
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE;

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
• hui pathroar și-a deschis porțile

3rgan al Uniunii de Cultura Fizică și Sport din R.P.Romînă
Din dimineața zilei de duminică cf fost ckrt tn 

folosința: publică noul patinoar artificial cfe la 
Floreasca, cate stă la dispoziția iubitorilor spor
tului pe gheață din Capitală. Cu o liniat arhitec
tonică modernă și excelent utilat, noul p a i l-nour 
constitute una din cele mal frumoase baze spoT- 
tive bucureștene. Patinoarul Florească es»te des
chis pentru public zilnic între orele 13—16,30 și 
18.30—20.30, restul programului fiind rezervat sec
țiilor de patinaj artistic și cursului de inițiere 
pentru copil.

• LOTUL
PENTRU

ECHIPEI VORWAERTS BERLIN
JOCUL CU DINAMO BUCUREȘTI

• Pregătirile patinatorilor artistici in vetferea 
concursului international ft la București

TI Te mai despnrt d-oar două săptămini de zitta cîrtd în trt- 
/ y treaga țară se oa da startul în Spartachiada de iarnă a 

’ tineretiiM:. Atît hărnicit aetiofști sportivi din asociații — 
organâaRsrti primei etape' a competiției — cit și organele raio- 
rrafe tfCFS și comisilfe- tocate pe' ramură de sport se Inigrijese 
cer Mal sd Țd pregăfif din timp pentru buna desfășmare a 
mtreverrfor.

St'md de vorbă ea dțiwi Octimșfi sportivi din Capitală am 
aflat o serie de amănrtrtte în legătură cu pregătirile ce se fas 
pentru Spartachiada de iarrră, care oa începe la 1 decembrie.

e unui centru de învățavea* 
sporturilor, care v® function® ia* 
Casa* dfe cultură a- tineretului- dîn1- 
raionul 23 August. Cînd timpul 
v® permite se va- amenaja- aici* 
tm patinoar natural, iar pe tere
nul accidentat din apropiere; o 
pt-rtie' dfe schi.

r a clubul sportiv raional 
f. Metalul (ratontrl 23 Au- 

gust); accentul este pus;
i momerrtul de’ față-, pe îndru- 
rare® consiliilor asociațiilor, 
sffel, foți tehnicienii clubului, 
fus un număr mare' de cadre 
Oștești, ajută conducerile aso- 
i'afiilor în' pregătirea acestei 
lari manifestații sportive. Se în- 
wmesc planurile de muncă și 
raficele concursurilor, se sfti- 
iază posibilitatea organizării 
ompetițîei la cît mai multe ra
iuri sportive; se selecționează’ 
ad’rele tehnice (instructori și 
rbit'ri)., se revizuiesc materia
le și echipamentul sportiv; Tn- 
■-tmi cuvînt, se face tot ceea ce 
sfe necesar pentru reușita aceș
ti competiții. Printre asociațiile 
«Siftive din raion care au frr- 
îput preparativele pentru’ Spar- 
ichiadă se 
ij, Metalul 
: alfete:
Consiliul 

lat măsuri 
iei etape a- competiției (1 de- 
embrie — 10 februarie 1965) 
anciiren-fii să primească o în
rămare* competentă din partea* 
itțrctar tehnice, fn acest- sens, 
r- concursurile' primei etape vor 

trimiși o serie de’ antrenori și 
lertivi fruntași car-e vor face 
•monstrații 1® diferite' sporturi, 
x funcționa- c® antrenori șl* ar- 
it'ri. dîndf un ajutor efectiv or- 
ani-zatorilbr. O altă' acțiune pe 
ire o* va* întreprinde clubul este 
ceea* a* organizării; în' colabora
s' cu- Comitetul raional U.T.M.,

După cum rfe-au deelafat tova
rășii de la Metalul, obiectivul lor 
nr. 1 este încheierea cît mai re
pede a muncii de pregătire, in
clusiv întocmirea foilor de con
curs; astfel ca în ziua fixată' de 
regulament să înceapă concursu
rile în toate asociațiile.

★

I» raionul Nfeofăe Bălceșcu; 
primul' pas- făcut de clubul spor
tiv Construe torul pentru buna» 
desfășurare a competiției a< fost 
organizare® unei* ședințe de io-

T. RABȘAN

(Continuare In pag. a' 2'-a)

Olimpiadă de șah
MnB*<a h ■' i*mw «Bwwai

află: EFectWapara-
23 August, F.R.B.

clubului Metalul a 
ca îi* perioada pri-

TEL AVIV 16 (prin telex). — 
Luni dimineața, în cadrul Olim
piadei de șah*, au fost reluate 
partidele întrerupte de la sfîr- 
șitul săptămînii trecute. Echipa 
Romîniei a terminat învingă
toare cu 3—1 în meciul cu Ca
nada, ultima partidă; Gheor
ghiu — Yanofsky, încheindu-se 
remiză. Iată și celelalte rezul
tate ale meciului, îh ordinea 
meselor : Vranesici — Ciocîltea 
0—I, Radovici — McKasy 1—O, 
Suttles — Mititelu */2—*/2.

Cîteva meciuri importante 
n-au putut fi încheiate. Echipa* 
R. F. Germane continuă să con
ducă* în meciul cuU.RS.S-. (2-—1-)’. 
Stein a făcut remiză cu Pf'le-

ger, ia® partida Keres— Schmid 
s-a întrerupt pentru a doua 
oară. Prin îmbolnăvirea lui Res- 
hevsky, meciurile echipei S.U.A. 
cu Iugoslavia șî Cehoslovacia 
au rămas întrerupte, amîndouă 
la scorul de l’/2—l’/ș--

Echipa Bulgariei a terminat 
nedecis (2—2) două meciuri : 
cu Iugoslavia și Spania. Șahiștii 
polonezi au suferit două îrrfr în
geri, piersrînd fe Canad’a (1>—3) 
și* Ungaria (l1/!^—2%).

■Ar

vedotoa __  __ _______
București de la 28 noiembrie-, dîil cadrul .Cupei 
campionilor -"I.,. __
w'aerts’ Berlin, Herbert Ditrioh- cî alcătuit următorul 
lx>t de jucători: R. Froske, G. Bergholz (portari), 
H Liedtke, W. Pappusch, K. MBAlor, H. Haber-
ftamfle, K. H. Obormeyw, K. Hebler, Rose, Jur- 
geu, Michallc și W. Apel. Cei mai valoroși dintre 
ei sînt Pappusch (de 25 ori internaționol), Habet- 
htraffe (38 ort internațional) și Hebler (24 ort inter
național).

Vorbind de meciul de la București, antrenorul 
Herbert Ditrioh a declarat : «Dinatno Bucureștii 
este, bineînțeles, favoritul întUntrii. N» pregătim 
totuși intens și vrem să desfășfttrăm un joc fra- 
abois în fața publicului bncuTeștetan”.

meciului de handbal cu Dinamo

europeni4*, antrenorul eehipui Vor-

Tinerii no-ștri* patinatori artistici se pregătesc 
intens în vedatea cbitcufsuliii iriteTnaționa-l* ccff-e' 
5Fa avem 1(X1 la sft-rșitUl acestei săptămini pe po- 
tino-OTml- .23 August” din Capitală. Astfelv dumi
nică s_a desfășurat un concurs do verifi'eare M 
oare au participat Elena Moiș-, dris-tlhcf Fortn-aglu, 
Cristina O ana. Aurica Iou-, Actinia Caimacam, Eroi
na diișărel, M. Comanici, N. Belut M. Stoenesau, 
Dragaș Sandu și perechile Letîția Făcurarw—Radu 
loftWn și LilMctna Georgescu—Dan SâVecfttU. Sdieai 
țianab-ilii aU aVTit de executat figuri ă# școaAă și 
exerciții liber alese. O bună impresie au lăsat 
EUna Moiș și M. Cornatftîcl.

Cunoscuta sportivă Crenguța CuMbarl, ittembrtf 
dF lcttului republican, nu a participat la 
aonottrs pentru că —* dVpă cum ne-a 
dorul ei B HorOmr -** a absentat de‘ 
mente.

aoest 
spus ort tre
ier antren»*

GEmisiunea Sport la radio
Marți ora 16.20 pe programul I : noutățile 

zilei, interviu la- agenția ONT din orașul 
Ploiești, actualifate® rugbisti-eă, avancronică 
la concursul internațton'al de patinaj artistfe 
de la București ; ora 20 pe programul I — 
emisiune sport în cadrul radio-jurnatatair 
miercuri ora 20 pe programul I — emisiune 
sport irt cadrul radiojurnalului.

După întîlnirea cki rugbi cu R. F. Germană

CUIVA CIWCLUZII Șl PROPBWRI
PENTRU RIDICAREA CALITAÎH JOCULUI ECHIPEI ROMINIEi

Atacă echipa Romîniei prin Mircea Rusii, care înainte de a fi placat ca acea timp să paseze 
unui coechipier. (Romînia—R.F. Germană 19—3)

Foto : V* Bageao 
de ansamblu al echipei' noB8> 
tre;

Pe linia sporirii potențiaĂuW 
de' ăfac al XV-ltli Romînter 
sugerăm antrenorilor să ia fir 
considerare șî idee® folosirii 1® 
deschidere ă lui PEficiU, de de
parte cel mai bun atacant al 
nbstru. fn felul- acesta i-atn 
crea lui Penciu -posibilități spo
rite dț? atac, seuiindu-l dfe’ Iun-* 
gile și obositoarele curse dl«f 
fundul terenului, unde este* obli
ga t să stea priit natura postutai 
său. Ateeăsfa ou atît mat mult,, 
c® cîț Penei® n® este un apă
ra tor* prin excelentă, el puhnd 
fi înlocuit, c® fundaș- cu- suc
ces; de1 alt-i |Ucători (Irimeseuț. 
Nedelcuj- Chiriac). In aceeași 
ordine <fe idei trebuie arătati că 
deși Chirtae a corespuns în* li*- 
nil' generale, totuși' ef s fost 
surprins de dotiă ori de adteflt- 
saruf său direct,- Rossler, can® 
l-a* depășit ușor și o dată a- ft*® 
seris nestingherit, Iată dfeci* <i 
soluție; Care alături de îheer- 
eare® pe aripă* a lui Dragptnir*. 
un impetuos finatizator, af 
urr plus- de vigoare echipei noas
tre, atît de necesar îh jocul* o®

se pot desprinde' 
duminică cu e-

20 de baloane’ în tușă, față de 14 
ale echipei R. F. Germane), nu 
s-a putut impune. Ne referim 
atât la momentele fise (am ciș- 
tigat doar 16' grămezi, în timp 
ce 18 au fost favorabile oaspeți
lor), eît și la grămezile spon
tane; Fată de această stare de 
lucrtiri sînt necesare măsuri ime
diate de remediere a lipsurilor, 
cu atît urai mult, cu olt a’șfl* 
cum se știe, înaintarea fran
cezilor este' cu' mirii mai redu
tabilă decît* aceea a- adversa
rilor de duminică. Un plus de 
vigoare, l-ar căpăta desigur 
înaintarea și printr-o infuzie de 
tinerețe. De' altfel, media de 
vîrstă a Irtamtării — foarte a- 
proape de 30 de ani — este 
sensibil mai mare' dhfcît aceea 
a toartei întinerite înaintări 
franceze șt ea frînează; dbsi- 
gu-r,. intr-o* bună măsură, jocul

; Ce concluzii 
I d«.pă josul de 
chip® R:F. Germane, ultima ve
rificate serioasă înaintea' parti
dei decisive, cu Franța ? In pri
mul rînd, idee® că formația noa
stră' practică un rugbi mai mo
dern, în spiritul modificărilor 
aduse regulamentul u.i de joc. Se 
vădește 1® majoritatea compo- 
nenților naționalei tendința că
tre jocul deschis, către purtarea 
bălanului Ja' mînă“, așa cum 
place marelui public. Și o ase
menea concepție contribuie’ nu 
numai la frumusețea jocului, ci 

j șt la sporirea' eficacității.
Coisiderăm- tbtfași, c® în evo

luția* formației noastre’ s-au ma
nifestat o* serie de slăbiciuni, 
evidbnte mai ales la compar
timentul înaintării* care în- afara 
jocului la margine’ (am ctștigat

Seara» s-a* jucat cea de a 6-a 
rundă', Șahiștii romîni s-au com
portat din now remarcabil, ob- 
ținînd încă» o victorie, de data 
aceasta în fața reprezentativei 
Olandei. Ea masa a doua, FI. 
Gheorghiu* l-a învins* pe cunos-

(Contbawe în pag. a> 8-a)

Elena Eetisteanu-Po--

v»«. iruirtpruiiu-* 
tului pe echipe. Citiți 
în pagina a T-a cro-- 

nica competiției.

MENS SAXA

Reportajul nostru

gîndssc că sportul este balsamul, leacul 
universal visat de strămoșii noșfri,..".

Scerta s-a petrecut mai de mult, în cabi
netul prof. dr. I*. STOIA. Treburile m-au dus 
între- timp și prin alte locașuri de’ tămă
duire. Mai întotdeauna am auzit același 
sfert.

Th’ tbcnima aceasta, 
am fost în vizită- la 
Spitalul- clinic din Tgi 
Mureș. O vizită d’e

prietenie și de;., meserie. Și nu întîmplător 
printre cei cu care am petrecut mai multe 
ceasuri împreună se aflau Aro-n Mureșan și 
dr. Arpad Szabo. Și în clinicile din orașul 
de pe MureȘ; sportul, exercițiile fizice, miș
carea- sînt prescrise ca medicament* Dar, 
ceea’ ce mi s-a1 părut cu totul remarca-

Onwl suferea. Profesorul îl examinaw 
îndelung șl acum scria* refeta; Un* rînd; 
două,, trei,, zece,.. Apoi, parafa-. A- luat bu
cățica' d-e hîrtîe; a împăturit-o^ încet și ca 
ea îh mină’ a început să rostedscâț c® voce 
domoalâ, parca pe* gînduri :

— Uite, ai aici o seamă de medicamente. 
Trebuie să» le iei așa ................ . ..
cum ți le-am* prescris. 
Dar, am să-fi mai re
comand ceva. Ceva—
un leac — care nu este înscris în rețetă; pentru 
că nu există, niciunde în lume, o farmacie 
de unde să-l poți cumpăra. Exercițiile fizice, 
mișcarea;.. Să faci turism, să joci tenis sau 
volei, să> faci gimnastică. Orice ! Ce* îți va 
place mai mult*...

Pacientul' ba privit cu ochi mirați pe pro
fesor. După* ce- pacientul a» plecat, profe
sorul a continuat cu aceeași voce, de parcă 
ar fi vorbit cu el însuși : „Da, cîteodată mă

.iiiiuiiuHiiHiuiiiHiiiiiuiiiuiiiuiiiiitiiiuuHiuiuumiiuiiHiHiiiiiiiiiiiiuimiimHmiiuiuunimiitiiiuiuHuiuuiiiiiiiiuiiimuniiiiuutR

VALENTIN RAUNESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

Franța;
Dacă ar fi să apreciem' j8* 

cuf prestat 
mini;. în partida cu R.F1 Ger*-' 
mană, le-am putea acorda ur
mătoarele noth': Penciu și Db- 
mian — 9, Dragomirescu — 8;. 
Preda, M. Rusu, Stănescir,. Glib 
riac, Wusek, Meraru — 7, Cto» 
banei, Nica, Stoica — 6; lordlb- 
chescu, Teofilovici, Țuțuianu' șî 
Șerban — 5 (jucînd p'rea pud®. 
V. RdSu nu poate fi apreciat). 
De la germani ne-au plăcut 
Rossler, Lange, Bayer, Ser-, 
inund și Wesch care a*u vădit 
frumoase posibilități.

D. CALEIMAC1W 
^.STĂOț

de rugbiștii ros



Ce trebuie să știm despre întreceri
După cum se știe, la 1 decembrie se 

va da startul în tradiționala competiție 
sportivă de mase, Spartachiada de iar
nă a tineretului. Intr-o serie de asocia
ții sportive pregătirile sînt într-un sta
diu avansat. In altele, vor începe în 
aceste zile. Alături de organizatori se 
pregătesc, bineînțeles, și sportivi. Ei își 
aleg sporturile la care vor concura și 
se antrenează de zor.

Satisfacem cererea unor activiști 
sportivi și tineri ce vor participa la 
Spartachiada, care s-au adresat ziaru
lui nostru, publicînd pe această caleu- 
nele amănunte din regulamentul de 
desfășurare a competiției.

La întrecerile Spartachiadei de iarnă 
a tineretului pot participa toți oamenii 
muncii, întregul tineret de la orașe și 
sate, începînd de la vîrsta de 14 ani 
(excepție iac participanții de la urmă
toarele ramuri sportive: haltere și trîn- 
tă — 16 ani. patinaj și schi — 12 ani, 
săniuțe — 10 ani). La concursuri pot 
lua parte, de asemenea, începînd chiar 
din etapa întîi, sportivi cu categoria a 
Hl-a de clasificare. Regulamentul pre
vede că un participant poate să se în
treacă li cel mult două ramuri sportive, 
după preferințe.

Ne scriu corespondenții

Concursul pentru Insigna de polisportiv
In cele 53 de asociații sportive 

din raionul Pașcani, continuă cu suo 
ces întrecerile pentru cucerirea Insig
nei de polisportiv. Pînă la 1 noiem
brie 2736 de tineri și tinere au de
venit purtători ai insignei.

Au muncit cu mult simț de răspun
dere asociațiile sportive Tractorul Tg. 
Frumos, Știința Pașcani, Unirea Valea 
Seacă, Tineretul Brăești, Spicul Mo- 
goșești ș.a.

CONSTANTIN ENEA'
i

Pînă zilele trecute s-au decernat 
in raionul Curtea de Argeș aproape

Halterele — sportul
Rubrica noastră „Ce sport preferați ?“ trezește tot mai 

mult interes în rîndurile cititorilor. Mărturie ? Scrisorile 
sosite în ultima vreme la redacție. Tineri și vîrstnici ne 
scriu mărturisindu-ne dragostea pentru o ramura spor
tivă sau alta, cerîndu-ne informații asupra regulilor de 
desfășurare a întrecerilor, venind cu propuneri și sugestii. 
Din această corespondență am ales cîteva scrisori pri
mite de la iubitorii halterelor. Mulți dintre ei sînt dornici 
să practice sportul forței și al bărbăției și ne transmit 
rezultatele pe care le-au realizat la primele încercări, 
emoțiile și năzuințele lor.

LA ÎNCEPUT DE DRUM...

Iată, de pildă, scrisoarea tînărului E. Pauleț din Li- 
pova. Este elev în clasa a Xl-a a școlii medii din locali
tate și a îndrăgit sportul halterelor. Cît este de mare 
această dragoste ne-o arată și faptul că și-a confecțio
nat singur o bară (o halteră simplă) cu care se antre
nează zilnic. Firește, nu putem decît să-i urăm succes. 
Dedicînd o parte din timpul său liber halterelor, an-tre- 
nîndu-se cu conștiinciozitate va ajunge cu siguranță să 
realizeze rezultate meritorii. Primele rezultate — pe care 
ni le comunică cu vădită bucurie — sînt elocvente : 77_ kg 
la împins, 60 kg la smuls și 90 kg la aruncat. Tînărul 
Pauleț ne cere părerea asupra valorii lor. Fără să-1 fla
tăm îi vom răspunde că ele sînt bune. Aceasta chiar 
dacă actualele recorduri de juniori la categoria mijlocie 
și la categoria semigrea sînt încă destul de departe: 
112,5 — 117,5 — 145 și — respectiv — 112,5 — 115 — 
150. Elevul E. Pauleț se află abia la început. Recordu
rile nu trebuie să-l ... sperie, ci să-l stimuleze. In favoarea 
sa pledează și faptul că marii campioni au început de 
la performanțe mai modeste decît ale sale. Deci...

In continuare am vrea să atragem atenția consiliului 
raional UCFS Lipova că ar trebui să examineze posibi
litatea de a înființa o secție de haltere (sau mai multe!) 
pe lîngă asociațiile sportive din raion. Autorul scrisorii 
ne spune că printre tinerii din Lipova sînt mulți care ar 
dori să se dedice acestui frumos sport. Organul UCFS 
trebuie să vină în întîmpinarea acestei dorințe, să le 
ofere tinerilor condiții pentru practicarea sportului pre
ferat Pînă la rezolvarea acestui îndreptățit deziderat 
s-ar putea lua legătură cu unul dintre specialiștii din 
localitate (profesori de educație fizică, instructori sportivi 
etc.) care să-i îndrume elevului E. Pauleț antrenamen
tele, să-1 îndrepte spre practicarea științifică a acestei 
ramuri sportive. Așteptăm...

SÎNT HALTERELE INCLUSE IN PROGRAMUL 
SPARTACHIADEI DE IARNA?

Tov. P. Dumitrescu din Ploiești ne-a adresat rugă
mintea de a-i răspunde la cîteva întrebări: Sînt halte
rele incluse în programul Spartachiadei de iarnă a tine
retului care va începe la 1 decembrie ? Dacă sînt — 
cars.va fi regulamentul de desfășurare ?

Etapele de desfășurare a Spartachia
dei de iarnă sînt următoarele: etapa 1 
— pe asociații sportive 1 decembrie — 
10 februarie; etapa a 11-a — pe grupe 
de asociații sportive 10 februarie — 10 
martie; etapa a Hl-a — raională (oră
șenească) 10—25 martie. Spartachiada 
se organizează la următoarele sporturi : 
gimnastică, schi, trîntă, patinaj, șah. te
nis de masă, concurs de orientare turis
tică, tir, haltere și săniuțe. La ramurile 
sportive gimnastică, schi și trîntă cîști- 
gătorii etapei, raionale (orășenești) își 
vor disputa finala în etapa regională. 
La săniuțe, concursurile se vor încheia 
o dată cu desfășurarea etapei a doua, 
pe grupe de asociații sportive. La cele
lalte sporturi — patinaj, șah, tenis de 
masă, tir, concurs de orientare turistică 
și haltere — campionii ediției 1964— 
1965 a Spartachiadei de iarnă a tinere
tului vor fi desemnați o dată cu dispu
tarea etapei pe raion (oraș).

In afara ramurilor sportive enume
rate mai sus, consiliile asociațiilor 
sportive, comisiile de organizare pot 
include în programul întrecerilor și alte 
sporturi care se bucură de popularitate 
și care au asigurate condiții bune de 
practicare. Astfel, în etapa 1 a competi-

2500 de insigne. Cele mai multe au 
fost cucerite de membrii asociațiilor 
sportive Foresta și Știința din Curtea 
de Argeș, Hidroenergia Corbeni, Re- 
oolta Brăduleț, Știința Domnești, Uni
rea Corbi ș.a.

Tiebuie să arătăm însă că alte a- 
sociații sportive ca Avintul I.F. și Ar- 
geșul-Fabrica de Confecții din Curtea 
de Argeș, cu mulți membri UCFS și 
cu condiții dintre cele mai bune, nu 
acordă atenția cuvenită acestei im
portante acțiuni.

EMANO1L STERESCU 

CE SPORT PREFERAȚI?

forței, al bărbăției

Iată răspunsurile noastre:
Printre cele 10 ramuri sportive cuprinse în regula

mentul de desfășurare a Spartachiadei de iarnă se află 
și halterele. Concursurile se vor desfășura pe categorii 
de greutate. Sînt admiși concurenții care au împlinit cel 
puțin vîrsta de 16 ani. Iată categoriile: 56 kg, 60 kg, 
67,5 kg, 75 kg, 82,5 kg, 90 kg și categoria peste 90 kg. 
Acolo unde nu există haltere cu discuri mobile, întrece
rile de haltere se desfășoară după sistemul „cine ridică 
haltera de mai multe ori". Procedeul de ridicare este sti
lul „aruncat" și se compune din două mișcări: aducerea 
halterei la piept și aruncatul de la piept. La punerea 
halterei la piept picioarele trebuie să fie depărtate la ni
velul lățimii umerilor.

Așadar, tov. P. Dumitrescu sportul dv preferat se află 
inclus în regulamentul Spartachiadei de iarnă a tinere
tului. Cele cîteva spicuiri din regulament vă vor ajuta 
desigur în munca de pregătire pe care o veți efectua 
înaintea începerii competiției. Ne propunem ca într-unul 
din numerele viitoare ale ziarului nostru să publicăm 
scheme de construire a halterelor simple care să dea 
posibilitatea asociațiilor sportive să le confecționeze cu 
resurse proprii.

ției se pot organiza concursuri la atle
tism, fotbal, popice etc. Dacă timpul 
permite, tinerii se pot întrece la cros, 
triatlon — aruncarea greutății, săritura 
în lungime și 100 m plat — probe care 
se pot include în normele concursului 
pentru Insigna de polisportiv.

Este bine ca organizatorii etapei I, 
consiliile asociațiilor sportive, în cola
borare cu organizațiile U.T.M. și sindi
cale să programeze o dată cu întrecerile 
sportive și acțiuni culturale, la care își 
pot da concursul brigăzile artistice de 
agitație din întreprinderi și instituții, 
ansamblurile artistice școlare, formațiile 
din cadrul căminelor culturale de la 
sate etc.

Tinerii care vor să participe la între
cerile Spartachiadei de iarnă se vor pre
zenta la organizatorul de grupă sportivă 
de la locul de muncă sau la consiliul 
asociației sportive spre a fi înscriși în 
foile de concurs.

Dragi tineri, vă urăm succes in con
cursurile Spartachiadei de iarnă I

Pregătiri...
(Urmare din pag. 1)

structaj, în colaborare cu Comi
tetul raional U.T.M. și Consiliul sindi
cal raional. La această importantă con
sfătuire au participat președinții asocia
țiilor sportive, secretarii organizațiilor 
'U.T.M. și responsabilii cu munca cul
turală din comitetele sindicatelor. La 
numai cîteva zile după această întru
nire, într-o serie de întreprinderi din 
raion, ca de pildă, la Dîmbovița, Au
tobuzul, I.M.D., Combinatul de cauciuc 
Jilava, Progresul prefabricate etc., a 
început popularizarea competiției, pre
gătirea echipamentului necesar con
cursurilor, întocmirea materialelor pen
tru prezentarea sporturilor la care se 
vor organiza întreceri.

în marile asociații sportive din raion 
va începe în curînd pregătirea instruc
torilor care vor conduce întrecerile. Se

întrecerile de volei din cadrul campionatului 
lăfeiSf dau loc m deseori e>«

pregătiri...
iau în evidență toți instructorii voluntari 
și tinerii buni cunoscători ai sporturilor 
prevăzute în regulamentul Spartachia
dei, care la locurile lor de muncă vor 
răspunde de pregătirea concurenților și 
de buna organizare a concursurilor. La 
unele asociații, ca de exemplu la Con
structorul, Dîmbovița, Autobuzul etc. 
vor munci ca instructori voluntari a- 
proximativ cîie 40 de tineri.

fi 1 acum, să vă redăm pe scurt, 
pregătirile ce se fac în asociația 
sportivă Flacăra roșie din Ca

pitală, fruntașă pe raion în mai toate 
edițiile Spartachiadei de iarnă. în pri
mul rînd, aci se remarcă buna colabo
rare dintre consiliul asociației, comite
tul U.T.M. și comitetul sindicatului. 
Planul de pregătire și desfășurare a 
competiției a fost întocmit de conduce
rile celor trei organizații de mase din 
fabrică. Popularizarea întrecerilor, mo
bilizarea participanților, pregătirea 
concurenților le vor face atît membrii 
consiliului, organizatorii grupelor 
sportive, instructorii voluntari cît și 
activiștii care se ocupă de munca spor
tivă și de cea culturală în organiza
țiile de bază U.T.M. și în grupele sindi
cale. îndeplinirea angajamentului luat 
Ia „Flacăra roșie" și anume, mobiliza
rea în întrecerile primei etape a Spar
tachiadei a peste 3 000 de participant, 
cere o muncă susținută. începutul a 
fost făcut prin prelucrarea regulamen
tului cu toți factorii de răspundere pe 
linie sportivă, prin pregătirea instruc
torilor sportivi și a celor necesare con
cursurilor. Au fost deja confecționate 
trei haltere fixe (între 30 și 40 kg) cu 
care muncitorii — participant la Spar- 
tachiadă — se vor întrece la locurile 
lor de muncă după terminarea orelor 
de lucru. S-a fixat programul festivi
tății de deschidere care, pe lîngă între
ceri de trîntă, tenis de masă, haltere și 
șah prevede și demonstrații ale sporti
vilor fruntași, avînd „cap de afiș" si
multanul dat la 20 de mese de către 

; maestra internațională Elisabeta Poli- 
hroniade.

MENS SANA...
(Urmare din pag. 1)

bil este faptul că „oamenii în alb" 
de aci depășesc limita recomandă
rilor, trăind ei înșiși ceasuri fără nu
măr pe ariile terenurilor sportive.

Aron Mureșan are înfățișarea unui 
pașnic profesor de latină și nimeni 
nu ar bănui că bărbatul acesta 
potolit e un pachet de energii. 
Laolaltă cu dr. Arpad Szabo a dus 
o adevărată activitate... diplomatică 
pentru fuzionarea tuturor asociațiilor 
sportive ale medicilor tîrgumureșeni, 
într-una singură. Solidă, atît din 
punct de vedere organizatoric cît și 
material. La ora actuală, asociația 
„Sanitarul', al cărei secretar e Aron 
Mureșan, iar președinte e dr. Arpad 
Szabo, numără peste 1 200 de mem
bri și are secții de atletism, handbal, 
baschet, fotbal, turism, volei, gimnas
tică ș.a. Poate că asta n-ar însemna 
mare lucru dacă dincolo de cadrul 
organizatoric și de aspectele finan
ciare nu s-ar desfășura ceea ce nu
mim noi, de obicei, o vie activitate 
sportivă. Anul acesta, la campiona
tul asociației sportive, pe foile de 

asociației I.T.B. Bucureștii Noi 
la dispute pasionante

Tramvaiele, aliniate ca la... paradă, 
așteaptă să plece în cursă. Cîteva mun
citoare le fac toaleta. Se spală geamu
rile, se mătură în vagoane. Electri
cienii verifică instalația, lăcătușii în
cearcă frînele și saboții. Mîine, în zori, 
din depoul I.T.B. Bucureștii Noi vor 
ieși în cursă zeci de tramvaie. Manipu- 
lanții și încasatorii vor lua startul din 
nou în... maratonul zilnic.

Este ora trei. Schimbul „unu" lasă 
lucrul. Strungarii, lăcătușii, electri
cienii se grăbesc spre spălătoare. Ma
joritatea lor sînt tineri. La trei și ju
mătate se vor afla din nou în între
cere, însă nu la bancul de lucru,, ci pe 
terenul de sport. Campionatul asocia
ției sportive, care a început imediat 
după încheierea Spartachiadei 'repu
blicane, se află în plină desfășurare. 
Au loc întreceri la trei ramuri spor
tive : volei, popice și fotbal. Campiona
tul angrenează aproape pe toți cei 526 
de membri UCFS din depou.

-Zilele acestea sînt programate par
tide de volei și fotbal. Protagoniste: 
echipele „depou" și „mișcare". Preșe
dintele asociației, tov. Marius Dumbră- 
vescu, trece de la un teren la altul, 
vorbește cu arbitrii și cu jucătorii, no
tează rezultatele în foile de concurs 
Mîine va începe întrecerea popicarilor 
Campionatul asociației I.T.B. conti
nuă...

Cu ajutorul 
conducerii școlii

Elevii Școlii de 8 ani din comuna 19i- 
coleșii, raionul Rm. Sărai, și-au amena
jat, cu ajutorul conducerii școlii, fru
moase terenuri de sport și și-au îmbo
gățit magazia cu echipamente pentru 
fotbal, volei, handbal, tenis de masă etc. 
Avînd la dispoziție bune candițiunt pen
tru practicarea sportului, 54 de fete și 
băieți au reușit să treacă toate probele 
Insignei de polisportiv iar alți zeci și 
zed de elevi au îndeplinit cite 2—3 
norme. La buna organizare a activității 
sportive din școală contribuie Profi'a 
Nicula, Constantin Prodan, Florica 
Gheorghe, Nicolae Ene, Mircea Răi- 
leanu și alte cadre didactice, sub în
drumarea cărora se desfășoară antre
namentele și diversele concursuri.

ȘTEFAN CONSTANTIN-coresp.

concurs au apărut peste 800 He 
nume. întrecerile au fost extrem de 
disputate pentru că miza era mare. 
Câștigătoarele campionatului asocia
ției erau înscrise apoi în competi
țiile orășenești sau de calificare, late 
o „rețetă fericită" 1 Și iată una dir 
consecințele ei : echipa feminină de 
volei „Sanitarul* Tg. Mureș, partici
pă anul acesta în campionatul cate
goriei A. „Sanitarul* s-a născut îr 
campionatul asociației. Aici au des
lușit tainele voleiului luliana Suciu 
Elisabeta Molnar, Rodica Niculescu 
Cristina Sahlin, Maria Fodor și ce
lelalte.

Mai sînt și altele de scris în legă
tură cu viața sportivă a medicilor 
a personalului sanitar, în general, dir 
Tg. Mureș. De pildă, faptul că aci e- 
xistă peste 300 de purtători ai In
signei de polisportiv. Asta înseamne 
dezvoltare fizică multilaterală, pasi
une, perseverență...

Și, uite cum cei care luptă pentn 
„mens sana in corpore sano", pun e 
înșiși în practică bătrînul dicton a 
înaintașilor noștri spre dovedirea ș 
susținerea lui pe viu...



Cărți noi in
Lucrarea „ACTIVITATEA SPORTI

VA EXTRAȘCOLARA A ELEVILOR", 
de Gavriilă S. Barani și Ilie Istrate 
prezintă stadiul în care s-a ajuns în 
privința organizării și conținutului ac
tivității sportive extrașcolare î formele 
de organizare, caracterul și structura 
lor, principalele mijloace și metode fo
losite în pregătirea sportivă a elevilor, 
generalizing experiența acumulată în 
anii care au trecut de la reforma învă- 
țămîntului. Această carte tratează o 
serie de teme de mare interes, cum 
sînt: scopul și sarcinile activității 
sportive extrașcolare, asociația sportivă 
de elevi, despre școlile sportive de 
elevi și cluburile școlare, despre tu
rism, educația fizică și sportul în ta

bere, di nd noțiuni complete despre pla
nificarea și evidența activității și or- 
gaiuzarea întrecerilor sportive.

165 de minute lingă aparatul de radio...
Printre perfo— terii etapei de dumi

nică se află și Radiodifuziunea. Ne 
alăturăm sutelor de mii de ascultă
tori pentru a transmite celor 8 crai- 
nici-reporteri (Nicolae Soare, Ema
nuel Valeriu, Aristide Buhoiu, Mircea 
Iaeoban, Petre Petrișor, Cristian Țo- 
pescu, Ștefan Pietraru și Sebastian 
Domozină) felicitările noastre. Emi- 
siutiea de sport realizată duminică 
de-p lungul a 165 de minute (între 
orele 14, 15 și 17) a fost excelentă. 
Eâ a oferit ascultătorilor posibilitatea 
de a fi „prezenți” la 6 partide de 
fotbal, 7 meciuri de baschet, un 
meci de box și o întîlnire internațio
nala de rugbi 1

Inițiativa recentă a Radiodifuziunii 
se află pe linia unei suite de substan
țiale îmbunătățiri aduse transmisiuni
lor sportive. In afară de faptul că ieri 
microfoanele ne-au... purtat pe sta
dioanele și în sălile din București, 
Cluj, Brașov, Iași, Arad și Craiova, 
calitatea informațiilor primite prin in
termediul undelor a fost net supe
rioară transmisiilor precedente. Bine 
documentați, crainicb-reporteri ne-au 
oferit cu promptitudine relații asupra 
celor mai importante momente din 
desfășurarea partidelor, formațiile e- 
chipelor, considerente asupra jocului 
și a arbitrajului, informații cu privire 
la starea terenului etc. Am putut 
avea astfel o viziune de ansamblu 
asupra „duminicii sportive” din în
treaga țară (a lipsit doar relatarea 
de la Pitești și aceasta din conside
rente obiective). Ne-a plăcut îndeosebi 
Cursivitatea transmisiilor lui Nicolae 
Soare (aflat în plină cursă de depăși
re.. a stării... emoționale), amprenta 
tehnică a comentariului lui Em. Va
leriu, reportajele lui Aristide Buhoiu 
și sobrietatea lui M. Iaeoban. Mai 
puțin reușite relatările lui C. Țopescu 
(Piuit prea afectat și uneori necon
cludent în aprecieri), P. Petrișor și 
S. Domozină (care au scuza debutu
lui in transmisiunile pe ,,viu“). Aștep
tăm pe viitor de la reporterii Radio
difuziunii comentarii mai aprofunda
te,. păreri asupra unor fapte petre
cute pe terenuri, o succintă analiză, 
mai ales că la unele partide — cum 
a fost cazul duminică — se transmit 
doar finalurile. Așadar, pe lingă in
formațiile excelent servite și comen
tarii asupra valorii tehnice a parti-

Editura llCfS
Deosebit de utile sînt și anexele lu

crării, în care găsim tabele, grafice și 
planuri de un mare ajutor pentru or
ganizatorii activității sportive a șco
larilor. Lucrarea prezintă un ajutor 
însemnat pentru profesorii de educație 
fizică, pentru studenții I.C.F. și ai 
facultăților de educație fizică de pe 
lîngă institutele pedagogice, pentru an
trenorii care se ocupă de pregătirea 
copiilor și a juniorilor.

★

be curing, a apărut în vitrinele li
brăriilor o carte sportivă pe care citi
torii au primit-o cu mult interes: „LAU
RII HANDBALULUI^ ROMINESC", o 
lucrare care prezintă drumul ascen
dent al handbalului din țara noastră, 
de la primii săi pași și pînă în zilele 
marilor succese actuale.

Autorii, Călin Antonescu și Dan 
Gîrleșteanu, au avut o sarcină pe cît 
de dificilă (redactarea cărții le-a cerut 
o amplă documentare), pe atît de plă
cută, pentru că au avut de vorbit 
despre o serie de mari victorii ale 
handbalului nostru : în mai puțin de 
zece ani, cinci titluri de campioni mon
diali și două cupe ale campionilor 
europeni 1 Ei s-au achitat cu bine de 
sarcina pe care și-au propus-o, reușind 
să ne redea într-o formă vioaie, plă
cută, originală, aspectele cele mai sem
nificative din marile competiții în care 
băieții și fetele noastre s-au acoperit 
de glorie. Valoarea redării reporteri
cești a acestor evenimente crește prin 
faptul că, la unele din competiții, au
torii au fost martori oculari, impre
siile lor — culese „la fața locului" 
— avînd astfel toată autenticitatea. 
La sfîrșitul interesantului reportaj de 
aproape 100 de pagini, cititorul găsește 
lista maeștrilor emeriți și a maeștrilor 
sportului la handbal și palmaresul în- 
tîlnirilor internaționale ale reprezenta
tivei Rominiei.

Cartea este presărată cu numeroase 
fotografii, din păcate, însă, insuficient 
puse în valoare de calitatea hîrtiei.

R. U.

delor. Sugerăm reporterilor să apele
ze — în pauze — la părerile arbitri
lor, antrenorilor și jucătorilor. Acest 
lucru ar face mai interesante trans
misiile. Socotim că exemplul craini
cilor de la Arad și Cluj de a com
pleta cronicile cu informații asupra 
altor manifestații sportive din locali
tate este, de asemenea, foarte bun 
și ar putea fi preluat și de ceilalți.

Radiodifuziunea devine pe zi ce 
trece un prieten tot mai bun și al 
iubitorilor de sport. Pe acest drum 
— pe care și-l croiește cu dezinvol
tură — ii urăm succes deplin.

HRISTACHE NAUM

Dragă redacție,
Sînt îndrăgostit I Iubesc pe Mirela. 

Nu-i firesc să iubești o fată ? Dacă ai 
vedea-o, mi-ai da dreptate.. Eu unul, 
cel puțin, cînd o întiînesc mă pierd pur 
și simplu 1... Astăzi însă, nu se va mai 
întîmpla așa. Pun bărbătește piciorul 
în prag și îi spun :

— Dragă fată, nu te supăra, alege: 
ori calificarea, ori eu 1

Dar pentru asta, dragă redacție, tre
buie să mă ajuți puțin. Fiindcă, viclea
nă cum e, are să lase din nou genele 
în jos și cu glas stins are să mă în
trebe :

— Cum, nu mă mai iubești ?
La care eu, bineînțeles, am să dau 

un răspuns bîlbîit și iar am să plec 
la Videle, Alexandria, Titu sau Tr. Mă
gurele. Adică, peste tot unde joacă ea 
și echipa de volei „Unirea-S.P.R.B.“. Și 
joacă, dragă redacție, nu se încurcă I 
Sîmbăta în campionatul de calificare 
al Capitalei, duminica în campionatul 
de calificare al regiunii București. De 
ce e nevoie să se califice și colo și colo, 
nu știu I Știu numai că atunci cînd 
joacă în Capitală plînge după fiecare 
meci.

Cîteva ore de somn la cabana Piatra Arsă au fost binevenite. Cînd soarele 
s-a ridicat, alungind ultimul petec de ceață care învăluia masivul muntos 
din fața cabanei, oi ganizatoarea grupei spune: „Vedeți, pe-acolo am 

trecut aseară !“

IA €0n»INATUL POLIGRAFIC CASA SClNTEII

Activitate turistică bogată
La Combinatul Poligrafic Casa 

SoînteM, turismul reprezintă o activi
tate tot mai îndrăgită de muncitorii 
tipografi, de tehnicieni și de funcțio
nari. La începutul lunii trecute numă
rul iubitorilor drumeției colective, al 
celor care participaseră la acțiuni de 
acest fel, se apropia de 1.00Q. Ceea 
ce reprezintă nu numai un record pro
priu, ci se înscrie printre cele mai 
bune performanțe în acest domeniu, 
pe raion și chiar pe Capitală.

Pentru a afla „secretul” acestei ac
tivități rodnice ne-arn adresat tovară
șei Nina Adel, organizatorul turistic 
ai combinatului, lată o parte din re
latările ei t

— „Aproape toți salariații (chiar și 
unii pensionari care, astfel, nu ne 
uită, dîndu-ne adesea tîrcoale) se 
arată totdeauna dispuși să participe la 
acțiunile noastre de drumeție și cu
noaștere a frumuseților patriei, înfru
musețată și mai mult, în ultimele două 
decenii, de hărnicia și priceperea po
porului nostru. De multe ori, numă

— De ce plingi, iubito? — o întreb.
— Fiindcă am mincat bătaie de la 

„Confecția” și ne-a criticat antrenorul 
că sintem tn coada clasamentului.

— Nu-i nimic / —■ caut eu s-o îm
pac. Vă pregătiți bine și mline sinteți 
in fruntea clasamentului.

Asta se întîmpla sîmbăta. A doua zi 
vine veselă la întîlnire și-mi spune :

— Ai avut dreptate. Sintem in frun
tea clasamentului I

— Ei, vezi ?
— Da, ne-a lăudat și antrenorul 1 

Le-am bătut pe cele de la Videle de 
nu s-au văzut...

— Bravo 1
— Nici un bravo f — se întristează 

ea. Tn regiune e și normal să fim in 
fruntea clasamentului.

— Și ce vă deranjează pe voi că ju
cați cu echipe mai slabe ?

— Ne deranjează, fiindcă noi sintem 
din București și ca să ne calificăm in 
campionat, trebuie să jucăm tot cu echi
pe din București.

— Și de ce nu jucați cu echipe din 
Capitală ?.

rul amatorilor de excursii este atît de 
mare, încît nu putem satisface toate 
cererile.

— Cîteva nume...
—„Da. Nina Florea, Magda lones- 

cu, Elena Popesou, Ana Zăbara, Nina 
Gabor, Elena Petre... întreaga noastră 
echipă de volei care activează în pri
ma categorie a țării (în care, după 
cum știți, se comportă mulțumitor). 
Apoi, fotbalist* 4 Ion Dumitrescu, mun
citor fruntaș la secția tiefdruck, 
Adrian Gristescu, fotbalist și contabil, 
revizorul Ion Ivanov ici, zețarii frun
tași Ilarie Chendi (rugbist), Marin 
Zamfir, Aurelia Ivan, maistrul Bobo- 
cică, electricianul Alexandru Hașcu, 
fotbalist etc. efo...“.

■ — Proiecte ?
— ...„Pînă la sfîrșitul anului ne 

propunem să angrenăm în drumeție 
1.500 de salariați".

— După cum se vede, o activitate 
turistică cu adevărat bogată. Vă do
rim succes și... drum bun I

GH. RANETTI

— Jucăm, dar nu vezi că mincăni 
bătaie ? Deci, in Capitală, nu ne putem 
califica. Și de aceea, jucăm și în re
giune.

— Și vă calificați dacă ieșiți primele 
pe regiune ?

— Nu I Pentru că federația de spe
cialitate poate să nu aprobe să jucăm 
in regiune...

— A. și pînă cînd aprobă voi jucați 
și tn „oraș" și in „regi mie" ?

— Bineînțeles I
— Cum „bineînțeles", fetița? Dar, 

dacă federația nu aprobă, cine suportă 
cheltuielile voastre de deplasare la Titu, 
la Alexandria, la...

Cînd ajungem aici, convorbirea noa

Intîmpinare...
Cu frunze aurite, cu crizan

teme albe, mirosind a pămîn', 
desfășurîndu-și perdelele de ploi 
roditoare, sfîrșitul acesta de toam- 
nâ, cu amurguri timpurii, după 
toată veselia și pulsația vie a 
verii, are ceva tonifiant, un în
demn la energie și spirit gospo
dăresc.

Gospodarii, fiecare după rostul 
și priceperea sa, se străduiesc să 
întîmpine cît mai activ apropiatele 
zăpezi, feeria albă a viscolelor.

Furaj de această atmosferă, 
m-am dus cu gîndul în munți, la 
marile pîrtii de schi, la micile ca
bane montane, la toate știutele și 
neuștiutele trasee de turism alpin, 
care în scurtă vreme vor îmbrăca 
haina imaculată, printre catar
gele sonore ale brazilor. Spor
tivii, neobosiți în oricare a- 
notimp, își pregătesc bocan
cii, își scutură hanoracele, își 
ung sch iuri le și încearcă cu de-

File de carnet
gelul buza de argint a patinelor, 
care vor tăia gheata. Pe semne, 
îmi ziceam eu, și boburile sînt tre
zite din adîncul lor somn de vară, 
șterse de praf, pregătite, dezmor- 
țindu-se nerăbdătoare să înfrunte 
iureșul pîrtiilor. Visînd, îmi spu
neam că și corturile aIpiniștilor, 
puțin mototolite de prea lungă 
așteptare, se trezesc, privind cu 
melancolie înțeleaptă la surorile 
lor bărcile, care trec în hangare, 
adulmecînd în aerul rece mirosul 
primei zăpezi...

lată însă că faptele o iau înain
tea visurilor.

Trecînd zilele acestea prin car
tierul Floreasca, printre blocurile 
sale elegante, prin ploaia domoa- 
lă a ultimelor frunze, am desco
perit o mare oglindă răsturnată 
pe pămînt, pe care pluteau în ba
let grațios copii, tineri, tinere. Un 
nou și ultramodern patinoar arti
ficial s-a inaugurat în București, 
spre adînca și marea noastră 
bucurie. Capitala se bucură —- 
așadar — de două frumoase pa
tinoare artificiale care nu vor fi 
nevoite să țină seamă de capri
ciile termometrelor. Dacă punem 
la socoteală și toate celelalte te
renuri cu gheață naturală, și care 
nu sînt puține, putem spune că și 
în această ramură de sport, atît 
de îndrăgită, sportivii Capitalei 
întîmpină noul sezon cu optimism, 
gata de întrecere. Spiritul gos
podăresc le-a oreat toata. condi
țiile.

ANDREI(SlZACU

stră ia o altă turnură. Ea îmi spune 
că nu văd lucrurile decît prin prisma 
mea îngustă de contabil „a doua", eu îi 
spun că ceea ce fac ele nu este legal și 
ne ciondănim așa la nesfîrșit.

Ce te rog eu, dragă redacție. Inter- 
vino acolo unde trebuie și lămurește lu
crurile. Cum ar zice Caragiale : „Califi
care, calificare, dar să știm și noi 1“

CORNEL
pt. conf.

V. TOFAN
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Este necesara o muncă stăruitoare, de perspectivă
Voleiul romînesc, aureolat cu nu

meroase succese obținute de-a lungul 
anilor, din 1956 încoace și recoman
dat îndeosebi prin titlul de campioană 
europeană, cucerit în 1963 de echipa 
masculină, nu putea lipsi la întrecerea 
de la Tokio. Jucătorilor și jucătoarelor 
din loturile olimpice le-au fost create 
toate condițiile de pregătire, pentru 
a ne reprezenta cu cinste la J.O., pe 
măsura prestigiului de care se bucură 
voleiul romînesc peste hotare.

Iubitorii sportului, apreciind palma
resul bogat al echipelor noastre națio
nale (în special al echipei masculine) 
aveau dreptul să pretindă din 
reprezentativelor o comportare 
nică, să spere că ele vor 
medalii olimpice.

Voleibaliștii și voleibalistele, 
norii lor, medicii și metodiștii care i-au 
condus și controlat aveau datoria să 
facă totul pentru a răspunde prin fapte 
condițiilor de. pregătire, încrederii a- 
cordate. Dar n-au făcut-o. Au arătat-o 
clar în primul rînd rezultatele de la 
Tokio, a arătat-o la fel de clar recenta 
ședință de analiză a comportării echi
pelor noastre la 
scos în evidență

J.O. Să 
această

Cu privire la echipa

partea 
vred- 

cuceri

antre-

vedem ce a 
ședință.

de băieți

A reieșit, înainte de orice, că UNI
TATEA COLECTIVULUI (de la jucă
tor la jucător, de la jucători la an
trenori și invers, care a constituit prin
cipala forță a reprezentativei la cam
pionatul european din 1963) a fost 
de-a lungul anului olimpic zdrunci
nată de o serie întreagă de manifes
tări negative, nesănătoase, date la 
iveală, din păcate, abia la Tokio și mai 
ales după Olimpiadă. Pentru că, îna
inte nu s-a vorbit niciodată serios 
despre lipsa de colaborare dintre an
trenorii N. Sotir și Șt. Roman, despre 
deosebirile de păreri dintre a- 
ceștia și jucători, despre unele aba
teri de la disciplină. Atunci climatul 
de lucru în lot era prezentat ca fiind 
bun. A tăcut și căpitanul echipei, 
H. Niicolau, deși cunoștea scăderile din 
pregătire. Abia la ședința de analiză 
de după insucces el a relatat faptul că, 
de pildă, însemnările critice 
fiecare antrenament nu 
citite, analizate și luate în considerare 
de antrenori I Și alții n-au vorbit decît 
acum, ca A. Drăgan, spre exemplu, și 
acesta împins probabil de criticile la 
adresa atitudinii sale nedisciplinate și 
ireverențioase la Tokio față de antre
norul principal.

Să ne spunem deschis părerea : e. 
vorba de manifestarea unui cras îm
păciuitorism, cu nemulțumiri surde și 
arzînd mocnit, „rezolvate" de antre
nori și jucători, prin tot 
concesii și menajamente 
piale, pentru a nu strica... buna dis
poziție de lucru a sportivilor și , 
iatea colectivului". Este singura 
aluzie în această privință. Și 
tunci, în asemenea condiții, se 
poate vorbi despre sudura colectivu
lui, despre o pregătire morală și de 
voință corespunzătoare ? Desigur că 
nu!

Cum au fost tratate celelalte aspecte 
ale pregătirii — fizică, tehnică și tac
tică ? A fost pus un accent prea mare 
pe pregătirea fizică, în dauna celorlalți 
factori ai antrenamentului și îndeosebi 
a lucrului specific cu mingea, în dauna 
jocurilor și a individualizării, aceasta 
din urmă fiind lăsată uneori la 
latitudinea jucătorilor. Reducîndu-se 
numărul antrenamentelor de joc co
lectiv, acordîndu-se o atenție exagerată 
jocului șablon, în forță (abandonat la 
„europenele" din 1963), pregătirea a 
devenit monotonă. Astfel a început 
să-și facă loc în rândurile jucătorilor o 
stare crescîndă de plictiseală, iar apoi 
una de suprasolicitare psihică, mărită 
o dată cu apropierea turneului olim
pic. Ne întrebăm : care a fost rolul 
metodistului C. Florescu (specialist în... 
canotaj!) și al medicului lotului, dr. 
G. Cherebețiu, în sesizarea acestor 
stări și restructurarea corespunzătoare 
a planului de pregătire ? într-o vreme, 
dr. Cherebețiu a făcut unele observații, 
apoi s-a lăsat și el furat de rezultatele 
superioare obținute de jucători în pro
bele de control, ceea ce a generat mul
tă vreme automulțumire, în dauna ran
damentului moral-volitiv și a desăvîr- 
șirii procedeelor tehnice stăpînite mai 
bine de fiecare în parte. Bagajul lor 
de procedee tehnice era, cum se știa, 
incomplet, dar perfecționat putea să 
ne aducă totuși rezultate mult mai 
bune și în orice caz să ne scutească

după 
i-au fost

soiul de 
neprinei-

„uni- 
con- 

i a- 
mai
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de categoricele 0—3 din fața U.R.S.S. 
și Japoniei, la seturi sub 10.

Altă scădere a muncii de pregătire 
a constituit-o preocuparea inegală față 
de jucători. S-a insistat mai mult pe 
antrenamentul „titularilor" și mai pu
țin pe acela al „rezervelor", fapt care 
a dus în cele din urmă la anularea 
uneia din calitățile de bază ale echipei 
la „europenele" de acum un an: O- 
MOGENITATEA LOTULUI.

Multe dintre lipsurile echipei noastre 
masculine au ieșit la iveală și au 
fost combătute la vreme de noi, cu 
prilejul jocurilor de verificare, înce- 
pînd cu competiția internațională de la 
Constanța. Pornindu-se însă de la 
ideea că „echipa nu putea fi in cea 
mai bună formă atunci", aprecierile

bă asigurate meciuri mai grele în de
plasare — echipa s-a trezit într-un 
turneu de propagandă In... satele Ceho
slovaciei. Pentru că, spuneau antre
norii, nu se organiza nicăieri nici un 
turneu. Abia cînd s-au întors acasă au 
aflat însă că turnee importante avu
seseră totuși loc în străinătate, numai 
că vestea lor n-a ajuns pînă la ei!

Cu privire la ambele echipe

Dintre greșelile importante comise în 
anul olimpic și care explică, de aseme
nea, locurile necorespunzătoare ocupate 
de echipele noastre de volei în Japonia, 
mai trebuie amintite: excesiva centra
lizare a pregătirii și slabul ajutor,

PUNCTE DE VEDERE
critice nu au fost luate în seamă. A- 
ceasta, deși era lesne de înțeles că 
numeroasele servicii executate în fileu 
sau afară din teren, mingile ridicate 
în terenul advers și primirea 
tuoasă a serviciului nu puteau 
secință a neconcordanței datei 
lui cu aceea prevăzută pentru 
direa formei maxime, ci numai
gătrrii," cu un volum mare, e a'devărat, 
dar greșit orientate.

defec- 
fi con- 
turneu- 
dobîn- 
a pre

Cu privire la echipa feminină

In ciuda faptului că față de anii 
trecuți cantitatea de muncă depusă în 
pregătirea echipei a fost foarte mare, 
jocul prestat de voleibalistele noastre 
n-a marcat îmbunătățiri. Dimpotrivă! 
Se poate spune că echipa s-a prezen
tat la J.O. sub valoarea dovedită cu 
doi ani în urmă la campionatele mon
diale de la Moscova. In Japonia ea a 
prestat un volei demodat, la nivelul (și 
chiar sub nivelul) anilor 1955—1956, 
cînd jucătoare care și acum au Jost în 
lot (Doina Ivănescu, Sonia Colceriu, 
Natalia Todorovschi, Ana Mocanu) 
erau în plină formă. Or, de atunci și 
pînă acum voleiul mondial 
foarte mult.

Actuala stare
total afirmațiile justificative 
prilejul ședinței
dr. M. Georgescu, antrenorul princi
pal al reprezentativei feminine. Orien
tarea dată pregătirii de antrenorii M. 
Georgescu și N. Murafa a fost combă
tută chiar de jucătoarele din lot. De 
pildă, Doina Ivănescu, căpitana echi
pei, a asemuit îndelungata pregătire 
în comun și neglijarea participării la 
jocurile din campionatul republican cu 
„o seră în care s-au... crescut flori 
artificiale 1"
. Apreciind că locul 4 (din 6 țări par
ticipante) obținut la J.O. de echipa fe
minină este... mulțumitor, antrenorul 
echipei a uitat, se pare, că de la această 
întrecere au lipsit o serie de formații 
(Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. Ger
mană, R.P.D. Coreeană, R. P. Chineză) 
mult mai valoroase decît S.U.A. și Co
reea de sud, clasate în urma noastră, 
în fond, așa cum a reieșit și din dis
cuțiile purtate cu prilejul ședinței de 
analiză, jucătoarele noastre s-au dus 
la Tokio pentru... un meci, cu Polonia, 
considerîndu-se de la bun început că, 
în jocurile cu formațiile Japoniei și 
U.R.S.S., nu avem nici o șansă, iar 
S.U.A. și Coreea de sud practică un 
volei sub valoarea noastră. Cît de bine 
a fost pregătită echipa pentru această 
unică partidă o spune rezultatul întâl
nirii cu Polonia : 0—3 1 Mai poate fi 
socotit oare mulțumitor locul 4 î

de lucruri

de analiză

Citeva cuvinte

a evoluat

contrazice 
făcute cu 
de către

despre calendarul international

In perioada premergătoare plecării 
la J.O., cînd se asiguraseră condiții 
îmbunătățite de lucru, i s-a perfectat 
echipei feminine un turneu peste ho
tare oare nu a ajutat cu nimic pregă
tirii pentru J.O. Este vorba de turneul 
întreprins de reprezentativă în Ceho
slovacia unde, în afara unui meci cu 
prima selecționată a țării gazdă, echipa 
noastră a jucat numai cu formații din 
categoriile a Il-a și a IlI-a !... Iar me
ciul disputat în Olanda nu poate fi 
considerat mai mult decît o... plimbare 
de agrement. Așadar — în loc să ai-

cerut (și dat) de federația și co
legiul său de antrenori; neglijarea 
campionatului, care era în măsură să 
ofere jucătorilor și jucătoarelor posi
bilitatea de a-și păstra obișnuința cu 
atmosfera de concurs, de care i-a lipsit 
calendarul internațional de verificare, 
superficial alcătuit.

Dar, cauzele insuccesului de la To
kio, parte din ele arătate mai sus, nu 
trebuie căutate numai în 1964, ci și în 
urmă eu ani. Le vom nota pe cele mai 
importante: slaba preocupare pentru 
perspectivă care a frinat munca de 
selecție, la băieți și, mai cu seamă, 
la fete; preocuparea exagerată șt une
ori chiar exclusivă pentru diverse 
competiții internaționale (de exemplu 
pentru C.C.E.); implicit, subordonarea 
campionatului republican acestor în
treceri internaționale; preocuparea 
federației, a antrenorului federal în 
special, nu de ridicarea tuturor echi
pelor și în special a celor din provin
cie, rămase mult in urmă față de Ca
pitală, ci îndeosebi de problemele lo
turilor naționale și ale echipelor de 
club care urmau să ne reprezinte 
peste hotare; folosirea în loturi aproa
pe a acelorași jucători și jucătoare 
cu un bagaj incomplet de cunoștințe 
tehnico-tactice, cu deprinderi greșite, 
solid înrădăcinate și la care de ani 
de zile antrenorii se căznesc să per
fecționeze mijloacele tehnice care sini 
mai corect și mai bine stăpînite de 
fiecare jucător sau jucătoare în parte.

Munca nesatisfăcătoare de selecție 
și de pregătire în secțiile de volei ale 
cluburilor și asociațiilor sportive a dus 
la îndelungatele pregătiri în comun 
ale loturilor, făcute cu speranța că ast
fel retușările vor fi mai lesnicioase și 
mai eficiente. In aceasta stă mai cu sea
mă și explicația greutății, și deseori a 
imposibilității, de a practica un joc va
riat și cu un grad înalt de dificultate pen
tru adversar, oare nu e cu putință fără 
o m>are varietate de procedee tehnice 
temeinic însușite. Toate aceste lacune, 
e drept, pot fi contracarate cînd joci 
acasă, în fața publicului propriu, cu 
ajutorul calităților morale și de vo
ință ; mai greu însă peste hotare și 
cu atît mai greu 
slab pe plan 
s-au prezentat 
la Tokio ca și în 
ce echipa noastră
niciodată în străinătate succesul ma
xim, la „mondiale" sau la „europene".

fecționăm, lăsîndu-le cu răbdare să 
crească.

Să privim apoi cu seriozitate campio
natul republican, să nu-1 mai dăm 
peste cap de teama întîlnirilor inter
naționale. Federația, antrenorul fede
ral să se ocupe stăruitor de întărirea 
secțiilor și echipelor din țară, folo
sind cu mai multă chibzuință transfe
rările, pentru a organiza campionate 
echilibrate, fără cîștigători dinainte 
cunoscuți. Pentru titlul de campioană 
republicană să nu mai lupte cel mult... 
două echipe, ca în ultimii ani, ci cît 
mai multe dintre participantele la în
trecere.

După fărerea noastră, federația trebuie 
să îndrumeze și să controleze mai sis
tematic pregătirea din secțiile de volei 
ale cluburilor și asociațiilor sportive, 
apreciind cu exigență rezultatele acestei 
muncă. Ea nu va greși de loc mer- 
gînd cu măsurile pînă la SCOATEREA 
DIN CAMPIONAT A ACELOR ECHI
PE CARE SUB ASPECTUL VALORII 
NU SE VOR SITUA LA NIVELUL 
CERINȚELOR PRINCIPALEI COM
PETIȚII A ȚARII ȘI VOR PREZEN
TA IN CONTINUARE PE TEREN JU
CĂTOARE ȘI JUCĂTORI... PITICI 
SAU BUNI DE... PENSIE, PARTICI- 
PIND FORMAL LA ÎNTRECERE, CU 
GRIJA DOAR SA NU RETROGRA
DEZE.

în sfîrșit, să se ia măsuri împotriva 
antrenorilor care nu se străduiesc să 
descopere noi talente și să le promo
veze. Nepăsarea și lipsa de preocu
pare în această privință să aducă după 
sine sancționarea antrenorilor respec
tivi.

Iată, după părerea noastră, unele 
căi importante de redresare a voleiului 
nostru, pe care le considerăm că pot 
avea efecte

'Discuțiile 
întocmit de 
există toate

In completarea cronicii de luni
Penicilina—Voința 

S-au remarcat 
la Penicilina, 
Șchiopu. (I.

M. Cioc 
Căunei și 
iar de la 

BAC IV —

salutare.
ca și planul de măsuri 
federație, au arătat 
condițiile și hotărîrea

DEVA : Corvinul—Progresul Tîrgo- 
viște (F) 2—3 (13—15, 13—15, 15— 
4, 15—8, 11—15), la capătul unui 
ioc de mare luptă. (I. SIM1ON —■ 
coresp.).

IAȘI: 
(F) 3—1.
Marcu de 
Voința — 
coresp).

CLUJ. C.S.M.—Metalul , . .
3—0. Joc la discreția gazdelor, din a 
căror formație s-au evidențiat R. Pop, 
Ștefan și Marinca. (ȘT. TĂMAȘ — 
coresp.).

BRAȘOV : Știința—Ind. sîrmei C. 
Turzii (M) 3—0. Localnicii au învins 
mulțumită unui atac mai variat și 
unui blocaj prompt, prin care au re
zolvat cu succes problemele puse de 
adversari în ultimele două seturi. Cei 
mai buni de pe teren : Bidian, Io- 
nescu și I. Victor de la gazde, Paș- 
canu, Văleanu și Lăpăduș de la oas
peți. (C. GRUIA și C. D/ACCWESCU- 
coresp.).

PETROȘENI: Știința—Semănătoa
rea București (M) 3—1. Jucătorii re
marcați : Chibu și Șchiopu de la în
vingători, Ardelea și Schaffer de la 
învinși. (N. TAUTU — coresp.).

BUCUREȘTI: Din nou povestea 
— veche — a tabelei de marcaj. 
Absența acesteia a indispus o dată 
în plus spectatorii, îngreuind urmă
rirea normală a 
roșie—Sanitarul 
rat duminică în 
tînd nici stație 
cei prezenți au 
1 ‘ x 
tut, în funcție de... relațiile de care 
se bucura. Cine avea cunoștințe la 
masa foii de arbitraj li s-a adresat 
lor, fie prin semne, fie de-a dreptul 
prin întrebări strigate peste teren sau 
de sus, din tribună, profitînd de ră
gazul taimauturilor și schimbărilor. 
Aceștia s-au mai descurcat. Mai difi
cil le-a fost însă celor fără... relații 
și care au trebuit sau să țină sin
guri evidența soorului sau șă apeleze 
la vreun spectator vecin amabil, mai 
gospodăros și mai operativ.

Serios vorbind, de cîte ori va mai 
fi nevoie să atragem atenția organiza
torilor asupra necesității rezolvării u- 
nei probleme atît de simple ? Cre
dem că e timpul să fim scutiți de 
nevoia unei noi reveniri. (— C. F.—).

Pitești (M)

meciului feminin FI. 
Tg. Mureș, desfășu- 
sala Recolta. Neexis- 
de radioamplificare, 

aflat evoluția scoru
lui... pe apucate, fiecare cum a pu-

cînd te prezinți 
moral - volitiv, cum 

voleibaliștii noștri, 
alte ocazii. Iată de 

masculină n-a reușit

Propuneri pentru viitor

Ele decurg de fapt din cele de mai 
sus. Problemele pot fi rezolvate numai 
prin instaurarea unei munci răbdătoa
re și temeinice de perspectivă, prin al
cătuirea unor loturi cu accent pronun
țat pe tinerețe, gabarit și deprinderi 
tehnice corecte, în raport cu cerințele 
voleiului mondial.

O dată noile loturi alcătuite, să nu 
ferim echipele reprezentative de întâl
niri cu formații de valoare și astfel 
să le rodăm, să le călim, să le per-

cesară ridicării voleiului nostru 
locul cuvenit.

Rodica Niculescu (Sanitarul Tg. Mureș) iese învingătoare in lupta cu blocajul 
jucătoarelor de la FI. roșie București.

Foto : F. Romușan
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DIN CARNETUL CRONICARULUI
» UN GEST INADMISIBIL 9 REVENIRE SPECIALA PENTRU 
AOTOC • CAUZE SI EFECTE • RĂSPUNS LA TREI TNTREL 
ÂRI O SA SE TERMINE CU „BĂTUTA PE LOC" • TRASUL 
A POARTĂ O PROBLEMĂ CHEIE IN FOTBALUL NOSTRU

• CITEVA CIFRE
Nota de mediocritate in care s-a 

•sfâșurat partida de la Arad, dintre 
'.T.Ă. și Crișul Oradea, a fost com- 
letată și de alte aspecte, pe care le 
rmncdăm in rîndurile de mai jos.
• Antrenorul orădenilor. Anton Zi

dii, aflat în incinta terenului a ară
ți cum... nu trebuie să se comporte 
n antrenor. In timpul meciului el
dat dovadă de nervozitate, a strigai 

tniinuu la fotbaliștii echipei sale, 
'upă cum se știe, există un regula
ment al federației de specialitate care 
idică precis locul unde trebuie să 
tea antrenorul In timpul focului, 
nion Zilahi a călcat aceste indicații, 
a plimbat tot timpul pe marginea 
renului, dlnd „sfaturi" (de ton... să 
u mai vorbim) fotbaliștilor săi. Dacă 
icătorii Crișului au nevoie de sfaturi 
să recunoaștem că da), atunci de ce 
u le dă îîrtimpul ședințelor de antre- 
ament 2
• La ‘încheierea partidei un alt 

sped neplăcut. In drum spre ca
ne, tov. Eugen Grecser, din condu
cea secției de fotbal a U. T. A.,
avut o atitudine cu totul inadmisi- 

lă față de arbitrul inillnirii, Adrian 
lacovei, din Bacău. Fire irascibilă, 
ugen Grecser l-a bruscat pe cortdu- 
itorul meciului / Ce exemplu poate 
mstitui pentru jucători un asemenea... 
mducător ?
• La stadionul din Arad nu se 

sigură condiții bune de lucru ziariș- 
lor. In incinta stadionului arădean 
u există nici un loc rezervat pentru 
ariști, ca să nu mai vorbim de o 
asă a presei

ION OCHSENFELD
★

Pe tabela de marcaj, în min. 66, sco
li era favorabil ieșenilor: î'—0. Jucă
rii de la Steaua exercitau o presiune 
i mai accentuată la poarta lui Con- 
antinescu pentru a obține egalarea. 
n fault sancționat la aproximativ 40 ni

Repede, să mai marcăm un gol, 
l timp Moțoc face „conversație" 

cu arbitrul I
Desen de Neagu Rădulescu

poarta echipei C.S.M.S. îl nemulțu- 
eșie pe Moțoc, care lasă jocul baltă 
se duce să discute cu arbitrul (I) In 

np ce Moțoc se agita în fața condu- 
torului de joc, balonul pornise în 
rsă. O pasă la Creiniceanu, un drib- 
ig scurt, o centrare precisă la Pavlo- 

i care, fără Moțoc în față, a marcat 
stingherit. Totul a durat 10 secunde, 
oțoc nici n-a văzut faza. Discuta eu 
bitrul. De aceea i-am descris-o 
um...

★
• Scriam ieri că Farul a jucat 
iperficial. Acest calificativ voia să 
irbească despre lipsa de greutate

Părerea arbitrului
în legătură cu faza controversată care 
dus ia înscrierea golului egalizator de 
tre echipa Petrolul în meciul susținut 

Dinamo Pitești, am considerat nece- 
r să solicităm și părerea arbitrului 
ihai Popa. Iată ce ne-a declarat el : 
lingea trimisă puternic ăe Moldovea- 
4 (aflat într-o poziție laterală față ăe 
>arta adversă) a lovit partea inferioară 
barei transversale și, luînd o trai ee

rie curioasă, din cauza efectului, a 
•,zut in spatele liniei porții — deci în 
iartă — reintrînd apoi în teren. Aflat 

suprafața de pedeapsă la o distanță 
t circa 10—12 m. lateral — poziție pe 
'.re o menținusem de la executarea u- 
>i lovituri de colț — am văzut clar 
umul parcurs de minge si am acordat 
d. Hotărîrea mea a fost spontană și 
n indicat repunerea mingii în joc de 

centrul terenului. Jucătorii piteșteni 
i-au cerut să-l consWt pe arbitrul de , 
lie Gh. Dulea, însă fiind mai aproape j 
> fază decît arbitrul de linie, am con- : 
d^rat inoportună consultarea cu el. In i 
Iul acesta mi-am asumat răspunderea ' 
fală pentru acordarea unui gol mar- i 
it în condiții regulamentare". i 

în joc a fotbaliștilor de pe malul 
mării.

Principala deficiență a jocului con- 
stânjenitor a constat în lipsa unei 
idei tactice în apărare. Fundașul cen
tral Stancu și-a părăsit deseori pos
tul oreînd un cîmp de joc favorabil 
dinamoviștilor, care și-au infiltrat 
majoritatea acțiunilor pe acest spațiu. 
De aici și intervențiile hazardate ale 
lui Tîlvescu și Gref, care erau în 
majoritatea timpului cu o „mutare în 
minus" față de adversarii lor.

• O altă observație se referă la 
jocul atacanților. Așa cum arătam în 
cronica noastră de ieri, constănțenii 
au reușit să creeze o serie de faze 
din care puteau să marcheze goluri. 
Dar, Ologu, Tuf an, Mănescu și cei
lalți nu și-au luat răspunderea să 
tragă la poartă, preferind să paseze 
în continuare, iar cînd s-au decis 
totuși, au șutat defectuos. Iată de ce 
considerăm că la ședințele de antre
nament, trasul la poartă din orice 
poziție trebuie să fie obiectivul prin
cipal la Farul Constanța, ca și la 
celelalte echipe.

P. VALENTIN
★

Una din partidele interesante ale 
etapei consumate duminică s-a desfă
șurat la Craiova, opunînd echipele 
Știința și Minerul Baia Mare, ambele 
promovate anul acesta în prima cate
gorie. Cum a fost jocul ? Cum a jucat 
Știința 1 Dar Minerul ? La aceste trei 
întrebări ne-a răspuns ALEXANDRU 
ENE, observator federal : „Știința Cra
iova și Minerul Baia Mare au furnizat 
o partidă de bun nivel tehnic. In pofida 
terenului greu, jucătorii s-au mișcai eu 
ușurință, creînd faze de toată frumu
sețea. Studenții au meritat victoria. Ei 
au desfășurat un joc dinamic, spectacu
los, inițiind numeroase atacuri și con
traatacuri. Bărbulescu și Bîtlan au stă- 
pînit mijlocul terenului, iar înaintașii 
centrali — Eftimie și Sflrlogea — s-au 
înțeles bine, combinlnd cu subtilitate.

De obicei echipele oaspe obișnuiesc 
să se apere supranumeric. Minerul a 
fost o excepție. A acționat deschis, 
dvtnd perioade de dominare in care și-a 
creat bune situații de gol. O deficiență 
comună ambelor echipe: trasul la poar
tă, procedeu tehnic asupra căruia jucă
torii trebuie să insiste la antrenamente. 
In această direcție, antrenorii celor 
două echipe trebuie să afecteze mai 
mult timp In orele de antrenament aces
tui procedeu tehnic, pentru că dacă 
vrei să marchezi goluri, trebuie neapă
rat și să șutezi la poartă, ori, în acest 
sens, ambele echipe au dovedii lipsuri 
serioase".

ir
In cele 14 echipe de categoria A au 

evoluat duminică aproape 150 de jucă
tori. In această etapă s-au jucat în 
total 630 de minute, adică 10 ore și 
jumătate, timp în care s-au marcat 
...15 goluri! Patru echipe, Minerul, 
Steagul roșu, Progresul, Știința Cluj 
n-au reușit să înscrie nici un punct. 
Cu alte cuvinte, 44 de jucători au 
alergat degeaba pe teren. Ce arată 
acest lucru ? Ineficacitatea exasperantă 
de care dau dovadă cea mai mare 
parte dintre fotbaliștii noștri de prima 
categorie, jocul demodat pe care îl 
practică încă multe dintre echipele 
noastre. In această direcție antrenorii 
— și ne referim la toate categoriile — 
sînt datori să ia urgente măsuri pen
tru lichidarea serioasei lipse care mai 
dăinuie în fotbalul nostru — trasul 
la poartă. Ei au obligația de a insista 
și mai mult la antrenamente asupra 
acestui capitol, de a obișnui pe jucă
tori să șuteze din mișcare, de pe loc, 
din orice poziție, să nu aștepte „mo
mentul ideal". Un bun fotbalist tre
buie să știe că arma cea mai impor
tantă cu care se cîștigă un meci nu 
este „bătuta-n loc" pe metru pătrat, 
ci jocul ofensiv, încheiat cu șuturi pe 
poartă.

Rezultate din campionatul republican de juniori
Metalul Hunedoara ■— Electroputere 

Craiova 3—1 (0—1), Minerul Deva — 
Jiul Petrila 0—4 (0—1), C.F.R. Paș
cani — Viitorul Suceava 3—0 (nepre- 
zentare), A.S.M.D. Satu Mare ‘— Mine
rul Bihor 1—0 (1—©), Muscelul Cîm- 
pulung — Dinamo Pitești 1—0 (0—0). 
Știința Timișoara ■— C.S.M. Reșița 
2—0 (1—0), Clujeana — Soda Ocna 
Mureș 3—1 (1 — 1), Portul Constanța — 
Farul Constanța 3—0 (1—0), Rulmen
tul Brașov — C.S.M. Sibiu 3—1 (2—1). 
Steagul roșu Brașov — Chimia Făgă
raș 1 — 1 (6—1), Faianța Sighișoara — 
Textila Sf. Gheorghe 3—0 (Reprezenta
re), Textila Buhuși — Foresta Fălticeni

BULETINUL CATEGORIEI B
• Unirea Rm. Vlicea a trecut din nou pe locul I • Slderurgistul Galați Și Dinamo Bacău au pierdut la scor
• Deși învinsă, Recolta Cărei conduce cu un punct 9 Știința Timișoara șl Jiul Petrila vin tare... din urmă

• Nici o victorie In deplasare din 14 partide

SERIA I

ȘTIINȚA BUCUREȘTI — CON
STRUCTORUL BRĂILA (2—2). La 
prima sa evoluție în Capitală, forma
ția brăiileană a lăsat o impresie destul 
de frumoasă prin jocul său însuflețit; 
în special în repriza a doua. Conduși 
în două rînduri, oaspeții, luptînd pen
tru fiecare minge, au reușit să egaleze. 
Este semnificativ faptul că cel de-al 
doilea gol l-au înscris cu două secunde 
înainte de sfîrșitul meciului!

Studenții bucureșteni au nemulțu
mit din nou prin jocul lor lipsit de 
nerv, fără nici o orientare tactică. De 
multe ori înaintașii s-au aflat aproape 
toți în aceeași parte a terenului, în 
loc să desfășoare jocul pe extreme. De 
altfel aceasta este o veche meteahnă 
a atacanților Științei.

Golurile înscrise de bucureșteni se 
datoresc mai mult greșelilor apărării 
adverse. La primul gal (min. 33), fun
dașul brăiilean Stoica a luftat, iar 
Wetzer, atent, a reluat în plasă; la 
cel de al doilea (min. 78) Șașcă a 
tras de la 30 m, portarul Ursache — 
incomodat de soarele puternic — n-a 
putut prinde balonul. Punctele oaspe
ților au fost realizate în min. 65 de 
către Cazan, care a prelungit în poartă 
balonul lovit cu capul de către Ca- 
zacu și în min. 90 de către Adam, la 
o ieșire inoportună a portarului bucu- 
reștean Manta.

Foarte bun arbitrajul lui Octavian 
Comșa (Craiova), care a condus echi
pele : ȘTIINȚA : Manta — Anton, Ur- 
seanu, Ghegheșan, Rădulescu — Cicu, 
Ene — Vasilescu, Păiș, Wetzer, Cior- 
noavă (Șașcă). CONSTRUCTORUL: 
Ursache — Bălan, Stoica, Moroianu, 
Broscățeanu — Costache, Adam — 
Coteț (Dudaș), Cazacu, Cazan, Birn.

C. DUMITRIU

ȘTIINȚA GALAȚI — DINAMO 
BACAU (4—1). Prima repriză s-a ter
minat în avantajul oaspeților, în ur
ma golului înscris de Nedelcu în min. 
23. După pauză gălățenii joacă cu mai 
mult elan, au mai multă claritate în 
acțiuni și speculează prompt greșe
lile de apărare ale adversarilor. Ast
fel, studenții reușesc să înscrie de 
patru ori prin Găinaru (min. 63), 
Stăncuiescu (min. 65 și 88) și Neagu 
(min. 89). De menționat jocul dur 
practicat de dinamoviști în repriza se
cundă, ca și atitudinea nesportivă a 
portarului Ghiță (Dinamo). A condus 
slab A. Popa (Cluj). (S. Constantines- 
cu și T. Siriopol-coresp.).

C.F.R. PAȘCANI - SIDERURG1S- 
TUL GALAȚI (4—1). Meci de fac
tură tehnică slabă, dar atractiv prin 
numeroasele faze de poartă. Liderul 
seriei I nu a putut rezista presiunii 
ferovîariloi și a cedat de multe ori 
în apărare permițînd atacanților de 
la C.F.R. să înscrie prin Rozorea (min. 
27 și 49), Atanasiu (min. 20) și Ni- 
țescu (min. 78). Singurul gol al Si- 
derurgistului a fost realizat de Stă- 
tescu, în min. 47. A arbitrat bine Va- 
sile Duma (Buc.). (Constantin Enea- 
coresp.).

C.F.R. ROȘIORI — TRACTORUL 
BRAȘOV (2—0). Partida a fost fru
moasă, ambele echipe jucînd deschis. 
Gazdele, cu o linie de atac mai insis
tentă în fazele de finalizare, au cîș- 
tigat pe merit. Brașovenii au fost mai 
buni în tâmp, dar au avut un atac 
ineficace. Au marcat: Bogdan (min. 
1) și Leahevici (min. 90). N. Mihăi-

4—2 (3—0), Dinamo Moldova Iași — 
Ceahlăul- P. Neamț 2*—0 (1—0), Rul
mentul Bîrlad — Fructexport 2-z-0 
(0—0), Victoria P. Neamț — Metalul 
Rădăuți 5—2 (1—2), C.F.R. Roșiori — 
Minerul Cîmpulung 1—1 (1—0), Meta
lurgistul Baia Mare — Flamura roșie 
Oradea 2—1 (2—0), Minerul Baia Mare 
— Forestiera Sighet 3—0 (neprezenta- 
re), Electrica Fieni — Victoria Giur
giu 3—1 (1—0), Dinamo București — 
Progresul București 0—0, l.R.A. 2 Tg 
Mureș — C.S.Ș. Cluj 1—2 (0—2), Fla
căra Moreni — Metalul București 1—0 
(1-0).

lescu (Buc.) a condus cu competență. 
(T. Negulescu-coresp.).

METALUL T1RGOVIȘTE — CHI
MIA FAGARAȘ (4—2). Joc dinamic, 
spectaculos. Metalurgiștii au dominat 
în majoritatea timpului. Ei au concre
tizat de patru ori prin Constantin 
(min. 16, 46, 67) și Ionescu II (min. 
57). Dugp scorul de 0—4 oaspeții au 
avut cîteva contraatacuri reușite, re- 
ducînd din handicap prin Vatani (min. 

Faza premergătoare înscrierii golului egalizator al brăilenltor: portarul stu
denților, Manta, a ieșit inoportun aproape de linia careului de 16 m, dar 
Adam, deși încadrat de fundașii Rădulescu și Ghegheșan, a fost mai iute 

și a înscris în

68) și Nițu (min. 75). A arbitrat co
rect Gh. Manele (Constanța). (M. 
Avanu-coresp.).

UNIREA R. VILCEA — POIANA 
CIMP1NA (1—0). Spectacol sportiv 
de calitate mulțumitoare. Gazdele — 
mai insistente în acțiuni — au obți
nut o victorie meritată. Scorul putea 
fi mai mare dacă Gibea, Mateescu sau 
Marinescu nu ratau numeroase ocazii 
clare. în repriza a doua Poiana pre
sează, dar atacanții ei sînt impreciși 
în șuturi. In min. 85, lordache a ratat 
cea mai mare ocazie de egalare. Uni
cul punct al întîlnirii a fost înscris 
în min. 46 de Frățîlă, la un corner 
executat de Mihăilescu. A arbitrat bine 
Mircea Cîțu (Buc.). (D. Roșianu-
coresp.).

FLACĂRA MORENI — METALUL 
BUCUREȘTI (2—I). Golurile au fost 
marcate de Lalu (min. 29) și Albină 
(min. 53 din 11 m), respectiv Enache 
(mim. 42). Arbitrul C. Alexandru (Iași) 
a condus foarte slab, lăsînd jocul prea 
liber, deplasîndu-se greoi pe teren etc. 
(Gh. llinca-coresp.).

SERIA A II-A

GAZ METAN MEDIAȘ — C.F.R. 
TIMIȘOARA (1—0). Meci de mare 
luptă încheiat cu victoria meritată a 
gazdelor. în repriza I medieșenli au 
dominat, dar n-au putut concretiza din 
cauza impreciziei în trasul la poartă. 
Timișorenii s-au apărat cu îndîrjire 
dar cu toate acestea n-au putut îm
piedica marcarea unui gol de către 
Zanca (min. 56). A arbitrat bine G. 
Vasilescu-București. (Z. Rîșnoveanu- 
coresp.).

JIUL PETRILA — A.S.A. TG. MU
REȘ (7—0). In pofida terenului des
fundat fotbaliștii din Valea Jiului s-au 
mișcat foarte bine, dominîndu-și net 
adversarul. Mureșenii au evoluat la un 
nivel cu totul necorespunzător. Au în
scris : Libardi (în min. 28, 55, 63 și 86), 
Vlad (14), Martinovici (89) și Bartok 
(33 — autogol). în min. 69 gazdele 
au ratat o lovitură de la 11 m prin 
Cazan. A arbitrat bine V. Paladescu 
(Galați). (S. Băloi și I. Zamora- 
coresp.).

ȘTIINȚA TIMIȘOARA — C.S.M. 
REȘIȚA (3—1). Studenții au practicat 
un fotbal de calitate. R. Lazăr și Ma- 
nolache au fost cei mai buni înaintași 
ai echipei. Oaspeții au jucat bine în 
cîmp dar au greșit în acțiunile de fina
lizare. Pentru Știința au marcat Mi- 
hăilă (min. 2), R. Lazăr (28) și Ma- 
nolache (81), iar pentru C.S.M. Scîn- 
teie, în min. 82. (I. Joana-coresp).

VAGONUL ARAD — INDUSTRIA 
| S1RMEI C1MPIA TURZII (4—1). Du- 
I pă o repriză excelentă (scorul la pau- i

ză — 4—1), arădenii au slăbit ritmul 
în partea a doua a meciului. Golurile 
au fost înscrise de Petschowski III 
(min. 21, 44), Schweilinger (15), Ma- 
cavei (31), respectiv, Husar (8). (Șt. 
lacob-coresp.).

CLUJEANA — MINERUL LUPENI 
(4—1). Clujenii au practicat un joc 
bun, îndeosebi la începutul meciului, 
cînd, în ma,i puțin de un sfert de oră, 
conduceau cu 3—0 (Stanoiu — min.

poarta goală.
Foto : T. Roibu

I, 8 și 13). In repriza a doua minerii 
și-au revenit și au echilibrat jocul. In 
această parte, pentru Minerul a în
scris Cotroază, iar pentru gazde ace
lași Stanciu (min. 82). (T. Ba.ra- 
coresp.).

A.S.M.D. SATU-MARE — C.S.M. 
SIBIU (2—0). A fost un joc în care 
au abundat greșelile tehnice și neregu- 
laritățile. Golurile au fost marcate de 
Mesaroș (min. 48) și Gavrilă (89). în 
min. 35, fundașul sibian Ene și ata
cantul sătmărean Tiron au fost elimi
nați din joc pentru lovire reciprocă. 
Arbitrul bucureștean Mircea Sadoveanu 
a condus bine această partidă. (A. 
Verba-coresp.).

A.S. CUGJR — RECOLTA CĂREI 
(2—0). Gazdele au reușit să învingă 
liderul seriei, prestînd un joc de 
calitate. Atacul — bine sudat — 
a combinat inventiv, iar apărarea a 
fost totdeauna la post. Deși învinsă, 
Recolta a lăsat o bună impresie. Punc
tele au fost înscrise de Kiss (min. 35) 
și Lazăr (67). A arbitrat foarte bine 
Z. Drăghici (Constanța). (Al. Vilcea- 
nu-coresp.).

DE LA f. fi. FOTBAL
Luînd în discuție cauzele care au 

făcut ca o serie de meciuri să nu se 
dispute, F. R. Fotbal a hotărît urmă
toarele :

Jocul Minerul Deva—Electroputere 
Craiova (categoria C, seria Vest) a 
fost reprogramat ia data de 26 noiem
brie, la Deva. Meciul nu s-a disputat 
pentru că arbitrul n-a admis ca 4 
jucători craioveni să ioace cu toate că 
aceștia au prezentat dovada că făcu
seră vizita medicală în termenul sta
bilit. Ei n-aveau însă viza respectivă 
pe legitimații.

Partida Pandurii Tg. Jiu—Metalul 
Hunedoara (categoria C, seria Vest) din 
20 septembrie a fost omologată cu 
3—0 pentru Pandurii, deoarece Meta
lul Hunedoara nu a dovedit că jucă
torii săi făcuseră vizita medicală pe 
semestrul 11/1964. Pentru același motiv 
a fost omologat cu 3—0 pentru Dina
mo Moldova Iași, jocul Dinamo Mol
dova Iași—Viitorul Suceava (catego
ria C, seria Est) din 11 octombrie.

Meciul A. S. Cugir—Jiul Petrila 
(categoria B, seria a Il-a) a fost omo
logat cu 3—0 pentru A. S. Cugir.



^SERIMĂ

Echipa S.P.C. a cucerit
nCupa de toamnă"

Ultima etapă din cadrul preliminariilor La Carainamil Buștes

de
Și

trăgători au luat 
duminică, în sala 
stadionului Repu-

Aproape 50 
parte, sîmliătă 
de sub tribunele 
blicii, la concursul de scrimă orga
nizat de asociația sportivă S.P.C. 
(Sfatul popular al Capitalei) și dotat 
cu „Cupa de toamnă".

A fost un concurs deosebit de in
teresant, bogat în surprize. Astfel, în 
proba de spadă, după „căderea", încă 
din primul tur din calificări, a lui 
Gavrilescu (Progresul), un alt preten
dent la locul I, Al. Istrate (S.P.C.) 
n-a reușit să se califice în turneul 
final de 4. Proba a revenit tînărului 
reprezentant al clubului Progresul, 
Sergiu Ciocodeică. El și-a depășit net 
principalul adversar din finală, pe Gh. 
Tomiuc (Steaua), cu 5—2. Tomiuc s-a 
clasat pe locul 2. Pe locul 3 — spa
dasinul Iulian Beju (Universitatea).

In proba de floretă feminină, vic
toria a fost obținută de trăgătoarea 
Nella Baciu (Administrația Bazelor 
Sportive Școlare). O frumoasă compor
tare a avut și Doina Low (Progresul), 
clasată pe locul secund. Locul 3 l-a 
ocupat tot o reprezentantă a 
lui Progresul, Lucia Popa.

In sfrrșit, proba de sabie, 
fost dominată de trăgătorii 
S.P.C., a revenit trăgătorului 
țiu Mihădeanu. Un singur sabrer, Lu
cian Glișcă (Steaua) a încercat să se... 
strecoare în rîndul finaliștilor, dar fără 
succes. El avea să ocupe locul 7... In 
urma lui Mihăileanu s-au clasat cole
gii lui de la S.P.C., Mihai Sandu și 
Ștefan Weissbock.

Prezentând lotul cel mai omogen și 
dispunînd de cei mai mulți partici
pant (50 la sută), asociația sportivă 
S.P.C. a acumulat cel mai mare punc
taj și a cucerit „Cupa de toamnă". 
Clasament final : 1. S.P.C. — 73 p; 
2. Progresul — 39 p ; 3. A.B.S.S. — 
17 p ; 4. Steaua — 14 p ; 5. Univer
sitatea — 12 p; 6. Știința — 3 p.

campionatului pe echipe

Brăileanul P. Covaliov (dreapta) a reușit, duminică, să-l întreacă la puncte 
pe ainamovistul A. Verde#.clubu-

care a 
de la 

Lauren-

ORADEA 15 (prin telefon). — Echi
pa locală, A.S.A. Oradea, a confir
mat în ultima etapă forma bună din 
etapele anterioare, întrecînd cu 24—16 
pe principala sa adversară — Mine
rul Banat.

Iată rezultatele tehnice în ordinea 
categoriilor : I. Lungu (A.S.A.) m.n.
S. Popovici (M), I. Streche (M) b.p.
T. Szabo (A.S.A.), P. Petre (A5.A.) 
b.p. M. Bucși (M) ; în cel mai fru
mos meci al galei, F. Lovași (A.S.A.) 
b.p. C. Szabo, D. Vituș (A.S.A.) m.n. 
P. Păcttraru (M), I. Nyiri (A.S.A.) 
b. ab. II V. Bocănel (M), C. Conceag 
(A.S.A.) b.ab. I M. Moldoveana (M), 
N. Ciabo (A.S.A.) b.ab. I A. Făgă- 
tășan (M), T. Cîrcioran (M) b.ab I 
Șt. Bont (A.S.A.), Șt. Sentanay 
(A.S.A.) b.ab. II I. Enache (M).

I. Ghișa — coresp. reg.

Foto : V. Bageac
TIMIȘOARA 15 (prin telefon). 

Formația locală, C.F.R. U.M.T., a 
pieidut în fața dinamoviștilor craio- 
veni. Scorul categoric (24—13) este 
însă și urmarea faptului că echipa lo
cală n-a avut reprezentanți la cate
goriile muscă și semigrea. Cel mai 
fiumos meci al galei l-au furnizat 
„semiușorii" FI. Pătrașcu (D) și I. 
Costin (U.M.T.). Meciul s-a terminat 
la egalitate.

Iată celelalte 
categoriilor : I.

In reuniunea de duminică, din sala 
Giulești, rapidiștii au reușit o nouă 
victorie în fața dinamoviștilor din 
Brașov. Rezultat final : 23—15. Cele 
mai frumoase meciuri au fost : T. 
Kinceș (D) m.n. I. Mageriu (R), 
1. Grăfdeanu (D) b.p. 1. Leov (R).

Iată celelalte rezultate în ordinea 
categoriilor : Șt. Ispas (R) b.p. C. 
Momoiu (D), R. Șerban (R) b.ab. I 
N. Streașină (D), R. Alexia (R) b.p. 
A7. Oprea (D), P. Radu (R) b.p. I. 
Ilaioș (D), Gh. Vlad (R) b. ab. I 
I. Petre (D). N. Inga (D) b.ab. I 
L. Mocanii (R), N. Paraschiv (R) 
b.p. N. Enciu (D), D. Filip (R) b.ab. 
I L. Suciți (D).

Cu această etapă s-au încheiat în
trecerile preliminarii din cadrul cam
pionatului republican de box pe e- 
chipe.

S-au calificat în turneul final ur
mătoarele formații : Progresul Brăila, 
Dinamo București, Steaua, Construc
torul Galați, Dinamo Craiova, Mus
celul Cîmpultmg Muscel, A.S.A. Ora
dea și Metalul Bocșa Romînă. Aceste 
opt echipe se vor întrece în turneul 
final, în două grupe alcătuite astfel: 
Seria I : Progresul Brăila, Dinamo 
București, Dinamo Craiova, A.S.A. 
Oradea. Seria a II-a : Steaua, Con
structorul Galați, Muscelul Cîmpulung 
Muscel, Metalul Bocșa Romînă.

m.t.

— t. el. —

De la I.E.B.S
O Patifloatul artificial din parcul 

„23 August" este deschis săptămîna 
aceasta pentru patinaj public în zilele 
de jei și sîmbătă orele 17 — 19 și 
duminică orele 10— 13 și 15—17.

® La patinoar funcționează un curs de 
inițiere în patinaj pentru copii între 
6 și 14 ani. înscrieri și informații la 
patinoar.

® La 'bazinul acoperit Floreasca func
ționează un curs de inițiere la înot 
pentru copii. înscrieri și informații 
la bazin.

C. L. MUSCEL 15 (prin telefon). 
Peste 1 000 de spectatori au aplaudat, 
în sala căminului cultural din Apa 
Sărată, victoria boxerilor musceleni, 
în ultima etapă a preliminariilor. Ei 
au învins formația din Iași, cu scorul 
de 26—13.

Iată rezultatele 
categoriilor 4 P. 
b.p. V. Popa (M),
I A. Vngureanu 
mai frumos meci al galei, Gh. Badiu 
(M) b.p. Gh. Moroni (C.S.M.S.), Gh. 
Vieru (C.S.M.S.) b.p. I. Marin (M), 
Gh. Manea (M) b.ab. II Oh. Burdu- 
șan (C.S.M.S.), A. Pițigoi (M) b.ab.
II C. Paznicu (C.S.M.S.), Gh. Ciurea 
(M) câștigă fără adversar, Gh. Maidan 
(M) bab. 
N. Traian
(C.S.M.S.), 
Dumitroaie

tehnice în ordinea 
Onofrei (C.S.M.S.) 
Șt. Mihai (M) b.ab 
(C.S.M.S.) ; în cel

I C. Haraga (C.S.M.S.), 
(M) b.ab. I V. Stratulat 
I. Ivan (M) b.ab. I T. 
(C.S.M.S.).

rezultate în ordinea 
Manea (D) b.p. E. 

Gale (U.M.T.), C. Bmuliuc (D) b.p. 
Fr. Lazăr. (U.'M.T.), O. Baciu (D) 
b.p. I. Marconi (U.'M.T.), I. Enache 
(D) b.ab. I A. Coszo (U.'M.T.), N. 
Moț (D) b.p. A7. Pictor (U.M.T.), P. 
Mentzel (U.M.T.) b.ab. II Gh. Buza
ta (D), G. Schubert (U.M.T.) b.desc. 
C. Bilă (D).

Al. Gross — eoresp. regional

REȘIȚA 15 (prin telefon). Pugi- 
liștii de la C.S.M. au obținut o pre
țioasă victorie în fața celor de la 
Progresul București. Scor final 18—17. 
Cel mai disputat meci a fost cel de 
la categoria pană, dintre N. Puiu 
(P) și C. Ciontu (C.S.M.). Puiu a 
reușit, numai în ultima repriză, să 
acumuleze avantajul necesar victoriei.

Iată celelalte rezultate în ordinea 
categoriilor: I. Pop (C.SM.) b.p. V. 
Nițoi (P), P. Nedelcea (C.S.M) câș
tigă fără adversar, D. Fieraru (P) 
b.p. D. Curiman (C.S.M.), C. Rusu 
(P.) b.p. I. Borcescu (C.S.M.), I. II o- 
doșan (C.S.M.) b.ab. III M. Telefon 
(P), N. Padina (C.S.M.) — I. Marin 
(P) — amîndoi descalificați. D. Șan- 
dru (C.S.M.) b.p. Gh. Constantin (P), 
Gh. Simian (C.S.M.) m.n. E. Schnap 
(P), Gh. Negrea (P) b.ab. I Gh. Crean
gă (C.S.M.).

Viorel Popescu — coresp. I. Plăvițiu

pregătirile au îitcepul
dar numai

pe jumătate...
Zăpada căzută de curînd în Buci 

s-a așternut într-un strat „de-o zi" 
în Bușteni, vrând parcă să aminteai 
schiorilor asociației Caraimanul 
noul sezon se apropie cu pași rept 
Ea a găsit îiisă în toiul, antrenami 
telor doar o parte dintre sporti 
localnici și anume pe specialiștii p 
belor alpine.

Cei 10 băieți și 4 fete (de ce a 
de puțini ?....) se pregătesc încă < 
luna septembrie, de trei ori pe ss 
tămînă, sub conducerea schioru 
fruntaș Mircea Enache, remarcându 
în mod deosebit tinerii Nicolae M 
doveanu, Eugen Șandru, Mariana l 
lan și Victoria Ciupală.

Fondiștii, în schimb, nu au ieșit 
teren nici la ora actuală I Antreno 
Iot, maestrul sportului Manole Aid 
cu, nu a efectuat nici un fel de p 
gătire, deși acest lucru se impur 
de multă vreme. Oare așa se pot 
păstra frumoasa tradiție a schiului 
fond din orașul de la poalele Car 
manului ?

Ce părere are consiliul asociaț 
Caraimanul ? Nu crede că este ca
să intervină pentru ca întreaga sec 
de solii să-și desfășoare în bune cc 
diții activitatea de pregătire pe usc 
fără de care nu sînt posibile rezi 
țațele bune în timpul iernii ?

DUMINICA, CONCURS SPECIAL PRONOSPORT
De ieri a început depunerea bule

tinelor la concursul special PRONO
SPORT de duminică 22 noiembrieSPORT de 
1964.

La acest concurs se aplică o nouă 
si originală formulă tehnică de atri
buire a premiilor suplimentare.

Renunțarea la cupoane și atribui
rea premiilor suplimentare pe bază 

cel mai 
formule. 
4 meciuri 
un auto-

formulă tehnică de atri-

de pronosticuri, constituie 
imnortartt element al noii

Prin indicarea a numai 
din 12 se poate obține 
turism.

Fiecare buletin va avea 
mere de participare la tragerea la 
sorți, oîte variante întregi a jucat pe 
buletinul respectiv.

Pentru premiile suplimentare în 
obiecte se alocă din fondul special 
a! întreprinderii o sumă fixă de lei 
109 000, indiferent de vînzarea rea
lizată.

Pentru premiile suplimentare în bani, 
atribuite tuturor buletinelor care au 
indicat exact cele 4 meciuri, se alocă 
din fondul special al întreprinderii, o 
sumă variabilă, în funcție de vînzarea 
realizată, reprezentînd 25% din fondul 
de premii obișnuit de la concursul 
special respectiv.

Pentru premiile obișnuite se stabi
lesc cele 12 pronosticuri de 1, X 
sau 2.

atîtea nu-

SPORTUL POPULAR
Pag. a 6-a Nr. 4558

cu o singură variantă puteți 
șanse de cîștig.
acum programul concursului 
PRONOSPORT din 22 noiem-

Deci 
avea 3

Iată 
special
brie 1964 :

Industria sîrmei C. Turzii—Jiul Pe- 
trila

A. S. Cugir—Știința Timișoara
C.S.M. Reșița — Recolta Cărei

PRONOSPORT din 22 noiembrie 1964, 
întruoît au fost reprogramate de F.R.F. 
după ce concursul a început, astfel 
că nu a mai fost posibilă includerea 
lor în program.

PRONOEXPRES

premiile concursului Pronoexpres
46 din 11 noiembrie 1964

Flacăra Moroni— Unirea Rm. Vîlcea
Siderurgistul Galați—Poiana Cîm- 

pina
C.F.R. Roșiori—Dinamo Bacău
Bologna—Intemazionale
Milan—Fiorentina
Mantova—Roma
Genoa—Sampdoria
Torino—Juventus
F oggia—Lanerossi

IN ATENȚIA PARTICIPANȚILOR

Meciurile etapei de categoria A nu 
apar în programul concursului special

Categoria I
Categoria a II-a 1 variantă a 38,131 

lei ;
4 variante a 13.131 lei;
Categoria 

1.520 lei ;
Categoria

235 lei ;
Categoria

80 lei ;
Categoria a Vl-a 5.165,8

24 lei.

a IlI-a 46,5

a IV-a 386,4

a V-a 1.123,3

REPORT CATEGORIA I; 62.106 
lei ;

Premiul de 25.000 lei atribuit unei 
variante de categoria a II-a va fi tras 
la sorți miercuri 18 noiembrie a.c.

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport

coresp.VICTOR MUNTEANU

variante

variante

variante

variante

SUCURILE CONSTITUTE UN ALIMENT MAI PREȚIOS DEClT FRUCTELE DEOARECE
FIIND IN STARE LICHIDĂ, SE ASIMIlEAlA MAI UȘOR DE ORGANISM

OR.**

PASTEURIZAT

CONȚINE; VITAMINA A C,3i,82
ZAHARURI, ACIZI ORGANICI, SĂRURI MINERALE SI ALTE SU8-. 

STANȚE cu BOGATĂ VALOARE ALIMENTARĂ SI TERAPEUTICĂ*



TENISkMASA
Tur de orizont în campionatele republicaneCu o săptămînă înaintea „europenelor

Ultima verificare a sportivilor noștri 
cu o săptămînă înaintea campionatelor 
europene de tenis de masă a scos la 
iveală o apropiere a valorilor primilor 
reprezentanți ai țării. Mai buni în acest 
concurs ' s-au arătat Maria Alexandru 
și Radu Negulescu, de altfel cîștigători 
ai competiției. Ceea ce ne-a interesat 
îndeosebi a fost însă nu atît rezultatele 
propriu-zise, cît mai ales forma în care 
se găsesc principalii concurenți, manie
ra lor de a acționa.

Față de competițiile anterioare, Ma
ria Alexandru a manifestat o dispoziție 
mai bună. In meciurile de simplu, ea a 
dovedit mai multă siguranță în joc, a 
„tăiat" și a dirijat mulțumitor mingile 
din apărare. In atac, Maria Alexandru 
a avut serii de lovituri bine continuate 
cu unele încheieri decisive. Ea trebuie 
însă să fie mai mobilă, să se concen

întreceri
dîrze

la Galați
9

Grupa de la Galati a reunit, în etapa 
de duminică, trei echipe apropiate ca 
valoare: Progresul București, A.Ș.M. 
Lugoj și Siderurgistul din localitate. 
Nici chiar bucureștenii aflați înaintea 
acestei etape pe locul IV în clasament 
nu au venit la Galati siguri de victorie. 
Ar fi fost de altfel o iluzie, infirmată 
imediat după meciul cu siderurgiștii.

Dacă bucureștenii nu erau siguri de 
victoria finală, îndeosebi în întrecerile 
cu siderurgiștii, în schimb la catego
riile mici scontau succese categorice. 
Și tocmai la acestea, siderurgiștii le-au 
luat-o înainte: din primele cinci întîl- 
niri, gălățenii au cîștigat patru. In 
continuare, ei au pierdut la 87 kg și 
la categoria grea, dar au cîștigat la 
97 kg astfel că scorul final le-a fost 
favorabil : 10—6.

Siderurgiștii au întrecut tot cu 1(7— 6 
și pe lugojeni, dar nu fără emoții. Pînă 
la categoria 97 kg scorul era egal: 
6—6 și numai ultimii doi luptători, 
P. Savin și C. Teodora, le-au adus 
victoria.

întrecerile dintre Progresul și ASM 
Lugoj i-au desemnat învingători pe lup
tătorii de la Progresul, cu scorul de 
10—6.

In încheiere subliniem comportarea 
tînărului luptător lugojean P. Chelcea, 
o revelație a întrecerilor din această 
grupă. S-au mai remarcat: D. Rusu, 
P. Poalelungi și C. Teodor u (Siderur
gistul), 1. Tobă și M. Scînteie (Progre
sul), N. Musai și A’. Peirișor (A.S.M. 
Lugoj).

treze cu calm de-a lungul întrecerilor, 
să-și pregătească cu atenție mingile de 
atac, să fie mai curajoasă în ofensivă, 
în ce privește pe Ella Constantinescu, 
au fost momente cînd sportiva noastră 
a reușit cîte o suită de lovituri bine 
gîndite și executate în atac și apărare, 
dar au existat și situații în care ea 
— spre deosebire de alte concursuri — 
a avut goluri, a ratat mingi ușoare 
chiar din „țăcaneală". Să sperăm că 
în zilele care au mai rămas ca și în 
timpul „europenelor" de la Malmo, 
Ella Constantinescu va găsi resursele 
necesare pentru a se prezenta la ade
văratele sale posibilități.

Mezina formației reprezentative, Eleo
nora Mihalca, s-a comportat pe linia 
ultimelor sale evoluții internaționale, 
adică bine. Eleonora Mihalca a căpătat 
un plus de agresivitate, are un topspin 
îmbunătățit și o frecvență mai mare în 
loviturile ofensive decisive. Este nece
sar însă ca tînăra noastră jucătoare 
să acționeze mai mult din mișcare, ca
pitol încă deficitar.

Ca și în alte numeroase concursuri 
interne, Radu Negulescu a înscris o 
■nouă victorie ca urmare a unei evoluții 
satisfăcătoare. Mai degajat în acțiuni, 
cu o gamă mai variată de procedee 
tehnice, Radu Negulescu a știut să facă 
față multiplelor probleme puse de adver
sari. Ceea ce am dori din partea lui 
pentru Malmo, este ca el să nu pre
cupețească nici un efort, să aibă conti
nuitate în acțiunile întreprinse, să rea
lizeze rezultate frumoase și în fața ju
cătorilor străini, lucru care se cam lasă 
așteptat de multă vreme. Una din spe
ranțele noastre pentru „europene", Do
rin Giurgiucă, nu a dat în concursul 
de săptămîna trecută tot randamentul. 
El a izbutit uneori lovituri de mare 
clasă, dar a și pierdut copilărește nu
meroase mingi. Cu un plus de concen
trare și de s'tăpînire de sine, cu o mai 
bună îmbinare a loviturilor, Giurgiucă 
are șanse de victorie împotriva orică
rui adversar de pe continent.

Dacă Bodea merită calificativul mul
țumitor, în schimb Reti a rămas dator, 
în special la capitolul voință de luptă 
și concentrare a atenției. Așa cum am 
menționat și cu alt prilej, evidențiem 
din nou comportarea lui Cobîrzan.

Cu un legitim interes am așteptat și 
desfășurarea partidelor de dublu. Din 
cauza ușuâaței cu care au privit însă 
unii dintre participant! aceste întreceri, 
nu ni s-au oferit criteriile necesare unei 
aprecieri juste. Totuși, se poate spune 
că nu am avut prea multe . motive de 
mulțumire, urmărind evoluția dublului 
feminin Maria Alexandru — Ella Con
stantinescu. Este adevărat că am asis
tat și ia o serie de acțiuni închegate, 
bine conduse. S-a observat însă o miș
care insuficientă la masă, o dirijare uni
laterală a mingilor (mai ales spre linia 
de mijloc), prea multă apărare și prea 
puțină preocupare pentru luarea iniția
tivei. Cele două componente sînt spor
tive redutabile și ele trebuie să imprime 
mai multă personalitate jocului lor.

C. COMARNISCHI

plus, echipa nu beneficiază nici de o 
conducere tehnică, absolut necesară, 
întrucît A. Borbely, actualul antrenor, 
continuă să facă parte din „5-ul“ de 
bază al mureșenilor. Printre atîția foști 
jucători de valoare și, în același timp, 
absolvenți ai I.C.F. nu s-a putut găsi 
oare un alt antrenor ?

In seria a Il-a se remarcă lupta pa
sionantă pentru calificare în care s-au 
anga jat de ,pe acum nu mai puțin de 
5 echipe: Aurul Brad, Siderurgistul 
Galați, Voința Tg. Mureș, Știința Cra
iova și Voința Satu Mare.

LA FETE, STIINTA SI RAPID 
BUCUREȘTI LUPTA SI IN ACEST 

AN PENTRU TITLU
Prin rezultatele obținute, dar mai 

ales prin comportarea lor, Știința și 
Rapid se anunță și în acest an marile 
favorite în lupta pentru întîietate. Fap
tul că în loturile celor două echipe 
bucureștene activează majoritatea se- 
lecționabilelor, cît și pregătirea lor su
perioară, fac ca atît Știința, cît și Ra
pid să domine în fiecare partidă și să 
obțină victorii la diferențe apreciabile. 
Și, pentru a confirma parcă tradiția, 
rolul de secondante a fost asumat și 
în acest an de alte două vechi rivale. 
Mureșul Tg. Mureș și Voința București. 
In ușor regres se află însă Stiinta 
Cluj și Voința Brașov. Prima formație 
ne-a demonstrat chiar duminică unele 
calități în ceea ce privește organizarea 
jocului, dar echipa antrenată de prof. 
V. Geleriu este lipsită de un pivot de 
valoare, precum și de jucătoare de 
schimb. Formația brașoveănă, spre 
deosebire de anii trecuți, beneficiază 
de data aceasta de un lot valoros pe 
care însă prof. Gh. Roșu nu a reușit 
încă să-l omogenizeze. Surprinzător de 
slab se prezintă Știința Constanța, care 
prin jocul ei dezorganizat, prin lipsa 
unor jucătoare de perspectivă (ne re
ferim' la talie) își justifică prea puțin 
prezența în prima serie.

Cît privește seria a IT-a, aici avem 
de-a face cu o adevărată revelație. 
Echipa Spartac Salonta a cîștigat două 
partide și a pierdut trei jocuri (în de
plasare) la limită, fapt care b situează 
deocamdată pe locul IV. Proaspăta 
promovata deține șanse apreciabile 
alături de C.S.M.S. Iași, Olimpia Bucu
rești, I.C.F. și Crișana Oradea pen
tru calificare.

Rodica Demian și Maria Eckert nu o mai pot împiedica pe clujeanca Viorica 
Pop să înscrie după o pătrundere reușită. Fază din meciul Rapid—Știința Cluj.

Foto : P. Romoșan
crescut mult în valoare fața de ultima 
ediție, fiind capabile să intervină ari
cind în eterna dispută Steaua—Di
namo.

In același timp însă, sîntem nevoiți 
să consemnăm și o serie de formații 
care au o evoluție nesemnificativă, cu 
mult sub valoarea dovedită în alți ani. 
In primul rînd este vorba de Știința 
Cluj și Știința Timișoara, care „înoată" 
undeva prin... mijlocul clasamentului. 
Este drept, ambele formații au pier
dut în acest an o serie de titulari, dar 
oricum, în jocurile prestate se observă 
o insuficientă pregătire și o nepermisă 
resemnare cu situația existentă. Unde 
este oare acel elan specific studențesc 
care anima înt-r-un trecut nu prea în
depărtat aceste două echipe ?

Sub valoarea posibilităților pe care 
le oferă lotul de jucători evoluează și 
Steagul roșu Brașov. Dacă în ceea ce 
privește atacul, jucătorii brașoveni reu
șesc în parte să-și facă datoria (echipa 
s-a numărat de altfel în fiecare sezon 
printre fruntașe în ceea ce privește 
punctele înscrise), apărarea lor în 
schimb este din ce în ce mai slabă, 
fapt pentru care rezultatele continuă 
să fie necorespunzătoare. Și activitatea 
Științei Tg. Mureș (duminică ea a în
registrat de-abia prima victorie) con
tinuă să nemulțumească pe iubitorii 
baschetului din acest centru cu veche 
tradiție în baschet. Rezultatele mure
șenilor nu trebuie însă să surprindă 
pe nimeni. Formația face și în acest 
an apel la serviciile unor jucători cu 
vechi „state de serviciu", iâr primeni
rea ei cu baschetbaliști tineri și talen
tați se face simțită destul de greu. In

In trecerile .prunei părți a campiona
telor republicane de baschet intră în- 
tr-o lază decisivă. In întrecerea mas
culină s-au scurs 7 etape iar în cea 
feminină 5, astfel că în săp-tămînile 
imediat următoare vom putea urmări 
principalele întîlniri care vor rezolva 
în cea mai mare măsură problemele 
clasamentelor.

Pînă acum, în campionatul masculin 
se detașează formațiile bucureștene 
Steaua, Dinamo, Rapid și Știința, că
rora le mai putem adăuga și echipa 
dinamovistă din Oradea. Steaua șî Di
namo sînt singurele neînvinse pînă în 
prezent și se anunță — ca și anul tre
cut — principalele candidate la titlu. 
Și celelalte trei formații amintite au

O NOTĂ BUNA 
PENTRU ARBITRAJE...

Meciurile din ultimele etape s-au 
bucurat, în general, de arbitraje co
respunzătoare, care au contribuit la 
buna desfășurare a întrecerilor. Prin
tre cei care au dovedit multă con
stanță și maturitate, se află L. Vasi- 
lescu, dr. D. Chiriac, P. Marin (Bucu
rești), Gh. Dinescu, E. Hoția, 1. Krasz- 
nay, G. Dutka (din Oradea), *1. Deak, 
V. Kadar, Gh. Fiilop (Tg. Mureș), dr. 
I. Știrbu (Cluj). Așteptăm ca în săptă- 
mînile ce urmează lista noastră să 
fie din ce în ce mai bogată.

O SIMPLA FORMALITATE
București (m)

a reprezentat actul fi- 
' ’ i republican pe 

echipe la gimnastică. Ca și în anii 
trecuți, Dinamo I București la mas
culin și Știința I București la femi
nin s-au urcat pe treapta . cea mai 
înaltă a podiumului, adjudecîndu-și tit
lurile fără emoții. De fapt, „soarta" 
titlurilor și cea a primilor clasați se 
cunoștea mai de mult, încă după pri
mele etape. După cum s-a văzut, sis
temul competițional cu etape gen di
vizie nu și-a dovedit utilitatea. Pe 
parcursul etapelor, nu s-au produs decît 
schimbări neesențiale în clasament și 
în valoarea concurenților. Aceiași oa
meni, același nivel. Cum s-ar spune: 
„Mult zgomot pentru nimic"... Suge
răm deci, Federației renunțarea la acest 
sistem și. odată cu aceasta, la chel
tuieli inutile.

Felul în care s-a desfășurat ultima 
etapă sprijină afirmația noastră. După 
etapa a IlI-a, majoritatea echipelor și 
în special cele fruntașe și-au făcut un 

liniștit pe baza avantajului 
față de următoarea clasată, 
ultimul act al campionatului 
a fost — în aceste condiții 
o simplă formalitate... Putem

Dinamo
Etapa a IV-a 

nai al campionatului

„culcuș** 
acumulat 
așteptînd 
care nu
— decît 
spune că întrecerile de sîmbătă și du
minică nu au ridicat probleme deo- 
se.bite pentru nici o , echipă. Clasamen
tul dinainte stabilit nu poate însă să 
constituie o explicație suficientă pen
tru comportarea slabă, pe alocuri sub

și Știința București (f) au cîștigat fără emoții
orice critică, a 
pentru unele 
semnalate (prezentare 
aparate, uneori chiar în 
cum s-a întîmplat cu 
Știința II București).

Majoritatea echipelor 
aceiași concurenți pe care îi cunoaștem 
de ani de zile ca „abonați* la cate
goria maeștri. (Steaua, Vagonul Arad 
— la băieți, Selecționata Cluj — la 
fete). In foarte puține locuri a existat 
preocupare pentru a aduce un suflu 
nou, tineresc, formațiilor.

După părerea unanimă a specialiști
lor, etapa a IV-a s-a desfășurat la 
un nivel mai slab decît cele precedente 
și la o distanță „astronomică" de ni
velul mondial actual. Cineva din sală, 
comentînd evoluția gimnaștilor și gim
nastelor noastre, a dat vina pe exis
tența... televizorului. Acesta, prin ima
ginile transmise de la Tokio, ne-a per
mis să facem o comparație dezavanta
joasă pentru noi. Comentariile sînt de 
prisos. Exercițiile prezentate la cam
pionat au fost aride, lipsite de ima
ginație, de elemente originale. La baza 
acestor carențe stau pregătirea insufi
cientă, lipsa de calități fizice (forță, 
detentă) și de multe ori 
deficitară. Considerăm că 
trebuie să controleze și să 
mai serios decît pînă acum 
pregătire la categoriile superioare din

fruntașilor noștri și nici 
aspecte de indisciplină 

neglijentă la 
bătaie de joc, 
băieții de' la

au prezentat

o tehnica 
Federația 
analizeze 

munca de

dinsecțiile cluburilor noastre, atît 
punct de vedere metodic cît și educativ

Campionatul pe echipe a constituit 
și o explicație a rezultatelor nesatisfă
cătoare obținute' de reprezentanții noștri 
la J.O. de la Tokio. Ele nu fac altceva 
decît să reflecte fidel impasul în care 
se află gimnastica noastră de perfor
manță. Este adevărat că avem juniori 
și tineri talentați și cu perspectivă. Dar 
de la stadiul de „speranță" și pînă 
la cel de „confirmare", este un drum 
greu de parcurs, pentru care multi din
tre antrenorii și sportivii noștri par a 
fi insuficient „echipați". Concluziile și 
învățămintele se impun.

ILDICO Ș1RIANU

Clasamentul final al campionatului 
pe echipe, bărbați: 1. Dinamo I Bucu
rești 2636,810 p.,’2. Steaua 2432,300 p.,
3. Știința I București 2307,990 p., 4. 
Vagonul Arad 2139,710 p., 5. Dinamo 
II București 2086,500 p„ 6. Selecționata 
Banat 2019,310 p., 7. Selecționata Cluj
2016.300 p., 8. Știința II București
1948.300 p-, 9. Politehnica București 
(nu a participat la ultima etapă) 
886,00 p. Femei: 1. Știința I București 
1422,35 p., 2. Dinamo București 1395,00 
p., 3. Selecționata Dobrogea 1335,80 p.,
4. Știința II’ București 1304,35 p., 5. 
C.S.M. Reșița 1290,55 p., 6. Olimpia 
București 1263,75 p., 7. Selecționata 
Cluj 1235,25 p., 8. Selecționata Banat 
1162,15 p.

1.
2.
3.

...SI „INSUFICIENT" 
PENTRU NEGLIJENȚA 

UNOR ANTRENORI!
Conform regulamentului de dispuj 

tare a campionatelor, antrenorii au 
obligația de a prezenta anual F.R. Bas
chet planurile de pregătire și de a 
anunța trecerea normelor de pregătire 
fizică a jucătorilor. Majoritatea celor 
aflați în cauză și-au îndeplinit acea
stă sarcină elementară. Unii dintre 
ei însă au neglijat aceste lucruri și 
în consecință — cum este și normal 
— au fost sancționați. T. Constanti
nescu (Dinamo Oradea), E. Răducanu 
(Farul Constanța), C. Dinescu (Știin
ța Buc.) și Gh. Lăzărescu (Voința 
Buc.) au fost retrogradați pe o lună 
pentru neprezentarea planurilor de 
pregătire, iar echipele A.S.A. Bacău 
și Crișul Oradea nu au drept de joc 
pînă 
care 
lor 1

nu vor prezenta documentele 
să dovedească trecerea norme-

Clasamentele
MASCULIN —

Steaua
Șt. București
Din. București

4. Rapid
5. Știința Cluj
6. Șt Timișoara
7. Din Oradea
8. Politehnica Cluj
9. Steagul r. Brașov

10. Șt. fg. Mureș
11. C.S.M.S. Iași
12. Farul Constanța

SERIA

1. Aurul Brad
2. Siderurgistul Gl.
3 Voința Tg. Mureș 

Șt. Craiova
5. Voința Satu M.
6. Olimpia Buc.
7. I.C.F.
8. A.S.A. Bacâu
9. Prog. București

10. Petrolul PI.

7 7 
7 6
6 6
7
7
7
5
7
7
7
7
6

5
3
3
4
2
1
1
1
1

620—430 
463—430 
496—342 
556—457 
453—472 
473—493 
336—280 
376—468 
486—561 
453—547 
440—545 
325—452

14
13
12
12
10
10
9
9
8
8
8
7

A

4.

5
5
5
5
4
3
2

1
1
1
1

dl—375
460—372 
397—349 
414—392
434—377
409—3963

4 395—381
5 302—434
6 392—472
6 325—457

11
11
11
11
10
9
8
7
6
6

la zi
FEMININ —

1. Rapid. Buc.
2. Știința Buc.
3. Mureșul Tg. Mureș
4. Voința Buc.
5. Constructorul Buc.
6. Știința Cluj
7. Voința Brașov
8. Progresul Buc.
9. Voința Oradea

10. Știința Constanța

SERIA A

Iași 
Buc.

Salonta

1. C.S.M.S.
2. Olimpia
3. I.C.F.
4. Spartac
5. Crișul Oradea
6. Voința Tg. Mureș 

A.S.A. Cluj
8. Știința Timiș.
9. S.S.E. Rm. Vîlcea

7.

SERIA I

5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
4
3
3
3
1
1
0

505 174:360

397:232 10 
357:226 
256:242 
300:236 
283:270 
278:280 
285:296 
219:283 
201:325

II-A

4
3
3
2
3
3
2

1
2
1
3
1
1

10
9
8
8
8
6
6
5
5

9
8
7
7
7
7
7
4



Evenimentul handbalistic al săptăminii FOTBAL PE GLOB
A VIA EDIȚIE A „CUPEI ORAȘULUI DUCUREȘTI"
• AU FOST ALCĂTUITE LOTURILE FEMININE ALE CAPITALEI • BELGRAD Șl MOSCOVA 

PREZINTĂ FORMAȚII REDUTABILE

Săptămină aceasta se inaugurează 
sezonul internațional Ia handbal îa 
Capitală, prmtr-o competiție de tra
diție, care șt-a cucerit stima iubito
rilor acestui sport: „Cupa orașului 
București". Această întrecere de mare 
interes, aflată la a Vl-a ediție, se va 
desfășura vineri, simbătâ și duminică 
în sala Floreasca, după programul a- 
nunțat și cu participarea selecționate
lor orașelor București (două echipe), 
Belgrad și Moscova. Valoarea acestui 
turneu — apreciat peste hotare — re
zultă și din faptul 
iau parte autentice 
nale.

că, de fapt, la el 
selecționate națio-

PREGĂTIRILE
CAPITALEI

LOTURILOR

In așteptarea partidelor, loturile 
noastre s-ara pregătit ou multă aten
ție în sala Floreasca, tu»de au sus
ținut o serie de jocuri de verificare, 
alternativ, cu echipe masculine (S.S.E. 
nr. 2 și Steaua-jtxniori) și feminine 
(Rapid, Știința, Progresul). Scopul ur
mărit : definitivarea celor două echipe 
și omogenizarea lor. Din lotul A fac 
parte
Ana
Maria 
Elena
iar din cel de tineret : Maria Buzaș, 
Maria Nicolae, Gabriela Vîrlan, Te
ma Secheli, Monica Mădău, Elena 
Dobirceanu, Rozalia Sooș, Lidia Du
mitru, Valeria Preda.

Loturile feminine ale Capitalei își
In fotografie : un aspect de ta antrenamentul

printre altele: Irina Nagki, 
Brrțan, Constanța Dumitrescu, 

Constantinescu, Maria Bata, 
Ifedeșm și Rodica Floroianti,

• Formația sovietică (învingătoare 
cu 9—6 asupra echipei Praga, într-un 
recent turneu desfășurat la Belgrad) 
urmează să plece spre București în 
ziua de 17 noiembrie.

• în componența lotului iugoslav 
au intervenit unele modificări impor
tante. Antrenorul Vdim Ticici s-a 
oprit asupra următoarelor jucătoare : 
Vabici, Radtmovici, /asiei, Samardgic, 
Nincovici, Knejevici, Veinovici, Vuci- 
covici, Pavici, Rehemjak, Tomici și

Două noi victorii ale echipei rondne
3-1 ca Canada și 2y>—K cu Olanda

(Urmare din pag. 1)

tutui maes-trn olandez H. Bouwmees- 
ter, celelalte trei partide încheindu-se 
cu rezultate de remiză : Kuypers — 
Gliitescu, Zuidema — Ciocîltea și Ra
dovici — Prins.

Prin acest rezultat, echipa Romîniei 
trece în fruntea clasamentului turneu
lui final, înaintea încheierii tuturor 
partidelor întrerupte.

Liderul de pînă acum, selecționata 
U.R.S.S., a întrerupt meciul cu echipa 
Bulgariei, la scorul de 1—0. Și cele
lalte întâlniri din runda a 6-a au ră
mas neterminate: Ungaria — Argen
tina 2—0 (2) ;. Cehoslovacia — Cana
da 21/,—*/2 (1) ; Iugoslavia — Spania 
1%—*/2 (2) ; S.U.A. — Ixrael 1—0 
(3) ; Polonia — R. F. Germană l*/2— 
l/z (2).

Clasamentul: ROMÎNIA
U.R.S.S. 14 țț (4), Cehoslovacia 13 
Ungaria 12*/2 (2), Argentina 12 
Polonia lU/2 (2), Iugoslavia 11 
S.U.A. 10‘/2 (5), Bulgaria 10'/2
R. F. Germană 10 (3), Spania 8V2 
Canada Sl/2 (1), Olanda 8, Izrael 
(3).

Viitoarele adversare ale echipei
mine vor fi Ungaria și R. F. Germană.

MILAN — INTERNAZIONALE 3—01
Fără îndoială, privirile tuturor iubi

torilor de fotbal din Italia, și nu numai 
ale lor, au fost îndreptate duminică 
spre stadionul San Siro din Milano, 
unde etapa a IX-a a campionatului 
italian programa una din cele mai 
interesante partide ale competiției, der
biul Milan — Internazionale. La faptul 
că cele două formații nu cunoscuseră 
încă înfrîngerea 
campionatului se 
rivalitate sportivă 
precum și - forma bună manifestată în 
ultimul timp atît J- U1‘— "!
Internazionale. La 
Bello (Siracuza), echipele au apărut pe 
teren în următoarea componență: 
MILAN: Barluzzi-Noletti, Pelagali-
Benitez, Maldini, Trapattoni-Mora, Fer- 
rario Amarildo, Rivera, Lodetti; IN
TERNAZIONALE: Sarti-Burgnich, Fac- 
chetti-Malatrasi, Guarneri, Picchi-Ja.ir, 
Domenghini, Mazzola, Sua-rez, Canella. 
Timp de o repriză, deși atacurile au 
'alternat cînd la o poartă cînd Ia cea
laltă, la fel ca și ocaziile de gol, 
nici una dintre echipe nu a reușit să 
înscrie. Tn repriza a doua, însă, mat 
deciși în fața porții, fotbaliștii de la 
Milan înscriu de trei ori. două goluri 

'prin Lodetti (min. 52 și 67) și unul 
prin Amarildo, care stabilește scorul 
final în min. 82. Cu această victorie, 

____ _________ _ „ j Milan s-a distanțat cu 3 puncte în 
de bază ale echipei lugosla-Ă fruntea clasamentului. Alte rezultate: 

\Juventus — Sampdoria 2—0; Lazio —
Roma 0—0; Fiorentina — Bologna 
2—1 ; Messina — Torino 0—1 ; Lane- 
rossi — Catania 2—0; Atalanta — 
Cagliari 1—0; Varese—Foggia 0—0.

. Clasament: Milan 16 p, Internazionale 
și mîine se dispută ultimele S13, Fiorentina și Torino cîte 12 p. 
ale turneului internațional de (

continuă pregătirile în sala Floreasca. 
de ieri al echipei de tineret, i 

Foto: V. Bageac
Au fost reintroduse, deci, ju-Kovaci. 

cotoare 
viei.

TURNEUL DE LA 
LENINGRAD

ta această ediție a 
mai adăuga vechea 
dintre aceste echipe,

de Milan cît și de 
fluierul arbitrului Lo

Azi 
jocuri 
la Leningrad. Steaua joacă azi cu 
Dukla Praga iar mîine cu TSKA Mos-1 
cova.

în cursul zilei de ieri — zi de 
odihnă — echipele oaspe au vizitat 
orașul și, bineînțeles, au... comentat1 
meciurile de pînă acum. Mulți con
sideră pe Dukla Praga drept favorită 
a turneului, deoarece în componența f fiecare dată a fost egalată și’apoi în
să are majoritatea jucătorilor echipei/trecută. Tn repriza a doua feroviarii 
Cehoslovaciei (Trojan, Rada, Mareș,\ au jucat în zece oameni deoarece Koley 
„ _ , „ , T, >a fost eliminat de arbitru pentru lovi-Beneș, Razek, Duda, Konecny, Skar- f rea adversarului. Iată echipa aliniată de 
van). La Steaua se resimte lipsa lui 1 Lokomotiv Plovdiv: Boncev (min. 55 
Gruia, un jucător cu mare forță de Lukov) — Bechearov, Mițin, Botegiev 
șut de Ia distanță, pe care 
nu l-a putut face uitat. Echipa însă, 
este hotărîtă să se comporte cît mai 
bine în partidele dificile de marți și 
miercuri. De subliniat arbitrajele bune. 
V. Peleghian (Romînia) a condus bine 
un joc greu, Dukla—TSKA Moscova.

au...

CAMPIONATUL BULGAR
SOFIA, de la corespondentul nostru.

— Tn cel mai important meci al etapei 
a XlII-a, Ț.S.K.A. Cerveno Zname a 
învins cu 3—2 pe Lokomotiv Plovdiv, 
după ce la pauză scorul era egal: 2—2. 
De remarcat că Lokomotiv a condus 
de două ori, cu 1—0 și 2—1, dar de

Spartak Plovdiv 0—1 ; Sliven — Bo
tev Vrața 1—1. In clasament conduce 
Lokomotiv Sofia cu 21 p, urmată de 
Lokomotiv Plovdiv 18 p, Beroe 15 p, 
Slavia și Levski 15 p.

TOMA HRISTOV

DINAMO ZAGREB INVINGATOARB 
IN DEPLASARE

Elapa de duminică a campionatului 
iugoslav a fost în general a echipelor 
gazdă ; în patru din cele șapte meciuri 
ele au obținut victoria. Doar Dinamo 
Zagreb, viitoarea adversară a formației 
Steaua București, a reușit o victorie 
în deplasare, dispunînd cu 2—1 de 
O.F.K. Beograd. Acest succes le-a per
mis dinamoviștilor să se apropie la 
două puncte de liderul clasamentului 
Partizan Belgrad, care a făcut meci 
egal (1—1) cu Radntckl Niș. In cele
lalte partide au fost consemnate ur
mătoarele rezultate : Zagreb — Steaua 
roșie 4—1 ; Varcfar — Rjeka 1—0; 
Velej — Jeleznicear 0—0; Hajduk — 
Treșnievka 1—0 ; Sarajevo — Sutieska 
2—0. Tn fruntea clasamentului se află 
Partizan cu 17 p, urmată de Dinamo 
Zagreb cu 15 p și Sarajevo cu 14 p.

LUPTĂ STRINSĂ IN CAMPIONATUL 
FRANCEZ

Nu mai puțin de cinci echipe se află- 
înșiruite pe distanța unui singur punct 
în fruntea clasamentului campionatu
lui francez, după etapa de duminică. 
Dintre principalele rezultate reținem 
victoria cri 2—1 a lui Valenciennes în 
dauna unei alte echipe care țintea locul 
întîi, Nantes. Lyon nu a reușit decît 
un rezultat de egalitate (0—0), cu 
Bordeaux. Alte rezultate: Angers — 
Monaco 0—0; Rennes — St. Etienne
2— I ; Sochaux — Lens 3—2 ; Sedau 
— Toulon 3—2 ; Nîmes — Lille 2—1 : 
Strasbourg — Rouen 3—0. Clasament: 
Valenciennes și Lyon cu cîte 15 p, 
Sochaux, Nantes și Toulouse — cîte 
14 p.

SCORURI MARI IN ANGLIA
Sîmbătă, în campionatul englez s-a 

înscris un mare număr de goluri. Sco
rul etapei aparține fostului lider, Chel
sea, care a dispus cu 5—1 de Everton. 
Tn celelalte meciuri ale etapei s-au în
registrat rezultatele : West Ham — Ar
senal 3—0; Aston Villa — Stoke City
3— 0; Blackpool — West Bromwich 
Albion 4—2; Manchester United — 
Blackburn 2—1 ; Leeds United — Bir
mingham 4—1 ; Sheffield United —

Weberi 1™°- 46 Manolov), Mladenov — Zanev,
' Iliev — Kancev. Encev, Grancearov,

Kolev. Cei mai buni au fost Bechea- ,, . ...
rov, Mițin, Iliev, Kancev și Kolev. Alte Leicester 2—0 ; Liverpool — Notling- 
rezultate : Levski — Slavia 1—0; '
Spartak Pleven — Lokomotiv Sofia 
0—0; Spartak Sofia —• Dtmav 0—0;
Beroe — Marek 5—2; Botev Plovdiv

Akademik 1—1 ; Cerno More —

Kancev, Encev,

ham 2—0; Sheffield Wednesday — 
Fulham 1-—1 ; Sunderland — Burnley 
3—2; Wolverhampton — Tottenham 
3—1. Conduce Manchester United cu 
28 p, urmată de Chelsea cu 27 p.ro

în turneul grupei B (locurile 15—28) 
conduce echipa R, D. Germane cu 16 
puncte, urmată de Danemarca și Sue
dia 13, Anglia 12l/2, Chile 
ioy2.

tn ultima grupă (locurile 
Finlanda este în frunte cu 
urmată de Columbia, Elveția și Islan
da cu 13 (1).

și Peru

29—51)
13‘/2 p„

TENISMENII IUGOSLAVI 
ELIMINAȚI DIN „CUPA SUEDIEI"

Tn sferturile de finală ale „Cupei 
Suediei" la tenis de cîmp, Belgia a 
obținut la Bruxelles o surprinzătoare 
victorie cu 3—2 în fața Iugoslaviei, de
ținătoarea trofeului. Ultimele rezultate
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Olimpiada de șah în a treia săptămină
De mai bine de două săptămini, 

șnftrști din toate continentele se în
trec pentru intîretate in cadrul com
petiției supreme a „sportului minții". 
Olimpiada de șah marchează —la 
această a XVI-a ediție a sa— o 
amploare fără precedent, stirnind un 
interes deosebit în arena sportivă 
internațională. 5/ de țări și-au tri
mis reprezentanți la întrecerile de 
la Tel Aviv, cifră mai mare decît la 
toate edițiile trecute. Un record de 
participare, care dovedește că șahul 
ffgurează printre sporturile cele mai 
răsnindite în lume.

Și tocmai în această participare 
deosebit de largă rezidă unul din 
principalele puncte de atracție ale 
tradiționalei competiții. Mărirea nu
mărului- concurenților și diversitatea 
lor creează totdeauna un plus de ne
cunoscute, echilibrează- șansele în în
trecere. Mai ales cînd este vorba de 
o întrecere de șah pe echipe. Atei 
forța de joa și centimele anumitor 
concurenți nu sînt uneori suficiente 
pentru a înclina balanța victoriei. 
Se- joacă la 4 table de șah, cite o 
singură partidă. O distanță scurtă,

unde experiența și for(a marilor 
maeștri poate fi contracarată de ta
lentul și dirzenia „outsiderilor".

Iată de ce o echipă cu persona
lități. proeminente cum este cea a 
Uniunii Sovietice poate fi (imită 
„in șah" de formațiile unor țări cu 
mai puține state de serviciu in ma
rile turnee. Și iată de ce in clasa

mental finalei pot promova echipe 
tinere, înaintea celor reprezentînd 
țări cu tradi(ie in șahul mondial. 
La Olimpiadă se joacă de la egal 
la egal...

Este de așteptat ca pînă la urmă 
superioritatea unui Petrosian, Botvin
nik, Fares se va impune. Echipa 
U.R.S.S. rămlne singura favorită a 
turneului olimpic și este greu de 
presupus că la capătul întrecerii, șa
hiștii sovietici nu-și vor mări la 
7 numărul victoriilor cucerite in edi
țiile postbelice. Dar faptul că in-

contestabilii campioni sînt uneori în 
dificultate in fața formațiilor cu 
nume mai puțin celebre, pasionează, 
dan întrecerii „culoare". în plus, 
lupta pentru următoarele tocuri frun
tașe ale clasamentului se anunfă 
mai deschisă ca oricind la actuala 
ediție, este urmărită cu interes cres- 
cînd de către toți iubitorii de șah.

Acum, turneul final intră în a 
doua jumătate a sa. în grupa A. 
14 reprezentative dau asalt titlului 
de campioană mondială. La șah, 
Olimpiada este sinonimă cu campio
natul mondial pe echipe, iar trofeul 
„Hamilton-Russel", acordat echipei 
învingătoare, consfințește superiori
tatea absolută în acest sport. Tn 
celași timp, echipele eliminate 
preliminarii își dispută- șansele 
grupele B și C, care trebuie să
dea peste o săptămină clasamentut 
în continuare, al locurilor 15 — 28 
și 29 — 51.

Va fi stabilită astfel ierarhia mon
dială a șahiștilor lumii, la actuala 
ediție a supremei întreceri.

a- 
in 
tn 
ne

RD. V.
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ale meciului: Drossart (B) — Spear 
(I) 6—2, 6—1; Jovauovici (1) — 
Gronckeî (B) 6—I, 6—2-, Drossart, 
Gronekel (B) — Jovanovic!, Stolcen 
(I) 6—0, 6—4. La Trondheim, Suedia 
a întrecut cu 5—0 echipa Norvegiei, 
iar la Helsinki, Finlanda a eliminat 
cu 4—1 echipa Cehoslovaciei, In me
ciul de la Copenhaga echipa Angliei 
a dispus cu 3—2 de echipa Danemar
cei. Tenismenii englezi au cîștigat vic
toria in meciuil de dublu, unde pere
chea Wilson, Sangster a dispus cu 
6—4, 6—4, 6—2 de Ulrich, Lesch’ly.
MECIUL CLAY—LISTON AMINAT

După cum s-a mai anunțat, meciul 
de box dintre „greii" americani Cas
sius Clay și Sonny Liston pentru titlul 
mondial a fost amînat, deoarece Cas
sius Clay a suferit vineri noaptea o 
intervenție chirurgicală. In prezent, 

campionul lumii se simte mai bine. 
El urmează să-și apere titlul tn fața 
lui Sonny Liston, în următoarele 6 luni.
MODIFICĂRI IN REGULAMENTUL 

DE POLO
Tn ultima zi a lucrărilor ligii euro

pene de natație care au avut loc la 
Belgrad s-a stabilit ca între 14 și 19 
septembrie să aibă’ loc la Budapesta 
o nouă ședință în care să se discute 
unele modificări ale regulamentului de 
joc la polo pe apă. A fost 
candidatura Spaniei pentru 
rea campionatelor europene 
Competiția de înot și polo 
„Cupa celor 6 națiuni” va 
între 19 și 21 august (polo 
4 și 5 septembrie (rratație ■ 
de la- trambulină).

RE TERENURILE DE GHEAȚA
• Comisia de organizare a cam

pionatului mondial de hoehei pe ghea
ță, care se va desfășura1 între 4—14 
martie 1965 în Finlanda (în orașul 
Tampere, la 170 km de Helsinki), a 
alcătuit programul focurilor grupei A. 
Din această grupă fac parte opt echi
pe: U.R.S.S., Suedia, Cehoslovacia, 
Canada, S.U.A., Finlanda, R.D. Ger-

acceptată 
organ iza- 
din 1970. 
pe apă 
avea loc 

i pe apă), 
și sărituri

mană și clștigătoarea calificări (no
tată cu x fn programul de mai joe). 
Programul, care va fi supus spre a- 
probare forukii internațional, se pre
zintă astfel: 4.I1L: Cehoslovacia — 
R.D.G., Suedia — S.U.A., U.R.S.S. — 
Finlanda: 5.III: U.R.S.S. — X, R.D-.G. 
— Suedia, Finlanda — Canada; 6.H1: 
Canada — X, Cehoslovacia — S.U.A.; 
7.III: R.D.G. — U.R.S.S., Finlanda— 
Suedia; 8.IH: Cehoslovacia —- X, Ca
nada — S.U.A.; 9.1 II: R.D.G.—S.U.A., 
Finlanda — X; 10.111: Canada —
R. D.G., Suedia — U.R.S.S., Cehoslo
vacia -— Finlanda: 11.III: Suedia —X,
S. U.A. — U.R.S.S.. Canada — Ceho
slovacia; 12.111: R.D.G. — X, Fin
landa — S.U.A.; 13,111: Canada — 
Suedia, Cehoslovacia —■ U.R.S.S.; 
14.1 II: S.U.A. — X, Cehoslovacia — 
Suedia, U.R.S.S. — Canada.

• Echipele de hochei pe gheață ale 
R.D. Germane și Finlandei s-au înfâinit 
în două meciuri amicale la Dresda și 
Weisswasser. Victoriile au fost împăr
țite. Tn primul meci au cîștigat cu 6—5 
hocheiștii finlandezi, iar în cel de-ai 
doilea — gazdele cu 4—3 (4—1, 0—1, 
0-1).

• Tnfr-un meci Internațional de ho
chei, desfășurat la Graz, echipa Iugo
slaviei a învins cu scorttf de .'5— t 
(1—0, 2—1, Oi—O) echipa Austriei.

• Tn meci revanșă, echipa Parfiean 
Belgrad a învins cu .scorul: de 4—3 
(3—1, 0—2, 1—0) echipa orașului So
fia. în primul joc hocheiștii bulgari 
cîștigaseră cu același scor.

ECHIPA R.F. GERMANE, 
CAMPIOANA MONDIALA 

LA CICLO-BAL
Echipa R.F. Germane a cîștigat cam

pionatul mondial de ciclo-bal, încheiat 
duminică la Copenhaga. “ 
meci echipa 
la egalitate: 3—3 (1—2) cu reprezen
tativa R.S. CV.__'._____ .'
men tul final: 1. R.F. Germană 
puncte; 2. R.S. Cehoslovacă 10 puncte: 
3. Franța 7 puncte; 4. Elveția- 7 
puncte; 5. Belgia 4 puncte; 61 Dane
marca 2 puncte; 7. Suedia O puncte.

~ Tti ultimul 
vesf-germană' a terminat

Cehoslovace. Iată el asa
lt1
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