
La 1 decembrie: 
A 
începe 

Spartachiada 
de iarnă

a tineretului
La 1 decembrie se va da 

în întreaga țară startul in pri
ma etapă a SPARTACHIADEI 
DE IARNA A TINERETULUI. 
Este, așadar, vorba de o nouă 
ediție a popularei competiții, 
devenită tradițională în mișca
rea sportivă din țara noastră. 
Despre efectele pozitive pe care 
le are această mare întrecere 
în consolidarea activității spor
tive am vorbit de nenumărate 
ori. Să subliniem acum doar 
faptul că in acest an, în care 
Spartachiada republicană a ri
dicat sportul de mase și de per
formanță pe o nouă treaptă, su
perioară, interesanta întrecere a 
iernii are menirea de a deveni 
tot mat largă, de a cuprinde în
tregul tineret de la orașe și sate. 
Cele ÎO ramuri sportive prevă
zute în regulament (gimnastică, 
haltere, șah, tenis de masă, trîn- 
tă, tir, schi, orientare turistică, 
patinaj și săniuțe) asigură — 
după preferințe — tuturor iubi
torilor sportului posibilitatea de 
a concura Ia Spartachiada de 
iarnă. De multă vreme în țara 
noastră a fost eliminat în bună 
parte decalajul dintre volumui 
competițiilor ce se desfășoară 
în timpul verii și cel din sezo
nul de iarnă. Nu mai este deci 
pentru nimeni de mirare faptul 
că pregătirile pentru startul de 
la I decembrie au început în 
multe asociații - sportive încă pe 
atunci ci nd soarele toamnei 
mîngîia gazonul stadioanelor.

Conștiente de importanța Spar- 
fachiadei de iarnă în organiza
rea unei bogate activități com- 
petiționale a iubitorilor sportu
lui, în atragerea unui important 
număr de tineri și tinere în 
practicarea diferitelor discipline 
și în selecționarea elementelor 
talentate ce se ivesc cu prile
jul desfășurării fiecărei compe
tiții de mase, consiliile asocia
țiilor sportive, îndrumate de or
ganele UCFS și în strînsă co
laborare cu organizațiile LI.T.M. 
și sindicale, au alcătuit planuri 
judicioase de muncă. încă de 
la începutul acestei luni ele au 
trecut la realizarea prevederi
lor planului. In primul rind a 
fost prelucrat cu toți activiștii 
sportivi regulamentul Sparta- 
chiadei de iarnă și, apoi, regu
lamentele de desfășurare a fie
căreia din cele 10 ramuri spor
tive. Un interes deosebit a fost 
acordat pregătirii instructorilor 
sportivi, ajutoare de preț în 
munca de organizare a întrece
rilor și de pregătire a viitorilor 
participant. Cu acest prilej a 
fost pusă în valoare o inițiativă 
care s-a dovedit utilă cu prile
jul altor competiții: organizarea 
centrelor de învățare a sportu
lui. Paralel cu aceasta, activiștii 
consiliator asoiciiațiiilor spoițltve

(Continuare in pag. a 2-a)

După un meci de basch
Steaua a învins pe Rapid cu 95-94

Joi seară s-a disputat in sala Floreasca întîlnirea de baschet 
Steaua — Rapid. In fotografie, Haneș a reușit o nouă pătrun
dere sub coșul militarilor, înscriind spectaculos. Citiți in pag. 

a 3-a cronica etapei
Foto : P. Romoșan
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ÎN RAIONUL CURTEA DE ARGEȘ

întreceri între asociații
La începutul anului. Consiliul 

raional UCFS Curtea de Argeș 
a inițiat o întrecere intre aso
ciațiile sportive din raion, avirul

REPORTAJUL NOSTRU

Sinteze arădene
Poate câ hîrtiile acestea care 

le am în față n-ar rezista exi
gențelor unui adept al scrip; 
tologiei fără cusur. Unele foi 
de concurs sînt sorise cu cre
ionul, altele cu cerneală și pe 
alocuri, ca și cînd ar fi plîns 
cineva peste ele, cerneala s-a 
cam întins. Probabil, în ziua 
concursului ploua și „secreta
rul". n-avea umbrelă.

Ilie Nemțoiu surîde cam stin
gherit cînd răsfoiesc filele do
sarului. Mă privește atent și 
îmi dau seama că încearcă să 
descopere pe fața mea impre
siile. Impresii ? îmi formez o 
convingere : oamenii aceștia 
poate că nu se pricep la în
tocmirea hîrtiilor dar iubesc 
sportul cu toată inima și fac 
totul pentru el. Gheorghe 
Aldea, loan Tifra, Ilie Nem- 
țoiu și toți ceilalți membri ai 
conducerii asociației Vagonul 
din Arad sînt neobosiți atunci 
cînd este vorba de treburile 
sportului.

Și cifrele, datele, numele, cu
prinse în acest dosar, nu toc
mai bine înlocmit, stau în spri-

jiriuil afirmației de mai sus. Să 
vorbim despre ele.

Undeva scrie că' asociația 
numără aproape 4 000 de 
membri. E o cifră, nu? Care 
e semnificația ei? Pen+tu asta 
cred că ar trebui să scriu aici 
despre secțiile de șdh,de tenis de j 
masă, de fotbal, de box, de 
ciclism, de lupte, de gimnas
tică, de tir, de popice, de hal
tere, — toate afiliate la fe
derațiile de specialitate.

în secțiile acestea există o 
vicjjă soortivă intensă, plină 
de evenimente, de țeluri și îm
pliniri. Printre gimnaști, de 
pildă, se află Cezar Cernușca 
și Tiberiu Drumuș —: ultimul, 
campion republican. Ar mai 
putea fi amintiți aci sahistul 
Ion Halic, boxerii Ion Moraru 
și Viorel Puse, jucătorul de 
tenis de masă Ion Pieptănaru, 
luptătorul Gheorghe Chefer și 
alții. Ei sînt cîțiva dintre cei 
care tind mereu spre vîrfuri. 
Dar, jos,' la baza piramidei ?

VALENTIN PAI1NESCU
(Continuate in pag. a 2-a)
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Miine, pe stadionul „23 Augusl“

MECIUL OE RUGBI ROMiNIA-R. F. GERMANĂ, 
interesantă avanpremieră la întîlnirea cu XV-ie Franței

Miine după-amiază, XV-le Romîniei își face tradiționala rein
trare autumnală în arena internațională, cu care ocazie 
ține cea de a 58-a partidă din palmaresul său. De data 
el va evolua într-o companie oarecum necunoscută 
public.

Cu adversarii noștri ne-am întâlnit pînă acum o 
dată, în 1958, la Bruxelles, scorul fiindu-ne atunci favorabil: 9—0 

pentru Romînia. Desigur, jocul 
de miine prezintă interes prin

va sus- 
a ceasta 
marelui

singură

i el însuși (sportivii germani, cu 
o destul de vastă experiență 
internațională, au o frumoasă 
carte de vizită), dar mai ales 
prin prisma verificării potenția
lului formației noastre, care 
peste numai două săptămîni va 
întîlni, tot la București, un ad
versar deosebit de redutabil, 
XV-le Franței.

★
în legătură eu întîlnirea cu 

R.F. Germană am stat de vorbă 
cu tov. ing. Emil DRAGANES- 
CU, președintele Federației Ro
mine de Rugbi, dorind a-i cu
noaște părerea.

— Ce valoarea are reprezen
tativa R.F. Germane ?

— Echipa națională a Ger
maniei Federale este alcătuită 
pe scheletul formației campioane 
Viktoria Hanovra, care s-a re
marcat, mai ales, in trecuta edi
ție a C.C.E., cînd a eliminat 
consecutiv pe campioanele Ma
rocului și Italiei, iar in semifi
nale a obținut un rezultat des

tul de strîns (6—17) in com
pania campionilor europeni, rug
biștii de la Grivița Roșie. A- 
ceasta le-a dat dreptul sportivi
lor germani, ca in cea de a 
IlI-a ediție a C.C.E., să se ca
lifice direct în semifinale. Este 
de remarcat că rugbiștii ger
mani — a căror vechime in jo
cul de rugbi depășește 50 de 
ani — susțin anual numeroase 
partide cu formații de club fran
ceze, engleze și italiene, ceea 
ce contribuie evident la ridica
rea calității rugbiului prestat 
de ei.

— Prin ce se caracterizează 
jocul rugbiștilor germani ?

— Ei prezintă un pachet ma
siv de înaintași, care în mo
mentele statice este greu de 
dislocat, de unde dorința lor de 
a juca pe înaintare (revine deci 
ca o obligație pentru rugbiștii 
romîni de a face ca balonul să 
circule cit mai mult). în ceea 
ce privește făcătorii lor din linia 
de treisferturi, aceștia manifestă

LA SOSIREA

RUGBIȘTILOR GERMANI
Ieri seară, avionul IA ROM 

de Copenhaga, i-a adus la ae
roportul Băîieasa pe reprezen
tanții rtigbiului din R. F. Ger
mană. 17 tineri veseli și ro- 
buști ne-au împărtășit de îndată 
bucuria lor de a juca pentru 
prinia dată la București și de 
a-i întfflni pe valoroșii rugbiști 
romîni. Formația germană — 
ne-au spus ei — e în formă 
bună și speră să realizeze în 
compania XV-ului Romîniei ua 
frumos spectacol rugbistic. A- 
poi; conducătorul delegației, dl. 
Heinz Reinholt, președintele fe
derației de rugbi din R.F.G., 
după ce ne-a arătat ultimele 
rezultate ale echipei germane 
(18-5 cu Olanda la Haga ; 3-34 
ou Franța B la Vichy; 3-17 
cu Italia la Bologna; 9-5 cu 
selecționata aviației britanice la 
Berlin), ne-a indicat următoarea 
formație pentru jocul de miine: 
Sermund (15) — Muller (11), 
Schărli (12), Wesch (13), Lan
ge (14), — Rossler (10), liber
ie (9) — Friedel (8), Morgen- 
rbt (7), Baier (6) — Regenhardt 
(5), Jiiline (4) — Twele (3), 
Schmidt (2), Schrors (1).

ca obiective : creșterea numă
rului membrilor UCFS, încasa
rea la timp a cotizației UCFS, i 
organizarea, cavnpionat/ului nso- ■ 
ciației în cele mat bune condt- 
țiuni s> la cit mai multe ramuri 
sportive, atragerea unui marc 
număr de tineri in competițiile : 
de mase și in concursul pentru . 
Insigna de polisportiv etc.

Recent, organul raional UCFS 
a întocmit clasamentul acestei 
întreceri, pe baza punctajului 
obținut în cele trei trimestre. 
Pe primele locuri se afla asocia, i 
țiile sportive : 1. Foresta și Ști- 1 
ința din Curtea de Argeș. 2. Ști
ința Domnești, 3. Horticultorul I 
C. Argeș, 4. Hidroenergia Cor- 
beni și' Unirea Corbi. 5. Voința 
Tutana etc.

EM STERESCU-coresp.

(Continuare în pag. a 8-a)

Echipa noastră se regăsește întotdeauna în partidele internaționale, jucind grupat, cu multă efica
citate. Iată un aspect de la întîlnirea de anul trecut cu Franța (6—6); se văd internaționalii 

romîni (în alb) Preda, Stănescu, Demian și Teofilovici (de la stingă, la dreapta)
^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^

ACTUALITATEA SPORTIVĂ I

® Campionatele pe echipe la haltere
Finalele campionatelor republicane de hal

tere pe echipe se vor desfășura La 5 și 6 
decembrie la București. Biroul federației de 
haltere a stabilit aceste date întrucît între 18 
și 20 decembrie (date fixate initial pentru a- 
ceste campionate) vor avea loc Jocurile Bal
canice de haltere la Sofia.

■clasați la această poziție voir trage cîte 10 
focuri și la pozițiile genunchi și picioarre) ; 
pistol calibru mare 30 focuri, armă militară 
5 I 10 focuri (pe 100 m) și 3X10 focuri (pe 
300 'IU).

Ciclocrosiștii bucureșteni din nou
in întrecere

® Dinamoviada la tir

Mîine, cu începere de la ora 9 se va 
șura pe poligonul Tunari Dinamoviada 

armă

§
- -

: In program figurează probele :
54-10 focuri poziția culcat aevezemat

desfă- 
la tir. 

sport 
(primii

Sezonul de ciclocros continuă. Cicliștii bucu
reșteni își vor disputa întîietatea duminică, în 
cadrul unui concurs organizat de clubul spor
tiv Olimpia. In program figurează probe pen
tru toate categoriile de alergători. Primul start 
se dă la ora 9,30. întrecerile vor avea lac pe 
un traseu ales în jurul terenului de sport 
Olimpia.

• Handbaliștii de la Steaua
învingători la Leningrad

(prin telefon)- Desfășurând unLENINGRAD 13 (prin telefon). Desfășurînd un 
joc frumos și variat, superior din punct de 
vedere tehnic și tactic, echipa Steaua a debu- 
tat printr-o victorie în turneul internațional de 
handbal din cadrul concursului sportiv al 
armatelor prietene: 21—6 (14—3) cu TSK Cer- 
veno Zname (Bulgaria). Steaua a aliniat for- 
rnația: Tale si Penu, Iacob (3), Samungi (4), 
Oțetea (3), Bulgaru (2), Goran (2), Wodea (4), g 
Weber (1), Telman (2), Jlanu. Celelalte rezul- g 
tate: TSKA Moscova—Honved Budapesta 24—20 g 
(14—10) — a condus foarte bine arbitrul romîn g 
V. Pelenghian — șl Oufcla Fraga — .1 August" 
Pekîu 30—18 (15—9). Slmbătă Steaua joacă g
cu .1 August", iar duminică cu Hoaved.



SPORTIVII Din- viata organizației noastre

DE LA POALELE CALIMANULUI Plenara C. S. O. „Crișul"—Oradea
' Căltmanul nu se mai vede. Ceata 
l-a acoperit pînă jos, spre poale. Și 
ce frames era ieri timpul. Se vedea 
piscul, taalt de peste 2060 de metri, 
acoperii parcă de o căciulă imensă, 
aibă. Acum, totul este opac. Afară 
burnițează. Comuna Negra Șarului e 
cufundată intr-o liniște deplină. Cite 
un sătean. înfigînd cu nădejde în 
p«»înt nelipsitu-i băț se duce grăbit, 
cine știe unde...

Reporta j sportiv ? Este greu de 
presupus că reporterul va realiza ceva 
pe o asemenea vreme. Mai cu seamă 
„colorat”, cum i s-a cerut la secreta
riatul de redacție. Așa că nu-i rămtae 
decît să se mulțumească cu un in
terviu luat la... căldurică, președin
tei» asociației sportive, prof. Dumitru 
Marian.

— Am observat, intrind în comună 
o frumoasă bază sportivă. Ați ame
najate de mult ?

— 1» primăvară. Toți cei 140 membri 
UCFS din asociație, la care s-au 
adăugat și numeroși săteni vîrstnici, 
au muncit neobosiți pentru amenaja
rea terenurilor de fotbal, handbal în 
7, volei, a gropii de sărituri, porti
cului de gimnastică și a pistei de 
atletism. A fost o adevărată victorie 
a sportivilor asociației noastre, apre
ciată și tn comunele învecinate. De 
«tusei, aproape că n-a trecut nici o 
duminică fără ca să organizăm dife
rite competiții sportive. Asociația 
noastră a organizat cu regularitate 
„duminici cultural-sportive", la cartam 
invitat și sportivi d'n Gura Haitii, 
P»«aei, Șarul Dornei și di.n alte co- 
mtme. Și sportivii noștri au fost, la 
rindul lor. invitați în aceste comune. 
Handbal iști i, fotbaliștii, voleibaliștii, 
șahiștii și jucătorii de tenis de masă 
au . reprezentat cu cinste asociația 
Căftmamil. Și nu numai cu prilejul 
„dwminreilor cultural-sportive". Trebuie

Sinteze
(Urmare din pag. 1)

Acolo se oflă cei 5 000 de partici
pant] ta concursurile Spartachiadei 
republicane, cei pes’e 2 000 de ti
neri și tinere ce se întrec în tot 
cursul anului în cadrul campionatu
lui asociației sportive. 425 de atleți, 
296 de fotbaliști, 195 de voleibaliști, 
peste 300 de halterofili. Sînt cîteva 
cifre, înscrise aici pentru edificare.

lire Nemtoiu — responsabil cu 
problemele organizatorice în consi
liul asociației — comentează datele 
pe care le prezintă.

— ,C®mpiona‘ul asociației spor
tive este activitatea noastră de re
zistentă Din primăvară pînă Ioanna 
și din toamnă pînă în primăvară, 
mii de tineri sînt cuprinși într-o ac- 

să spun că la Sparfachiada republi
cană am prezentat 700 de sportivi în 
etapa pe asociație. Ne-am pregătit 
cu multă seriozitate și, îa întrecerile 
etapei raionale, am ocupat tocul III, 
iar dintre asociațiile sportive sătești, 
a noastră a fost prima.

— Pitorescul acestor așezări v-a 
determinat, oare, să organizați excursii 
cu membrii asociației sportive ?

— Drumeția este, fără îndoia®, una 
dintre activitățile de bază ale mem
brilor asociației noastre. Ar fi și pă
cat să stăm cu mîinile în sîn ținînd 
seama de splendorile pe care ni le 
oferă natura înconjurătoare. Nu uitați, 
tinerii noștri sînt „oameni ai munte
lui" I Ultima excursie pe care am 
organizat-o a fost cea de pe muntele 
Căliman, al cărui urcuș începe, după 
cum probabil ați observat, chiar de 
la marginea comunei. Țelul excursiei . 
a fost să atingem vîrftrf Călimarrului ! 
(2102 m.) șî apoi să vizităm o ex
ploatare rnineră. Cu glume și cîn- 
tece, nici n-am simțit cînd am stră
bătut distanța. Lăsasem în urmă la
cul Iezer, văzusem Toplița și Gheor- 
ghienii. Sus, pe Căliman, am încins 
un meci de volei și, după cîteva 
schimburi, aveam și spectatori: erau 
ciobanii de la stînele învecinate, care 
atrași de gălăgia noastră au venit 
să vadă... meciul. Cîțiva dintre noi 
le-ain cedat locul în echipă și așa, 
pentru prima oară, noii noștri prie
teni au făcut cunoștință cu mingea 
de volei. Ne-am întors acasă a doua 
zi, obosiți, dar mulțumiți de dru
meție.

— Ce proiecte aveți acum ?
— Să participăm masiv la întrece

rile apropiatei Spartachiade de iar
nă și, firește, să ne menținem în 
rîndul asociațiilor fruntașe pe raion... j

R. CALARAȘANU |

arădene
tivitate sistematică. în cadrul acestor 
competiții se evidențiază talentele 
care completează loturile secțiilor 
de performanță.

Aș putea să numesc pe cîțiva ti
neri care s-au impus în întrecerile 
din anul acesta : atleții Roman Trif, 
liviu Tamaș, Ion Ardeleanu, atle
tele Flanca Neagu și Eva Maxim...

...Și, llie Nemțoiu continuă seria 
considerațiilor sale. Tot ceea ce 
spune vădește preocupare și price
pere. Mă gîndesc că în sport ca și 
în alte domenii pomul veșnic viu 
este viața și că doar pe acesta cresc 
roadele adevărate ale muncii.

Și oamenii de la „Vagonul* pot 
fi mîndri de munca lor, de roadele 
ei.

Recent a avut toc plenara C.S.O. 
„Crișul" din Oradea, la care au partici
pat membrii consiliului clubului, antre
nori, profesori de educație fîzîcă, acti
vul voluntar al corniștilor de speciali
tate și reprezentanți ai organelor loca
le. Cu acest prilej tov. Bujor Mera, 
secretarul clubului, a prezentat raportul 
privind organizarea și desfășurarea 
întrecerilor Spartachiadei republicane 
în orașul Oradea. A fost analizată 
contribuția celor 90 de asociații spor
tive orădene la realizarea sarcinilor 
privind organizarea temeinică a Spar- 
tacbiadei republicane, îndeosebi a pri
mei și a celei de a doua etape.

Clubul sportiv orășenesc Crișul a 
desfășurat în această perioadă o sus
ținută muncă organizatorică. Au fost 
folosiți peste 70 de instructori volun
tari, profesori de educație fizică șt 
sportivi fruntași. Ca urmare a acestui 
fapt, precum și a sprijinului dat acti
vității sportive de către comitetul oră
șenesc U.T.M. și consiliul sindical 
local, la întrecerile din cadrul etapei 
I au luat startul 52.900 de partici- 
panți, cifră cu mult superioară anga
jamentului luat de asociațiile sportive 
în aceasta privință. De mare interes 
s-au bucurat întrecerile de atletism, 
la care au fost prezențî pes-te 14.000 
de tineri, gimnastică (11.769), haltere 
(3.174), natație (2.462). Din cele 90 
de asociații sportive, cele mai bune 
s-au dovedit a fi — în întrecerea ini
țiată între asociații — Voința (3.862

începe Spartachîada de iarnă a tineretului
(Urmare din pag. I) 

desfășoară o intensă muncă de popu
larizare a întrecerilor Spartachiadei de 
iarnă a tineretului. La gazetele de pe
rete, la stațiile de radioamplificare, in 
gazetele de uzină și cu ajutorul afișe
lor și lozincilor este atrasă atenția 
iubitorilor sportului asupra evenimen
tului care va avea loc începînd de la 
1 decembrie.

Cu multă atenție se asigură buna 
organizare a întrecerilor. Sînt sprijinite 
birourile secțiilor pe ramură de sport 
în elaborarea graficelor de concurs, în 
amenajarea locurilor de, desfășurare a 
întrecerilor și în efectuarea pregătiri
lor pentru primele starthri. Un ajutor 
substanțial îl constituie grija cu care 
este recondiționat materialul și echi
pamentul sportiv existent și faptul că 
în aceste zile este completat substan
țial inventarul sportiv. Sînt create ast
fel condiții dintre cele mai bune pen
tru ca Sparfachiada de iarnă a tine
retului să constituie un nou pas pe 
drumui cuprinderii unor mase tot mai 
largi de oameni ai muncii, în practica
rea sportului.

Fără îndoială că sucbestil teluric al 
competiției depinde și de plodul în care 
consiliile asociațiilor ,. sportive, birou
rile secțiilor pe ramură de sport vor 
asigura participanților posibilitatea de 
a se pregăti temeinic. Ește știut că 

de participant!), F.C.O. (3.176) și 
Rapid (2.209).

In perioada desfășurării etapei I a 
Spartachiadei republicane au luat fiin
ță 10 noi secții pe ramură de sport, 
dintre care 9 au și fost afiliate Ia 
federațiile de specialitate. Aceasta a 
contribuit efectiv la consolidarea orga
nizatorică a asociațiilor sportive, în 
evidența acestora fiind înscriși încă 
570 membri UCFS. Unele dintre aso
ciații cu o experiență mai bogată au 
organizat întreceri pe ateliere, secții 
șî schimburi, altele pe unități și înter- 
unități. Rezultate frumoase au reali
zat în această direcție asociațiile F.C.O., 
Rapid, Voința, Sanitas, Fierarul, 
înfrățirea ș.a. îmbucurător este și fap
tul că o serie de asociații ca Progre- 
suI-Sfat, Arta, Oțelul, I.T.O. și 
Tricoul — care în trecut aveau o ac
tivitate sportivă redusă — au organi
zat în această perioadă întreceri reu
șite Ia mai multe ramuri de sport.

Tot cu acest prilej s-a desfășurat și 
întrecerea între asociațiile din raza 
orașului Oradea, care s-a bucurat de 
mult interes, constituind un stimu
lent în obținerea de rezultate bune. 
Obiectivele întrecerii — între asocia
țiile sportive — au constat în crește
rea veniturilor realizate din încasarea 
cotizațiilor, mobilizarea de noi tineri 
pentru cucerirea Insignei de polispor- 

în bilanțul unei întreceri sportive de 
mase trebuie să figureze nu numai un 
număr mare de partîcîpanți dar și 
fapte care să dovedească că ea a con- 
tribtat la consolidarea activității spor
tive: noi secții pe ramură de sport, 
noi echipe constituite cu acest prilej, 
tot mai multi sportivi care să obțină 
clasificarea, noi recorduri ale asociației 
sportive, ale orașului șî raionului, a>le 
regiunii și țării etc. Iată, așadar, de ce 
trebuie să se acorde o atenție deose
bită pregătirii participanților și — im
plicit — creșterii nivelului tehnic al 
competițiilor.

De un real ajutor în organizarea șî 
desfășurarea întrecerilor trebuie să fie 
sportivii fruntași. Ei au datoria să mun
cească împreună cu instructorii sportivi 
la pregătirea participanților și la or
ganizarea competițiilor. De asemenea, 
organele UCFS trebuie să sprijine ac
tiv și permanent munca consiliilor a- 
sociațil’or sportive. Acest lucru poate 
fi făcut îndeosebi prin repartizarea ac
tiviștilor consiliului raional UCFS și 
ai cluburilor sportive pe fiecare aso
ciație. Participarea lor la desfășurarea 
acțiunilor, la analiza situației după 
fiecare perioadă, va constitui un ajutor 
de preț.

Să ne îndreptăm deci toată atenția 
spre buna organizare și desfășurarea 
Spartachiadei de iarnă a tineretului! 

tiv, amenajarea de terenuri sportive 
simple.

Lucrările plenarei au scos Insă la 
Iveală și o seamă de lipsuri în activi
tatea clubului șl asociațiilor sportive 
orădene. S-a subliniat că în perioada 
desfășurării primei etape a Spartachia- 
dei republicane C.S.O. Crișul n-a spri
jinit temeinic asociațiile sportive pen
tru ca acestea să organizeze întreceri 
de calitate la crt mai multe ramuri 
de sport. O bună parte din asociațiile 
sportive aparținătoare (din mediul 
rural) au fost neglijate. Cu prilejul 
întrecerilor, în unele asociații ni» s-a 
ținut evidența participanților la con
cursuri, iar o parte din comisiile pe 
ramură de sport (de gimnastică, nata
ție, ciclism, volei ș. a.) n-au sprijinit 
asociațiile pentru organizarea între
cerilor.

Pentru înlăturarea deficiențelor con
statate cu prilejul întrecerilor Sp-rta- 
chiadei republicane s-a subliniat că 
este necesar să se impulsioneze orga
nizarea concursurilor pentru cucerirea 
Insignei de polisportiv, a campiona
tului asociației sportive la cît mai 
multe ramuri, pregătirea temeinică a 
întrecerilor Spartachiadei de iarnă a 
tineretului.

ILfE GHIȘA — coresp. regional

I VestiI et

de la 
corespondenți
VIITORII MEDICI VETERINARI Șl IN
GINERI AGRONOMI —INSTRUCTORI 

VOLUNTARI

Din inițiativa Asociației studenților 
din cadrul Institatuluî Agronomie Timi
șoara, s-a organizat un curs de instruc
tori sportivi voluntari.

La terminarea lecțiilor a avui loc e- 
| xamem.il de absolvire pe ©are l-au trecut 
I 40 de studente și studenți. Printre noii 

activiști sportivi voluntari se numără 
Z. Sime, V. Sinea, E. Abrudan, Maria 
Vlah, Ioana Păcălan, 1. Covaeiu, T. 
Maxim, și alți studenți care, s-au evi
dențiat în timpul cursului.

TIBERIU ȚARANU

ASOCIAȚIE SPORTIVA SĂTEASCA 
FRUNTAȘA

Printre asociațiile sătești fruntașe în 
activitatea sportivă se numără șt cea 
din șomuna Ziduri, raionul Rm. S.ărat. 
Un număr de 120 de membri UCFȘ din 
această comunii și-a<u disputat întîieta- 
tea în Întrecerile 'Spartachiadei republi-, 
cane, iar 55 de tineri și tinere și-au tre
cut cu succes toate probele Insignei de 
polisportiv.

Dintre sporturile incluse în regula
ment, atletismul, fotbalul, șahul, tenisul 
de masă și turismul au atras cel mai 
mare număr de participant! în diversele 
concursuri organizate de consiliul aso
ciației sportive. La buna desfășurare a 
acestor concursuri au contribuit în mod 
deosgb.it instructorul voluntar Gri gere 
Buzea șî profesorul de educație fizică 
Gh. 'Drăgostin.

ST, CONSTANTIN

ȘI-AU REAMENAJAT ARENA DE 
POPICE

Iubitorii jocului de popice din cadrul 
întreprinderilor subordonate Sfatului 
popular ai orașului Cluj și-au reamena- 
jat în orefe for libere, arena. In ziua 
redării în folosință a acestei arene a

R* plac halterele, concursurile de orientare turistică, tenisul de masă, gim- 
aasfren. trinfa, schiul sau șahul? Toate aceste spoituri le puteți practica 
bi mod wgofuzat in emirul Spar tachiadei de iarnă a tinerelului. In alai a

sporturilor reprezentate in [otomontajpd de țață, regulamentul Spartachiadei 
mai precede organizarea de întreceri și ta alte discipline ea patinai, tir și 

săniuțe

avut lee un meei demonstra tiv fote» 
echipele î.O.G.C.C.C. și Napoca.

ST. TAMAȘ

xamem.il
deosgb.it
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In al doilea meci, București-Dinamo Kiev 3-3
1 I

OPINII... SUGESTII... OPINII... SUGESTII... OPINII

Cîtă diferență între comportarea 
echipei de hochei a Bucureștiului în 
primul meci cu Dinamo Kiev (pierdut 
cu 2—81) și partida de joi seară, ter
minată la egalitate, 3—3, după ce 
sportivii romîni conduceau, cu două

luptă a jucătorilor, care — deși con
duși la pauză cu 2—0 — au știut 
apoi să găsească cele mai bune soluții 
de apărare pentru a împiedica atacu
rile dinamoviștilor și, în final, să le 
dea „de furcă" apărătorilor oaspeți și

• ••

Zilnic, la redacție, continuă să sosească scrisorii în legătură cu acti
vitatea sportivă de mase și de performanță, ce se desfășoară în în
treaga țară. Printre scrisorile primite sînt însă unele care se referă și la 
comportarea sportivilor romîni la J. O. precum și în alte competiții inter
naționale importante. Tn dorința de a ajuta cluburile și asociațiile noastre 
sportive, organele UCFS, pe antrenorii unor loturi, pe specialiști sau 

o parte din

Purtarea lui Cosma
sportive, organele UCFS, pe antrenorii unor loturi, pe 
sportivi, publicăm la rubrica : „CUVÎNTUL CITITORILOR' 
corespondența sosită pe adresa ziarului.

nu-i întîmpiătoarc

De ce nu se mai organizează

în ziare cu destulă amă- 
la proba contra-timp pe 
cadrul Jocurilor Olimpice, 

o

„Cupa orașului București" ?
Cu aproape doi ani în urmă, Sec

țiunea de invățămint a S.P.C., Comi
tetul orășenesc U.T.M., Consiliul o- 
rășenesc UCFS și ziarul „Informația 
Bucureștiului" au avut frumoasa ini
țiativă de a organiza „Cupa orașului 
București" la mai multe ramuri de 
sport pentru pionierii și școlarii din 
Capitală. A fost o acțiune cît se poa
te de lăudabilă. Cu acest prilej au 
luat parte la întreceri (peste 50.000 
numai la atletism), reprezentanții tu
turor școlilor din orașul București. 
Competiția a însemnat pentru mulți 
școlari primii pași spre activitatea 
sportivă, ea a stimulat interesul aces
tor copii pentru practicarea sportului, 
pentru o activitate atît de utilă și ne
cesară. Competițiile de atletism, gim
nastică, tenis de masă și șah s-au 
bucurat atunci de un succes deo
sebit.

Ne gîndeam că acest început , 
mițător in angrenarea tuturor elevilor 
în practicarea sportului va fi con
tinuat, că, an de an, vom asista la a- 
semenea concursuri care să ofere mi
cilor iubitori ai sportului posibilita
tea practicării lui in mod organizat 
încă de la o vîrstă fragedă. Din pă
cate, nu s-a intimplat așa. De aceea, 
ne întrebăm: care să fie motivul că 
ri-a mai fost organizată o nouă ediție 
a „Cupei orașului București" ? Cre
dem că e timpul să se facă acest lu
cru, măcar acum (bineînțeles pentru 
sporturile care se pot practica în sa
lă) și cînd 
alte ramuri 
fotbalul.

pro-

timpul va permite și 
de sport, printre care

la 
Si

Am citit 
răciune că, 
echipe, din 
ciclistul Ion Cosma, manifestînd 
gravă neglijență, nu s-a prezentat la
timp la start. Tuturor iubitorilor spor
tului din țara noastră acest lucru le-a 
produs o profundă indignare. Dacă 
cu numai 3 alergători echipa noastră 
s-a clasat pe locul 9 — și aceștia 
merită toate felicitările pentru ardoa
rea cu care au luptat cu secundele 
și kilometrii — cu Cosma în formație 
puteam cuceri una din medalii.

lntîrzierea de la start a lui Cosma, 
care reflectă lipsa sa de respect față 
de iubitorii sportului din țara noastră, 
nu este întîmplătoare. Nu o singură 
dată, la competițiile 
zate (cele de șosea), 
dit neseriozitate și 
sportivitate.

Ce ar zice Cosma 
pută costul plimbării

Ce are de spus conducerea F.R.C. 
despre antecedentele acestei compor
tări condamnabile a lui Cosma, peste 
care s-a trecut in mod nepermis 
vederea ?

V. LEMNARU
bd. Gheorghe Dimitrov 150 

Raionul 23 August — București

cicliste organi- 
Cosma a dove- 
chiar lipsă de

dacă i s-ar im- 
la Tokio ?

NICOLAE CH1RITA
str. I. Golescu nr. 16, raionul 

Grivița Roșie, București

cu

Unde ne sint atleții?
Putem afirma că medaliile de aur 

ate lolandei Balaș și Mihaelei Peneș 
precum și cea de bronz a Liei Ma- 
noliu sînt rezultatul unei munci per
severente și serioase, dublate de o 
mare 
plăti 
ce li

Nu 
faptul 
să obțină la J.O. de la Tokio măcar 
o medalie, deși și atleții s-au bucu
rat de aceleași condiții optime de 
pregătire. Probabil că aici a inter
venit și slaba pregătire morală și de 
voință a unor atleți ca Barabaș, Gre- 
cescu ș.a. Ne pare rău că nici unul 
dintre atleții noștri nu ne-a oferit un 
exemplu care ar merita să-l cităm.

Parcă urmîndu-le prostul exemplu, 
componenții echipei noastre olimpice 
de volei, deținători ai titlului de cam-

voință de a învinge, de a răs- 
condițiile optime de pregătire 
s-au asigurat.
putem însă trece cu vederea 
că nici un atlet nu a reușit

Talente sînt
După părerea mea, una din prin

cipalele cauze ale rezultatelor mediocre 
obținute la Tokio, la unele discipline, o 
constituie selecționarea defectuoasă a 
sportivilor pentru loturile reprezenta
tive ale țării.

Această selecție se face doar în 
cîteva orașe, care cuprind numai o 
parte din populația țării, și astfel 
sînt ocoliți mulți tineri înzestrați cu 
calități fizice deosebite.

Concret, am văzut printre tinerii 
colectiviști, muncitori forestieri, din 
raioanele Oaș, Vișeu, Sighet și Lă- 
puș destui tineri pentru care nu con
stituia o dificultate să ridice pe umeri 
un cal de mărime mijlocie sau, dea
supra capului, roțile de la trenul fo
restier, să alerge kilometri întregi 
pe văi și dealuri, deși nu aveau alt 
antrenament decît munca obișnuită. 
Mulți dintre ei sint specialiști la trântă, 
alergători foarte buni, schiori etc. De
sigur că astfel de flăcăi viguroși și 
ageri sint mulți în întreaga țară. Unii

La întîlnlrea de atletism dintre 
selecționatele regiunilor Crișana 
și Maramureș, disputată la Ora
dea fără popularizare, a parti- 

careclpat un singur spectator, 
era tatăl unui concurent.

Vor măsura ideală
Pentru-a fi tribuna plină?
Toți atleții, ca la școală,
Cu... părinții lor să oină.

GH. ZANEA
București

fel
4,

se

pioni europeni, s-au comportat la 
de slab, clasîndu-se doar pe locul 
după trei înfrângeri categorice.

O comportare și atitudine ce nu 
poate califica a avut-o ciclistul Ion
Cosma, care a făcut în zadar drumul 
pînă la Tokio. El n-a catadixît să fie 
punctual la start, frustînd astfel echi
pa noastră de un loc fruntaș.

Nu pot fi trecuți cu vederea nici 
alți sportivi și sportive din loturile 
olimpice de gimnastică, scrimă, ca
notaj. tir, lupte libere, polo ș.a. care 
au obținut rezultate slabe. Ce 
gînd tovarășii respectivi ? Dar 
răspund de pregătirea lor ?

Din partea unui grup 
bitori ai sportului din 
dr. Petru Groza.

dr. VIOREL POPA

NOTA REDACȚIEI. Pentru abate
rile săvîrșite, ciclistului Ion Cosma i 
s-a retras titlul de maestru al spor
tului și a fost exclus din activitatea 
competițională. De asemenea, a fost 
sancționat antrenorul Nicolae Voicu 
care a răspuns de pregătirea cicliști
lor din lotul olimpic.

au 
cei

de
ce

iu-de 
orașul

din belșug
dintre ei ar putea păși pe calea ma
rilor performanțe dacă tovarășii de 
la consiliile raionale UCFS s-ar stră
dui să-i depisteze și să-i atragă în 
activitatea sportivă. Din păcate, mulți 
dinți e activiștii sportivi manifestă dez
interes față de această importantă 
problemă. Așa s-au petrecut lucrurile, 
nu cu mult timp în urmă la consiliul 
raional UCFS Oaș. Un grup de ti
neri de la U.I.L. — Sectorul de ex
ploatare și Ocolul Silvic Bixad-Oaș, 
dornici să practice sportul halterelor 
și-au confecționat o halteră din niște 
roți de tren forestier, scoase din uz 
și au cerut sprijinul consiliului raio
nal UCFS pentru a-și organiza o 
echipă. Au rămas doar 
rece sprijinul solicitat 
acordat. Am auzit de 
nătoare dar cu referiri 
și prin alte raioane pe

Grigoriev (nr. 12) și Pană urmăresc 
minute înaintea fluierului final! Mai 
buna orientare în alcătuirea echipei, 
precum și mobilizarea, concentrarea 
în joc, atenția, încă de la începutul 
partidei, de care au dat dovadă jucă
torii romîni, au făcut ca al doilea 
joc să nu semene de loc cu primul.

Joi seară, echipa noastră a jucat de 
la egal la egal cu cea din Kiev. Ba, 
mai mult, în reprizele a doua și a treia 
formația care a atacat mai insistent, 
care a impus ritmul jocului, a fost 
cea romînă. Este drept că insuficienta 
pregătire a hocheiștilor noștri (sîntem 
la începutul sezonului) i-a făcut să 
greșească multe pase, să manifeste 
nesiguranță în combinații și să șuteze 
imprecis, dar nu ne îndoim că an
trenorii vor ști să lucreze eficace pen
tru corectarea deficiențelor constatate 
și că 
sezon
tinge nivelul de joc dorit. Deocam
dată, sublinieri pentru puterea

— pe măsură ce vom înainta in
— selecționata noastră va a-

de

Pe teme de educație

Examenul de peda
gogie 
norii
IV-a era pe sfîrșite. 
Unul 
candidați trăsese 
lotul. Nimerise un su
biect greu, pe o temă 
de educație. Se gîn- 
dise mult și începu 
să vorbească. Desco
peream pe măsură ce 
expunea subiectul, ar- 
gumentindu-1 
xemple din 
practică, din 
că acest băiat brunet, 
cu fruntea lată, lu
crează bine, că meri
tă să-i fie populari
zată experiența.

„Să vedeți, spunea 
candidatul cam 
sfială... La noi, 
box, întîmpinăm 
neori greutăți. , 
un sport individual 
și spectatorii văd re
zultatele exclusiv prin 
calitățile boxerului 
respectiv. Nu rare ori 
cei care cîștigă sînt 
purtați pe brațe, săru
tați, adulați. Simpa
tia și dragostea pu
blicului îi fac pe unii 
sportivi să devină în
fumurați. Nu știu 
dacă am procedat bine 
cu boxerul de care 
m-am ocupat și despre 
care am să încerc să 
vă povestesc...

„Tinărut despre 
care vă vorbesc îm
plinise 19 ani și nu 
se apucase încă de 

ceva serios. Jși irosea

pentru antre- 
de categoria a

dintre ultimii 
bi-

ou e- 
znunoa 
viață,

cu 
, în 

u- 
Este

zile și nopți în petre
ceri, terminate dese
ori cu bătăi și scan
daluri. La întreprin
dere nu venea decît 

box, unde 
— ce-i drept 

și la 
întîrzia 

fără motive, 
era

pentru... 
dovedea
— talent. Dar 
antrenament 
uneori, 
se enerva, era încă
pățînat. Fuma. Intr-o 
zi, m-am înfuriat și 
i-am rupt țigările. $i 
le-a adunat. Nu mun
cea, n-avea calificare. 
Am căutat să-l atrag 
în producție, să-l leg 
de colectiv. Mă gîn
deam că muncind își 
va găsi un rost, că 
producția îl va trans
forma. Și am reușit. 
S-a schimbat, e drept, 
greu dar în cele din 
urmă sa dat, cum 

se spune, pe brazdă, 
îl luam pț> lîngă noi, în 
colectiv. II însoțeam 
peste tot, pe stradă, 
la cinematograf. Dis
cutam diferite lucruri 
din viața 
noștri. 11 
preocupau 
te lucruri 
atunci nu le dăduse 
importanță. 11 vedeam 

încet, a 
se stră- 

lucreze

pucul ricoșat dintr-im „angajament* 
mai ales excelentului Kulikov, unul 
din cei mai buni portari care au evo
luat la noi.

Partida a început sub semnul unui 
sensibil echilibru de forțe. Dinamoviș- 
tii patinează mai bine, combinațiile lor 
sînt mai sigure, dar jucătorii noștri 
compensează decalajul de pregătire 
printr-o concentrare deosebită în apă
rare și acțiuni de elan, în atac. In 
min. 13, Bîștrov rămîne însă nesu
pravegheat în apropierea porții noastre 
și concretizează o pasă în diagonală,; 
In penultimul minut al primei părți, 
la o fază confuză, în care poarta a fost 
deplasată din loc, Pronkin urcă scorul! 
Următoarele 20 de minute alo meciu- 
lui marchează un efort sporit al ho- 
cheiștilor bucureștenu Ei au inițiativa, 
dar omogenitatea insuficientă a schim
burilor se opune ...traducerii în goluri 
a risipei de energie. Totuși, în min, 
48, tînărul Bașa „sparge gheața" ino-i 
ficacității: 2—1. Ultima treime a me
ciului place cel mai mult spectatori
lor credincioși ai hocheiului, care au 
rămas să înfrunte burnița rece, pă
trunzătoare: se joacă dinamic, fazele 
de poartă abundă și echipa noastră 
nu numai că egalează (Ferenczi, în 
min. 53), dar reușește chiar să ia 
conducerea prin punctul înscris d® 
Szabo II, un minut mai tîrziu. Re
laxarea care intervine în rîndurile e- 
chipei selecționate a Capitalei est® 
scump plătită: în min. 58, la un con
traatac, căpitanul echipei din Kiev, 
Moseaghin, aduce egalarea. Bucu- 
reștiul pierde astfel „printre degete*' 
o victorie pe care o merita după 
efortul depus, trebuind să se mul
țumească cu un 3—3 (0—2, 1—0, 
2—1), apreciabil după înfrângerea 
netă din primul joc și în funcție d® 
stadiul de pregătire a echipei.

Din formația noastră, mențiuni pen
tru Crișan, Ionescu, Bașa, Varga. 
Linia Szabo II, Ferenczi, Szabo a fost 
— desigur — cea mai bună, dar 
nu e încă pusă la punct. De la oas
peți, cei mai buni : Kulikov, Mosea- 
ghin, Bîstrov, Saveliev.

RADU URZICEANU

sportivi pe care îi an
trenam. Cu timpul, pe 
măsură 
gea că i se 
nele, s-a simțit obli
gat față de colegii lui 
de muncă și de sport. 
A obținut rezultate 
din ce in ce mai 
bune. A boxat în 
meciuri cu parteneri 
puternici. Și totuși 
i-a învins. A intrat 
și în echipa repre
zentativă într-un meci 
cu selecționata R. D. 
Germane. A cîștigat. 
Nu de mult a boxat 
la Craiova. Acum nu-l 
mai antrenez, dar țin 
mereu legătura cu el. 
Mă caută 
ori vine 
iova".

Da, pe 
tate. Antrenorul 
cîștiigase 
formase, 
cunoască 
asocieze 
mine ca 
lupte împotriva 
ților sale negative. îl 
făcuse receptiv, ca
pabil să vibreze. Do
vedise multă răbdare 
și înțelegere. Proce
dase eu pricepere și 
tact, ca un pedagog cu 
îndelungată experien
ță.

încă înainte de a-1 
fi ascultat eu trecuse 
exatmenul. 
luă

ce se convin- 
vrea bi

ori de cite 
pe la Cra-

bună drep- 
îl 

și-l trans- 
Reușise 6ă-i 
forțele, să-l 

și să-l deter- 
împreună să 

păr-

cu atît, deoa- 
nu le-a fost 

cazuri asemă- 
și la atletism 
unde am um

blat cu treburi profesionale.
Consider că pentru viitor trebuie 

să se organizeze mai bine, cu o sferă 
mai largă de cuprindere, selecționarea 
și pregătirea tinerilor care dovedesc 
aptitudini sportive deosebite.

Prin selecții repetate, în cadrul ma
rilor competiții de mase, să se asi
gure împrospătarea loturilor reprezen
tative cu elementele cele mai bune, 
din toate punctele de vedere, astfel, 
îneît să nu mai existe loc pentru 
mofturoși, pentru cei care se consideră 
de neînîocuit și care nu se pregătesc 
cu destulă seriozitate.

VALENTIN BILȚ
tehnician, Tg. Lăpuș niuumuiiiuuuuitiuiuiintiiuiiiiiiiiunmiiuiiHuiuiiiiiuiuuiiuiuiiiiitiiuuiiiiuimiuiiuiuuiiiiiuiiiiiir

oamenilor 
interesau, îl 
toate aces- 
cărora pînă

cum, încet, 
început să 
duiască să 
bine la antrenament 
și în uzină. A fost 
sfătuit să-și termine 
studiile. S-a apucat de 
școală. La seral, ți a- 
cordam mai multă a- 
tenție decît celorlalți

în munca 
de antrenor...

N. CEAUȘESCU 
lector la catedra 
de psihologie-pe- 
dagogie a I.C.F.

jg) GIMNASTICĂ [|

0 nouă etapă in campionatul 
republican pe echipe

Astăzi și mîine, au loc în 
întrecerile etapei a IV-a a 
natului republican pe echipe 
nastică. Participă 8 formații 
și 8 masculine. Iubitorii 
discipline sportive vor putea 
în cele ebuă zile de competiție, 
evoluția celor mai buni gimnaști 
și gimnaste din . toată țara. Pe lîngă 
ei, vor apare pe „scena" sălii Dina
mo o serie de tinere talente — vii
torul gimnasticii noastre.

Programul este următorul : sîm- 
bătă, ora 9, exerciții impuse bărbați; 
ora 15 exerciții impuse femei; dumi
nică, ora 14: exerciții liber alese 
bărbați; ora 17 exerciții liber alese 
femei.

Capitală 
catnpio- 
la gim- 
feminine 

acestei 
urmări.
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Luptă sub panoul echipei Steaua

Corespondenții noștri ne scriu

9: Steaua — Metalul — 
(meciuri în cadrul cam-

MÎINE
Stadionul „23 August”, 
15: România — R. F. 

Teren Parcul Copilului,
Cor

ÎNTRECERILOR SPORTIVE

STEAUA—RAPID 95—94 (42—38, 
82—82). Cele două echipe au oferit 
joi seară publicului prezent în sala 
Floreasca unul din cele mai pasio
nante meciuri de baschet din ultimii 
ani. Jucătorii ambelor echipe au lup
tat din prima pînă în ultima secundă 
a partidei cu o voință exemplară și 
au realizat deseori faze de mare 
spectacol, aplaudate 
Dar, ceea ce a ținut 
siunea celor aflați în 
primul rind evoluția 
bine-zis întorsăturile

eu însuflețire, 
încordată ten- 
sală a fost în 
scorului, mai 
surprinzătoare

survenite în cîteva rînduri. Rapid a 
început întrecerea cu multă siguranță 
și a realizat 6—0, 8—2 (min. 3), 
17—11 (min. 8), dar baschetbaliștii 
de la Steaua au atacat mai decis, fo
losind în special aruncările de la dis
tanță și semidistanță și reușind 
în min. 12 să ia conducerea 
22—21. In continuare, campionii 
mină și încheie prima repriză cu 
avans de 4 puncte : 42—38. La

ca 
cu 

do- 
un 

. __ re
luare, este rîndul rapidiștilor să preia 
conducerea (52—49 min. 26) și de 
aici avantajul alternează la diferențe 
de 2—4 puncte pînă în ultimul mi
nut în care giuleștenii intră cu un 
avans care părea decisiv : 82—75. Mai 
erau 45 de secunde de joc și pu
blicul începuse să se îndrepte spre 
ieșire cînd s-a petrecut „lovitura de 
teatru" din partea... Rapidului. Fă
când cîteva greșeli jucătorii de la Ra
pid au dat pur și simplu mingea în 
mîinile adversarilor (deși aceștia nici 
măcar nu schițaseră intenția de a 
face presing), și campionii nu au ezi
tat, au înscris punct după punct și 
au egalat în ultima secundă (prin 
două aruncări libere fructificate de 
Novacelc), creîndu-și astfel șanse pen
tru o victorie — în prelungiri — la 
care — cu puțin timp înainte — nu 
mai spera nici cel mai înfocat sus
ținător al lor. In repriza de 5 mi-

AZI Șl MllNE, 0 NOUĂ ETAPĂ
In campionatele republicane

Azi și inline se dispută următoarele 
jocuri în cadrul campionatelor repu
blicane : MASCULIN SERIA I (etapa 
a Vtl-a): Rapid — Știința Timișoara, 
Politehnica Cluj — Dinamo Oradea, 
Știința Cluj — Steaua, Știința Tg. 
Mureș — Farul, C.S.M.S. Iași — Ști
ința Buc., St. roșu Brașov — Dinamo 
Buc.; SERIA A II-A (etapa a Vl-a): 
Progresul Buc. — Olimpia M. 1. Buc., 
LC.F. — Siderurgistul Galați, Voința 
Satu Mare — Aurul Brad, Voința Tg. 
Aîureș — A.S.A. Bacău, Știința Cra
iova — Petrolul Ploiești; FEMININ 
SLRIA 1 (etapa a V-a): Rapid — 
Știința Cluj, Voința Oradea — Știința 
Buc., Mureșul — Voința Brașov, Ști
ința Craiova — Voința Buc., Pro
gresul Buc. — Constructorul; SE
RIA A li-A (etapa a V-a): Voința 
Tg. Mureș — I.C.F., C.S.M.S. lași — 
Știința Timișoara, A.S.A. Cluj —
S.Ș.E. Rm. Vilcea, Spartac Salonta — 
Olimpia București.

: sub privirile unui grup de adversari și parteneri, Radu Popovici a „cules 
mingea și o reia spre coș Foto : R. Paul

nute s-a jucat nervos, prudent și 
Steaua, deși avea pe teren jucători 
mai valoroși nu a reușit să 
cîștige decât cu un punct : 95—94. 
Trebuie să spunem însă că în ulti
mele secunde jucătorii de la Rapid
— aflați în posesia mingii — au fost 
induși în eroare de cronometrnl din 
sală care indica 11 secunde, pe rând 
cronometrul de la masa oficialilor a- 
răta doar 7 secunde. Și, în timp ce 
rapidiștii se pregăteau să-și încerce 
ultima șansă convinși că mai au 4 
secunde de joc, oficialii au fluierat 
sfârșitul meciului. Desigur, defectarea 
cronometrului din sală nu putea fi 
prevăzută, dar cronometrorul principal
— Eugen Zeteș — avea obligația să 
prevină echipele de decalajul interve
nit între cele două cronometre.

Arbitrii V. Bordeianu și Gh. Chira- 
leu au condus bine în prima repriză, 
dar în continuare au fost depășiți 
de joc. Formații : STEAUA : Nedef 
2, Niculescu 12, Novacek 21, Valeriu 
20, Barau 11, Diaconescu 23, Diman- 
cea 6, Bulat; RAPID : Dinescu 9, 
Popescu 19, Popovici 21, Stănescu 4, 
Tursugian 8, Vasilescu 2, Cimpoiaș 
19, Haneș 10, Doboș 2, Predulea, Ma- 
nolescu. (D. ST.).

DINAMO BUCUREȘTI—C.S.M.S. 
IAȘI 84—53 (27—21). C.S.M.S. a con
dus timp de 16 minute, după care 
Dinamo a început să se detașeze da
torită — în special — contraatacu
rilor. Jucătorul H. Giurgiu (Dinamo) 
a fost eliminat pentru injurii aduse 
arbitrilor.

ȘTIINȚA BUCUREȘTI—ȘTIINȚA 
TG. MUREȘ 67—63 (36-40). Un
meci foarte disputat, dar de slab ni
vel tehnic. Mureșenii au condus, dar 
pînă la urmă au cedat din cauza 
lipsei de rezistență.

FARUL CONSTANTA—POLITEH
NICA CLUJ 68—50 (33—27). Avînd 
mai multă eficacitate în atac față de 
jocurile anterioare. Farul a învins 
clar. (M. SEVLEANV — coresp.).

DINAMO ORADEA — ȘTIINȚA 
CLUJ 68—60 (32—25). O partidă
foarte echilibrată (min. 38 scor 61— 
60 pentru Dinamo). Gazdele s-au de
tașat în final 
calm. (ILIE 
gional).

ȘTIINȚA 
GUL ROȘU 
41). Știința a câștigat după un joc 
viu disputat. (AL. GROS — coresp. 
regional).

pentru că au jucat mai 
GHIȘA — coresp. re-

TIMIȘOARA — STEA-
BRAȘOV 76—69 (36—

A doua etapă in categoria A
Mîine sînt programate meciurile ce

lei de a doua etape a campionatului 
categoriei A în seria secunda. Se vor 
disputa șapte partide, dintre care una 
în Capitală și restul în provincie:

MASCULIN: C.S.M. Cluj — Meta
lul Pitești, Electroputere Craiova — 
Înainte Timișoara, Știința Brașov — 
Ind. sîrmei C. Turzii, Știința Petro- 
șeni — Semănătoarea București;

FEMININ: FI. roșie București — 
Sanitarul Tg. Mureș (intănirea se va

A „CUPEI ORAȘULUI BUCUREȘTI
Foarte curînd, iubitorii handbalului 

vor urmări primele partide în sală ale 
sezonului. Locul lor de întilnire va fi, 
ca de obicei, „Floreasca", iar prilejul 
li-1 va oferi a VI-a ediție a „Cupei 
orașului București" pentru echipe fe-

de verificare este folosită de antrenorul 
jucătorilor dinamoviști cîteva indicații de

Pauza dintre reprizele unui joc 
emerit Oprea Vlase pentru a da , ___ ____
joc. Fotografia a fost făcută la unui din meciurile de pregătire ale echipei 
Dinamo, susținute în vederea partidei cu Vorwaerts Berlin (28 noiembrie, la 

București) din cadrul „Cupei campionilor europeni"
minine, care inaugurează sezonul in
ternațional în Capitală. Prezența 'a 
„start" a unor formații valoroase, al
cătuite din jucătoare cunoscute în a- 
rena internațională, deschide perspec
tivele unui turneu atractiv, de bun ni
vel tehnic. După cum am anunțat, la 
prima parte a ediției din acest an a 
Cupei (a doua se va desfășura la în
ceputul lunii decembrie) vor participa 
două selecționate ale Bucureștiului, e- 
chipa Belgradului și o formație sovie
tică. Trebuie subliniat că pentru fede
rațiile respective jocurile de săptămîna 
viitoare contează ca primă etapă a

desfășura în sala Recolta, cu începere 
de la ora 9,30), Penicilina Iași — 
Voința M. Ciuc, Corvinul Deva — 
Progresul Tîrgoviște. La fete, ca și 
la băieți, primele echipe sînt gazde.

★
Două rezultate înregistrate în pri

ma etapă a competiției: Știința Pe- 
troșeni ■— C.S.M. Cluj (m) 3—0 (4, 
9, 5) și Voința M. Ciuc — Sanitarul 
Tg. Mures (I) 3—2 (14—16, 8, 6, 
15—17, 7).

BOX : Sala Floreasca, de la ora 
18,30: Metalul — Gimentu.1 Med
gidia și Steaua — Constructorul 
Galați (meciuri în cadrul campiona
tului republican pe echipe).

BASCHET: Sala Giulești, de la 
ora 18 : Progresai — Constructorul 
(f); Progresul — Olimpia M.I. (m).

GIMNASTICA : Sala Dinamo, de 
la ora 9 și de la ora 15: etapa a 
IV-a a campionatului republican pe 
echipe.

RUGBI : Stadionul Dinamo, ora 15: 
Dinarno — Progresul (în „Cupa 
Di nan»*).

RUGBI: 
de la ora 
Germană; 
ora 10: Minerul Lupeni 
structorul TRS Suceava (meci de 
baraj pentru categoria A); Stadio
nul Tineretului, ora 11 : Școlarul 
București -— Rulmentul Bîrlad 
(campionatul republican de juniori).

FOTBAL: Stadionul „23 August", 
de Ia ora 13: Dinamo Buc. — Fa
rul Constanța (cat. A); Stadionul 
Gibleșii, de la ora 10: Rapid — 
Steagul roșu Brașov (cat. A); 
Rapid — Steaua (Jun.) ; Stadionul 
Politehnica, de Ia ora 9,30: Știința 
Buc. — Dinamo Victoria Buc. 
(Jun ); Știința Buc. — Constructo
rul Brăila (eat. B); Stadionul Di
namo, de la ora 8,45: Einamo Buc. 
— Progresul Buc. (Jun.); Dinamo 
Victoria Buc. — Progresul Alexan
dria (cat. C); teren Timpuri Noi,

>
pregătirilor în vederea campionatului 
mondial feminin care va avea loc amu 
viitor in R. F. Germană. Ceea ce mă
rește interesul și importanța apropia
tei întreceri sportive.

Federația noastră de specialitate a 

dat formă definitivă programului Cu
pei. El se prezintă astfel:

20 noiembrie, de la ora 18,15: Bucu
rești — București (tinerei) și Belgrad 
— echipa sovietică.

21 noiembrie, de la ora 18,15: Bucu
rești (tinerei) — echipa sovietică și 
București — Belgrad.

22 noiembrie, de la ora 18: Bucu
rești (tineret) — Belgrad și Bucu
rești — echipa sovietică.

Programul va fi completat cu o se
rie de meciuri masculine și feminine 
de durata celor din turnee-fulger.

Pentru conducerea jocurilor federa
ția a invitat doi arbitri de peste ho
tare și anume pe J. P. FIruschka (Aus
tria) și L. Martha (Ungaria).
VORWAERTS BERLIN IN CAMPIO

NATUL R.D.G.
Campioana R. D. Germane, Vor

waerts — apropiatul adversar al lui 
Dinamo București în „Cupa campioni
lor europeni" — ocupă un loc fruntaș 
și în actualul campionat: se află pe 
locul al doilea, după echipa Dhfk 
Leipzig. Pînă la meciul de la Bucu
rești, Vorwaerts va susține cîteva 
jocuri de campionat și în cursul săp- 
tămînii, ceea ce îi va ajuta Ia pregă
tire. Printre aceste întîlniri este și a- 
ceea cu actualul lider al campionatu
lui, Dhfk 1 eipzig, programată la 18 
noiembrie la Berlin. In ultima etapă, 
catnntoana R.D.G. a dispus de S. C. 
Leipzig cu scorul de 29—13.

de la ora 10,30: Flacăra roșie Buc.
— Electrica Constanța (cat. C); 
Flacăra roșie Buc. — Electrica 
Constanta (Jun.); Teren C.P.B., de 
la ora 11: C.S.S. Buc. — Metalul 
Tîrgoviște (Jun.).

BOX: Sala Dinamo, de la ora 
9,30: Dinamo — Progresul Brăila. 
Sala Ciulești, de la ora 17: Rapid
— Dinamo Brașov (meciuri în ca- 

druJ campionatului republican 
echipe).

LUPTE CLASICE : Sala Giule.ști^ 
de la ora
Progresul 
pionahilui republican pe echipe).

BASCHET: Sala Floreasca, de 
la ora 9: I.C.F. — SiderurgistuU 
Galați (m); Rapid — Știința Cluj 
(f); Rapid — Știința Timișoara 
(m).

VOLEI : Sala Recolta, de m ora 
9,30: Flacăra roșie — Sanitarul Tg. 
Mureș (f).

GIMNASTICA: Sala Dinamo, de 
la ora 14: etapa a IV-a a eampio- 
naltrlui republican pe echipe.

despre campionatele
juniorilor și seniorilor

In multe regiuni s-au încheiat între
cerile fazei regionale a campionatului 
la juniori și seniori. Despre aceste în
treceri ne-au scris corespondenții noș
tri. Iată cîteva din relatările primite, 
care — în general — subliniază atît 
interesul stîrnit de această competiție, 
cit și valoarea destul de bună a me
ciurilor.

JOCURI VIU DISPUTATE LA 
CALARAȘI

două zile s-au desfășurat 
jocurile de juniori din ca-

8 de fete, 
multă ar- 
tehnic, au 
din CăJă-

Timp de 
fa Călărași 
drul fazei regionale, la care au parti
cipat 7 echipe de băieți și 
După meciuri disputate cu 
doare și de un bun nivel 
ieșit învingătoare echipele 
rași (la juniori) și Alexandria (la ju
nioare). De subliniat irumoasa com
portare a juniorilor din Videle, care 
s-au clasat pe locul al doilea. Jocurile 
au scos în evidență cîieva elemente ta
lentate ca Ionica Dtrță (Oltenița), Mar
cela Blinda, Petre Votau (Videle), Ion 
Rotaru (Călărași) etc. (D. Vișan).

IN CAMPIONATUL DE CALIFICARE

Timpul rece n-a fost o piedică 
pentru amatorii de handbal din Buhuși 
de a asista la jocurile fazei regionale 
a campionatului de calificare. Și ei au 
avut prilejul să urmărească partide 
interesante, mai ales la seniori. Finala 
dintre Just, pedagogic Bacău și Relon 
Săvinești a fost foarte disputată, cu o 
evoluție pasionantă a scorului. Piuă 
la urmă, formația din Bacău a eîștigat 
cu 9—8 (3—3), dar după mari emoții 
(Relon a ratat în finalul meciului ci
teva lovituri de Ia 7 m). La senioare, 
spectatorii au avut satisfacția să aplau
de victoria echipei lor, Textila, care 
a învins pe Victoria Onești cu 16—0 
și 11—4. Dintre elementele care au 
evoluat s-au remarcat: Zizi Păduraru, 
Maria Mihalache, Ana Zamă (Buhuși), 
Elena Lucaș, Maria Bîrsan (Onești), 
Gogy Pela, Votou Pelin (Bacău), Va
silis Guzanopotos, Vacile Nechita (O- 
nești). Const Spătaru, Mihai Samson 
(Buhuși). Eugen Nacu. Sergiu Herșcu 
(Săvinești). (Ion Vieru).



RAPID N-A AVUT PROBLEME■ ■■

fost 
mai 
tot 

Dar 
„la

Numai o „zi de fotbal" n-a 
joi, cu burnița aceea care nu 
înceta, cu norii care deveneau 
mai negri, mai amenințători. 
„Gtoleștiul" a fost, ca de obicei,
datorie", umplînd tribunele pînă la 
refuz și încurajîndu-și cu pasiune 
echipa sa favorită gata oricînd de o 
surpriză. Plăcută sau... neplăcută.

In meciul cu Știința Cluj, Rapidul 
șî-a recompensat, în parte, susțină
torii, i-a făcut să plece mulțumiți 
acasă măcar din punct de vedere al 
rezultatului. S-ar putea spune, de alt
fel, că scorul putea fi mult mai mare, 
giule.ștenii avînd numeroase ocazii de 
a înscrie de-a lungul primei reprize 
și în finalul partidei. Dacă ne referim 
insă la jocul prestat de rapidiști, 
chiar avînd în vedere terenul moale 
și alunecos care îngreuna mult con
trolul balonului, și noi și spectatorii 
avem mai puține motive de satisfacție. 
Este adevărat că feroviarii au încer
cat — și au și reușit uneori — să 
joace organizat, să creeze faze de 
fotbal, dar aceste tentative au avut 
un caracter sporadic, în restul tim
pului fotbaliștii din Giulești angre- 
aîndu-jje în jocul încîlcit, de uzură, 
d oaspeților.

Cît privește pe Știința Cluj, față 
ie evoluția pe care a avut-o joi, re
zultatul de duminică — 1—3, „acasă", 
m C.S.M.S. ■— încetează de a mai fi o 
■surpriză. Echipa care își cîștigase 
itît de multe simpatii prin jocul ei 
ehnic, dublat de o mare putere de 
uptă, a jucat fără nici un orizont, 
iu ne-a oferit nici măcar o singură 
icțiune frumoasă. Iar din ardoarea 
le altă dată n-a mai rămas nimic, 
n afară de cazul cînd oaspeții con- 
iiilcră ca atare „intrările* lor peri- 
•uloase, îmbrîncelile și piedicile pe 
■arc le-au folosit. Și, ca nu cumva 
mpresia să rămînă incompletă, căpi- 
anul echipei, Georgescu, a încercat 
iă-1 lovească pe Dumitriu II și a fost 
■liminat de pe teren.

Partida a debutat spectaculos, cu

o „lovitură de teatru" s-ar putea 
spune: după nici un minut de joc 
scorul era 1—0 pentru Rapid, prin 
golul înscris de Kraus. Totul avea 
însă să devină o furtună într-un pahar 
cu apă. Meciul a intrat repede în ano
nimat, jucîndu-se mai mult la centrul 
terenului și neîncercîndu-se decît ra
reori poarta, deși orice șut ar fi con
stituit un pericol pentru portari In 
condițiile de joc de joi. Inițiativa a 
avui-o echipa gazdă, dar acțiunile 
rapidiștiîor > n-au avut aplombul obiș-

Dan, își repară greșeala, trimițînd 
în ultimul moment mingea în corner.

La începutul reprizei a Il-a clujenii 
„se văd" mai mult și Ivansuc trage 
de două ori, în decursul unei se
cunde : o dată în portar și a doua 
oară... afară. Apoi, Știința a cedat 
din ce în ce mai mult terenul, mai 
ales din momentul cînd Ivansuc a 
suferit o întindere a unui mușchi și 
a reintrat mai mult ca figurant, în 
liniile dinapoi. Atacă mereu Rapidul, 
dar Ionescu abuzează de dribling (în

Gol? Nul Mingea a lovit plasa pe dinafară. In alte două ocazii rt-a mai 
iluzie optică...jost vorba de o

nuit. Totuși, în mai multe rîndurî, 
Codreanu și mai ales Ionescu au fost 
la un pas de a înscrie. In finalul 
reprizei clujenii se mai dezmorțesc și 
schițează citeva acțiuni de atac, la 
una din ele Adam avînd la rîndul lui 
o ocazie favorabilă de a marca. Dar 
cel care greșise la această fază, C

Mîine, etapă completă în categoria A
ULTIMELE REZULTATE

Steaua — Progresul 1—0 (1—0)
Rapid — Știința Cluj 2—0 (1—0)

CLASAMENTUL

7
7
6
6

R. P. Romînă (juniori) -R. D. Germană (juniori)
3-0 (1-0)

1. C.S.M.S. 10 6 1 3 15:13 13
2. Steaua 5 5 0 0 13: 1 10
3. Steagul roșu 10 3 4 3 10: 6 10
4. Petrăul 10 4 2 4 12:10 10
5. Dinamo Pitești 9 4 2 3 13:11 10
6. Farul 9 4 2 3 10:10 10
7. Știința Cluj 10 3 3 4 17:14 9
8. Crișul 10 3 3 4 9:10 9
9. U.T.A. 10 3 2 5 10:18 8
0. Rapid 5 3 1 1 8: 2 7

11. Minerul B. Mare 9 3 15
12. Știința Craiova 112 3 6
13. Dinamo București 4 3 0 1
14. Progresul 10 1 4 5

ETAPA DE Ml INE
Craiova: Știința — Minerul Baia Mare 
lași: C.S.M.S. — Steaua București 
București: Rapid — Steagul roșu Bra

șov
București: Dinamo — Farul Cons

tanța
Cluj: Știința *— Progresul București 
Pitești: Dinamo — Petrolul Ploiești 
Arad: U.T.A. — Crișul Oradea

min. 72 a vrut să treacă în felul 
acesta de 4 adversari care făcuseră 
un zid în fața lui), iar Dumitriu II 
a fost mai puțin preocupai de joc 
și mai mult de plătirea unor „polițe". 
In min. 78, Rapid Înscrie totuși prin 
Ionescu un nou gol, astfel că scorul 
final 2-0 (1-0) a reflectat mai bine 
diferența dintre o echipă și alta.

Arbitrul, Chifor Zaharia (Brașov) 
a condus saiislăcăior. Tn repriza 1 a 
făcut unele greșeli, mai bine zis a 
fost indus in eroare de arbitrii de 
tușă. In general am apreciat însă 
faptul că nu s-a lăsat influențat de 
public și nu a recurs nici un moment 
la compensații.

RAPID: Andrei — Lupescu, MO- 
TROC, C. Dan, Greavu — Dinu, 
GEORGESCU — Kraus, Dumitriu II, 
Ionescu, CODREANU.

ȘTIINȚA CLUJ: MOGUȚ — Mar- 
cu, Georgescu, GRĂJDEANU, Cîm- 
peanu — V. Alexandru (Szoke) — 
Suciu — Ivansuc, Mureșan, Adam, 
Sabo.

înfruntînd vremea rece și umedă, 
iubitorii fotbalului din Pitești n-au re
zistat tentației de a asista la prima par
tidă internațională (iuterț'îri), progra
mată în orașul lor. Către era prînzului 
ei se aflau în tribunele frumosului 
sitadion, gata să încurajeze aclri|trt 
noastră de juniori, în rîndurile căreia 
evoluau și trei jucători piteșteni: Stoe- 
rtescu, Olteanu și Banu. La sfîrșit, ei 
au aplaudat victoria formației noastre 
care — cîștigînd cu scorul de 3—0 
fl—0). — s-a revanșat după înfrngerea 
suferită, tot la 3 goluri diferență, anul 
trecut, în localitatea Greifswald.

Jocul se desfășoară de la început 
în nota de superioritate a echipei noas
tre care stăpînește terenul, acționînd 
eombinativ, cu mingi plecate pe jos 
de ta linia de fund. Dar terenul alune
cos solicită o atenție sporită la faza 
decisivă și la acest capitol lucrurile nu 
merg cum trebuie. In plus, „vîrfurile" 
Grozea și Damian greșesc și tactic, 
venind (amîndoi o dată!) prea mult 
înapoi (cînd echipa se află în situații 
de apărare) și irosindu-și forțele. No
tăm totuși (în min. 23) o combinație 
reușită Banu—Grozea—Damian, pe care 
ultimul o încheie trimițînd mingea ou 
capul, puțin... l’ngă bară. Primul șut 
al oaspeților spre poarta noastră îl 
înregistrăm abia în min. 27, dar apoi 
„tirul" lor câștigă în frecvență și chiar 
în precizie.

Cu două minute înainte de sfîrșitul 
primei reprize, juniorii noștri deschid 
scorul la capătul unei acțiuni care

putea fi încercată și mai devreme) 
Grozea primește balonul de la Joniță 
(mijlocașul ofensiv), efectuează un dri- 
bling, apoi un „un-doi" cu Ologu, șt, 
cînd reprimește mingea, e trimite în 
plasă de la aproximativ 12 m : I—0.

După pauză, reprezentativa noastră 
de juniori domină autoritar, de astă 
dată însă printr-un joc mai bine orientat 
tactic și într-un ritm mul! mai viu. Și 
imediat (min. 42) scorul crește: Da
mian, în poziție ideală, trimite puternic 
dar pe mijlocul porții; mingea este 
respinsă de portarul Croy, iar la ur
mătorul șut al lui Damian, un apărător 
al formației oprește balonul «u mina. 
Lovitura de la 11
aceasta transformată de...Damian: 2—0. 
In continuare, apărarea oaspeților este 
nevoită să lupte din greu și, în min. 
65 să cedeze pentru a treia oară: Sto- 
enescu, execută impecabil o lovitură 
de la 18 m și mingea se oprește în 
plasă : 3—0.

Arbitrul Vasile Dumitrescu, a con
dus foarte bine formațiile :

R. P. ROMINA: Pilea — Grancea, 
Săimăreanu, Stocnescu, Mereș — Ol
teanu (min. 78 Prăzaru), loniță — 
Banu, Grozea, Damian (min. 55 Mare- 
șan), Ologu.

R.D. GERMANA: Croy — Muller, 
Kraus, Schutts — Seidel, Lauck —< 
Schlutter, Sykora, Mcinharf (min. 51' 
Luther), Stein, Lieuemann.

m este de data

G. NICOLAESCU

In discuție

COMPORTAREA ECHIPELOR DE CATEGORIA
ÎN ACTUALUL CAMPIONAT

JACK BERAR1U

Vineri dimineața, la 
ției romi ne de fotbal, a 
dirrfă de lucru, cu prilejul căreia s-a 
analizat comportarea echipelor de ca
tegorie A în etapele de campionat 
desfășurate între 18 octombrie și 12 
noiembrie a.c. La această ședință au 
participat membrii biroului federal, an
trenorii federali, secretarii cluburilor și 
asociațiilor sportive care au echipe îfi

sediul Federa- 
avut loc o șe-

DUPĂ MECIUL DE LA MILANO

A

aces-

fcde-

fotbal de modă veche nu se poate face nimic
Scorul de 6—0 cu care au 

inamoviștii bucureșteni la 
na din cele mai serioase înfrîngeri 
,i feri te de o echipă de fotbal romî- 
ească într-o competiție oficială, ca 

— în general — comportarea lor 
unentabilă ne fac să revenim asu- 
ra partidei de miercuri seară.
Am fi nedrepți (și noi am subli- 

lat lucrul acesta și în relatarea tele- 
mică de la Milano) dacă nu am 
omi la aprecierea acestei înfrîngeri 
e la un fapt care este evident pen
ii oricine: la ora actuală, Interna- 
ionale — fără a-i mai enumera tit- 
irile și cupele pe care le deține — 
ste una dintre cele mai bune echipe 
e club din lume, o orchestră vir- 
»oasă în care fiecare component poa- 
j fi un excelent solist.
Dar de-aici și pînă la acest penibil 

—6, nesperat chiar de italieni, care 
i gîndeau la o victorie la două 
uncte diferență, este o cale lungă, 
nde nici un fel de scuză nu este 
dmisibilă. Dinamo s-a mai întîlnit 
a echipe tari. La Madrid, față în 
iță cu Real Madrid, dinamoviștii au 
lușit un scor strîns, înscriind madri- 
■nilor nu mai puțin de trei goluri, 
i-apoi, să nu uităm că, în alte în- 
Iniri cu Internazionale, fotbaliștii ro- 
îîni au obținut rezultate mai bune, 
cum 4 ani, Steaua a reușit la Bucu- 
:ști chiar s-o întreacă, cu 2—0, iar 
i Milano a pierdut, onorabil, cu 
—1. Și Internazionale avea și atunci 
icători de mare valoare, printre care 
irmani, Angelilo etc. Tocmai de 
ceea acest apăsător 0—6 apare ne- 
resc, supără, jignește. Cum de a fost 
oribil ca fotbaliștii de la Dinamo să 
> comporte astfel îneît presa italia- 
ă să renunțe și la obișnuitele cuvinte 
c curtoazie și să găsească aprecieri

pierdut 
Milano,

de loc măgulitoare la adresa jocului 
bucureștenilor. Și nu e de mirare că, 
după acest 0—6, în presa italiană a 
apărut un astfel de titlu : „Jucătorii 
de la Inter vor veni la București, 
pentru al doilea meci cu Dinamo, ca 
turiști".

Dar modul cum a jucat Dinamo și 
rezultatul pe care l-a obținut nu pu
teau să ducă la altă apreciere. Pen
tru că jocului impetuos al milanezi
lor, cu pase lungi, în adîncime, fie

pei să nu-și îngăduie momente de 
odihnă pe teren. Dar, din păcate, nu 
toți jucătorii au înțeles aceasta, nu 
toți au luptat pînă la ultima picătură 
de energie.

Dar să ne referim și la un alt as
pect legat de meciul Internazionale 
— Dinamo. Federația noastră de spe
cialitate, dar mai ales clubul Dinamo, 
nu au luat cele mai bune măsuri de 
pregătire a acestei importante întîl- 
niri, la care era supus unui sever

PUNCTE DE VEDERE

pe extreme fie pe centrul terenului, 
dinamoviștii le-au opns un joc extrem 
de lent, bătrînesc, greoi, cu pase 
scurte pe metru pătrat, joc pe care 
întreaga presă italiană l-a numit „de 
manieră veche, demodat". Ajunși Ia 
marginea careului advers, dinamoviș
tii începeau combinații laterale și 
înapoi, după cunoscutul „sistem" „na- 
ți-o ție, aă-mi-o mie", timp în care 
apărarea adversă avea tot timpul să 
se replieze, să recapete superioritatea 
numerică, să destrame sporadicele 
atacuri ale dinamoviștilor. Nu întîm- 
pîător Sarti și Fachetti remarcau 
după meci că „rominii au uitat că 
în fotbal există și atac și că pentru 
a înscrie trebuie să tragi la poartă".

In fata superiorității evidente a gaz
delor, dinamoviștii ar fi trebuit să se 
dăruiască total acestei mari partide, 
fiecare dintre jucători și echipa în 
ansamblu să lupte din răsputeri pen
tru orice balon, să nu existe minge 
pierdută, nici ua component al exl»r-

examen însuți fotbalul nostru. Echipa 
Dinamo a avut foarte puține meciuri 
„în picioare", după lunga perioadă de 
inactivitate a celor mai mulți dintre 
componenții ei, din care cauză mani
festase o forană necorespunzătoare în 
preajma meciului cu Internazionale. 
Tocmai de aceea, s-a procedat greșit 
amînîndir-se partida de campionat cu 
Steaua, care fiind un adversar puter
nic ar fi dat posibilitate dinamoviști- 
lor să-și verifice serios potențialul de 
luptă în condițiile unui meci, în ori
ce caz mai apropiat ca „tărie" de cel 
de la Milano. Or, menajîndu-se, Dina
mo și-a făcut un prost serviciu. Cît 
privește faptul că federația noastră 
de fotbal a desemnat un antrenor ro- 
mîn să urmărească meciul de dumi
nica trecută susținut de Intemazio- 
Dale cu Mantova, spre a trage unele 
concluzii privind sistemul de joc al 
echipei italiene și modul cum ar fi 
urmat să joace Dinamo, nici aici nu 
s-a luat cea mai bună măsură. Pen-

tru că antrenorul desemnat nu a fost, 
cum era normal, antrenorul principal 
al echipei noastre campioane, ci un 
antrenor federal. Desigur, se mai ridi
că întrebarea: de ce s-a făcut aceasta 
atît de tîrziu ? Și mai e ceva. E un 
fapt cunoscut că meciurile din cadrul 
„Cupei campionilor europeni" se des
fășoară, de regulă, în nocturnă. Or, 
după cele cunoscute de noi, nu ne 
amintim ca Dinamo București să fi 
susținut în ultimul timp meciuri de 
acomodare în nocturnă, nici oficiale 
și nici măcar amicale, de antrena
ment.

După cum se vede, unele greșeli 
de concepție în jocul echipei Dina
mo, care privesc în general fotbalul 
nostru, ca și slaba comportare a echi
pei noastre campioane în jocul de 
miercuri au dus la înregistrarea unui 
scor sever, care pune echipa milane
ză într-o situație favorabilă în meciul 
retur. Totuși, dinamoviștii au datoria 
să se pregătească temeinic pentru ca 
la 3 decembrie să poată da o replică 
adevărată echipei Internazionale. Dar 
pentru aceasta, conducerea clubului 
Dinamo, secția de fotbal, antrenorii 
și jucătorii trebuie să depună efor
turi susținute pentru îmbunătățirea 
procesului de instruire, pentru readu
cerea echipei pe linia de plutire. Che
ia unei bune comportări, atît în me
ciurile de campionat cit și în cele 
internaționale nu se află în sertarele 
Federației, ci în munca concreta de 
la cluburi, în seriozitatea cu care este 
privită munca de pregătire. Și Dina
mo (ca și celelalte echipe) trebuie 

arate eă a înțeles acest lucru, 
după dușul rece de la Mi-

categoria A, precum și antrenorii 
fora.

In cadrul ședinței, antrenorul 
ral N. Petrescu a prezentat un referat
care a avut ca obiect felul în care au 
evoluat echipele noastre fruntașe în 
perioada amintită, referindu-se, în spe
cial, la scăderile prezente în jocurile 
desfășurate. Cu acest prilej au fost cri
ticate o serie de echipe care, în goană 
după puncte, lasă pe planul al doilea 
calitatea jocului practicat. Printre a- 
cestea au fost menționate formațiile 
Progresul, Farul, Crișul (joc demodat, 
lent, desfășurat mai mull lateral), Di-« 
namo Pitești, Progresul, Crișul (obține
rea punctelor prin aglomerarea apără-* 
mior și practicarea unui joc obstruc
tionist). De asemenea, a fost criticată 
forma inconstantă a unor echipe care, 
de 1a o etapă la alta, se comportă 
contradictoriu (Petrolul, Farul, U.T.A.). 
O importantă parte din raport s-a 
referit la evoluția nesatisfăcătoare a 
unor fotbaliști care, nepregătiți temei
nic, nu-și aduc contribuția Ia crește
rea nivelului tehnic-spectacular al par
tidelor, practicînd un fotbal de calita
te îndoielnică, aburind de joc dur, 
nesportiv, avînd atitudini ireverențioa
se față de arbitri și public (Valcan, 
Matache, Badea-Dinamo Pitești, I. Po
pescu, Ivănescu, D. Popescu, Sandu- 
Progresul Buc., Tîlvescu, Neacșu-Fartd, 
Szakacs II-Crișid, Marin Marcel, Lun- 
gan-Știința Craiova, Ivansuc-Știința
Cluj. Pa vioriei, Priescu-Steaua, Dri- 
dea. Pahonțu-Pctootal, M»fei-C.S.M.S.)«

Partieiparrtii la discuții au dezbătut 
pe larg aceste probleme, tosistind în
deosebi asupra măsurilor ce vor trebui 
luate pentru eliminarea cît mai rapidă 
a lipsurilor manifestate, pentru crea
rea tuturor condițiilor ca m etapele 
care au mai rămas de disputat valoa
rea jocurilor să crească simțitor. De 
asemenea, o parte din discuții au 
fost purtate pe linia necesității luării 
unor măsuri, menite să duc la îmbu
nătățirea fotbalului nostru.

să ne 
măcar 
lano.

CONSTANTIN MACOVCI



POPICE
concursuri de selecție la Ploiești, 

Brașov și Arad
IMPRESIILE UNOR ANTRENORI

Cîteva comisii regionale de popice 
au organizat, la îndrumarea federa
ției de specialitate,. concursuri re
zervate jucătoarelor și jucătorilor care 
s-au remarcat pînă acum în campio
natul republican pe echipe. Scopul 
acestor întreceri: completarea loturi
lor naționale cu noi elemente talen
tate. De aceea jocurile au fost ur
mărite de o serie de antrenori din 
colegiul central al F.R.P. Iată, în 
rîndurile ce urmează, impresiile unor 
specialiști care au asistat la aceste 
concursuri :

• FERDINAND POPESCU : „Spor
tivii din regiunea Ploiești confirmă 
bunele aprecieri. Mi-au plăcut în spe
cial băieții. Dintre cei 22 de concu- 
renți 19 au trecut de 800 p.d. iar 10 
peste 850 p.d. Crist u Vînătoru și Ivan 

' Victor au reușit să realizeze cifre
peste 900 p.d. Confruntările fetelor 
insă au fost de un nivel tehnic mai 
scăzut, doar 5 jucătoare obținînd re
zultate peste 400 p.d.

în general se poate spune că spor
tivii din regiunea Ploiești au dovedit 
precizie, îndeosebi la „singuratice", 
avi nd în medie doar cite 4 bile în... 
gol. De asemenea, ei au arătat o 
bună orientare în joc, reușind să re
zolve cu succes o serie de „figuri". 
Concursul s-a bucurat de o burtă. or
ganizare".

CLASAMENTELE: Feminin: 1.
Ana Nedelescu 445 p.d.; 2. Luxița 
Gortoescu 413 p.d. ; 3. Maria Dumitru 
411 p.d.; 4. Elena Silvestru 404 p.d.; 
5. Florica Negoiță 402 p.d. Masculin: 
1. C. Vînătoru 910 p.d.; 2. Ivan Vic
tor 901 p.d.; 3. Alexandru Vartîc 
884 p.d. ; 4. D. Constantin 880 p.d.; 
5. N. Boican 879 p.d.

• ALEXANDRU GOMOIU: „10
fete și 12 băieți și-au disputat întîie-

tatea In concursurile găzduite de are
nele Temelia (masculin) și Hidrome
canica (feminin) din. Brașov. Rezul
tatele obținute au fost slabe, ca ur
mare a lipsei de pregătire de care 
au dat dovadă aproape toți partici
panta.. In consecință, nu se poate 
pune, in momentul de față, problema 
selecționării vreunuia din cei pe care 
i-arn văzut. Totuși, in vederile noas
tre trebuie să rămînă Livia Rește- 
meanu, Helga Menzel și A. Fereniz 
care — dacă vor fi supuși unei atente 
pregătiri — vor putea să facă parte, 
In viitor, din loturile republicane".

CLASAMENTELE: Feminin: L
Stela Mărgineanu 400 p.d.; 2. Livia 
Reștemeanu 390 p.d.; 3. Viorica Ar- 
ghidean 385 p.d.; 4. Use Schmidt 
375 p.d.; 5. Viorica Zombori 372 p.d. 
Masculin: 1. C. Zombori 822 p.d.’ 
2. I. Ilieș 806 p.d.; 3. P. Radu 802 
p.d.; 4. Gh. Radu 798 p.d.; 5. Sibeș 
784 p.d.

• IANCU BURDULOIU: .Pistele 
din Arad, care au găzduit întrecerile, 
nu au fost corespunzătoare, avirtd 
scîndura de lansare defectă. Totuși, 
băieții au avut o comportare mulțu
mitoare. In schimb, fetele, dintre care 
am reținut-o doar pe Maria Nadaș, 
au evoluat surprinzător de slab."

CLASAMENTELE; Feminin: 1. 
Maria Nadaș 409 p.d.; 2. Ileana 
Antal 367 p.d. ; 3. Voichița Babttțiu 
364 p.d.; 4. Elena Conciu 340 p.d.; 
5. Elena Taposto 334 p.d.; Masculin: 
1. Gh. Crețu 846 p.d.; 2. K. Ion 
845 p.d. ; 3. L. Meghesy 842 p.d.; 
4. A. Vasas 839 p.d. j 5. E. Lille 
825 p.d.

Campionatele
de calificare

A luat sfîrșit campionatul de califi
care ia rugbi. Clasamentele în cele trei 
serii ale competiției arată astfel;

SERIA
1. Farul Constanța
2. Precizia Săcele
3. Gonstr. Ploiești
4. Cimentul Medgidia
5. Petrolul Pitești
6. Ideal Cernavoda
7. USAS Năvodari
8. Metalul Buzău
9. Cimentul Brăila

SERIA A

A

Bogată activitate 
competițională 

in Capitală
• Clubul sportiv Constructorul a 

organizat recent o competiție la care 
au luat parte 24 de concurenți din 
cadrul asociațiilor sportive bucurește- 
ne. Primul tur a fost eliminatoriu, 
11 jucători reușind să îndeplinească 
baremul cerut: 840 p.d. După cele 
două jocuri, primul loc în clasament 
a fost ocupat de D. Deneș (Construc
torul), care a totalizat o medie de 
886 p.d. urmat, în ordine, de I. Po
pescu (Constructorul) cu 881,5 
A. Maier (Voința) 861,5 p.d., 
Constantin (Constructorul) 860 
etc.

• în cadrul etapei a 9-a a 
pionatului Capitalei, echipa feminină 
Constructorul a dispus de formația

p.d., 
Gh. 
p.d.

cam-

Gloria cu 2 254—2 076 p.d. O fru
moasă comportare a avut Cornelia 
Grecu (Constructorul) marcată cu 412 
p.d., fiind singura care a reușit să 
depășească cifra de 400 p.d. Alte 
rezultate înregistrate în cadrul etapei 
a 9-a: Electroaparataj—Metalul „23 
August" 2 031—1963 p.d.; I.U.T.— 
Voința 1 017—2 218 p.d.

I

16
16
16
16
16
16
16
16
16

14 0
12 2
9 2
7 2
6 2
6 2
5 3
4 1
2 0

n-A

14
14
14
14
14
14
14
14

193:
128:

55 44
66 42
85 36

60: 92 32
133:144 32
58:210 30

121:136 29
43: 95 20
43:218 18

2
3
3
4
7

11
11

1
3
6
5
6
9

12
11

109: 44 311
146: 35 30
116: 51 29
86: 67 28
46: 51 20 
23:195 
35:118

231:
230: 
142:

14
13

39
35

1. Constr. T.R.C. Suc.
2. A.S. Tecuci
3. Laminorul Roman
4. Progresul Bacău
5. Constir. IUT Iași
6. Cauciucul Onești
7. Ceahlăiul P. Neamț

SERIA

1. Min. Lupenl
2. C.S.M. Sibiu
3. Vulturii UM Tim.
4. Chimica Tîrnăve-ni
5. Electroputere Ci.
6. Metalul Reșița
7. Siderurgistul Huned.
8. Metalul Ti. Sev.

De menționat că în cazul unor echipe 
(Metalul Buzău, Cimentul Brăila, Con
structorul IUT Iași, Ceahlăul P. Neamț, 
Siderurgistul Hunedoara, Metalul Tr. 
Severin etc.) necondordanța dintre me
ciurile jucate, essaveraj și puncte se' 
datorește faptului că formațiile respec
tive au suferit penalizări cauzate de 
neprezentarea Ia meciurile programate 
sau de comportarea nedisciplinată pe 
teren.

Partide interesante in concursul lotului republican
întrecerile concursului de tenis de 

masă cu participarea membrilor lotului 
republican au început vineri în sala 
de la stadionul Republicii din Capi
tală. Competiția a prilejuit, încă din 
prima reuniune, cea de vineri dimi
neață, o serie de meciuri interesante. 
De exemplu, la simplu bărbați, Dorin 
Giurgiucă a cîștigat două partide (la 
Cobîrzan 3—2, Popescu 3—1), dar a 
și pierdut la Negulescu (1—3) și Bo
dea (2—3). Giurgiucă abordează une
ori cu prea multă ușurință partidele 
— supraestimîndu-și forțele și subapre- 
ciindu-și adversarii — fapt care îi pro
duce surprize neplăcute. Oricum, Giur
giucă are posibilități mai mari decît 
cele arătate vineri.

In zi bună au evoluat Negulescu și 
Cobîrzan. Primul a luptat permanent 
cu dîrzenie și a reușit un procentaj 
satisfăcător de puncte prin lovituri 
ofensive, decisive. Cobîrzan a acționat 
cu același calm imperturbabil care îl 
caracterizează, a „judecat" fiecare 
minge și a atacat cu liotărîre. Un alt 
jucător, Sîndeanu s-a comportat bine, 
în schimb Reti nu a putut să se con
centreze suficient

La fete, menționăm jocul mai aproa-

pe de posibilitățile ei al Manei Ale-’ 
xandru. Ea a manifestat o bună dis
poziție, a fost fermă în acțiunile în
treprinse în atac sau apărare și a 
cîștigat trei partide la rînd: cu Catri- 1 
nel Folea 3—0, Marta Tompa 3—1,< 
Ella Constantinescu 3—1 (15, 13, —14, 
11). In acest ultim meci, toate seturile i 
s-au jucat la activizare. Ella Constan
tinescu a construit multe acțiuni fru-1 
moașe, dar a „marcat" și scăderi pe 
parcurs, manifestând uneori nerăbdare * 
în timpul jocului. O notă bună merită 
Eleonora Mihalca. i

Iată alte rezultate tehnice : simplu 
bărbați: Negulescu cu Bodea 3—1, 
Sentivani 3—1, Sîndeanu 3—0 ; Bodea- ( 
I'opescu 3—0, Cobîrzan cu Sentivani 
3-—2, Reti 3—2, Sîndeanu 3—2 ; Sîn
deanu cu Bodea 3—2, Reti 3—1, Reti- 
Sentivani 3—2, Popescu cu Sentivani 
3—0, Reti 3—2 ; simplu femei: Ella 
Constantinescu cu Catrinel Folea 3—1, < 
ludit Crejec 3—0 ; Eleonora Mihalca 
cu Catrinel Folea 3—2 (învinsa a con
dus cu 2—0 la seturi), Marta Tompa < 
3—1, ludit Crejec 3—1; Marta Tom- 
pa-Iudit Crejec 3—2.

Partidele continuă azi în aceeași 
sală, de la ora 10.

»—■■»■■■■............. ...... .......................................... i ■■ ■■■  — ■ «i ......... —■■■■59.594 lei report la concursul
Pronosport de mîine

SUCURILE CONSTITUIE UN ALIMENT MAI PREȚIOS DEClT FRUCTELE DEOARECE 
vFIINDJN STARE LICHIDA, SE ASIMILEAZĂ MAI UȘOR OE ORGANISM

*5
' La concursul PRONOEXPRES nr. 28 
Hin 8 iulie 1964, participantul NICO- 
LAE TRIFAN din comuna Tifești, raio
nul Panciu, regiunea Galați, jucînd pe 
un buletin zecimal de 10 numere a 
obținut o suită de premii în valoare 
de 108.935 lei.

Același participant, la concursul 
Pronoexpres nr. 45 din 4 noiembrie 
.1964, a cîștigat tot pe un buletin ze
cimal o suită de premii în valoare de 
peste 13.000 lei. Deci, la un interval 
de cîteva luni, Nicolae Trifan este cîș- 
figător pentru a doua oară.

Aceasta se datorește perseverenței 
precum și marilor avantaje create bu
letinelor combinate zecimale. Aceste 
avantaje se aplică și la premiile su
plimentare.

Folosind buletinele combinate zeci
male, aveți mari posibilități de „a 
prinde" o suită de premii de ridicată 
valoare, așa cum au demonstrat-o nu
meroasele cîștiguri importante înregis
trate la Pronoexpres în ultima peri
oadă de timp.

• Mîine se pun în vînzare în în
treaga țară biletele pentru concursul 
special Sportexpres trimestrul IV.

Dintre cele 34.446 cîștiguri, desigur

că ies în evidență cele 30 autoturisme. 
Foarte atractive sînt și excursiile 

peste hotare. Ele sînt în număr de 90peste hotare. Ele sînt în număr

SPORJEXPREB
și au itinerariul: Praga — Dresda — 
Berlin cu vizitarea tîrgului de mos
tre de la Leipzig.

Pentru atribuirea premiilor se vor 
efectua 41 de extrageri.

• Se aduce la cunoștință participan- 
ților:

Meciul Rapid — Steagul roșu din 
programul concursului Pronosport de 
mîine fiind programat ulterior de Fe
derația de Fotbal, dimineața la ora 
10,00, disputîndu-se înainte de sigila
rea buletinelor, se va anula. Conform 
regulamentului toate variantele vor 
primi pronostic exact la acest meci.

PRONOSPORT

Premiile concursului Pronosport nr.
45 din 8.XI.1964. Categoria a Il-a:
7,9 variante x 9.052 lei. Categoria a 
IÎI-a: 99,2 variante x 1.081 lei ,

Report categoria I pentru concursul 
nr. 46 " " ■ - -
lei.

din 15 noiembrie 1964: 59.594

LOTO-CENTRAL
tragerea specială Loto-centralLa 

din 13 noiembrie 1964, au fost extrasei 
din urnă următoarele numere: 52 50 
55 21 79 26 65 5 64 57.
Premii suplimentare: 83 50 74.

Premii suplimentare în obiecte și 
bani: Extragerea 1 : 55 45 35; Extra
gerea a 11-a: 41 78 85; Extragerea1 
a IH-a: 62 68 42 17; Extragerea a 
IV-a: 25 53 84 71; Extragerea a V-a: 
13 8 40 81; Extragerea a Vl-a:
7 65 38 12; Extragerea a Vil-a: 
10 71 30 55; Extragerea a VIII-a : 
24 49 74 31; Extragerea a IX-a: 
6 5 11 59; Extragerea a X-a: 73 7 
27 20. Extragerea de 2 numere : 48 40.

Fond de
Tragerea 

București.

Rubrică 
sport

63
31
81
62
61

(l-IPCIV
PASTEURIZAT

ftumf -

CONȚINE’ VITAMINA A,C, Bi,82 
ZAHĂRURI, ACIZI ORGANICI.SĂRURI MINERALE $1 ALTE SUB
STANȚE CU BOGATĂ VALOARE ALIMENTARĂ 51 TERAPEUTICĂ

De la
Biletele pentru cuplajul de box META- 

toana,., i • f LUL — CIMENTUL MEDGIDIA și STEAUA—
premii : 1.899.341 lei. * / CONSTRUCTORUL GALAȚI de azi ora 18,30 
următoare va avea loc în J din sala Floreasca, se găsesc

/din str. Io-n Vidu și Pronosport 
j riei nr. 2.

rin > A Pentru cuplajul DINAMOredactata de Loto-Prono-Z(foȚbal) și R.P. romina — r.f.

la casele 
cal. Victo-

— FARUL 
x_____ f t. GERMANA
(lugbi) de mîine de pe stadionul „23 Au-

I. E. B. S.
gust“, biletele se găsesc de vtnzare La < 
sele obișnuite.

9 Patinoarul artificial din parcul 
August" este deschis pentru patinaj put 
azi orele 17—.19 și mîine orele 10—13 
15—17. Se închiriază ghete cu patine.
• La patinoar funcționează un curs 

inițiere în patinaj pentru copii între 6 
14 ani. înscrieri și informații la patina



Diplome și medalii
in artă și sport

atletism

Albumul de amintiri 
al MARINEI KRILO- 
VIEI începe cu. două 
frumoase diplome : lo- 
cul I la aruncarea greu-

am
la sta-

POȘTA MAGAZIN

tățiî și aruncarea discu
lui, concursul „Tînărul 

IDuiuirtovist", l.X.1956 
locul I Ia canto, con- 
eursul Palatului Pionieri
lor, 1956.

Două începuturi de 
drum, pe care a pășit 
ew încredere- și entu
ziasm școlărița de 14 ani, 
împărțită între ambele 
pasiuni, atît de diverse, 
dar tot atît de atrăgă
toare.

Afirmările s-au făcut 
eu egală tărie, dar ea 
să respectăm „adevărul 
istoria*, la început a 
fost sportul...

— Am făcut cunoștin
ță cu timpii performan
țelor încă înainte de 
școală — spune Marina 
Krilevici, La 6 ani îno
tam lia bazin și 
continuat apoi 
tlirm, ca și pe terenul 
de volei și baschet Am 
fost eăpitnna echipei șco
lii.

Mărturii scrise sînt 
cuprinse în numeroase 
plachete, diplome și me
dalii. fotografii și 
viste.
interes
una singură: 
levici putea 
o adevărată

— Am și 
fia. M-au încurajat nu 
numai profesorii și an
trenorii, 
eșecuri în cealaltă pa
siune a 
termmat liceul’, intențiile 
mele au fost, bineînțe
les', acelea de a intră la

fotografii și re- 
Le-am. răsfoit cu 

și concluzia era 
Marina Kri- 
sa devină 
campioană. 

avut inten-

ci și unele.

mea. Cînd am

a 
la

ȚEPI
Bukdssy (Farul) 

marcat un gol de
2o de metri; în schimb 
a ratat un penalti.

Primul gol ea un bo.i<l 
L-a șutat pe lingă zid 
NefUnd zid a doua, oară
A șutat pe lingă... bară l

în asociația sportivă 
„Rulmentul" Bîrlad, nu 
s-a obținut nici o In
signă de polisportiv.

E-i ne corectară iute 
Cică, am greșit nițel : 
Adevăru-t că n-au sute 
Tnsfi au utia.., model !

joeui de la pi- 
fotbalistul Solo- 
(Cpișul) a fost e-

In
t’ești: 
men.
liminaț pentru proteste 
repetate.

Solomon^ cel înțelept 
Știm, cordea, puțin și drept 
Jueătorul sus-numtt
A vorbit... mult și greșit !

1. CHIVU 

conservator. Dar, 
două ori consecutiv, 
căzut la examenul 
admitere I

Acum, cînd pe ultima 
filă a albumului este pre
zentă înalta distincție a 
celui de al IlI-lea Con
curs Internațional „Geor
ge Enescu“, ne gîndim că 
Marina Krilovici și-a luat 
o strălucită revanșă... Ce
lebrul bas Mark Reizen, 
membru al juriului, decla
ra presei că „a fost im
presionat de frumusețea 
naturală a timbrului de 
soprană, întinderea glasu
lui, temperamentul scenic, 
capacitatea de interioriza
re a cîntăreței noastre."

Privim cu admirație 
frumoasa medalie de aur 
a Festivalului „George E- 
nescu". Cîtă muncă, ab
negație, ore de studiu și 
repetiții sînt euprinse în 
acest trofeu de preț... 
— Nu exagerez dacă 
spun că sportul m-a aju
tat și pe calea afirmării 
în artă. Am avut nevoie 
de resursele caracteristice 
ale sportivului, pentru a 
trece cu bine prima mea 
mare întrecere în dome
niul artei... Iată motivul 
pmtru care nu intențio
nez să abandonez nici
odată sportul. Înotul, în 
special. Mă ajută la păs
trarea pregătirii fizice, ce
tit. de necesară pe scenă, 
la rezistentă, la o bună 
respirație. Chiar și la 22 
de ani, trebuie să ai grijăi 
să fii totdeauna în cea> 
mai bună formă...

Cuvinte care se pcrtri- 
atît de bine unei ti- 
slujitoare a artei.
RADU BĂNĂȚEAN

vesc
nere I

Sidorov junior

La campionatele din. 
acest, ari rezervate jurua- 
rilor, la startul cursei de 
500 m canoe s-a prezan- 
tat și G furor ghe Sidorov, 
fratele campionului mon
dial de canoe dublu. A- 
chim Sidoroo. Juniorul a

Ltmî seara, la Boston, 
Casius. Clay, campionul 
mondial de box la toate 
categoriile se va găsi din 
nou față în față, pe ring,, 
cu Sonny Liston, căruia 
la 25 februarie 1.964 i-a 
răpit titlul suprem, în- 
vtngindu-1 prin K.O teh
nic in repriza a. Z-a (la 
sunetul gongului? anun- 
țînd începerea acestei re
prize, Liston, avind un 
umăr luxat nu a mai: re
luat lupta). In aeel mo
ment, Clay avea un ușor 
avantaj la. puncte.

Ce rezultat va da me- 
’ ciul-revanșâ.?'

Doi foști: campioni, 
mondiali, Jlaefe Dempsey 
șj. Gene Tunneyț ered* eă-

afară de clasamen
tele pe medalii și puncte 
la J.O., unele ziare au 
făcut și clasamente pe 
sporturi. Atletismul, spor
tul nr. 1 al Olimpiadelor, 
face obiectul celor mai 
multe comentarii.

Ziarul belgian
Sports" consemnează ast
fel faptul că din 94 de 
țări participante numai

Les

0 VERITABILA EAfflEIE
DE SPORTIVI!

Cronicile sportive au 
făcut deseori următoarea 
apreciere: „Corect și au
toritar, arbitrajul prestat 
de Grigpre Birsaa-Galați".

Fire deschisă, Grigors 
Bîrsan, arbitrul care are 
la activul său- peste 350 
diet meciuri, de profesiu
ne medic ortopedist, te 
cucerește de la primei# 
schimburi de cuvinte. îți 
poate vorbi are întregi 
despre pasiunea, sa - 
tru sport, pentru fotbal 
îndeosebi. O discuție cu 

adus și el familiei un tra- 
feu: tricoul: de canipiatt 
pe arrui 156^....

După cum se eede „pa- 
gaia" se află. în miiid 
bane.

p; R.

Din nou în ring
ii in 
me-

victoria va revenii . 
noii lui Oay, dar ea 
ciul rămîne totuși „des
chis". Tunney a spus:: 
„Qav are viteză și este 
îndrăzneț. Dintre- „ateii" 
actuali, Casius Clay și 
Sonny Liston sînt de de
parte. cei mai buni: și 
dreptul lor la acest meet 
trebuie recunoscut (Ton
ne y a făcut aluzie la fap
tul că N. B.A. a anunțat 
că nu. este de aeoril ct» 
disputarea acestei mtiii- 
mri)“.

Dar cota pădurilor este 
In favoarea Iui Sbnny 
Liston,, care este dat în- 
vingătw la 3 contra' 1 
(la pruna întilnire rapor
tai a fost 7—1).

35 au- avut atteți care 
s-au clasat în primele 6 
locuri. Printre aceste țări
— și în plutonul din față
— se află; Romîfliă. Ast
fel, în clasa-mentul gene
ral țbărbațj + femeii, 
Romîniă, cu cefe 23 de 
puncte obținute de sporti
vii săi, ocupă locul 9, 
înaintea Italiei, Franței; 
Cehoslovaciei- ete. lată-, 

el îmbrățișează însă: o 
sferă mult mai largă, în 
cave este cuprinsă. și... 
familia-. Sofia sa, Hildti, 
este profesoară de edu
cație fizică. I na și. ar 
ceeași cu fosta, gimnastă 
Hilda Munteanu, compo
nentă a lotului republi
can și. reprezentantă: a> 
țării noastre la J.O. de la 
Helsinki (1952'1. Cea mai 
tînără din familie, fiica 
soților Bîrsan, Mariana, 
este fi ea o> autenticii 
sportivă : la mimai 9- ani, 
ea a cucerit titlul de 
campioană de natație a 
regiunii/ Getafi.

Așadar, avem de-a face 
cu o- veritabilă familia 
de sportivi!

T. SIRIOPOL-coresp.

I

CINTARUL
Toate, membrele secției 

de gimnastică a clubului 
sportiv parizian Varoque 
sint aintărite o data pe 
luna. Motivul î Incepînd 
din acest an- femeile dor
nice să practice gimnas
tica în cadrul acestui 
club în scopul de a... slă
bi, plătesc contribuția 
lunară după,., greutate l 
Drept etalon a fost alea
să greutatea de 60 kilo
grame. Petrtru Secare- 
gram în plus taxa se ri
dică, fer pentru; fiecare 
gram mai puțin ea scacte

De ciad a fost intro
dusă această .juetodă"* 1’ 
mirii una din membrele: 
secției: mi lipsește tfe Ia 
exercițiile programate în: 
Fiecare luni și joi.

Handbalul e un fel de 
ai voie să 

benț, se înscriu go- 
multe și, în plus, sîn-

ihr
— Niciodată un jucător 

de rugbi nu o să ajungă 
un bun fotbalist. Și asta 
nu pentru că Învață să 
apuce de picioare pe ad
versarul care are balonul. 
Și: nici pentru că frage 
mereu la o poartă de trei’ 
ori mai înaltă decîf cea 
de fotbal. Motivul e al
tul : omul s-a obișnuit cu 
ideea că 0—3 înseamnă 
o înfrîngere Ia...

■Ar
— Noroc că nu 

neralizează. regula 
baschet că după 
șeii personale ești elimi
nat din joc. Ce ne-am 
face la fotbal I După 30 
de; minute, ar mar 
pe teren. numaL. 
bitru de tușă.

In. atmosfera de senza
ție creată de victoria ne
așteptată a sprinterelor 
poloneze asupra celor a- 
mericane în ștafeta de- 
4X.1Q0, un reporter al s- 
misiunii pentru strămătate 
a radiodifuziunii japoneze 
s-a încurcat puțin în... 
geografia Europei.

Ținînd microfonul în fa
ță atletelor victorioase, el 
le-a întrebat ■-

— Aveți vreun, mesaj 
de transmis poporului ce
hoslovac ?

— Nu ! a răspuns zîm- 
bind Tereza Ctepla. Noi 
nu avem nimic de spus 
cehilor, dur am putea spu
ne câteva cuvinte... polo
nezilor lCasirw Clay este năs

cut ta 17 ianuarie 1942. 
El n.-a cunoscut înfringe- 
rca, iar 15 dintre victo
riile sale au. fost obținute 
prfta K..©4 Vipstia luL Liș- 
tatB este:.„ eșmtrovftisata'. 
El spune eă este născut 
fa 18 mai 1934, în timp 
ce mama sa (furai: jn cu
noștință d’e cauză!) sus- 
ține că Sonny, s-a născut 
lia 8 iunie,, 1932, ceea ce 
înseamnă că el are 32 de 
ani;

Ea> primul: meci, Clby 
(înălțime 1,90 m) 
tăriti 95,5 kg-, iar 
gîBălțime 1,85 mȚ 
tot de k-ilegrame.

a crii- 
List®» 

a avut

de altfel, cum arată acest 
clasament : t. Statele U- 
nite 191 p. ; 2. U.R.S.S. 
129 p.; 3. Marea Brita
nic 93 p. ; 4. Germania 
78 p.; 5, Polonia 67 p. i
6. Australia 39 p.; 7. Un
garia 32 p.; 8. Noua
Zeeiandă 26 puncte; 9. 
ROMÎNIA și Jamaica 23 
p.; Uf. Franța 20 p.

In clasamentul feminin 
Rbmîhia ocupă locul 7r 
înaintea Ungariei, Frân
tei, Japoniei, Italiei, Ce
hoslovaciei ete.

fotbal itfeal::
faci'
luri 
tern campioni mondialiI

limita.!

se. ge- 
de la

5 gre

rămîne 
un ar-

NELU MARIAN — Iași

DE TOATE

M\ Ibanesew
răr.ă cuvinte 

Desen de

turneului de fbt- 
la J.O., noi am 
următoarea for- 

Aindrei- —*■ G-rea- 
Petescu, C. Dan, 

Jenei, 
PîrcăFab,

CI.AUDfA ST-RBU. Cra
iova. In meciul cu Ghana 
(scor 4-2) disputat în 
eadruf 
bal de 
aliniat 
mafie-: 
vtr.
Rălmăgeanu' 
Georgescu
Pavtovief. terreaeu, Creirii- 
ceaitu. Golurile noastre 
au- fost marcate de Pav- 
lwfcfi (3.Ț și Creiniceanu.

DUMOTU IOAN„ 
Turda. î> Orașul dv a-a. 
avut, niirifedatăs echipă de 
fotbal îri categoria A. 
Dar dfrr moment ee o 
formație (fin Turda, Aries 
șui, a cîștigat „Cupa
R.P.R." ’,. ca iubitor al fot
balului ira-mi rămîne (fe
cit... să-mi scot pălăria! 
2) Antrenorul /Mart, fost 
în umâ eu 18—20 de ani 
mijlocaș centru la Rapid 
Bucureștii, a jucat de 4 
ori în echipa națională.

ION MUNTEANU, Să- 
cele. Rttgbiul este un 
sport de origină engleză. 
Să vă spun și cum a fost 
„descoperit". In timpul 
unei partide de fotbal ju
cată în orașuil Rugby, u- 
nul dintre jucători, elevul. 
Webb- Ellis, esasperat că 
nu se marchaaaăi nici un 
gol. Ia un moment dat a 
luat mingea în mină și 
a intrat cu ea în poartă!1 
în felul acesta a apărut 
ideia unui nou j®c — în 
care să se întrebuințeze 
ații piciorul cit, șf mîn-a 
— rugbiul. Cît îi invidia
ză, probabil, fotbaliștii 
noștri pe rugbiști !

M. PREJBEANU și I. 
SPIRIDO-N, comuna 
zieuța. I)‘ „Jocul" 
game-ul — la tenis, 
ca să spunem așa, 
subdiviziuni. Se numără 
astfel 15 (da ee... 15- șl 
nu 1, nu: știm ?); 30, 4<J 
si jpc. Pentru a realiza 
un „joc", jucătorul tre
buie: să aibă o- diferență 
de dbuă subdiviziuni față 
de adversarul său. Ace
eași distanță este nece
sară și pentru cîștigarea 
unui- set; care este format 
din, 6 ipcuri. Dacă însă 
nu se realizează această 
diferență în cadrul celor 
6 jocuri obținute la un 
moment dat de unul din-

Ut-

ara,
4...

Baschetbalistul mexican 
Mario Maldonado ar fi 
meritat*, poate și el o..., 
medalie, de aur îa. J.O. de 
Ia Tokio; ținîud. seama de 
performanța pe care a 

[CUrealizat-o : în întâlnirea 
Japonia M'aldonado a reu
șit sâ înscrie aruncînd 
mingea la coș de la celă
lalt capăt al terenului!

,Jnternafienaltd“ suedez 
Green n-a renunțat la, f.ott- 
bal, deși are acum... 44 
de ani. El este titular în 
echipa Gais din Gotehorg 
yt și-a pu& in. gjndr,. ca 
Mathews, să joace pîna 
la 50 de ant-1 

tre jucători, setul se pre
lungește. Au fost și se
turi care au „mers" pînă 
la 30—28. Poate și mai 
lungi. 2) Înainte de a 
vent la Steaua, noul fun
daș stingă-, Dumbravă,, a 
jucat la Unirea Dej.

NELU’ MANEA, comu
na Seacai. Anii arătat; in 
tr-un. rutinar trecut, eă 
medaliile olimpice de aur 
(ca și cele de argtot) 
sînt confecționate din. 
bronz și „suflata" cu un 
strat de aur în greutate 
de- 6 grame. Este evident 
deci că nu este neeesară; 
o contribuție a Miw țâ
rilor participante pentru » 
se. realiza cantitatea de... 
2 kilograme (nici: aiîithȚ 
de aur și de arg-ini tre
buincioasă pentru n*»dla>- 
liile respective.

SULTANA AVRA.WES- 
CU Arad. Catrenul „Co
pacul d.e lîngă sfedieaT’ 
suna astfel : Umbrar-eîpd

soarele- te bate — Umbre
lă- n zile de furtună, — 
Răboj de inimi săgetate 
— Și dese ori ■

...tribună..
acum și; o ifte 

sugestivă.

- eum
Dv ne-

ION POȘTAȘU'

știm — 
trimiteți 
frăție Nota

Meciul de fotbal din
tre Steagul roșu* și Mit 
nerul. disputat la Bra
șov. a fost de bună 
factură tehnică.

Dacă dariei și amănunte, 
Le-aeepi mai jos în flnuii rime :
Echipei# jucina la munte 
S-au comportat) ța.. înîilh țime.

Fotbaliștii Jiufui-Pe- 
triza au pierdut» prin 
ireprezeataiie- meciul de 
l-a Petroșeni an A. S. 
Cugir, deoarece nu au 
prezentat legitimațiile 
arbitrului.

Arbitrul, vrfrid sâ-i șica*- 
nezo, 

Găsi, motiva iluzoriii
De ce mai legitimeze-7 
Tffuz-i cunoșteau, doar spec

tatorii* 7

RADU POP

HuSbistâi de TP G»i» 
vița Roșie au întrecut 
pe Progresul cu- 26—0 
în Cupa Dinamo.

Un lucru nu am priceput : 
Ei cu Progresul ce-auavut 
Ctt-n cursu-acestet con

fruntări 
L-au tot supus la... incur. 

eflri 7

De la o vreme, hal- 
terofllut Fiți Balaș, at 
devenit îngîmfat.

și-a zis — vrîna singur să 
se-nșete 

Citi haitserete sînt prea gnet-e. 
De-aeeea astăzi, ta. toS pa

sul, 
Mult mai ușor ricticit... na- 

safe

Din aei, 150' de mem- 
bjâi ai asociației spor
tive Săgeata-Rădeștl 
din raionul! MueceK 
peste la. sutfi au 1«ie— 
cut teat®- normele pen
tru abținerea Insignei 
de polisportiv;

Jnseșl faptele aratul 
Cît de bine se prezintă 
Și-t normal. Orice ,,9ib- gtwtHF 
Trebuie sâf aibă-o țtntsiia.

V‘. D. POP A



Șahiștii romîni au făcut meci egal cu echipa Cehoslovaciei (2-2)

TEL AVIV, 13 (prin telex). - Joi 
după-a miază, în a treia rundă a tur
neului final, s-au întîlnit din nou echi
pele Romîniei și Cehoslovaciei. După 
oum se știe, în preliminarii echipa ro- 
mînă terminase învingătoare cu 
2‘/2—F/i- Prevăzutei o luptă dificilă, 
șahiștii cehoslovaci au modificat sub
stanțial formația pentru acest meci, in- 
troducînd doi jucători noi, Janza și 
Blatny. Primul, în special, este cunos
cut ca jucător activ, de atac.^ Aceasta 
n-a împiedicat pe adversarul său, fostul 
campion romîn V. Ciocîltea, să . între
prindă încă de la începutul partidei 
acțiuni ofensive. Janza a fost nevoit 
să se apere, dar n-a reușit să găsească 
mutările cele mai bune și a fost în
vins fără drept de apel. în același 
timp, la prima masă, Ghițescu a ales 
un plan de joc greșit în fața lui Pach- 
man și a fost învins, permițînd astfel 
egalarea scorului în meci. Celelalte 
două partide, Kavalek — Gheorghiu și 
Blatny — Radovici, s-au încheiat cu 
remiză. Rezultatul final al meciului 
Romînia — Cehoslovacia este 2—2.

In celelalte întîlniri ale rundei, muilte 
partide au fost întrerupte. Numai două 
echipe au obținut decizia înaintea epui
zării timpului de joc. Argentina a ter
minat învingătoare cu S'/jț—1‘/2 în

MECIUL DE RUGBI
ROMINIA - R. F. GERMANA

(Urmare din pag. 1)

jocul deschis,

noștri doresc 
despre echipa

întîlnirea cu

tendințe evidente spre 
modern.

— Desigur, cititorii 
să afle părerea dv. și 
noastră.

— Prezentăm In
R.F.G. — etapă deosebit de impor
tantă a pregătirii echipei noastre pen
tru 
Franța 
obține 
Intr-un 
sedind 
țilă, o

meciul din 29 noiembrie cu 
— o formație dornică de fi 

un rezultat cit mai bun și 
mod cit mai convingător, po- 
o concepție tactică . îmbunătă- 
echipă animată de o mare pu

tere de luptă, conștientă că succesul 
rezidă în efortul colectiv. In Miluirea 
de duminică vom promova în repre
zentativa noastiă 3—4 elemente ti
nere, considerind aceasta o proporție, 
rațională, care să asigure întinerirea 
necesară a echipei, păsirîtid totodată 
scheletul, experimentat intr-o serie de 
confruntări internaționale.

-fc
• Iată-i așadar acum pe rugbiștii ro

mîni in fața a două examene dificile, 
examene pe care — cunoscîndu-le 
deosebitele calități de ordin sportiv 
și moral — sperăm că le vor trece, 
cu bine, așa cum ne-au obișnuit în
totdeauna în ultimii cinci ani, cînd 
în 24 de partide consecutive, ei . nu 
au mai cunoscut înfrîngerea. Vrem 
să credem că lungul șir de victorii 
nu se va opri nici în acest an.

în partida de mîine, antrenorii 
N. Pădureanu și A. Barbu vor pre- 
zpreta următoarea formație: Penau 
(15) — Nica (14), Rahtopol-Drago- 
mirescu (13), Wusek (12), Ciobănel 
(11) — Chiriac (10), Stănescu (9)— 
M. Rusu (8), Demian (7), Aforuru 
(6), căpitanul echipei — Șerban 
(5). Preda (4) — Stoica (3), lor- 
dăchescu (2), Teofilovici (1).

Intîlnirea va fi condusă de arbi
trul cehoslovac Vladimir Skwor și se 
va desfășura începînd de la ora 15 
pe stadionul „23 August" .(în deschi
dere, jocul de fotbal Dinamo-Fantl).

D. CAUJMACHI

ȘTIRI 
EXTERNE

• In cadrul unui concurs atletic 
desfășurat la Auckland, atletul neo
zeelandez Peter Snell, dublu campion 
olimpic la Tokio, a stabilit un nou 
record mondial la 1000 metri, cu timpul 
de 2:16,6. Vechiul record deținut de 
Siegfried Valentin (R.D.G.) era de 
2:16,7. P. Snell deține recordurile mon
diale ia 4 probe : 800 m. 880 yarzi, 1 000 
m și în proba de o milă.

« Două noi întîlniri s-au disputat 
în „Cupa campionilor europeni11 la te
nis de masă. Echipa masculină Spar
tak Praga a învins cu scorul de 5—0 
pe Fribourg (Elveția) iar echipa femi
nină Spartak Praga a întrecut cu 5—0 
pe Rapid Geneva.

• Federația de tenis de cîmp a 
Angliei a alcătuit clasamentele celor 
mai buni jucători englezi. La masculin 
locul întii a fost atribuit lui Mike 
Songster urmat de Bobby Wilson, Billy

OLIMPIADA DE ȘAH

fața Izraelului, iar U.R.S.S. conduce cu
3—0 în meciul cu Olanda (Petrosian— 
Bowmeester 1—0, Smîslov — Lange- 
weg 1—0, Stein — Zuidemaa 1—0,

FLORIN GHEORGHIU 
văzut de Neagu Rădttlescu

Spasski a întrerupt cu avantaj la 
Prins). O singură partidă a meciului 
Bulgaria — S.U.A. a luat sfîrșit: Pî- 
devski a remizat cu. Reshevsky. Și în 
meciul Polonia — Canada scorul este 
Va'—'/î (3)- Fn întîlnirile Iugoslavia — 
R. F. Germană și Ungaria — Spania, 
toate partidele s-au întrerupt.

• In cursul zilei de vineri s-au 
disputat întîlnirile rundei a 4-a. 
Echipa Romîniei a avut ca adversară 
echipa Izraelului. Șahiștii romîni și-au 
adjudecat victoria cu scorul de 3-1. Cu 
același scor. Argentina a întrecut pe Ca-

FOTBAL PE GLOB
BORUSSIA DORTMUND ÎNVINSĂ 

PE TEREN PROPRIU

Basel, 
meciui 
califi-

a în-

Una dintre cele mai mari surprize 
din „Cupa orașelor tîrguri" s-a în
registrat la Dortmund, unde echipa 
locală Borussia a fost surclasată de 
Manchester United (Rezultat: 6—II) 
Este cea mai grea înfrîngere sufe
rită de echipa vest-germană (de multe 
ori campioană a R.F.G.). Manchester 
deține o formă excelentă fiind una 
din favoritele competiției. In urma 
acestui rezultat, formația engleză se 
poate considera ca și calificată pen
tru turul al treilea.

După ce Strasbourg a învins în 
deplasare cu 1—0 pe F.C. ~

■ echipa franceză a eîștigat și 
revanșă. (5—2), asigurîndu-și 
carea pentru turul următor.

In primul meci, Kilmarnock 
vins cu 2—0 pe Everton avînd bune 
șanse de calificare.

Săptămîna viitoare vor avea loc 
numeroase meciuri în cele trei com
petiții oficiale din Europa: „C.C.E.", 
„Cupa cupelor", și „Cupa orașelor tîr- 
guri" : Real Madrid—Dukla Praga, 
Glasgow Rangers —■ Rapid Viena, 
Vasas Gyor — Lokomotiv Sofia (în 
„C.C.E."), Slavia Sofia — Lausanne, 
Legia Varșovia — Galatasarai, Dun
dee — Saragossa (în „Cupa cupe
lor") Ferehcvaros — Wiener Sport- 
klub (al treilea meci). Barcelona — 
Glasgow Celtic. (în „Cupa orașelor 
tîrguri" etc.).
IN PRELIMINARIILE CAMPIONA

TULUI MONDIAL
După cum am anunțat, la Paris, 

în preliminariile campionatului mon-

mai buni
tenismeni englezi ai anului

Knight, Roger Taylor, Allan 
Ann Jones-Haydon (fostă 
de tenis de masă) a fost numită cea 
mai buna jucătoare a anului 1964. Ea 
este urmată în clasament de Deirdre 
Ca,tt, Elisabeth Starkie, Rita Bentley, 
și Virginia Wade.

• Boxerul scoțian Chic Calderwood 
a eîștigat titlul de campion al Marii 
Britanii la cat. semigrea învingîndu-l 
prin ko tehnic. în rundul 7. pe en
glezul Bob Nicholson. Ba cat. pană, 
nigerianul Rafiu King a dispus prin 
ko tehnic în prima repriză de scoția
nul Bobby Fischer.

• Pentru a doua oară consecutiv, 
suedezul Tom Trana la volanul unei 
mașini „Volvo“ a eîștigat raliul inter
național automobilistic ai Angliei, care 
a măsurat 4000 km. Jn clasament, el a 
fost urmat de Vik Elford (Anglia) și 
Maakinen (Finlanda).

Mills etc. 
campioană

Cu scorul de 1—0 conduce 
în fața Cehoslovaciei, iar Spa- 
fața echipei R. F. Germane, 
și Polonia au întrerupt la sco- 
V2-‘/2. . . . .

zi de odihnă.

Olimpiadei, se 
lucrările celui

nada. Acestea au fost singurele meciuri 
decise în primele 5 ore de joc. La în
trerupere, U.R.S.S. conduce cu 
1*72—în fata Ungariei, iar Bulgaria 
are același avans în meciul cu Iugo
slavia.
S.U.A. 
nia în 
Olanda 
rul de ,, ..

In clasamentul turneului final, după 
patru runde, conduce echipa U<R.S.S. 
cu 10 ‘/2 puncte (și 3 partide între
rupte ), urmată de ROMINIA cu 9lj^ p„ 
Argentina 9 p., Bulgaria 6'/, (5) p„
S. U. A. 6 (6) p„ Polonia 6 (5) p„ 
Cehoslovacia 5U, (3) p.

Runda a 5-a se dispută sîmbătă. 
Adversara echipei Romîniei va fi Ca
nada. Duminică, participanții la Olim
piadă au programată o

★

Paralel cu întrecerile 
desfășoară la Tel Aviv 
de al 35-leia congres al Federației inter
naționale de șah (F.I.D.E.). Romînia 
este reprezentată de profesorul univer
sitar emerit Ion Gudju. Delegatul ro- 
mln a fost ales în comisia superioară 
de arbitraj a celei de a 
piade de șah, alături de G. Stahlberg 
(Suedia), S. Gligorici ‘
T. Florian (Ungaria), A. Cuellar (Co
lumbia) și C. Alexander (Anglia).

★
Cîteva dintre rezultatele celei de a 

doua runde au fost transmise prin 
telex eronat și facem cuvenita rectifi
care: Ungaria — Iugoslavia 24/2’—l‘/2,
U. R.S.S. — Canada 3—1 (canadienii 
au eîștigat un singur punct, prin Vra- 
nesici), R. F. Germană — Bulgaria 
2%—l‘/2. S-a încheiat și meciul Polo
nia — Izrael cu scorul de 24/S'—1’/2 
pentru șahiștii polonezi.

XVI-a Olim-

(Iugoslavia),

dial, echipa Franței â învins cu 1—0 
reprezentativa Norvegiei. Rezultatul 
surprinde, deoarece, era de așteptat 
ca francezii să obțină o victorie ca
tegorică în fața modestei echipe nor-" 
vegiene. Singurul punct a fost mar-

NATUL CEHOSLOVAC

cat de Rambert (min. 15). I;ită cla-
samentul grupei a 3-a după jocirrile
desfășurate pînă acum :

1. Firanța 2 2 0 0 3:0 4
2. Iugoslavia 1 1 0 0 3:1 2
3. Norvegia 2 10 1 2:1 2
4. Luxemburg 3 0 0 3 1:7 0

DURI.A CONDi’JCE IN CAMPIO-

In campionatul R.S. Cehoslovace, 
Tatran Presov a dispus cu 1—0 (1— 
0) de Dukla Praga. Alte rezultate: 
C.K.D. Praga — Ziasz Brno 0—0; 
Slovan Teplice— SONP Kladno 1-0; 
Slovnaft Bratislava — Spartak So- 
kolovo 0—0; Jednota Trencin — Slo
van Bratislava 4—1.

Lider continuă să fie Dttkla Praga 
cu 14 puncte. Urmează Spartak So- 
kolovo — 14 puncte, Banik Ostrava 
— 11 puncte și Slovan Bratislava — 
11 puncte.

campionatului un 
gheață, s-au dispțj 
s-au încheiat cti

Ariț

află în turr 
selecționata

Foto: TASS

gata de a demonstra 
colegilor săi de in- 
însușit tehnica sări.-

403;

Din presa străină
Halterele cîntăresc din

sportul 
polonez 
rubrica 
„Halte-

Despre aspecte actuale din 
halterelor a scris recent ziarul 
„TRYBUNA LUDU", care în 
sa sportivă a inserat articolul 
rele olimpice au cîntărit greu“ de A. 
Bilinski.

„Halterele sînt 0 ramură sportivă 
care, ca și înotul, a înregistrat o sen
sibilă creștere a nivelului de perfor
manțe între cele două Olimpiade. Cea 
mai hună dovadă în acest sens o con- 
stituie faptul că un singur deținător Olimpiade :

ROMA TOKIO
Cocoș

1. Vinci (S.U.A.) 345 1. Vahonin (U.R.S.S.) 357,5
2. Miyake (Japonia) 337,5 2. Foldi (Ungaria) 355
3. Khan (Iran) 330 3. Ikinoseki (Japonia) 347,5

Pană
1. Minaev (U.R.S.S.) 372,5 1. Mivake (Japonia) 397,5
2. Berger (S.U.A.) 362,5 2. Berger (S.U.A.) 382,5
3. Mannironi (Italia) 352,5 3. Novak (Polonia) 377,5

Ușoară
1. Bușuev (U.R.S.S.) 397,5 1. Bazanovski (Polonia) .432,5
2. Liang (Singapore) 380 2. Kaplunov (U.R.S.S.) 432,5
3. Abdul (Irak) 380 3. Zielinski (Polonia) 420

Semimijlocie
1. Kurinov (U.R.S.S.) 437.5 1. Zdrazila (Cehoslovacia) 443
2. Kono (S.U.A.) 427,5 2. Kurențov (U.R.S.S.) 440
3. Vereș (Ungaria) 405 3. Ouchi (Japonia) 437,5

Mijlocie
1. Palinski (Polonia) 442,5 1. Plukfelder (U.R.S.S.) 475
2. George (S.U.A.) 430 2. Toth (Ungaria) 467,5
3. Boehunek (Polonia) 420 3. Veres (Ungaria) 467,5

Semigrea
1. Vorobiov (U.R.S.S.) 472,5 1. Golovanov (U.R.S.S.) 487,5
2. Lomakin (U.R.S.S.) 457,5 2. Martin (Anglia) 475
3. Martin (Anglia) 445 3. Palinski (Polonia) 467,5

Grea
1. Vlasov (U.R.S.S.) 537,5 1. Jabotinski (U.R.S.S.) 572,5
2. Bradford (S.U.A.) 512,5 2. Vlasov (U.R.S.S.) 570
3. Schemanski (S.U.A.) 500 3. Schemanski (S.U.A.) 537,5

„Unde trebuie căutate cauzele feno- „Cercetările în domeniul antre
menului descris mai sus ?" se întreabă 
autorul articolului. „In primul rind, în 
dezvoltarea metodelor de antrenament. 
In sportul halterelor, pe lingă o serie 
de alte elemente pregătitoare, un rol 
decisiv îl joacă forța fizică. Antrena
mentul de forță a evoluat de-a lungul 
ultimilor 
evoluție, 
neală că 
telor, ci 
sportive 
boxul, înotul și chiar tenisul 
fizică începe să aibă o importanță pri
mordială. Firește, în fiecare din aceste 
discipline sportive antrenamentul se 
prezintă altfel, deoarece fiecare disci
plină solicită în mod diferit calitățile 
fizice ale concurentului".

„Antrenamentul halterofililor a suferit 
în ultimii ani modificări destul de se
rioasei In trecutul apropiat dominau 
pe podium concurența cu mușchiula- 
tură foarte proeminentă, cu bicepși pu
ternici. Azi, silueta halterofilului înce
pe să fie din ce în ce mai asemănă
toare cu silueta atletului, mai zveltă, 
mai elegantă, fără surplus de mușchi. 
Se pare că diferențierea clasică dintre 
„atletica ușoară" și „atletica grea 
cepe să se estompeze".

ani și este încă în curs de 
Se poate afirma cu îndrăz- 
nu numai în domeniul halte- 
și la multe alte discipline 

— ca atletismul, canotajul, 
forța

ce în ce mai greu..
al medaliei de aur de la Roma, co 
curentul sovietic Vorobiov, ar fi put 
aspira, cu rezultatul său de atunci, 
o medalie olimpică la Tokio. Ceila 
campioni olimpici ai precedentei edi 
ar fi avut serioase dificultăți în ci 
sarea lor pe primele șase locuri la T 
kio." Autorul articolului prezintă 1 
belul comparativ al rezultatelor ca 
cursurilor de haltere ale celor do 

meritului la haltere se îndreaptă 
prezent în direcția găsirii unor for 
de pregătire prin care mușchii ct 
curentului, fără ca să-și mărească 
lumul și greutatea, să devină mai hu 
mai puternici, mai dinamici. Acea 
este explicația că, de pildă, Bazanovt 
care cîntărește doar 67 kg, ridică 
halteră de 170 kg."

Avantajul antrenamentului modern 
haltere, enunțat de autorul articolu 
din „Tribuna Ludu", este evident. . 
halterofilul, ci halterele trebuie să < 
t ină din ce în ce mai grele...

Actualitatea
—V

la hochei
pe gheață

meci
R. P. I

CEL de-al doilea 
pe gheață echipele

IN 
hochei 
lone și Finlandei au terminat la eț 
litate: 3-3 (F2; 0-0; 2-1). în prir 
joc, hocheiștii finlandezi repurtași 
victoria cu 6-1.

IN CADRUL 
nai de hochei pe 
alte întîlniri care 
zultatele : Spartak Moscova 
Sovietelor Moscova 5-2; Dinamo M 
cova — Himik Voskresensk 2 

 ..... - Lokomotiv Moscova E 
lin clasament conduce Ț.S.K.A. ” ,, , , .■ niecjnr:

♦ cova —• Hi 
f Ț.S.K.A. — 
I Tn rlacamAf
♦ 23 de puncte din 12:
t IN PREZENT se
♦ în R. S. Cehoslovacă
♦ hochei pe gheață a R. P. Ungare. 
Ț primul meci, hocheiștii maghiari au 
Ttîlnit la Prostejov reprezentativa o

șului. Gazdele au terminat învingător 
scorul de 5-2 (5-1; 0-0; 0-1).

De-a lungul lunilor de iarnă iubi- 
torii înotului din Moscova nu-și În
trerup activitatea în sportul prefe
rat. Iri această perioadă bazinele 
de la „Palatul sporturilor de iarnă" 
sini solicitate de înotătorii de toate 
vîrstele. In fotografia noastră îl 
vedem pe trambulină pe școlarul 
Vova Borisov, 
antrenoarei și 
treceri că si-a
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