liston, decît aeum 
cîteva luni. Fostul campion mondial, 
Liston, se antrenează Ia ffHymoutb și 
deține Ia rîndul său o formă bună. 
El s-a refăcut de pe urma acciden
tului suferit. în ultima săptămînă și-a 
’făcut K.O. toți sparing-partenerii.

Cu toate că cei doi pugiîiști își 
continuă antrenamentele, meciul s-ar 
putea să nu aibă loc. Și aceasta pen
tru ca federația din Boston riscă să 
fie suspendată automat de forul in
ternațional, care l-a acuzat pe Liston 
după primul meci că nu și-a apărat 
corect șansele. 

se află Maria Alexandru care va juca 
în turul I cu câștigătoarea meciului 
preliminar Lisowska (R.P.P.)—Kahns 
(Danemarca), iar în cel de al doilea 
tur (în caz de victorie) va primi re
plica învingătoarei partidei I^e Bras 
(Franța) — Morgan (Țara Galilor). 
Dacă va cîștiga în continuare, Maria 
Alexandru va avea ca adversare pro
babile pe Lukacs sau Dauphin (optimi), 
Rowe (sferturi} și Fbldy, Mihalca, Bu- 
cholz sau Balaișite (semifinale). Ella 
Constantinescu este în ultimul sfert 
al tabloului și are ca adversară în 
primul joc pe cîștigătoarea partidei pre
liminare Jarmila Karlikova (R.S.G.)— 
Knutsen (Norvegia) și în eventualitatea 
calificării, ea va întîlni pe Wiktorsson 
sau Ogus (turul II), Szmit sau Lukina 
(optimi), Heirits sau Kriegelstein 
(sferturi), Shannon, Rudnova, Luzova 
sau Simon (semifinale), Mihalca va 
debuta în compania norvegienei Om- 
medal și în caz de succes, ea va avea 
de jucat cu învingătoarea meciului Lu
cie (R.S.F.I.)—Petersson (Suedia), cu 
Eva Fbldy, cu Bucholz sau Balaișite.

La simplu bărbați, în primul sfert 
al tabloului sînt, printre alții, Alser, 
Reti (în primul meci cu Kalnin), 
Hrbud, Novikov, Berczik ; în cel de al 
doilea sfert se află Stanek, Pignitzki,

Saragosa 1—1. Clasament: Atletico 
Madrid 12 p., Real Madrid 11 p.. Sa
ragosa 11 p. etc.

ELVEȚIA: Basel—Belinzona 3—1, 
Biel—Grenchen 1—1. Chaux de 
Fonds—Lugano 0—1, Chiasso—Gras- 
shopersO—5, Servette—Lucerna 2—1, 
Sion—Young Boys 2—0, Zurich— 
Lausanne 2—1. în fruntea clasamen
tului se află Lausanne.

ȘTIRI, REZULTATE

• La Santiago de Chile s-au întîl
nit în cuplaj Universidad (Chile)— 
River Plate (Argentina) și Colo-Colo 
(Chile)—F. C. Santos (Brazilia). Am
bele partide au fost cîștigate de echi
pele chiliene cu 3—1. în al doilea 
joc, Pele l-a faultat pe chilianul Val
des și a fost eliminat de pe teren.

• Iată programul turneului pe ca- 
re-1 va efectua în Europa echipa 
Braziliei în 1965: cu Elveția la 7 iu
nie, cu Cehoslovacia Ia 15 iunie, cu 
Maroc la 20 iunie, cu Portugalia la 
24 iunie.

• Intr-un meci amical, desfășurat 
la Tel Aviv, echipa Tzraelului a învins I 
cu scorul de 2—0 (0—0) echipa olim
pică a Iugoslaviei.

• In meci revanșă în cadrul pri
mului tur al C.C.E., Lyn Oslo a dispus 
de Lahti Reipas (Finlanda) cu 3—0.

• Miercuri, în preliminariile cam
pionatului mondial, va avea loc pe sta
dionul olimpic din Berlinul occidental 
meciul dintre reprezentativele R. F. 
Germane și Suediei. Antrenorul echi
pei suedeze a apelat la serviciile unor 
jucători care activează în prezent în 
Italia : ILatnrin (Fiorentina), Jonsson 
(Mantova), Andersson (Varese) și 
Bild, care joacă în Elveția la F.G. 
Zurich.

• Toi miercuri se dispută un alt 
meci în preliminariile campionatului 
mondial : Italia—Finlanda.
tiiiiiiiiiiiininiiiiiiiiiniiiiiiiniiniiiiiiiiiînniiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiitHiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiHiniriiiiniiiHiiitnniiiimmiminuiiiniiiiimmnmniuit

Tragere la sorți în preliminariile 
turneului de fotbal

FRANKFURT PE MAIN 29 (Ager- 
pres). După cum se știe, anul viitor, tur
neul internațional de fotbal pentru 
juniori U.E.F.A. va avea loc între 15 
?i 25 aprilie, în R.F. Germană. în 
cadrul unei ședințe a U.E.FA., care 
a avut loc la Frankfurt pe Main, au 
fost stabilite, prin tragere la sorți, gru
pele preliminarii ale competiției. Echipa 
R.P. Romîne a fost repartizată în grupa 
a V-a, alături de selecționatele R.P. 
Ungare și Suediei. Iată componența 
celorlalte grupei grupa 1: Italia, 
Scoția, Iugoslavia ; grupa a Il-a: El
veția, R.P. Polonă, Irlanda; grupa a 
H!-a: Grecia, Luxemburg, R.F. Ger-

Negulescu (nu are adversar în primul 
tur), Harrison, Arndt, Mark o vic II ; 
penultimul sfert: Schbller, Bernhardt, 
Miko, Surbek, Fahazi, Bodea (cu Col- 
tof), Korpa ultimul sfert : Johansson. 
Amelin, Rozsas, Vecko, Giurgiucă (fără 
adversar în primul tur).

La probele de dublu, favoriții au 
fost stabiliți în următoarea ordine de 
sus în jos a tablourilor : dublu femei : 
Shannon-Rowe, Bucholz-Dauphin, F6I- 
dy-Heirits, ALEXANDRU-CONSTANTI- 
NESCU ; dubla bărbați : Korpa-Vecko, 
Gowin-Kowalski, Arndt-Ness, GIUR
GIUCĂ - NEGULESCU, Stanek - Miko, 
Rozsas-Berczik, Kusinski-Calinski, AI- 
ser-Kjell Johansson; dublu mixt : Lu- 
kacs-Rozsas, ALEXANDRU-NEGULES- 
CU, Foldy-Berczik, CONSTANTINES- 
CU-G1URGIUCĂ.

Dacă la cele cinci probe individuale 
sistemul de desfășurare este cel obiș
nuit, eliminatoriu, la probele pe echi
pe se va juca sistem turneu, dar după 
o formulă nouă. După cum am arătat 
echipele au fost împărțite și Ia fete 
și la băieți în cîte opt serii. Apoi, 
cîștigătoarele seriilor vor fi repartizate 
în două grupe, unde se va juca tot 
sistem turneu, după care vor urma 
finalele pentru locurile 1—2, 3—4 și 
așa mai departe. La fel se va face de
partajarea și pentru ocupantele locu
rilor 2—3 din serii, împărțite apoi în 
alte două grupe.

Noua formulă la echipe este mai 
complicată și va solicita fără îndoială 
sportivilor eforturi mai mari. Totuși, 
acest sistem de disputare prezintă 
avantajul față de cele de pînă acum 
în sensul că poate stabili o ierarhie 
mai justă a valorilor echipelor par
ticipante.

Fotbaliștii cubanezi J
Pentru prima oară, după anul 1938, 

Cuba participă Ia preliminariile Cu
pei mondiale ,,Jules Rimet”, făcînd 
parte din subgrupa A a grupei a 
15-a eliminatorie, alături de Jamaica 
și Antilele Olandeze. Celelalte două

subgrupe zonale cuprind reprezentati
vele următoarelor țări : Costa Rica, 
Surinam, Trinidad, Statele Unite, 
Honduras și Mexic. Toate aceste țări 
sînt cuprinse în grupa a 15-a (Ame
rica Centrală și de Nord-Marea Ca
ra ibelor), al cărei favorit pentru ca-

tîi Ia Kingston, în Jamaica și apoi 
Ia Havana. în vederea eliminatoriilor. 
Federația de fotbal cubaneză, afiliată 
la F.I.F.A., a desemnat recent o co
misie de selecție, compusă din cinci 
membri (printre care și eemnatarnl 
acestui scurt comentariu), care va de-

mană; grupa a IV-a: R.S. Ceho
slovacă, R.P. Bulgaria, Franța; grupa 
a Vl-a : Belgia, Anglia, Spania ; grupa 
a VH-a: R.D. Germană, Portugalia, 
Austria; grupa a Vlll-a: Turcia, 
Olanda. In cazul că Norvegia se va 
înscrie pînă la sfîrșit, atunci ea va fi 
repartizată în grupa a VIII-a, alături 
de echipele Turciei și Olandei. Meciu
rile din preliminarii se vor desfășura 
între 15 și 19 aprilie după sistemul 
turneu. Astfel, echipa R.P. Romîne va 
juca în prima zi cu echipa R.P. Un
gare. A doua zi, R.P. Ungară va juca 
cu Suedia, iar în ultima zi a prelimi-

• Addis Abeba a rezervat o primire 
triumfală eroului său național, Bikila 
Abebe, sergent în garda imperială, la 
întoarcerea sa în capitala etiopiană, 
după ce a cîștigat pentru a doua oară 
consecutiv maratonul olimpic.

O mare mulțime eră masată pe par
cursul ducînd de Ia aerodrom la mo
desta sa locuință de la Sedis-Kilo și, 
în sunetul marșurilor, Bikila și-a fă
cut intrarea în Addis Abeba. Pre
cedat de un lung cortegiu de ma ■

-Ar ★
• La Moscova a avut loc un eon 

curs rezervat tinerilor înotători. Cu ni
cest prilej studentul Beliț-Goiman In 
vîrstă de 19 ani a stabilit un nou record 
al Europei la 800 m liber cu timpul de

-Ar
• O dată cu campionatul de fotbal, 

care este în plină desfășurare, iubi
torii de sport din U.R.S.S. urmăresc 
cu mult interes o altă întrecere spor
tivă care le reține atenjia : este vorba 
de campionatul de hochei pe gheață, 
care reunește în competiție cele mai 
bune formații pe cuprinsul Uniunii 
Sovietice. O formă bună manifestă 
pînă acum campioana unională din 
sezonul trecut, Ț.S.K.A., precum și

★
• O știre transmisă din Viena a- 

nunță că Toni Kinshofer, unul din cei 
mai ctmoscuți alpiniști austrieci, a su
ferit un accident mortal in timp ce 
escatada un perete abrupt in stîncile 
Battert de lingă localitatea Baden 
Baden.

Kinshofer a făcut parte din expediția 
de alpiniști germani și austrieci in mun
ții HinHalaia. condusă de K. Herrligkof- 
fer, care a făcut in 196? ascensiunea 
virfului Nanga Parbat, înalt de 8215 m.

Pentru prima oară după 1938

in preliminariile campionatului mondial
lificarea în optimi de finală este 
Mexicul.

Meciurile subgrupei A, din care fac 
parte Cuba, Jamaica și Antilele Olan
deze, se vor disputa sub forma unui 
turneu triunghiular tur-retur, mai în

UEFA
nariilor, tinerii fotbaliști romîni vor în
tîlni pe cei suedezi. Echipa învingă
toare din fiecare grupă se califică pen
tru sferturile de finală (eliminatorii), 
care încep la 21 aprilie. în cazul unei 
calificări, echipa romînă va juca cu 
cîștigătoarea grupei a Vl-a, cu Belgia, 
Anglia sau Spania, care dintre acestea 
va obține, desigur, primul loc în această 
grupă. Semifinalele sînt programate la 
23 aprilie, iar finala și meciul pentru 
locurile 3—4 la 25 aprilie. în timpul 
meciurilor din grapele pretiminarii echi
pele vor fi cazate în localitatea Baden- 
Baden.

șini ale armatei etiopiene, eroul zilei 
a fost urcat pe un glob terestru in
stalat pe un camion transformat în car 
de carnaval, și răspundea surîzînd ova
țiilor mulțimii, ridicînd mîinile în semn 
de mulțumire.

împăratul Haile Selassie i-a înmînat 
dublului campion Medalia lui Menelik, 
cea mai înaltă distincție etiopiană. 
Abebe Bikila, care era sergent în garda 
Imperială, a fost avansat locotenent în 
aceeași unitate.

★

9:05,4. Vechiul record aparținea sporti
vului vest-german Gerhard Hetz și era 
de 9:08,0. Goiman deține și recordu
rile U.R.S.S. la 400 și 1 500 m liber.

-Ar ★
Aripile Sovietelor, care după cinci 
partide disputate a acumulat 9 puncte. 
Iată cîteva rezultate înregistrate în 
ultima săptămînă : Lokomotiv Mr O- 
va—Torpedo Gorki 7—3 ; _ Aripile So
vietelor—Traktor Celeabinsk 6—1, 
Ț.S.K.A.—S.K.A. Leningrad 4—3, 
Ț.S.K.A.—Spartak Moscova 1—1. în 
clasament i Aripile Sovietelor 9 p 
(5 jocuri), Ț.S.K.A. 7 (4); Lokomo
tiv Moscova 7 (6), Spartak Mos
cova 6 (5).

★ ★
După tnfringerea unor dificultăți deose
bite, 3 dintre membrii expediției au a- 
juns pe pisc: Toni Kinshofer, Anderl 
Mannhardt și Siegfried Loew. Din as
censiunea pe Nanga Parbat, Kinshofer 
s-a întors cu răni grave provocate de 
degeraturi, totuși n-a abandonat acti
vitatea de alpinist. El încetează din 
viață la vîrsta de 30 de ani, In mo
mentul cind se antrena pentru o nouă 
ascensiune in Anzii Americii de Sud.

semna pe cei 22 de jucători care vor 
compune lotul reprezentativ cubanez.

Nouă dintre jucători aparțin echi
pei campioane a Cubei, „Deportivo 
Industriales". Ceilalți fao parte din 
cluburile Habana, Mineros, Oriente, 
Las Villas, Granjeros și Camagiiey. 
Pregătirile se desfășoară pe donă te
renuri, aceleași pe care se vor disputa 
și meciurile subgrupei : „Pedro Mar
rero”, cu o capacitate de aprox.voa- 
tix 18 090 de locuri și stadionul v ni- 
versitar sau „Abrantes”, care permite 
unui număr de 15 000 de oameni să 
vizioneze' partidele. Întîlnirile vor fi 
conduse de arbitri costaricani și mexi
cani. La rîndul lor, arbitrii cubanezi 
vor conduce jocurile eliminatorii între 
Trinidad, Costa Rica și Surinam.

JESUS VILLAMOR
în fotografie: Echipa de fotbal a 

Cubei care va participa Ia prelimi
nariile campionatului mondial.

Noul sistem

de des$ăș&?are 

a „Cupei campionilor 

europeni" la rugbi
AMSTERDAM 30 (Agerpres). — Ca 

prilejul lucrărilor congresului federa
ției internaționale de rugbi de la 
Schweningeti (Olanda) a fost stabilit 
noul sistem de desfășurare a „Cupei 
campionilor europeni". Echipele cam
pioane de țări au fost repartizate în 3 
grupe: grupa A: Maroc, Portugalia, 
Spania; grupa B: Olanda, Belgia, Ita
lia; grupa C: R.S. Cehosfovacă, iugo>- 
stavia, R.D. Germană și R.P. Polonă. 
Aceste echipe își vor disputa victoria 
in grupe în cadrul unui singur meci. 
Din fiecare grupă se va califica intr-o 
altă grapă cîte o echipă. Turneul urmă
tor va desemna echipa care va juca cu 
formafia vest-germană Hanovra 7& 
Echipa învingătoare din acest joc va 
întîlni apoi echipa campioană a Fran
ței, încă nedesemnată. Echipa campi
oană a Romîniei va juca direct in fi- 

r nală (tur-retur).
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