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Trimisul nostru special, VASILE GRĂDINARII, transmite de Ia Malmo:

DUMINICĂ ÎNCEPE A IV-A EDIȚIE 
A CAMPIONATELOR EUROPENE DE TENIS DE MASĂ

• finala campionatului dc ciclocros
Mîine dimineață se desfășoară, pe traseul din 

șoseaua PanteLimon, ultimele întreceri ale campio
natului republican de ciclocros. La start vor fi 
prezenți printre finaliști C. Dumitrescu, actualul 
campion al țării, Gh. Radu, Gh. Moldoveanu, I. 
Brahaiiu și alți alergători valoroși din Capitală și 
provincie. în program figurează probe pentru se
niori și juniorii de categoria I. Pentru juniorii de 
categoria a Il-a se va organiza un concurs repu
blican iar pentru posesorii de biciclete semicurse 
și turism vor fi programate probe de completare. 
Primul start se va da în jurul orei 10.

• Emisiunea „Sport“ la radio
SÎMBATA LA ORA 20 PE PROGRAMUL I : rubrica 

de sport din cadrul radiojurnalului (noutățile zilei, 
„Cupa orașului București" la handbal în 7, avan
cronică la campionatul republican de ciclocros, 
cronică telefonică de la întâlnirea de fotbal Grisul 
— Rapid, prezentarea competițiilor de duminică) ; 
DUMINICA DE LA ORA 14.05 LA 17 PE PROGRA
MUL I : emisiune sport și muzică care cuprinde 
aspecte de la întâlnirile de fotbal de cat. A, Pro-

grosul — Știința Craiova, Steaua — Știința Ctaj. 
Petrolul — Dinamo București, Farul — C.S.M.S. Iași 
și Steagul roșu — Dinamo Pitești, radîore-portajo 
de la finala de ciclocros, meciul de baschet (m) 
Dinamo București — Rapid și relatări de la cele
lalte manifestații sportive care au loc în Capitală 
și în |ară ; LA ORA 19.39 PE PROGRAMUL 1 : 
transmisie de la sala Flor ease a unde se desfă
șoară „Cupa orașului București4- ia handbal în 7; 
LA ORA 20 PE PROGRAMUL I; rubrica de sport 
din cadrul radiojurnalului.

• Sesiune de referate și comunicări 
la Clubul Steaua

Clubul sportiv Steaua organizează lumi 23 no
iembrie, cu începere de la ora 8,30, în sala „6 
Martie44 a Casei Centrale a Armatei din str. Con
stantin Miile nr. 1, prima sesiune de referate și 
comunicări în problemele culturii fizice și spor
tului. în program figurează 17 referate și comu
nicări din domeniul atletismului, gimnasticii, hand
balului, halterelor, tirului, rugbiului, voleiului, 
pentatlonului modern.

Sînt invita(i să participe antrenori și profesări 
de educație fizică din Capitală.

★

• 42 DE FORMAȚII SI 170 DE SPORTIVI LA START • ECHIPELE NOASTRE S-AU 
ANTRENAT VINERI • DECERNAREA TROFEELOR ECHIPELOR CFȘTIGATOARE 

ALE „CUPEI CAMPIONILOR EUROPENI"
La Malmo, orașul suedez de 

pe malurile canalului Ore 
Sund, începe duminică cea de 
a IV-a ediție a campionatelor 
europene de tenis de masă.

Sportivii romîni au ajuns la 
Vfalmo joi după-amiază. Aici 
impui este ploios și rece. La 
ora sosirii noastre am găsit la 
Malmo doar delegația sovietică. 
Azi (n. r. vineri) sînt așteptați

Sportivi fruntași printre viitorii purtători
ai Insignei de polisportiv

Zilele trecute, vreo 20 de tineri 
lin asociația sportivă a Ministe- 
ului Transporturilor și Teleco- 
nttnicațiilor au venit pe stadio- 
ml Giidești pentru a-și trece o 
>arte din normele Insignei de 
xjiispotiiv

Surpriză plăcută. Printre spor- 
’/ii ăsocialiei și-au făcut apari- 
ia și cîțiva atleți rapidlști, ale 
ăror nuine au figurat deseori in 
oloanele ziarelor. Constants 
lloțiu, Horia Stef, Ion Chimoiu 
n frunte cu antrenorul Gheorgbe 
itănel au răspuns chemării cott- 
iliului asociației M.T.Tc. și au 
enit să ajute pe viitorii purtă- 
ori ai insignei.

— fim răspuns cu bucurie che- 
nrîriî sportivilor care vor să-și 
reaca normele, ne-a spus atic
ul fruntaș C. Bloțiu, convinși că 
eatfeăm un lucru bun. De alt
ei, și noi, cînd eram începători, 
m fost ajutafi de alții.
Bloțiu arată sportivilor Mihai 

’avei, Radu Litpașcu, Alexandru 
one, Gheorghe Niță, Dumitru 
toldoveanu și Boris Banțcof cum 
e ia un start corect. Apoi, tine- 
ii trec la sectorul de aruncări 
i la groapa cu nisip. Sfaturile 
ompetente ale atleților fruntași 
e la clubul Rapid sînt ascultate 
u multă atenție
— Peste puține zile, ne spu- 

e tov. Mircea Cimpeana, secre- 
irul asociației M.T.Tc., pom avea 

Atletul fruntaș Constantin Btoțiu arată unuia dintre viitorii păr
ători ai insignei, poziția corectă a corpului înainte de efectuarea 

elanului ia aruncarea greutății

sportivii din Ungaria. Finlan
da, Olanda, Anglia, Norvegia, 
Cehoslovacia etc. După cum se 
știe, la această importantă com
petiție, care se desfășoară între 
22 și 29 noiembrie, participă 
cele mai valoroase „palete“ de 
pe continent, peste 170 de re
prezentanți ai tenisului de ma
să din Europa (22 de țări).

Cele 22 de formații mascu- 

pe lingă actualii 338 de purtă
tori de insignă, încă 33 de spor
tivi au toate normele îndeplinite.

canESPaMOcmrH
Pregătiri intense 

pentru Spartachiada de iarnă
Principala competiție de 

mase care se desfășoară în 
țara noastră în anotimpul... 
alb este, fără îndoială, Spar- 
tachiada de iarnă a tinere
tului. întrecere tradițional, ea 
reunește pe amatorii a 10 ra
muri sportive : schi, patinaj, 
săniuțe, gimnastică, trîntă, șah, 
tenis de masă, tir, orientare 
turistică și haltere. Pînă la 
startul în prima etapă a Spar
tachiadei de iarnă au mai ră
mas doar 10 zile. Este firesc 
deci ca antrenamentele viito
rilor partlcipanți, pregătirea 
locurilor de desfășurare a în
trecerilor și — în general — 

line și 20 feminine au fost îm
părțite în opt serii. în seria 
I, la echipe fete, Romînia va 
întîlni Tara Galilor și Gre
cia, în timp ce în seria a V-a, 
reprezentanții noștri își vor dis
puta întîietatea cu formațiile 
Franței și Spaniei.

în ceea ce privește pronos
ticurile, specialiștii și organi
zatorii sînt destul de rezervați.

într-adevăr, anul acesta cam
pionatele europene de tenis de 
masă se anunță foarte echili
brate. în primul rînd, a cres
cut nivelul tehnic al tenisului 
de masă pe plan internațional. 
Apoi, în această disciplină s-au 
impus tot mai mulți tineri ta- 
lentați, pretendenți la titluri, 
în acest an, așa cum apreciază

(Continuare în pag. a 8-a) 

Publicăm în 
urmează știri 
corespondenții

toate problemele legate de or
ganizarea competiției să se afle 
în stadiul final. Publică™ în 
rîndurile care 
transmise de
noștri cu privire la activitatea 
pe care o desfășoară în aceste 
zile consiliile asociațiilor spor
tive.

LA C.P.B. SÎNT ASIGU
RATE CONDIȚII OPTIME

La 1 decembrie muncitorii 
tipografi de la Combinatul 
Poligrafic „Casa Scînteii“ se 
vor avînta în primele între
ceri ale Spartachiadei de iarnă. 
Consiliul asociației sportive s-a 
îngrijit din timp de buna or
ganizare a competiției, de asi
gurarea unei baze materiale 
corespunzătoare. Astfel, într-o 
vizită făcută recent la maga
zia de echipament și materiale 
sportive am constatat că in
ventarul a fost substanțial îm
bogățit. Stau gata pregătite 
pentru a intra în... concurs, 
paletele și mingile de tenis de 
masă, halterele, schiurile. Can
titățile existente vor asigura

Invitație la patinaj artistic

Azi și miine, un interesant concurs internațional in Capitală
Patinatorii artistici din patru țâri 1?1 disputei 

Ititiiefatea, începînd de dzi, in conciirsut interna
țional de juniori organizat de federația noastrâ de 
specialitate pe stadionul de lcrrnâ din parciit .23 
Augiist". După cum am mai anunțat, oaspeții 
noștri sînt sportivi din Austria, R D. Germana șl 
R.S. Cehoslovacă. Iată lista completă a pastici- 
panților : Elisabeth Nestler, Iosif Sneldef (Austria), 
Iutta Will, Mariane Mirmseker șl cuplul Brlgite 
Welse-Mlhael Bricychy (R.D. Germana), Eva Ză- 
lenska șt Helena Stemberova (R.S, Cehoslovacă). 
Țara noastră va ii reprezentată de: Elena Moiș, 
Cristina Forraagiu, Aurica Ion, M. Comatiici, R. 
Ionian, N. Belu, M. Stoenescu și perechile' Letlțl-a 
Păcutaru — R. Ionian și Liliana Georgescu — Dan 
Săvecutu.

întrebările se vor desfășura după urhiăterul 
program : simbătă de la ora 8,30 — exerciții im.

puse (băieți); ora 10 — exerciții impuse (fete) ; 
ddminică de Ia ora 18: exerciții liber alese (fete 
șl băieți) și perechi. Concursul se va încheia cu o 
deaio-nstrdffe ct concur efifiîor precum și â citd-rVd 
elemente cu perspective ale patinajului nostru : 
Beatrice Huștiu, Cristina Oană, Dragoș Sandu etc.

Juriul este compus din: Florin Gămulea (arbitru 
principal), Olga Batkowa (R.SC.), W. Grimm 
(RDG), Fî. Rozner (Austria), Irina Minculescu, Vera 
Cuicegc, Ecaterina Pustay și N. Malarqiuc.

Patinatorii romîni s-au pregătit de măi multe 
Săptămîni în vederea acestui concurs, iar oaspeții 
se remarcă prin clasa patinajului artiștia din țara 
lor, ceea ce ne îndreptățește să credem că vom 
armări, dispute spectaculoase. Deșiguț, . .amatOirii 
acesțăi frumos sport nu von scăpa ocazia de a 
urinări întrecerile de azi și mîine.

TR. I.

Văzute de Neagu Radulescu

sus, de la stingă: Aurora Leonfe (București I),

tuturor participanților condiții 
optime de concurs.

Dacă așa stau lucrurile în 
ceea ce privește baza mate
rială, am remarcat în schimb 
cu regret faptul că agitația 
vizuală este lăsată pe planul 
doi. Panoul sportiv de la in
trare nu a mai fost schimbat 
din perioada întrecerilor... 
Spartachiadei republicane, iar 
afișele și anunțurile cu pri
vire la deschiderea competi
ției de la 1 decembrie este 
foarte greu să le găsești. Ți- 
nînd cont de faptul că pro
paganda are un rol important 
în mobilizarea participanților 
socotim că este necesar să se 
ia cele mai urgente măsuri.

N. TOKACEK

GRIJA DEOSEBITA 
PENTRU POPULARIZAREA 

COMPETIȚIE!

în regiunea Galați întrece
rile Spartachiadei de iarnă a 
tineretului sînt așteptate cu 
nerăbdare. Orgariele și orga-

( Continuare îft pttg. a 2d)

Rrndul de I ' * - - - _ “
Nina Gramova (Moscova), Nada Vuckovic (Belgrad).

Rîndul de jos: Valentina Bobrova (Moscova), Rodica 
Floroianu (București I), Dragica Pavici (Belgrad) și Lidia 
Dumitru (București H).

A Vl-a ediție a competiției 
de handbal feminin „CUPA 
ORAȘULUI BUCUREȘTI" a în
ceput ieri sub auspicii promi
țătoare. Reprezentativele orașe
lor Belgrad, Moscova și Bucu
rești (A și tineret) au oferit 
numeroșilor spectatori prezenți 
în sala Floreasca jocuri echi
librate, viu disputate, încheiate 
Cu scoruri strînse.

BUCUREȘTI A—BUCUREȘTI 
TINERET 6—5 (4—3). Prima 
întîlnire a prilejuit un joc in
teresant, mai ales în repriza a 
doua, cînd a pasional asistenta 
prin ritmul accelerat al acțiu
nilor și răsturnările de scor. 
Echipa de tineret a servit se
nioarelor o replică viguroasă, a 
jucat deschis, de la egal la egal, 
avînd merite deosebite în reali
zarea tmui spectacol plăcut șî 
meritînd un meci null. Prima 
garnitură a fost vădit incomo
dată de apărarea organizată a 
tineretului (ou o talie remarca
bilă) și de acțiunile ofensive :lle 
acestuia. București A a condus 
cu 1—0 și 2—1 (Leonte rttiti. 1 
șl 11), 3—2 și 4—3 (M. Con
stantinescu rru'h. 16 și min. 20), 
dar formafia de tineret a egalat 
de fiecare dată (M. Nicolae min, 
8, Dobîrceanu min. 15 — din 7 
m, Moșu min. 19 și Dumitrescu 
ttlih. 29) și a condus cu 3—f 
(Mădău min. 35), silind prima 
echipă să forjeze jocul în fin dl 

pentru a egala prin Dumitrescu 
(mui. 37) și să cîștige (Uode- 
șiu min. 39). A condus Ioana 
Dumitru.

București A: Naghi—Bota,
I.conte, Nemeț, Constantinescu, 
Eloroiaou, Șratnoo, Naco, Boțam, 
Dumitrescu, llsdeșiu. București 
tineret: Anca (Buzaș)—Moșu,
Baiu, Nicolae, Secheăi, Dumi
tru, Soos, Do-bîreeanu, Mădău, 
Băicoianu, Vîrlan, Preda.

BELGRAD — MOSCOVA 
6—6 (2—1). Așteptată cu un 
justificat interes (cele două for
mații sînt adevărate represen
tative naționale) partida a fur
nizat un joc dinamic, cu acțiuni 
rapide, în care s-a făcut milttă 
risipă de energie. Mai ales în 
repriza secundă am asistat la 
o veritabilă dispută de... cam
pionat, în care lupta pentru un

P. GAȚU
C. ANTONESCU

(Continuare In pag. a 8-a)

Elisabeth Nestler (Austria), 
în timpul antrenamentului 
de acomodare făcut ieri țțe 
patinoarul „23 August" din 

Capitală
Foto : T. Roibu



Curierul Spariachiadd (le iarna
Ea redacție au început să ne so

sească scrisori în sare sîntem soli
citați să răspundem la întrebări pri
vind organizarea și desfășurarea 
Spartachiadei de iarnă a tineretului. 
Facem loc astăzi răspunsurilor la 
cîteva din întrebări.

cuprinse ta regulamentul concursului 
pentru Insigna de polisportiv. Ince- 
pînd din etapa a Il-a. echipele de 
bărbați vor executa și două piramide 
la alegere, iar cele de femei exerciții 
la alegere din gimnastica artistică 
cu sau fără obiecte. Pe baza rezul
tatelor obținute, asociația sportivă își 
va forma din cei mai buni gimnaști 
echipe de cîte 10 bărbați și 10 fe
mei care vor participa la etapa a 
Il-a.

In etapele a Il-a și a IlI-a, con
cursurile de gimnastică se vor des
fășura sub formă de întreceri pe echi
pe (separat pentru bărbați și separat 
pentru - —
cutate 
echipa 
Echipa 
mari 
concursului de gimnastică.

' femei). Exercițiile vor fi exe- 
în ansamblu de către toată 
după muzică sau numărătoare, 
care va primi notele cele mai 

va fi declarată câștigătoarea

Tot. V. MIHUȚ din Cluj ne întrea
bă i care 6Înt datele de desfășurare 
a actualei ediții a Spartachiadei de 
iarnă a tineretului ? Prima etapă — 
pe asociații sportive — începe la 1 
decembrie și se încheie la 10 februa
rie ; etapa a Il-a — pe grupe de 
asociații sportive — are ca date de 
desfășurare 11 februarie — 10 mar
tie, iar etapa a IlI-a — raională 
(orășenească) are loc între 11 martie 
și 25 martie.

Din Iași am primit de la tov. R. 
DANDARAU o scrisoare în care ni 
se solicită date cu privire la desfă
șurarea întrecerilor de gimnastică. în
trecerile acestei ramuri sportive vor fi 
organizate în toate etapele separat 
pentru femei și separat pentru băr
bați. De-a lungul întregii competiții 
vor fi executate de către participant 
exercițiile de gimnastică tip înviorare

Tov. C. MARINESCU din Brașov 
se interesează în ce condiții vor avea 
loc întrecerile de schi. Iată cîteva 
amănunte. Concursurile de schi se vor 
organiza pe următoarele categorii de 
vîrstă și probe :

Categoria 
de vîrstă

Coborîre cu porți (slalom) 
Distanța (m) Numărul porților

Fond 
metri

B F B F B f ;
XÎ2—15 ani 2000 2000 200 200 6 6

16—22 ani 5000 5000 300 300 15 10
22—31 ani 5000 5000 300 300 15 10
peste 31 ani 2000 2000 300 300 15 10

Ea probele de fond pîrtiile vor cu- renții deodată. La probele de coborîre
prinde aproximativ 2/3 șes și 1/3 
coborîre și urcuș. în lipsa terenului 
variat, concursurile pot fi organizate 
ți pe teren neaccidentat. Traseul se 
marchează cu fanioane de pînză sau 
hîrtie. Plecarea se va da pe probe 
'(este vorba de fond) la toți concu-

cu porți, pîrtiile vor fi alese conform 
distanțelor stabilite în regulament (cu 
aproximație), pe dealuri sau pe pîrtii 
amenajate în apropierea localităților. 
Plecarea se marchează prin două fa
nioane, iar porțile prin două fanioane 
sau bețe.

OPINII... SUGESTII... OPINII... SUGESTII... OPINII.
mmiiiiiiimmiiimmiiummmnmmmmmmmiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiimimummmimimiimiiiniiniiiimiimimimimini
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Cîiul vor putea

face sport ca lumea

constructorii brașoveni?

A. S. Constructorul Brașov, de pe 
lîngă T.R.C.L. și întreprinderea nr. 3 
Construcții, are doar 220 membri 
UCFS, deși numărul total al salariați- 
lor depășește 1800, dintre care vreo 
900 de tineri.

Numărul mic 
urmare a lipsei 
liului asociației sportive și în primul 
rînd a secretarului acestuia *— tov. 
Teofil Barbura și a responsabilului teh
nic — tov. Vasile Anghel, care nu se 
preocupă să atragă tineretul în rîndu- 
rile UCFS și, mai ales, să organizeze 
o bogată și variată activitate sportivă.

Constructorii din Brașov sînt lipsiți 
astfel de posibilitatea de a practica 
sporturile preferate, deși asociația spor
tivă dispune de o sală de tenis de 
masă (două mese) și de șah (zece 
mese) în cadrul clubului și are acces 
pe terenul de fotbal al clubului Tracto
rul și pe cel de volei de sub Tîmpa, al 
C.S.O.

Alături de consiliul asociației spor
tive nici Comitetul UTM al întreprin
derii nr. 3 Construcții — secretar, Va
sile Păunescu — și organizația 
a T.R.C.L. — secretar, Ileana 
căș — nu au făcut mai nimic 
a sprijini activitatea sportivă.

O asemenea stare de lucruri nu mai 
poate dăinui. Clubul sportiv orășeneso

de membri UCFS este 
de activitate a consi-

U.T.M 
Moar- 
pentru

Pregătiri intense pentru Spartachiada de iarnă
INITIATIVE... INITIATIVE...

INIȚIATIVE...
(Urmare din pag.. 1)

luzațiile sportive din această regiune 
au luat din vreme măsuri pentru 
'deplina reușită a competiției. în ceea 
ce privește popularizarea întreceri
lor mi se pare interesant să vă re
latez inițiativele consiliilor asocia
țiilor sportive. în vizitele pe care 
le-am făcut am văzut în majoritatea 
fabricilor, întreprinderilor, școlilor, 

Căminelor culturale de la sate nume
roase afișe, lozinci, fotomontaje, pa
nouri, articole la gazetele de perete, 
am ascultat la stațiile de radioam
plificare interesante emisiuni dedicate 
Spartachiadei de iarnă a tineretului, 
în fruntea acestor acțiuni se află 
asociațiile sportive din Galați și Brăi
la. Desigur, intensa popularizare a 
întrecerilor va contribui la asigura
rea unei bogate participări la con
cursurile sportive.

S. CONSTANTINESCU

In întîmpinarea întrecerilor Sparta- 
chiadei de iarnă a tineretului acti
viștii sportivi din regiunea Argeș au 
luat o serie de interesante inițiative. 
Astfel, în orașul Pitești clubul spor
tiv orășenesc a dotat o serie de aso
ciații sportive cu peste 2 000 de pe
rechi de schiuri, care vor fi folosite 
de participanții la Spartachiadă. Tot 
aici, pe lîngă asociațiile sportive cu 
posibilități vor lua ființă 10 centre 
de învățare a tenisului de masă, hal
terelor, luptelor, patinajului, schiului 
și șahului.

Asociațiile sportive din raionul Rm. 
Vîlcea și-au procurat în ultima vre
me material și echipament sportiv în 
valoare de peste 10 000 lei. Consi
liile asociațiilor sportive au fixat locu
rile unde se vor amenaja patinoare și 
locurile unde se vor desfășura între

cerile de haltere, tenis de masă, 
trîntă, gimnastică etc.

Măsuri asemănătoare au fost luate 
și în celelalte raioane. în orașele 
Slatina, Curtea de Argeș, Cîmpulung 
Muscel, Drăgășani ș. a. vor fi ame
najate patinoare naturale pe diferite 
baze sportive. Multe dintre asocia
țiile sportive sătești (Rădești, Dra- 
goslavele, Rucăr-Muscel, Curțișoara, 
Piatra Olt-Slatina, Bodești, Pietrari- 
Horezu, Stoicănești-Drăgănești Olt 
etc.) sînt aproape gata pentru star
tul ' ‘ ~ ..............
de

în prima etapă a Spartachiadei 
iarnă a tineretului.

AL. MOMETE

SPRIJIN CALIFICAT 
ASOCIAȚIILOR SPORTIVE 

DIN CORABIA

Aspect din deslășurarea ediției anterioare a Spartachiadei de iarnd a tinerelului. Maestrul sportului - 
Lazâr Baioga le arcrtd tinerilor de ia Ustoeto «SamOaCrtoatea" teltoica iMlcOrii bailterel —

Pentru buna desfășurare a compe
tițiilor prevăzute în programul actua

lei ediții a Sparta
chiadei de iarnă 
a tineretului consi
liul raional UCFS 
Corabia a luat ini
țiativa de a repar
tiza în fiecare aso
ciație sportivă ca
dre calificate care 
să sprijine munca 
de organizare și 
desfășurare a în
trecerilor. în aceste 
zile activiștii spor
tivi desemnați lu
crează intens ală
turi de consiliile a- 
sociațiilor la pre
gătirea tehnică și 
organizatorică a 
competițiilor, la 
pregătirea instruc
torilor sportivi, a 
arbitrilor etc. De
sigur aceste mă
suri vor contribui 
la realizarea unui 
succes deplin.

C. VAFIADIS

frebuiesă ia neîntîrziat măsurile Ce se 
impun pentru a activiza consiliul aces
tei asociații sportive, asigurînd astfel 
tinerilor constructori din Brașov po
sibilitatea de a practica sporturile pre
ferate.

V. DAN
Brașov

din 
da-

Părerea mea este că fotbalul 
țara noastră nu iese din anonimat 
torită in primul rînd muncii superfi
ciale și de slabă calificare a antre
norilor.

Eu nu-mi pot închipui de ce F. R. 
Fotbal nu controlează sistematic și e- 
xigent stilul și metodele de muncă ale 
antrenorilor ? Fiindcă — așa cum spu
neam — răul pornește tn primul rînd 
de la antrenori. Dacă ei muncesc su
perficial nici rezultatele nu pot fi al
tele decit cele care ne-au prilejuit atl- 
tea decepții.

Avem 14 echipe de fotbal in cate
goria A. Oare, nu se găsesc 14 oameni 
entuziaști și capabili care să pună 
tot sufletul in munca lor? Dacă ne 
referim chiar la echipe ca Dinamo, 
Steaua și Rapid, ca să nu mai vorbim 
de celelalte, constatăm că nici in ca
drul lor antrenorii și fotbaliștii nu de
pun un volum de muncă corespunză
tor cerințelor fotbalului modern. Ma
rea greșeală a fotbaliștilor noștri esle 
că ei ori consideră că știu fotul 
(Constantin, Pîrcălab, Datcu, Nun- 
weiller III etc.) ori se socotesc dinain
te învinși și, în timpul meciului, fac 

treacă cele

Ce părere are despre comporta 
sa tovarășul Constantin, căpița 
echipei de fotbal ? După ce ratase 
11 metri în meciul cu Mexicul, de 
nu a analizat temeinic dacă e în st 
să-și mai asume răspunderea e>e 
tării unui penalti î Greșeala lui a f 
hotărîtoare în jocul cu Ungaria, 
cărei echipă ne-a învins cu toate 
era aceeași de care Rapid dispus 
cu 4—0, dacă nu mă înșel, cu vr( 
an în urmă la București! A fost r 
slabă echipa națională decîț^pca 
Rapidului ? Nu ! Fotbaliștii noștri n 
jucat cu suflet și cu simț de răspun 
re la Tokio. Altă explicație 
lor comportări de la J.O. nu 
accepta!

Cu amărăciune, aceleași
și pentru comportarea echipei mas 
line de volei. Rog „Sportul popul: 
să Ie comunice dezaprobarea mea.

a sla
se po.

aipred

IOAN DRAGAN
Str. Al. Sahia 9 A — Gu

Rejucare? De ce
la fot 
Mine 
min.

mi aplică 
aplica ele

„figurație", așteptînd să 
90 de minute de joc.

De ce echipele noastre 
presingul ? Cred că l-ar
dacă ar stăpini bine tehnica sau, cum 
se mai putea spune, „arta" fotbalului. 
Din păcate această „artă" fotbalistică 
nu cade din cer. Trebuie să te antre
nezi continuu, cu asiduitate, pentru a 
o dobindi. Or, fotbaliștii noștri nu sînt 
obișnuiți toți să „piardă" zeci de mi
nute după orele de antrenament pen
tru a exersa anumite execuții tehnice 
la care sint deficitari, mai ales trasul 
la poartă. (Așa cum face Pele și toți 
marii fotbaliști ai lumii).

Antrenorii noștri greșesc și prin fap
tul că se cramponează de cîteva ve
dete, în loc să muncească pentru a 
crește elemente tinere.

Ne stau in față multe competiții in
ternaționale, in care fotbalul nostru 
trebuie să se afirme. Unii antrenori fac 
declarații optimiste înainte de meciuri 
pentru ca apoi echipele lor să se 
prezinte lamentabil. Să : 
dată cu vorbăria și să 
rios la treabă.

CONSTANTIN
Lugoj

în meciul de campionat — 
— dintre Metalul Topleț și 
Orșova, jucat la Orșova, în 
arbitrul D. Onea din Herculane a ac
dat o lovitură de la 11 metri în 
voarea oaspeților, la scorul de 1- 
De... necrezut, dar adevărat! Nici f 
baliștilor de la Minerul nu le-a ve 
să creadă și ei s-au adunat îrt jg 
arbitrului, susținînd că hențul ce 
produsese a fost în afara careului 
nu în interiorul lui. Arbitrul a răn 
însă la decizia inițială, dictînd exe< 
tarea penalti-ului. Cum, însă, fotbal i' 
de la Minerul n-au permis executai 
loviturii de la 11 metri, arbitrul On 
conform regulamentului, le-a dat 3 r 
nute de gîndire, după care a fjuie 
sfîrșitul meciului.

Ce s-a mai întîmplat? Folosind 
regulament propriu, probabil, corni; 
raională de fotbal Orșova a decis 
jucarea meciului din min. 43, cînd i 
întrerupt din cauza amintită mai s 
Eu cred că această hotărîre nu e 
justă.

CONSTANTIN GRUIESCU 
comuna Vîrciorova, 

raion Turnu Severin
N. R. Am controlat cele relatate 

dv. stînd de vorbă și cu arbitrul 
Onea : faptele corespund pe deplin r< 
lității. Comisia raională de fotbaî t 
Orșova a luat o hotărîre nefonda 
dictînd rejucarea meciului, tn asemen 
condițiuni, trebuia să se fi dat m 
pierdut, cu 3—0, echipei Minerul ( 
șova și — totodată — să se ia îmț 
triva ei măsuri disciplinare.

se termine o 
se treacă se

NICOLAE

Cu privire la comportarea 
echipelor noastre olimpice 

de fotbal și de volei masculin
Doresc să transmit prin . „Sportul 

popular" cîteva gînduri componenților 
echipelor noastre olimpice de fotbal 
și de volei masculin, lată-le.

ie Sintjmhnit de rezultatele slabe ob- 
țintite de ei la J.O., rezultate care 
umbresc faima sportului romînesc. Ei 
nu au făcut totul ca să triumfe spor
tul nostru peste hotare, au înșelat 
speranțele miilor de iubitori ai sportului 
de la noi.

Să promovăm
cu curaj tineretul
Este știut că în ciclism — ca și 

alte sporturi de altfel — nu ne pute 
permite să irosim materialele. I 
aceea mă întreb cum este posibil 
unii antrenori să mențină în activita 
elemente trecute de mult de vîrs 
ideală pentru practicarea ciclismul 
sau alergători plafonați cum este caz 
cu I. Constantinescu și Al. Mit< 
(Voința București), Gh. Văsîi (Voin 
Ploiești), C. Popescu (Olimpia) etc 
Cred că este necesar ca atît îederaț 
de specialitate cît și conducerile cl 
burilor respective să intervină cu hot 
rîre pentru curmarea acestei inadn 
sibile risipe și să dea antrenorilor i 
dicația de a se preocupa mai mult i 
promovarea cu curaj a tineretului.

M. REZEANU
Cluj



„Marea“ de nori Foto; ing. V- Panaitescii, Tg. Neamț

Gimnastica de dimineața

PORTRETUL SĂPTĂM1NH

Pasiuneă 
Nidiei Rimbaș
încă de mică Nidia Rimbaș a 

cunoscut și a îndrăgit muntele. Dar 
și mai mutt a început să-l iubească 
în anii școlii medii, cu a cărei 
echipă a participat la numeroase 
concursuri de orientare turistică.

Vremea a trecut...
în 1960, Nidia Rimbaș devine 

salariată a fabricii -de postav Dum
brava Sibiu. Turismul, practicat și 
pînă atunci, dar în mod [reorga
nizat de muncitorii de Ia Dum
brava, ajunge repede o preocupare 
permanentă a asociației sportive și 
cucerește numeroși adepți, mulțu
mită muncii perseverente de popu
larizare dusă de tehniciană Nidia 
Rimbaș. De o deosebită simpatie se 
bucură orientarea turistică. Astfel, 
pornind de la zero, în 1961 aso
ciația sportivă a fabricii avea 14 
legitimați și 56 nelegitimați, toți 
practicînd cu regularitate activita
tea de orientare turistică.

Iu toamna acelui an, inimoasa 
noastră turistă și organizatoare tu
ristică primește clasificarea la ca-

bună dreptate cucerită și să cîșt'je 
cu echipa fabricii titlul de campi
oană republicană ia viitoarea edi
ție a primei competiții de orientare 
turistică din țara noastră. Și, cu- 
noscînd-o bine, este sigur ca și le 
va împlini 1 

GH. TOPIRCEANU, coresp.

' Una din formele cele mai accesi
bile de practicare a educației fizice 
în mase o reprcz’mtă gimnastica de 
dimineață. Accesibilitatea ei rezultă 
din faptul că se poate efectua la orice 
vîrstă, începând din fragedă copilărie 
și pînă la adînci bătrineți, fără a ne
cesita aparatură și utilaje speciale.

Practicarea gimnasticii de diminea
ță are asupra organismului o serie de 
influențe, unele imediate, altele mai 
tîrzii. Printre efectele imediate se nu
mără : creșterea excitabilității sistemu
lui nervos central, 
ției și respirației, 
•scurtarea perioadei 
de acomodare la ac
tivitatea din timpul 
zilei, după somn 
etc. Se știe că în 

• timpul somnului scoarța

activarea circula-

Sport și sănătate
_____ __ .- cerebrală, 

obosită de munca depusă, își încetează 
activitatea pentru a se reface, și, o 
dată cu ea, atît circulația cît și res
pirația se reduc simțitor. De* aceea, 
după trezire trebuie să treacă o pe
rioadă de acomodare la cerințele ac
tivității zilnice, perioada in care sis
temul nervos și marile funcțiuni reu
șesc să atingă ritmul optim de muncă. 
Omul care practică gimnastica de di- 
itnineață îndată după ce s-a sculat se 
simte bine, este voios și*capabil sa 
muncească cu spor de la început, re- 
ducînd mult perioada de inerție (som
nolență) de după odihna din timpul 
nopții.

' Practicarea regulată, zilnică, a gim
nasticii de dimineață aduce după sine 
cu vremea o îmbunătățire în dezvol-

Brașovul
lin m$ll*P PPntriI tlll'ÎCtil*Starea flzlca a organismului Șl mai 
UIE Ului C UCU LI II LUI lallUr a]es ;n funcționarea lui, Îl formează 

X individului o ținuta corectă, previne 
„Muzeul „Cetatea Brașovului" ame-Cșî înlătură în bună măsură . tendința 

najat în „Bastionul Țesătorilor", Mu- \ la îngrășare dată de sedentarism, pre- 
zeul de istorie din „Casa Sfatului",l cum și varicele (prin activitatea cir- 
Biserica Neagră cu orga sa (una dinXculației de întoarcere), întîrzie^ însța- 

— > —■ ■'larea fenomenelor de îmbatnnire
(de exemplu, scleroza vasculară).

Pentru obținerea acestor efecte bune, 
în timpul practicării gimnasticii de di- 

reguli igienice. în sezonul cald, gim-

oele mai renumite din Europa), Tur
nul Negru, precum și multe alte mo
numente istorice care ilustrează mă
iestria, prioeperea și vitejia poporului _.........------------------- ■>
nostru, sînt puncte de atracție pentru ț mineață se cer respectate o seric de 
cei care poposesc la Brașov. Sreguli igienice. în sezonul, cald, g*m-

Printre toate aceste vestigii istorice,Q nastica de dimineață trebuie* fă^cută ^n 
spre cer se avântă siluetele zvelte ale_ ____ _____________  ____ ___ aer liber, pe un balcon sau în fața fe-
fabricilor și uzinelor, ale noilor blocuri I restrei larg deschise, iar în sezonul 
do locuit care se profilează elegant șix rece — în camera de dormit, .aerisită 
aimonios pe fundalul muntos al re-S în prealabil, în fața ferestrei între- 
giunii. Xdeschise sau cu oberîichtul desfăcut.

Fără îndoială că un punct -forteAg^ entul trebuie să fie cît mai
pentru turiști u constituie Poiana Bra-1 ,, , A i - . • -șov. Cabanele, complexul sportiv mo-\sumar’ astfel ,ncit aerul sa vlna
dem, hotelul turistic internațional și ț contact cu pielea pe o suprafață cît 
celelalte satisfac orice exigență. Del mai mare a ei, realizîndu-se în felul 
aici, călătorul poate face o plăcută as-/acesta ■ o baie de aer, raijioc de. 
censiune cu telefericul pina la cabana , , . , . , , .
Cristianul Mare (cota 1705) de unde(os'b^ dc bun de callr*: a corpului, 
apoi, în zece minute, ajunge pe vîrfulpDupă terminarea programului de gim- 
înalt al Postăvarului {1802 m). C nastică urmează toaleta de dimineață,

Priveliștea ce se deschide ^ste dexîn cadrul căreia pot fi folosite și unele 
neasemuit; valea Timișului și PiatraC , , „.. „ A ,
Mare, Bucegii, Cheile Rîșnoavei, Țara) Procedee dc cal,re cu aPa- cum s,nt : 
Bîrsei cu Măgura Codlei și Piatra l spălatul cu apă rece pînă la brîu, fric- 
Craiului —- un tablou panoramic exe-X ționarea pielei cu un prosop umed și 
cutat de un artist de neegalat: natura.b apoi ștergerea cu unu] uscat și aspru;

GH. CORCODEL < stropirea sau turnarea apei pe corp,

dușul cu apă caldă și apoi rece, dupîjt 
posibilitățile existente.

Exercițiile de gimnastică se aleg în 
funcție de vîrstă, de posibilitățile de 
execuție ale persoanei în cauză și de 
anumite scopuri urmărite în unele si
tuații speciale. De pildă, în programul 
copiilor se vor folosi mai ales exer
cițiile de respirație, de formare a unei 
atitudini corecte și de îmbunătățire a 
coordonării mișcărilor ; adulții vor fo
losi exerciții pentru punerea în condi
ții de bună funcționare a sistemului 
nervos central și a marilor funct’-oi, 

în scopul scurtării 
perioadei de iner
ție după somn si a 
intrării rapide în- 
tr-un ritm optim 
de muncă; persoa- 
executa exerciții cunele în vîrstă vor

o amplitudine mai redusă și cu efort 
mai mic, axate mai ales pe îmbunătă
țirea respirației și circulației (în de
osebi a celei de întoarcere), precum și 
pe menținerea unei oarecare mobili
tăți articulare etc. Drept aparate, cînd 
este cazul, se pot folosi scaunele, 
masa, patul și alte obiecte din casă.

în situații mai deosebite, programul 
de exerciții trebuie adaptat scopului 
urmărit. Astfel, în caz de îngrășare 
sau obezitate, vor predomina exerci
țiile care să solicite mai cu sear.*ă 
segmentele unde s-a depus grăsimea ; 
femeile gravide vor folosi exercițiile 
care să le mărească tonusul muscu
laturii abdominale și perineale, pentru 
a putea suporta mai bine sarcina și a 
avea o naștere mai ușoară etc.

Gimnastica de dimineață le este de 
un real folos mai ales sportivilor, 
chiar și cînd se găsesc în tabere de 
pregătire, pentru că le dă posibilita
tea unui randament mare încă de la 
începutul antrenamentului. în plus, în 
cadrul programului de gimnastică exe
cutat dimineața ei pot introduce exer
ciții care să le dezvolte anumite cali
tăți fizice sau grupe musculare ră
mase în urmă.

Durata programului gimnasticii de 
dimineață este de 5—10' în general, 
la sportivii avansați putîndu-se pre
lungi pînă la 15—20'.

Pentru a veni în ajutorul celor care 
vor să practice gimnastica de dimi
neață, se transmit în fiecare zi astfel 
de programe la posturile de radio, 
care sînt exemplificate duminica la 
televiziune. Tot în acest sens, în unele 
cămine studențești și internate școlare 
se transmit zilnic prin stațiile de radio
amplificare programe de gimnastică 
de dimineață. în orice casă, pretutin
deni unde se apelează și Ia serviciile 
gimnasticii de dimineață pentru forti
ficarea sănătății, foloasele nu întîrzie 
niciodată să se arate, motiv pentru 
care și noi o recomandăm cu călduri^- 
tuturor.

dr. C. ALEXANDRESCU
lector la I.C.F.

tegoria a Il-a, pe care a păstrat-o 
pînă în 1964, cînd a fost promo
vată în categoria I. Cîteva dintre, 
cele mai frumoase performanțe ale 
sale: locul întîi în campionatul 
republican, faza orășenească, al că
rei concurs s-a ținut la Curmătură, 
locul prim și la faza regională des
fășurată în Poiana Brașov, tot pri
mul loc și în Cupa „Ecranul" or
ganizată la Predeal și, recent, îm
preună cu Margareta Mihu, locul | 
secund pe echipe în etapa finală 
a campionatului național de orien
tare turistică, găzduit, de asemenea, 
la Predeal.

Nidia Rimbaș nu este numai 
sportivă fruntașă. Ea e și un bun 
arbitru, deținînd categoria I de cla
sificare la orientare turistică, și este 
în același timp membră în comi
sia orășenească de turism și alpi
nism, în cadrul căreia răspunde de 
problemele resortului de clasificări, 
în sfîrșit, Nidia n|i este doar tu
ristă ; sportul acesta rămîne ma
rea sa pasiune, însă ea mai prac
tică și o altă disciplină la nivel 
de performanță, fiind una dintre 
componentele echipei de popice a 
fabricii, care participă la campio
natul orășenesc.

Fruntașă în muncă și în sport, 
Nidia Rimbaș, în afara dorinței de 
a fi ca și pînă acum printre frun
tași pe locul de producție, are două 
dorințe: să atragă în continuare cît 
mai muiți tovarăși de muncă în 
practicarea turismului, pe care ea 
îl îndrăgește atît de mult și de ale 
cărui frumuseți și foloase este pe

Reîntîlnire... „colegială"
Sunase de intrare. Profesoara Ele

na Manda, de la școala medie din 
Slatina, își luase catalogul clasei a 
X-a și, mai înainte de a intra la oră, 
a privit fără să vrea pe fereastra 
dinspre grădina școlii. O elevă se fu
rișa pe cărare, dispărînd în cele din 
urmă printre ramurile pomilor.

— Da, precis ea era — și-a zis 
profesoara. Vasăzică nici astăzi nu 
vine la oră. Bine !...

Și a intrat în clasă. într-adevăr, lo
cul din banca elevei Cristina Criștea 
era gol.

— Nu treceți absenții, tovarășe pro
fesoară ? întrebă timidă șefa clasei, 
văzînd că erau gata să meargă pe te
ren, la sport,

— I-ani trecut, mulțumesc. Mai lip
sește cineva în afară de Cristina ?

— Nul
★

— Tovarășe Manda, eleva Cristina 
Cristea, mi-a prezentat o scutire pen
tru educație fizică, îi spuse într-una 
din zile dirigintele clasei a X-a, în- 
tinzîndu-i o hirtie scrisă la mașină 
și ștampilată.

— Mă așteptam la așa ceva, să 
știți. Nici nu-mi amintesc de cînd 
n-am mai văzut-o la ora mea.

— Vedeți și dv... căuta s-o îmbu
neze dirigintele, nu toți elevii pot să 
facă sport...

— Știu, știu, tovarășe profesor... în
să notele de trecere nu pot să le dau 
pe acte, certificate, scutiri, sau orice 
altceva, în genul acesteia pe care 
mi-ați prezental-o.

A mai încercat dirigintele — ca ori
ce părinte al clasei, cum sînt numiți 
— să aducă argumente, doar, doar, 
o reuși s-o convingă pe profesoara E- 
lena Manda. Poate că în cele din ur
mă reușea, cine știe I Numai că la 
sfîrșitul anului în centrul dezbateri
lor consiliului profesoral era chiar 
eleva Cristina Cristea. Ea „căzuse" 
la două materii și încă din cele prin
cipale — matematica și limba romî- 
nă. Au insistat și alți profesori să „i 
se dea drumul" 1? educația fizică. E- 
lena Manda însă nu putea să uite 
cărarea din grădina școlii pe care 
Cristina se făcea adesea nevăzută la 
ora de educație fizică. De matemati
că sau romînă nici nu putea f; vorba. 
Așa că eleva Cristina Cristea a fost 
declarată repetentă.

★
Au trecut de atunci doi ani. Cu 

cîtva timp în urmă, se convocase cer
cul pedagogic al profesorilor de edu
cație fizică din raionul Slatina. Pe 
rînd, intrau în sala școlii medii din 
localitate profesorii cu specialitatea 
educație fizică. Și, ca de obicei, res-

— Și fiindcă tot mereu ai fost scutită la orele de educație fizică și al 
drept pedeapsă te vei face... profesoară de gimnastică Irămas și corigentă,

ponsabilul cercului — tov. St. Cosma, 
făcea prezența. Profesoara Elena Man
da discuta cu un grup de colegi. 
Deodată, a simțit că-i vine amețeală. 
S-a așezat pe unul din scaunele ce 
se aflau în preajmă-i. Colegii, alar
mați nu știau ce să creadă.

— Ce-i cu tine, Lenuțo ? I Ți-e 
rău ?

— Hai, vorbește !

— Ce stai gură cască, Ghițescule ? 
Adu repede niște apă...

în juru-i se adunaseră toți cei pre- 
zenți. O singură tînără rămăsese în 
același loc, în care era în momentul 
cînd a văzut-o profesoara Elena Man
da. Era Cristina Cristea, repartizată 
de secția de invățămînt a raionului 

Slatina, după absolvirea școlii medii, 
ca... profesoară de educație fizică la 
școala generali de 8 ani din Ipotești.

COSTIN CHIRIAC
(după corespondența lui Al. Momete)

P. S. Profesoara Elena Manda și-a 
revenit după cîteva clipe, fără apă 
sau alte intervenții. Dar nu-și poate 
imagina cum arată o oră de educație 
fizică condusă de „colega" ei Cristi
na Cristea. Poate secția de învăță- 
mînt a raionului Slatina să știe mai 
bine...

SPORTUL POPULAR
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ATLETISM

PROBLEME IMPORTANTE ÎȘI AȘTEAPTĂ REZOLVAREA
Din capul locului se cuvine să subli

niem faptul că în decursul acestui se
zon competițional, atletismul din țara 
noastră a făcut un serios pas înainte, 
atît sub raport cantitativ cit și cali
tativ.

In cadrul întrecerilor primei Spar- 
tachiade republicane, în care atletis
mul a avut cea mai mare pondere, 
au fost consemnate o seamă de rea
lizări importante pe linia răspîndirii 
acestui sport în rîndurile tineretului, 
iar în ultima etapă a competiției, la 
finalele de la București, au fost obți
nute unele rezultate de certa valoare 
internațională.

Echipele noastre de juniori au cîș- 
tigat trei importante întîlniri (cu Un
garia ia Poiana Brașov, cu Iugosla
via și Polonia la Subotica). Rețin aten
ția victoriile categorice repurtate asu
pra echipelor Ungariei și Poloniei, pe 
care nu le învinsesem niciodată. La 
prima ediție a campionatelor europene 
de juniori de la Varșovia, reprezentanții 
noștri au avut, în general, o compor
tare meritorie, cucerind două medalii 
de aur (Mihaela Peneș la suliță și Gh. 
Costache la ciocan) și fiind printre 
fruntași la majoritatea probelor.

In acest an, echipele reprezentative 
de seniori au cucerit victoria în 3 din 
cele 4 clasamente ale Crosului Balca
nic și apoi, în toamnă, la București, 
formațiile noastre au dominat între
cerile ediției a XlII-a a Jocurilor Bal
canice cîștigînd atît la băieți cît șî la 
fete.

De la începutul anului și pînă acum, 
în competițiile de sală și în cele în 
aer liber, au fost înregistrate aproape 
200 de recorduri republicane, multe 
dintre ele de o buna valoare inter
națională, și cîteva sute de recorduri 
regionale.

FETELE - 21 DE PUNCTE,
BĂIEȚII - NUMAI... 2

Dar, fără discuție, obiectivul princi
pal al activității de performanță a atle
tismului nostru a fost participarea Ia 
Jocurile Olimpice cu un număr mai 
mare de sportivi și obținerea unor re
zultate de o valoare mai ridicată 
decît Ia Roma. După cum se știe, 
la Tokio, la cel mai „tare" con
curs atletic din istorie, reprezen
tanții atletismului nostru au con
curat cu mult succes obtinînd două 
medalii de aur (lolanda Balaș și Mi
haela Peneș), una de bronz (Lia Ma- 
noliu) și s-au clasat în finalele de „6“ 
la lungime (Viorica Viscopoleanu), 
triplusalt (Șerban Ciochină) șî suliță 
(Maria Diaconescu). In felul acesta, 
țara noastră a totalizat 23 de puncte 
cu care a ocupat locul IX în clasamen
tul întrecerilor de atletism. Este desi
gur un frumos succes pentru care se 
cuvin felicitări atleților respectivi și 
deopotrivă antrenorilor Ion Soter, Li- 
xandru Pândele, Titus Tatu, Baruch 
Elias, Andrei Naghi și Gh. Zîmbres- 
ieanu.

Nu poate scăpa atenției faptul că 
din aceste 23 de puncte, 21 le-au adus 
fetele, băieții realizînd doar 2 puncte.

In afara celor clasați în finale, ale 
căror nume au apărut pe ecranul lumi
nos al tabelei de afișaj a Stadionului 
Național, la Tokio au mai concurat: 
Olimpia Cataramă — locul 8 la disc 
cu 53,08 m, Ana Sălăgean — locul 8 
Ia greutate cu 15,83 m, llie Popa — 
locul 28 Ia 50 km marș cu 4.57:40,0. 
Ctin. Grecescu — locul 36 la maraton 
cu 2.30:47,0, Andrei Barabaș — locul 
4 în seria sa la 5000 m cu 14:00,2 și 
abandonat la 10 000 m, Valerhi Jurcă 
— locul 6 în serii ia 400 m (52,7) și 
la 200 m (21,8).

Așadar, 12 dintre cei aproape 80 de 
atleți romîni aflați, în iunie 1963, în 
pregătire pentru Olimpiadă au fost se
lecționați pentru întrecerile din capi
tala Japoniei. (La J.O. de la Roma, 
atletismul romînesc a avut doar 9 re
prezentanți care au obținut o medalie 
de aur — lolanda Balaș, una de bronz

— Lia Manoliu șl un loc 5 — Zoltan 
Vamoș). Evident, sub aspect cifric, To
kio a însemnat mai mult decît Roma. 
Noi apreciem însă că ar fi fost posibil 
ca numărul atleților romîni participanți 
la Olimpiada din Japonia să fi fost 
încă mai mare, după cum, în ansamblu, 
rezultatele înregistrate ar fi putut fi 
și mai bune. Că nu s-a întîmplat așa, 
există o serie de explicații care, în 
ultimă analiză, nu țin numai de 
felul în care s-au desfășurat pregăti
rile pentru Jocurile Olimpice, ci vizează 
lipsuri mai vechi ale atletismului 
nostru.

ACOLO DE UNDE IZVORĂSC 
LIPSURILE...

Avem o bază de mase încă insu
ficientă pentru activitatea de perfor
manță. Poate părea paradoxal, dar 
acesta este adevărul. Deși atletismul 
n-a lipsit din programul nici uneia din
tre competițiile de mase organizate de 
aproape două decenii (spartachiade, 
concursuri populare, tradiționalele cro

PUNCTE DE VEDERE
suri de primăvară șî toamnă, „Cupa 
agriculturii'1 etc. etc.), deși la startul 
diferitelor probe au fost înregistrați 
numeroși tineri, totuși nu se poate spune 
că atletismului i-a fost asigurată baza 
de mase atît de necesară activității 
sale. In afara faptului că pregătirea 
concurenților pentru aceste competiții 
s-a făcut deseori cu mult formalism, 
trebuie să arătăm deschis — și nu pen
tru prima oară — că ceea ce a rămas 
atletismului, după desfășurarea între
cerilor, a fost foarte puțin.

Așa dar, competițiile de mase, 
fără nici un fel de discuție extrem de 
importante și mai mult decît necesare, 
n-au dus și Ia performante PEN
TRU FAPTUL CA DE CELE MAI 
MULTE ORI ORGANIZAREA ACES
TORA (privind angrenarea tineretului 
într-o activitate de pregătire și de con
cursuri continuă, depistarea elemente
lor talentate etc.) A FOST FĂCUTĂ 
NECORESPUNZATOR deși la ședințe
le de pregătire și prin acțiunile între
prinse inițial s-au stabilit, de fiecare 
dată, sarcini și obiective concrete. Nu
mai că aceste sarcini și obiective au 
rămas înscrise între copertele dosarelor 
organelor regionale și raionale UCFS, 
ale cluburilor și asociațiilor.

Cum este posibil ca dintr-o compe
tiție la care participă concurenți la 
nivelul zecilor sau clitar sutelor de mii, 
atletismului să nu-i rămînă decît o 
mînă de sportivi? în felul acesta se 
explică și faptul că în scriptele F.R.A. 
nu figurează nici zece mii de atleți 
legitimați, iar dintre aceștia doar 'de 
o mică parte se poate spune că au o 
activitate permanentă, organizată. De
sigur că pentru a face atletism nu este 
absolut necesar ca cineva să fie legiti
mat la federație (deși ar fi foarte 
bine I), dar se cuvine să facă 
parte dintr-o secție de atletism, în 
cadrul unei asociații unde să primeas
că o îndrumare calificată și perma
nentă. Numărul mic de atleți face ca 
intr-o serie de probe să nu existe 
practic întrecere și, în consecință, 
progres. Nu de puține ori titlurile n-au 
fost acordate la unele probe, deoarece re
zultatele cîștigătorilor n-aveau valoare. 
Dar nici titlurile acordate nu s-au cîș- 
tigat, în destule cazuri, cu re
zultate bune, de valoare internațională. 
In general, există tendința spre medio
critate, spre suficiență. Sînt prezenți în 
efectivele secțiilor atleți lipsiți de pers
pective, mulți cu o vîrstă... cam înain
tată pentru performanța adevărată. De
sigur, ei sînt, în general, cei mai buni 
din țară, la acea oră, în probele lor. 
Dar tocmai acesta este faptul ce) mai 
grav: n-avem cu cine să-i înlocuim I E 
un merit pentru ei faptul că n-au atîr- 
nat în cui echipamentul de concurs, dar 
e și o lipsă de merit a celor care ar 
trebui să se ocupe ca lumea de selecție 
și de pregătire. Ca să punem degetul 
pe rană, vom arăta că ne bazăm pe... 
excepții: săritura în înălțime femei, 
numai prin lolanda Balaș, aruncarea 

discului femei, prin Lia Manoliu și 
chiar Olimpia Cataramă, arunca
rea suliței femei, săritura în lungi
me femei, triplusalt băieți și... cam atît. 
In rest, sîntem descoperiți și acum, și 
în viitorul apropiat, deoarece primii pe 
lista multora dintre cele mai bune 
performanțe autohtone sînt departe de 
nivelul olimpic...

In această situație apare clar că baza 
de selecție a elementelor celor mai 
dotate este extrem de „subțire" și că 
antrenorii, oricîtă pricepere și bună
voință ar avea, n-au de unde să-și alea
gă tinerii cu care sa lucreze și pe 
care să-i modeleze cu răbdare în sco
pul obținerii performanțelor înalte.

Se spune, cu toate prilejurile, că 
ceea ce trebuie să urmărim zi de zi 
este ÎMBUNĂTĂȚIREA SELECȚIEI. 
Firește, subscriem la realizarea acestui 
însemnat deziderat. Dar, după părerea 
noastră în această problemă este un 
DAR de care se face abstracție. NU 
TOȚI ANTRENORII NOȘTRI SE DUC 
SĂ-Ș1 CAUTE ELEMENTELE ACOLO 
UNDE TREBUIE. ÎNCĂ SE „AȘTEAP
TĂ" PREA MULT CA ACESTE ELE
MENTE SĂ VINA SINGURE PE STA
DION ■ nu este urmărită cu toată aten

ția, șT mal ales cu RABDARE, des
fășurarea concursurilor de mase chiar 
Ia primele etape.

Deși avem experiența a zeci 
șî zeci de competiții de mase, 
MAI EXISTA UNII ACTIVIȘTI SPOR
TIVI CARE 1ȘI CONSIDERA ÎNDE
PLINITA SARCINA PREGĂTIRII TI
NERETULUI CHIAR ÎN MOMENTUL 
IN CARE S-A ÎNCHEIAT O ETAPA 
SAU ALTA DIN DESFĂȘURAREA 
ÎNTRECERII RESPECTIVE." Este evi
dent că nu toți concurenții care an 
participat la prima etapă a unei ase
menea competiții au posibilitatea să 
evolueze și în finala ei, dar a-i UITA 
pe cei mai buni este o greșeală care, 
din păcate, s-a cam permanentizat.

S-a văzut, de multe ori, că nu cei 
măi talentați concurenți au reușit să 
se califice pentru faza superioară a 
unei competiții, ci alții ceva mai bine 
pregătiți în acel moment, dar cărora 
le lipsesc anumite calități de bază care 
să-i ajute să devină performeri ade- 
vărați. In mod firesc, primii vor în- 
groșa rîndurile celor care nu vor ajun
ge să se impună. Secțiile din aso

ciații și cluburi, în marea majoritate 
a cazurilor, desfășoară o activitate, 
i-am zice, simplistă, fără sarcini con
crete și fără perspective. Unele n-au bi
rouri de secție, multe n-au antrenori 
sau chiar instructori și încadrează un 
număr infim de tineri atleți, lăsați 
undeva la marginea preocupărilor con
siliului asociației sau clubului respec
tiv, îndreptate aproape în exclusivitate 
spre rezolvarea problemelor celor „1J“.

Școlile nu au ajuns încă să furni
zeze atletismului de performanță multe 
elemente reprezentative, deși absolut 
toată lumea este de acord că asemenea 
talente viguroase se găsesc în fiecare 
dintre ele, în fiecare clasă. Despre 
universități ar fi foarte multe de spus. 
IN ȚĂRILE CU ATLETISM FOARTE 
DEZVOLTAT MAJORITATEA PER
FORMERILOR APARȚIN UNIVERSI
TĂȚILOR.

Deseori, antrenorii noștri au scăpat 
din vedere faptul că procesul de pre
gătire al sportivului se compune din 
două părți indisolubil legate: IN
STRUIRE și EDUCAȚIE. Or, preocu- 
pîndu-se exclusiv de tehnică, antreno
rii au neglijat adesea latura educa
tivă. Lacunele serioase din pro
cesul de educație au avut în mod fi
resc repercusiuni asupra rezultatului, 
performanței. Mulți atleți au dat dova
dă de slabe calități morale și de vo
ință, atît în antrenament cît și în com
petiții. Unii, cum ar fi, spre pildă, 
Valeriu Jurcă sau Andrei Barabaș, au 
văzut în normele olimpice un scop în 
sine, socotind drept scop final al înde
plinirii normei asigurarea unui Ioc în 

avionul spre Tokio. Cînd, în mod nor
mal, norma olimpică ar fi trebuit să 
constituie doar un obiectiv intermediar 
in pregătire, un punct de plecare spre 
alte performanțe, mereu mai bune. 
Deși, era evident că Grecescu, în ciuda 
victoriei sale la Balcaniadă, nu avea 
nici o șansă să se claseze onorabil la 
maratonul olimpic a fost inclus în lot 
și rezultatul se cunoaște.

Slăbiciunile serioase în munca de e- 
ducație reies și din faptul că antrenorii 
și tehnicienii noștri sînt dispuși să facă 
orice concesii, chiar și de ordin moral, 
de dragul performanței. Lui Zoltan Va
moș, sportiv certat serios cu discipli
na și conduita, i s-a lăsat să înțeleagă 
că „dacă va reuși o performanță ex
celentă, i se... iartă toate păcatele". O 
asemenea atitudine nu poate contribui 
la îmbunătățirea muncii de educație.

Progresul atletismului nostru este în 
bună măsură condiționat de o mai bună 1 
dotare materială a terenurilor de 
sport și, mai ales, de o mai bună gos
podărire a materialelor existente. Multe 
terenuri de atletism, piste, sectoare de 
aruncări și sărituri ca și instalațiile 
lor anexe sînt neîngrijite, sau sînt în 
cantități mici. Organele și organi
zațiile UCFS ar trebui să ia măsuri ca, 
măcar la marile stadioane să existe în 
inventarul sportiv materialele necesare 
desfășurării concursurilor de atletism. 
La un concurs organizat la Oradea, de 
pildă, seniorii au aruncat cu greutăți 
de... juniori, în timp ce juniorii aruncau 
cu sulițe de... seniori. Ceea ce, bineîn
țeles, a anulat valoarea acestui con
curs. Nici chiar stadionul Republicii 
n-are inventarul complet pentru atle
tism, ca să nu mai vorbim de stadio
nul Tineretului, unde vin să se pregă
tească și să concureze numeroși elevi 
bucureșteni. Un alt aspect, este acela 
legat de accesul copiilor și juniorilor 
pe stadioane, care nu se bucură de 
prea multă solicitudine din partea clu
burilor, dacă se ocupă de alt sport, 
decît... fotbalul. In aceste condiții es
te foarte greu să descoperi și să se
lecționezi elementele de perspectivă, 
schimbul de mîine al atletismu
lui.

Dezvoltarea sportului nostru a 
permis ca la anumite ramuri sportive, 
printre care și atletismul, să se poată 
uneori lucra după principiul „un an
trenor la doi oameni". E foarte bine, 
dar rezultatele bune sînt rare. Lixan- 
dru Pândele (Mihaela Peneș), Elias 
Baruch (Viorica Viscopoleanu și Șer
ban Ciochină) și alții. Dar restul ? 
Unii antrenori au multă (uneori prea 
multă) „personalitate" în problemele me
todice. Ea este utilă, dar fără per
formanțe, nu are valoare. Antrenorul 
Vasile Dumitrescu, de pildă, a scris 
articole foarte interesante despre pre
gătirea sprinterilor, dar practic, nici în 
condițiile foarte îngăduitoarei selecții 
n-am putut participa cu sprinterii la 
Tokio...

In aceeași grupă de lipsuri se poate 
clasifica goana după recorduri reali
zate „pe pofte". Planificarea sui-ge- 
neris a recordurilor de primăvară sau 
de toamnă tîrzîe și socotirea acestora 
ca un indiciu al excelentei pregătiri nu 
duce la nimic bun. Asemenea recor
duri se doboară chiar la cererea... atle
tului, care „se simte bine azi" și, deci, 
poate bate recordul. Cine știe, poate 
că vom cere ca J.O. să se desfășoare... 
la comandă, după senzația de bună dis
poziție a unor atleți I

★

Succesele anului 1964 au arătat că 
atletismul nostru are mari resurse și 
posibilități, Printr-o muncă temeinică, 
de perspecjtivă, prin promovarea cu 
curaj în loturile reprezentative a ele
mentelor tinere, manifestînd o grijă 
permanentă față de instruirea și edu
cația lor, să ridicăm pe o treaptă și 
mai înaltă valoarea atletismului din 
țara noastră. Olimpiada anului 1968 
este un obiectiv care trebuie să figu
reze de pe acum în planurile antreno
rilor și tehnicienilor noștri. Rezultatele 
bune obținute de atletele noastre la 
J.O. de la Tokio trebuie să fie conso
lidate, cuprinzînd în sfera lor și pe 
atleți. Ceea ce este întrutotul posibil I

Mai multă aten{ie 

organizării și desfășurării 
campionatului pe echipe
Campionatul republican de box pe 

echipe angrenează în fiecare an un 
număr mare de boxeri, menținîndu-î 
într-o pregătire continuă o perioadă 
mai îndelungată. Prin forma de des
fășurare, el dă posibilitatea unor bo
xeri mai puțin experimentați să-și îm
bogățească cunoștințele alături de cei 
mai buni pugiliști din țară și îi stimu
lează pe antrenori în descoperirea șî 
pregătirea de elemente talentate la 
toate categoriile de greutate.

în acest an au fost angrenate în în
treceri 24 de echipe, deci un număr 
mai mare de boxeri ca orieînd. Acesta 
este un fapt pozitiv. Numai că...

Necesitatea alcătuirii unei formații 
complete, dintr-un număr redus de 
boxeri care activează în secția unei a- 
sociațli sportive, a generat unele as
pecte negative. Unele dintre aceste 
secții n-au putut alcătui o echipă omo
genă, fiind lipsite de boxeri corespun
zători la mat multe categorii. Un 
exemplu concludent îl constituie C.S:O. 
Baia Mare, echipă care pe parcursul 

' acestui' campionat a pierdut (și încă 
la scoruri mari) toate meciurile susți
nute. O situație similara a fost întîl- 
nită și la alte echipe: A.S.A. Tg. Mu
reș, 1 Mai Ploiești, C.S.M.S. Iași, O- 
limpia București, care au, prezentat pe 
ring boxeri insuficient pregătiți pentru 
o competiție de nivel republican. Prin 
aceste rînduri nu încercăm să dimi
nuăm meritul antrenorilor echipelor 
respective, care au totuși, față de alții, 
o activitate mai susținută.

Considerăm însă că modul in care 
a fost alcătuit regulamentul de desfă
șurare a acestei competiții n-a fost su
ficient gîndit. Credem că ia înscrierea 
echipelor respective, Federația romînă 
de box trebuia să analizeze mai bine 
potențialul lor și să găsească soluția 
cea mai nimerită. Pentru ca valoarea 
echipelor participante să fie apropiată 
și astfel CONCURSUL SA FIE CON
CURS, ar fi fost bine ca echipele să 
fie alcătuite (acolo unde era nevoie) 
pe grupuri de asociații sau chiar pe re
giuni. Atunci n-am mai fi fost martori 
ai unor întîlniri între două echipe, în 
care din cele 9 sau 10 meciuri dispu
tate, 4—5 să, se termine prin abandon 
(de multe ori în prima repriză). La 
ce au folosit aceste meciuri boxerilor 
respectivi (învinși sau învingători) ? 
Au constituit aceste întreceri o propa
gandă pentru sportul cu mănuși ? 
Fără îndoială că nu I

Nivelul tehnic la care s-au disputat 
multe partide a fost cu totul necores- 
punzător. In dorința de a obține 
puncte, boxerii au negli jat aspectul teh
nic și spectacular al meciurilor. An
trenorii, în același scop (obținerea de 
puncte) și-au determinat elevii să evo
lueze la categorii necorespunzătoare 
greutății lor. Cea mai mare surpriză a 
constituit-o pentru noi evolujia cam
pionului categoriei semiușoare, M. Cîr- 
ciumaru, la categoria... semiini jlocie I? 
(în meciul A.S.A. Tg. Mureș — Rapid). 
Cui a folosit înfrîngerea lui Cîrciu- 
maru în fața lui Gh. Vlad ? Punctul 
adus de Cîrciumaru prin înfrîngerea... 
la puncte, putea să-l coste scump pe 
boxerul respectiv. De asemeni, 1. Ala
rm (Progresul), cu puțin timp îna
inte, a boxat c-u O. Baciu la categoria 
ușoară. Pe același boxer l-am înîlnit 
la Reșița evoluînd la categoria mij
locie mică... Și exemple de acestea măi 
sînt multe.

Acestea sînt numai o parte din lip
surile constatate în preliminariile cam
pionatului republican pe echipe. Pe vi
itor, Federația de box trebuie să țină 
seama de realitate, să reflecteze mai 
mult, să găsească forma cea mai bună 
de organizare a acestei. competiții, în 
așa fel incit campionatul pe echipe 
să ducă la progresul boxului nostru și 
nu invers.



S1MBÂTA

In fotografie : fază dintr-un meci Dinamo București—Petrolul
RUGBI : teren Parcul copilului, 

ora 9 : Constructorul T.R.C. Sucea
va — Știința Timișoara ; ora 11 : 
Farul Constanța — Ancora Galați 
(meciuri în cadrul turneului de ba
raj pentru categoria A).

VOLEI : sala Recolta, de la ora 
9.30 : Semănătoarea — C.S.M. 
Cluj (m) — în cadrul etapei a lll-a 
în categoria A, seria a ll-a.

HANDBAL : sala Floreasca, ora

HALTERE : sala Giuleșți, de la 
ora 16.30 : Rapid — Steaua — 
campionatul Capitalei (cat. A).

HANDBAL : sala Floreasca, ora 
16.45 : Dinamo București — Rafi
năria Teleajen (m) — amical ; ora 
18.15 : București tineret — Mosco
va ; ora 19.15 : București A — 
Belgrad.

BASCHET : sala Dinamo, de la 
ora 18.30 : I.C.F. — Olimpia (f) ; 
Voința — Progresul (f) ; Academia 
Militară — Voința București (m).

DUMINICA

r.

A

ÎNTRECERILOR SPORTIVEÎNTRECERILOR SPORTIVE
D A’

.■ i

□ etapă (a XIII-a) atractivă 
n campionatul categoriei A
Petrolul ■— Dinamo București, Steaua 

- Știința Cluj, Farul — C.S.M.S. și 
■riște — Rapid (acest joc se dispută 
zi), iată cele mai importante meciuri 
rogramate la sfîrșitul acestei săptă- 
îini în cadrul celei de a XHI-a etape 
campionatului categoriei A. Desigur, 

iteresante sint și celelalte trei jocuri, 
tineruil Baia Mare — U.T.A., Progre- 
ttl București ■— Știința Craiova și 
teagul roșu — Dinamo Pitești, dar 
rimele patru au, o tradiție mai fru- 
ioasă.

De pildă. Petrolul Ploiești — Dinamo 
licărești este de ani de zile tina din 
sie mai așteptate partide ale căi’npio- 
atutei. De multe ori, de rezultatele 
magistrate -ou prilejul acestor jocuri 

depins titlul! de campioană (în spe- 
«1 cînd Petrolul candida la șefie...), 
ir dacă vă interesează toate rezulta
te înregistrate de-a lungiri anilor în- 
e aceste două formații, vă invităm 
i le citiți la pagina noastră „Maga- 
n“. Apoi: Steaua — Știința Cluj, un

pe nin- 
a adus 

care nu

meci care, disputat pe ploaie, 
soare sau pe căldura toridă, 
întotdeauna mii de spectatori 
au regretat cele două ore petrecute pe 
stadion. Știința Cluj, o formație cu fru
moase posibilități dar nepuse încă în 
valoare, ar putea... renaște în meciul de 
mîine. Să nu uităm nici tradiția (de 
dată ceva mai recentă) a partidelor 
dintre Criște și Rapid. In campionatul 
trecut feroviarii au cîștigat ambele 
jocuri, dar de fiecare dată prin cite un 
autogol al orădemiilor 1 Desigur, repre
zentanții orașului de pe malul Crișuiui 
s-au pregătit minuțios, iar, la antre
namente n-au uitat compartimentul a- 
părării, cel oare a greșii în preceden
tele meciuri cu Rapid. In sfirșit, să nu 
uităm tradiția (care există încă de pe 
vremea cînd ambele formații erau în 
categoria B) meciurilor Farul Con
stanța — C.SJVt.S. Iași.

Iată dar suficiente argumente pentru 
ca etapa a XIH-a să însemne o reușită. 
Să sperăm...

Așteptăm arbitraje competente
T. Cruceanu (Știința Cluj—Progresul), 
M. Rotaru (Progresul—U.T.A.), A. Ră- 
dulescu (Crișul—Știința Cluj), M. Popa 
(Dinamo Pitești—Petrolul) și altele,
care au contribuit la nivelul scăzut al 
partidelor respective. Mai mult decît 
ciudată a fost maniera în care a con
dus duminică la Cluj arbitrul T. Cru
ceanu. El a admis cu seninătate o se
rie de neregularități comise de jucă
tori, dintre care amintim : ținerea exa
gerată și repetată a mingii de către 
portarul Cosma, fără să-l avertizeze 
pe acesta pentru anti-joc, a trecut cu 
vederea faulturile grosolane ale lui I- 
vănescu, obstrucțiile lui Mafteuță 
ș.a.m.d., dînd dovadă de o totală lipsă 
de personalitate în fața jucătorilor. 
Oare așa înțelege acest arbitru să 
contribuie la ridicarea calitativă a 
fotbalului ? Inchizînd ochii, perrnițînd 
jucătorilor să facă oriee pe teren, în 
afară de fotbal ? Dar nu numai atît. 
In multe întîlniri am fost martorii 
unor arbitraje în care conducătorul 
jocului a dat dovadă de lipsă de cu
raj și nu a sancționat cu toată tăria 
infracțiunile săvîrșite de fotbaliști. 
(Exemplu P. Sotir, la meciul C.S.M.S. 
—Steaua). Alteori fuga de răspundere 
îi împinge pe unii arbitri la acorda
rea de penalizări în compensație, care 
„sa împace pe toată lumea", ceea ce 
duce de cele mai multe ori la denatu
rarea jocului, la scăderea calității 
spectaculare. In altă ordine de idei 
trebuie arătat că unii arbitri nu aplică 
just regulamentul (îndeosebi la meciu
rile de categorie B și C), îi dau o in- 

_ _____ __  _.o_____  terpretare personală, dictează hotărîri 
re urmează să ia hotărîri, adesea din greșite, care influențează chiar rezul- 
e mai importante etc. Acestea se 
iereutează în mod negativ asupra 
rtidelor încredințate. In rîndurile de 
ă nu este vorba numai de arbitri 
re conduc jocuri de categoria B sau 
(unde calitatea arbitrajelor la ora 

:uală este nesatisfăcătoare), ci de 
seamă de arbitri de mult conșa- 
iți, cunoscuți pe toate marile sta- 
>ane din țară care, prin arbitrajul 
, nemulțumesc publicul, pe jucători 
pe antrenorii echipelor. Urmarea ? 

i devenit din ce în ce mai dese ca- 
cativele slabe și foarte slabe pe care 
primesc aceștia de la observatorii 

lerali, de la cronicarii de speciali- 
e și, în primul rind, de la public, 
i intenționăm să analizăm arbitrajul 
uia sau altuia dintre aceia cărora 
s-a încredințat în ultima vreme 

aducerea unor partide. Această sar- 
lă revine colegiului central și în 
ima instanță biroului federal de re- 
t. Nu putem însă trece cu vederea 
ele arbitraje slabe, care au dat loc 
discuții și au nemulțumit deopotrivă 
aipele. Este vorba de arbitrajele lui

Se știe că buna desfășurare a par- 
lelor și ridicarea calitativă a fotbalu- 
i sînt condiționate și de competența, 
iparțialitatea și corecta aplicare a re- 
ilamentului de către arbitri. In croni- 
le pe care presa Ie publică după 
eciuri sînt remarcați acei arbitri (din 
icate încă destul de puțini la număr) 
re conduc cu pricepere jocurile, do
gind nu numai o temeinică însușire 
regulamentului, dar și orientare în 

area Jiotăririlor, fermitate și simț de 
spundere. Numeroși „cavaleri ai 
lierului" din țara noastră se bucură 
: frumoase aprecieri și peste hotare, 
irtide inter-țări, jocuri de mare im- 
>rtanță în competiții europene, zeci 
zeci de meciuri „cheie" din cadrul 

mpionatelor țărilor balcanice au avut 
centru arbitri romîni. Datorită bu- 

i lor comportări, cîțiva dintre ei au 
imit ecusonul F.I.F.A. și titlul de ar
ini internațional. Aceasta nu poate 
cît să bucure pe iubitorii fotbalului 
n țara noastră. Dar, cu atît mai de 
înțeles apare faptul că aceiași ar- 
ri care peste hotare culeg elogii, 
mai întîmplă ca acasă să se. com- 

rte slab.
Intr-adevăr, cu toate eforturile de
se de F.R.F. și de colegiul central 
arbitrilor pentru îmbunătățirea că

iții arbitrajelor (amintim cursul de 
Mangalia), acestea nu se ridică încă 
totalitatea lor la nivelul dorit. In 

ima vreme mulți arbitri manifestă 
vizibilă scădere în pregătirea lor, 
face remarcată la mulți dintre ei 

sa condiției fizice, ceea ce-i face să 
■a departe de fazele în legătură cu

tatul. Numeroși cititori ne-au trimis 
scrisori în care-și exprimă . profunda 
lor nemulțumire asupra acestui fel de 
arbitraj.

Fără a avea pretenția că am epuizat 
în cele de mai sus problemele spi
noase ale slabelor arbitraje din ultima 
vreme, credem că este de datoria tu
turor arbitrilor ca în viitoarele meciuri 
să dea dovadă de mai multă atenție 
și fermitate, să asigure jocurilor o con
ducere de calitate.

Biletele pentru

18 : București (tineret) — Belgrad; 
ora 19 : București A — Moscova ; 
de la ora 14, jocuri în cadrul tur
neului fulger masculin : Rapid — 
Rafinăria Teleajen, București I -— 
București II, București II—Rafinăria 

' Teleajen, București I — Rapid;
București I — Rafinăria Teleajen, 
Bucureșli II — Rapid.

BASCHET : sala Floreasca, de 
la ora 8 : Olimpia M. I. — I.C.F. 
(m); Știința — Steagul roșu Bra
șov (m) ; Dinamo — Rapid Bucu
rești (m); Știința — Constructo
rul JT).

FOTBAL: Stadionul 23 August, 
ora 12.30 : Progresul București — 
Știința Craiova ; ora 14.15 : 
Steaua — Știința Cluj.

Teren Gloria, ora 10.30 : Meta
lul București — Chimia Făgăraș 
(cat. B).

Stadionul Dinamo, ora 10 30 : 
Dinamo Victoria București — Teh- 
nometal București (cat. C).

Stadionul 23 August (teren III), 
ora 9 : Metalul București — Rapid 
București (juniori).

Stadionul Giuleșți, ora 11 : Teh- 
nome‘al București — Petrolul Plo
iești (juniori).

Teren Politehnica (fost C.A.M.), 
ora 10 : Știința București — Dina
mo Victoria București (juniori).

BASCHETW

de înfruntat 
precedente :

partida din 
formații,

Seria meciurilor decisive din campionatul masculin continuă 
mîine la București și Oradea, unde Dinamo București și Steaua, 
singurele echipe neînvinse după 7 etape, vor avea 
două echipe puternice, care s-au impus în etapele 
Rapid București și, respectiv, Dinamo Oradea.

Un interes deosebit îl stîrnește, în primul rînd,
Capitală (sala Floreasca, ora 10,30). Cele . două 
Dinamo și Rapid, au stiluri total diferite și din confruntarea 
lor — așa cum .s-a întîmplat în cele mai multe din meciurile 
desfășurate în edițiile precedente — poate rezulta un joc de cea 
mai bună calitate.

Prin prisma rezultatelor din întîlnirile directe (în campio
natul trecut Dinamo a cîștigat de 3 ori cu 64—56, 77—69 și 
74—64, iar Rapid o singură dată cu 65—61), ca și prin forma 
manifestată în ultima vreme, s-ar părea că prima șansă aparține 
difiamoviștilor. Dar și formația feroviară, care are experiența 
jocurilor decisive, poate avea un cuvînt greu de spus în această 
întrecere, lată de altfel și părerea celor doi căpitani de echipă : 

MARIAN SPIRIDON (DINAMO) : „Vrem neapărat să ajun
gem la meciul cu Steaua (din 29 noiembrie) neînvinși. Pentru 
aceasta va trebui să impunem jocului un ritm deosebit de 
rapid și să punctăm cit mai mult de la semidistanță. Dacă 
vom reuși să repetăm jocul din prima repriză de la Brașov 
(in etapa trecută) — unde echipa a „mers“ ca un ceasornic 
— cred că vom cîștiga".

CRISTIAN POPESCU (RAPID) : „Dinamo a constituit în
totdeauna un adversar incomod pentru noi. Cred că echipa care 
va reuși să-și impună ritmul de joc are cele mai mari șanse 
de reușită. Victoria — care ne este foarte necesară pentru a ne 
menține in plutonul fruntaș — depinde în mare măsură și de 
modul cum vom recupera la panou, pentru că la acest capitol 
adversarii (cu un plus de înălțime) au primul cuvînt".

Deosebit de interesantă se anunță și întîlnirea de la Oradea. 
In ultimii ani Dinamo s-a impus cu regularitate — pe teren 
propriu — în fața campionilor (campionatul trecut cu 57—55). 
De data aceasta însă, după cum' ne-a 
declarat internaționalul Mihai Nedef, 
Steaua e decisă să ,,spargă 
Și celelalte meciuri, Știința 
Steagul roșu Brașov, Știința 
ra — Știința Cluj, Farul —
Iași și Politehnica Cluj — Știința Tg. 
Mureș sînt perfect echilibrate și un în
vingător este greu de indicat.

★
. Dinir-o greșită recepționare telefo

nică, în ziarul de luni 16 noiembrie a 
apărut la meciul Voința Sate Mare— 
Aurul Brad rezultatul de 72—68 in 
favoarea gazdelor. In realitate, Aurul 
Brad a cîștigat această partidă cu 

forma reală

gheața". 
Buc. — 
Timișoa- 
C.S.M.S.

același scor, lată și 
clasamentului:
1. Aurul Brad
2. Siderurgistul Galați
3. Voința Tg. Mureș
4. Știința Craiova
5. Voința S. Maro
6. Olimpia Buc,
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a
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Dinamo București — Internazionale Milano
Spre a se evita aglomerația la jocul 

de fotbal Dinamo București — Inter
nazionale Milano din 3.XII.1964, pro
gramat pe stadionul ,.23 August”, cota 
de bilete rezervată publicului s-a pus 
în vînzare incepînd de ieri la casele 
speciale din str. Ion Vidu și de la sta-

dionul Republicii, care vor funcționa 
între orele 8 — 21, fără întrerupere.

Difuzorii de bilete pentru competi
țiile sportive și asociațiile sportive caic 
au contracte se vor adresa pentru bi
lete serviciului de resort al I.E.B.S„ 
str. V. Conta nr. 16.

9

Fază dintr-un joc Dinamo București—Rapid desfă
șurat în turneul final al campionatului trecut. Tînă- 
rul Haneș (R) a „scăpat" de întreaga apărare dina- 

movistă și înscrie nestingherit

„Secretul" celor 130 minute de joc de la Iași
Fiind într-o deplasare la Iași, în 

calitate de antrenor al echipei mas
culine Știința București, am avut 
prilejul să asist la meciul feminin 
dintre C.S.M.S. și Știința Timișoa
ra. De la început vreau să arăt că 
partida respectivă a stîrnit un in
teres deosebit în rîndul localnicilor. 
Și ambianta în care s-a desfășurat 
meciul a fost plăcută, publicul — 
extrem de obiectiv, împărțind cu 
dărnicie aplauze atît echipei favo
rite, cît și oaspetelor.

Jocul a fost dominat în cea mai 
mare parte de timișorence, care la 
pauză conduceau' cu 40—26. în t°t 
acest timp, gazdele au acționat slab, 
au comis numeroase greșeli și a- 
proape nimeni nu mai spera într-o 
victorie a C.S.M.S.-ului. In partea a 
doua a meciului, aspectul disputei 
a rămas neschimbat (timișorencele 
au condus tot timpul). Numai că 
de data aceasta, repriza mi s-a pă
rut interminabilă; a durat pînă 
cînd cu chiu cu vai gazdele au reu
șit să egaleze. Chiar și prelungirea 
care a urmat mi s-a părut o veșni
cie. Rămasă pe rînd în 4, 3 și 
chiar două jucătoare. Știința a con
tinuat să conducă pînă cînd a ră
mas într-o singură jucătoare. Re
gulamentul era clar in această pri
vință. Echipa respectivă pierde me- 
ciul cu 20-0. Dar să vedem fap
tele...

Totalizind minutele de joc am

ajuns la neobișnuita cifră de 130. 
cifră aproape unică în istoria a- 
cestui sport 1 Și aceasta, pentru că 
cronometrorul I. Done a prelungit 
în mod nepermis timpul de joc, iar 
ceilalți oficiali au încurajat această 
fraudă grosolană. Bineînțeles, fap
tele vorbesc de la sine, iar măsu
rile (cît mai drastice) se impun de 
urgență. Chiar și publicul local, 
prezent la întîlnire, a dezaprobat to
tal atitudinea oficialilor, care pur 
și simplu au viciat rezultatul acestei 
întreceri sportive.

prof. LUCIAN VASILESCU

N. R. Luînd în discuție lucru
rile petrecute la meciul C.S.M.S. 
Iași — Știința Timisoara, biroul 
F. R. Baschet a hotărît :

— jocul dintre echipele C.S.M.S. 
Iași și Știința Timișoara se omolo
ghează cu rezultatul de 20—0 în 
favoarea Științei Timișoara ;

— cronometrorul I. Done se ra
diază din corpul arbitrilor ;

— se dă avertisment comisiei re
gionale din Iași pentru slaba pre
ocupare în vederea asigurării unor 
condiții normale de joc meciurilor 
din prima categorie ;

— se dă avertisment arbitrilor 
A. Berger și D. Crăciun, care nu au 
luat măsuri pentru preîntîmpinarea 
denaturării rezultatului și prelun
girii timpului de joc.



'VOLEI

Din înseninările corespondenților noștri
La Lupeni : prima competiție pentru 

școlile de 8 ani

Nu de mult, la Lupeni, a fost orga
nizată prima competiție de handbal în 
7 rezervată echipelor școlilor de 8 ani. 
Frumoasa inițiativă a asociației spor
tive Tineretul — care a inițiat acest 
turneu în colaborare cu conducerea 
școlii de 8 ani nr. 3 Lupeni — s-a 
bucurat de aprecierea iubitorilor de 
sport. Aceștia au asistat în număr 
mare, iar jocurile au fost frumoase, 
spre lauda echipelor, care au avut de 
înfruntat un timp ploios. De-a lungul 
competiției s-au remarcat numeroase 
elemente talentate ca E. Mihăiasa, S. 
Munteanu. A. Fărcău (Paroșeni), O. 
Deac, I. Covaci, L. Sabo, L. Ghiuiai,
D. Catană, Cr. Mureșan, O. Ocheșel 
(Lupeni), la fete, V. Suciu, E. Horvat,
E. Pecsor (șc. nr. 3 Lupeni), C. Naghi, 
Al. Naghi (șc. nr. 1 Lupeni), I. Mi- 
hăilă, A. Moga (șc. nr. 4 Lupeni) și 
E. Ceafă (Paroșeni). în concluzie, un 
turneu reușit. (/. CIONTEA).

Cu porțile ferecate I...
La Iași. în faza pe oraș a campio

natului de calificare la handbal au 
luat startul 16 echipe, dintre care 4 
feminine și 12 masculine (împărțite în 
două serii). în prima etapă însă, s-a 
petrecut un fapt foarte curios, ca să 
nu-i spunem altfel. Parte din jocuri 
au fost programate pe terenul „Mol
dova". Unul din ele urma să-l sus
țină chiar echipa asociației sportive 
Moldova. La ora 9, cînd trebuia să 
înceapă primul meci, poarta terenului 
insă era încuiată I In această situație 
și pentru a nu aduce perturbări cam
pionatului, oficialii și jucătorii echipe
lor programate n-au aeut altă soluție 
decit să încerce o... escaladare, reu
șită din fericire. Ei au sărit gardul, 
au marcat la repezeală terenul (pen
tru care se plătește chirie) și... între
cerea a început. Ca să asiste la joc. 
pentru care se și deplasase la teren, 
un grup de aproape 100 de spectatori, 
au procedat la fel: au escaladat gar
dul...

Din aceste fapte, reiese limpede 
cum a sprijinit asociația sportivă 
Moldova campionatul respectiv... 
(EUGEN URSU).

Centru da inițiere pentru copii

Pentru a se putea organiza în con- 
dițiuni bune un campionat de handbal 
al școlilor elementare de 8 ani din 
Călărași, consiliul raional UCFS a în
ființat un centru de inițiere, pe o du
rată de 10 zile. Această inițiativă a 
fost primită cu mult interes, dovadă 
numărul mare de participanți : 35 fete 
și 54 băieți, care erau și buni la în
vățătură, cu note de 8, 9 și 10. 
(1ONIȚA ACHIM).

Bogată activitate competițională în regiunile
Brașov și Mureș Autonomă-Maghiară

• Echipele participante la actualul 
campionat al regiunii Brașov au fost 
împărțite în două serii zonale. Pînă 
în prezent s-au desfășurat două etape, 
clasamentele avînd următoarea înfăți
șare: Zona 1 — 1. Torpedo Zărnești 
6 p., 2. Forestierul Tg. Secuiesc 6 p. 
(punctaveraj mai slab), 3. Flacăra 
Brașov 4 p., 4. Metrotn Brașov 4 p., 
5. Hidromecanica Brașov 4 p., 6. Vic
toria Bod 4 p., 7. Temelia Brașov 
2 p., 8. Voința Agnita 2 p. Zona a 
Ii-a — 1. Gaz metan Mediaș 6 p., 2. 
Electrica Sibiu 6 p., 3. Progresul Orlat 
6 p., 4. Construcții Sibiu 4 p., 5. Car- 
pați Mîrșa 2 p„ 6. Record Mediaș 2 p., 
7. Faianța Sighișoara 1 p., 8. C.I.L. 
Blaj 1 p. (ultimele două echipe au 
cîte un joc mai puțin).

în campionatul feminin, întrecerile 
au început doar în zona I. Iată cîteva re
zultate din prima etapă : Hidromecanica 
Brașov—Victoria Bod 2078—1685 p.d., 
Temelia Brașov—Metrom Brașov 2065 
—1500 p.d., Torpedo Zărnești—Flacăra 
Brașov 1370—1757 p.d.

Echipele din zona a Il-a vor lua 
startul duminică.

C. GRUIA — coresp. regional

• 8 echipe feminine și tot atîtea 
masculine își dispută întîietatea în ca
drul campionatului regiunii Mureș

A LUAT SFÎRȘIT
CAMPIONATUL CAPITALEI

Cu etapa desfășurată duminica tre
cută, a luat sfîrșit campionatul Capi
talei la scrimă, pe echipe. Iată clasa
mentele finale: Floretă băieți: 1. Uni
versitatea I — 12 p; 2. Sfatul popular 
al Capitalei (S.P.C.) 6 p; 3. Progre
sul II — 4 p; 4. Universitatea II 2 p. 
Floretă fete: 1. Știința — 16 p; 2.

Autonomă-Maghiară. După 7 etape, în 
cele două clasamente conduc — și la 
fete și la băieți — echipele asociației 
sportive Voința din Tg. Mureș cu cîte 
21 p. Dintre celelalte formații partici
pante s-au mai remarcat echipele Stră
duința Tg. Mureș, Voința Odorhei, 
Chimica Tîrnăveni (masculin), Stră
duința Tg. Mureș și Flamura roșie 
Sînsimion (feminin).

Jucătorii de la Voința Tg. Mure? 
au realizat în meciul cu Străduința 
Tg. Mureș 5380 p.d. ceea ce reprezintă 
un nou record regional. De asemenea, 
recordul regional la fete a fost corec
tat, de curînd, de sportivele aceleiași 
asociații care au obținut în meciul cu 
Străduința Tg. Mureș 2475 p.d. Și 
echipa adversă a realizat un rezultat 
bun : 2374 p.d.

Paralel cu campionatul regional, în 
raioanele Odorhei, M. Ciuc, Tîrnăveni 
și orașul Tg. Mureș au loc competiții 
rezervate jucătorilor de categoria a 
Il-a și a IlI-a. De exemplu, în orașul 
Tg. Mureș se întrec 14 echipe mas
culine de categoria a Il-a și 8 formații 
de tineret.

Pentru bogata activitate compefițio- 
nală ce se desfășoară în această parte 
a țării, merită să subliniem munca 
depusă de comisia de specialitate a 
regiunii respective.

Progresul II — 10 p; 3. S.P.C. II — 
8 p; 4. Universitatea 6 p; 5. Școala 
sportivă de elevi nr. 1 '— Op. Spadă: 
1. Steaua II — 11 p; 2. Progresul 7 p; 
3. Știința II — 4 p; 4. Administrația 
Bazelor Sportive Școlare (A.B.S.S.) 
2 p. Sabie: 1. Steaua II — 4 p; 2. 
Progresul 0 p.

In urma acestor clasamente s-au ca
lificat pentru baraj în vederea promo
vării în prima categorie a țării, for
mațiile Universitatea (floretă băieți), 
Știința (floretă fete) 
(spadă și sabie).

Azi (cu începere de 
mîine (de la ora 9), în 
a Facultății de științe 
cepe campionatul orașului București cu 
participarea echipelor mixte.

și Progresul

la ora 17) șî 
sala de scrimă 
juridice va în-

Consumați nectarul
de fructe!
gust 
din 

și reconfortant.

Are
fructului 
hrănitor

La alegere, se poate consuma nec
tar de vișine, caise, piersici, 
prune și gutui.

plăcut, caracteristic 
care se prepara, este

pere,

Mîine, în București și în ș 
orașe din provii

Etapa a treia 
in categoria 1 

seria a Il-a
Mîine, duminică 22 noiembrie, se 

juca partidele masculine și feminine 
cadrul celei de-a treia etape a cam 
naiului republican — categoria A. 
ria a Il-a. Sînt programate meciul 
Semănătoarea București — C.S.M. ( 
Ind. sîrmei C. Turzii — Șfiinfa Pi 
șeni, înainte Timișoara — Știința • 
șov și Metalul Pitești — Electropr 
Craiova (masculin), Progresul Ti 
oiște — I'l. roșie București, Voința 
Ciuc -— Corvinul Deva și Sanitarul 
Mureș — Penicilina Iași (femit 
Prinsele echipe sînt gazde.

Intîlnirea masculină din Bucur 
Semănătoarea — C.S.M. Cluj, se 
desfășura în sala Recolta, cu înce 
de la ora 9,30.

Pronosport © Pronoexores ® Pronosport
După cum se știe, mîiine este progra

mat un nou concurs special Pronosport 
care beneficiază de o formulă ce se 
aplică pentru întîia oară.

La acest concurs, în afara premiilor 
obișnuite în bani pentru variantele cu 
12, 11 și 10 rezultate exacte, partici- 
panții au posibilitatea să obțină nume
roase cîștiguri suplimentare în bani și 
obiecte, prin indicarea a 4 meciuri 
din 12.

fn fruntea acestor premii se situează 
1 autoturism „Fiat 600“ și alte nume
roase cîștiguri în obiecte în valoare de 
100.000 lei, indiferent de vînzarea rea
lizată.

Iată programul concursului de du
minică.

lud. sîrmei — Jiul Petrila
A S. Cugic — Știința Tim.
C.S.M. Reșița — Rec. Cărei 
Flacăra Moreni — Unir. Rm. V. I 
Siderurgistul — Poiana Cîmp.
CFR Roșiori — Dinamo Bacău 
Bologna — Internazionale
Milan — Florentina
Mantova — Roma
Genoa — Sampdoria
Torino — Juventus
Loggia — Lanerossi 

riante a cîte 9.159 tei și 28 variante a 
cîte 2.289 lei; categoria a Il-a: 33 de 
variante a cîte 4.198 lei și 60 variante 
a cîte 1.049 lei; categoria a IlI-a: 57 
variante a 2.208 lei și 137 variante a 
cîte 552 lei; categoria a IV-a: 98 va
riante a cîte 1.387 lei și 189 variante 
a cîte 346 lei; categoria a V-a: 173 
variante a cîte 808 lei și 305 variante 
a cîte 202 lei; categoria a Vl-a: 266 
variante a cîte 543 lei și 420 variante 
a cîte 135 lei; categoria a VH-a: 273 
variante a cîte 473 și 611 variante a 
cîte 118; categoria a VlII-a: 366 va
riante a cîte 348 lei și 850 variante a 
cîte 87 lei.

Raport suplimentar I = 76.534 lei.
Premii suplimentare în obiecte și 

bani întregi și sferturi:, categoria A: 
11 și 17; categoria B: 63 și 132; cate
goria I: 20 și 22; categoria a Il-a: 74 
și 145; categoria a IlI-a: 288 și 592: 
categoria a IV-a: 311 și 628; categoria 
a V-a: 966 și 2.340.

PRONOSPORT

Premiile concursului Pronosport nr. 46 din 
15 noiembrie awc.

Categoria I 23,4 variante a 5.292 lei
Categoria a Il-a 449,4 variante a 171 lei 
Categoria a III-a 3.197*8 variante a 36 lej

Cîștigătorii celor 5 autoturisme de la 
tragerea specială Loto-Central din 13 no
iembrie a.c. categoria A sînt uxmătorii: 
Lepădata Maria din Constanța „Moskvioi 
403", Sibianu Alex. din București „Fiat 600“; 
Petrescu Ștefan din Constanța „Fiat 600“; 
Gheorghiu Constantin din Galați „Trabant 
Combi“ și Tănășoiu Florea din Reșița 
„Trabant Combi’.

Rubrică redactată de Loto-Prorto- 
sport.

Săpfamîna viitoare pe ecrane :

30âeani^-
O PRODUCȚIE a studiourilor’ DIN,Tu A

PREMIILE TRAGERII SPECIALE 
LOTO-CENTRAL DIN 13 NOIEMBRIE 

1964

Premii obișnuite în bani, întregi 
și sferturi: premial suplimentar I; 1 
variantă a 100.000 lei și 3 variante a 
cîte 25.000 lei; premiul suplimemfar II: 
;11 variante a cîte 2.402 lei și 17 vari
ante a cîte 600 lei; categoria I: 15 va-

LOTO CENTRAL

La tragerea Loto-Central din 20 noiembrie 
1964 au fo-st extrase din urna următoarele 
numere:

24 66 51 53 2 59 20 30 86 84
•e

Premii suplimentare: 7 42 14

Fond de premii: 772.955 lei
Report suplim. I 76.534 lei

DE LA I. E. B. S
S-au pus în vînzare la casele de bi
lete obișnuite, biletele pentru cupla
jul de fotbal PROGRESUL—ȘTIIN
ȚA CRAIOVA și STEAUA—ȘTIIN
ȚA CLUJ, de mîine de pe stadionul 

„23 August".
• Casele din sir. Ion Vida și Prono

sport cal. Victoriei nr. 2, oind și bi-

SPORTUL POPULAR
Pag. a 6-a Nr. 4560 

lete pentru jocurile internaționale de 
handbal de azi și mîine din sala 
Floreasca, jocuri în cadrul „Cupei 
orașului București".

• Aceleași case vind și bilete pentru 
concursul internațional de patinaj 
de mîine ora 18 de la patinoarul 
artificial din parcul „23 August".

• Patinoarul artificial este pus la d!s- 
poziția publicului pentru patinaj as
tăzi orele 17 —19 si mîine orele 
10 — 13 și 15 — H.

Re qia 'ViROBERTi VOUNGSON 
Cec :

CHAP LIE CHAPLIN , SUSPEQ KEATON, 
STAN LAUREL , OLIVER HAPPY, 
NAPPY LANGDON, CHARLIE CHASE, 
SNUB HOLLAND, EDNA PUQV/ANCE, 
SYD CHAPLIN , ERIC CAMPBELL , 

PHY LUS HAVER



Sport la oravija in 1612
Oravița, orășelul acesta 

bănățean, a avut primul 
teatru .zidit* din tară (1817) 
și prima gară de cale fe
rată din sud-estul Europei 
(1848).

Aflăm că la sîîrșiful se
colului trecut în Oravița se 
încropise o activitate spor
tivă organizată, importantă 
pentru studiul istoriei spor
tului în țara noastră.

Iată cîteva date obținute 
dîn publicațiile vremii. In 
1872 (deci numai 10 ani după 
londarea .Societății de dare 
Ia semn" din București), la 
ființă la Oravița, pe lingă 
.corpul vînătoriloi*, o «Reu
niune de Ur“ care constru
iește — potrivit expresiei 
vremii — o grădină de tir, 
cu edificiile necesare pen
tru tir, distracție șl vilegia
tură (i)«.

Peste 16 ani, la 3 ianua
rie 1888, se constituie la 
Oravița .Clubul de gimnas
tică șl scrimă" care .și-a 
început activitatea în loca
lul școalel civile, fiind pre
văzut cu cele mai moderne 
rechisite'. Clubul a devenit 
curînd un important factor 
sportiv, popularizînd in rîn- 
durile membrilor săi patina
jul, înotul șl canotajul, în 
vederea practicării cărora a 
făcut amenajările necesare. 
In aceeași epocă se mențio
nează cîțiva buni jucători 
de șah.

In sfîrșlt. In 1893, adunarea 
generală a Societății Turis
tice Carpatine se ține la 
Oravița, unde exista, la 
acea dată, o secție (filială) 
a societății.

V. B.

Pronosticuri
Specialiștii și... nespe- 

cialiștii au făcut tot felul 
de pronosticuri în legă
tură cu rezultatele pro
belor atletice de la J. O. 
Unul dintre cei care s-au 
dovedit mai bine inspirați 
a fost recordmanul mon
dial al probei de 100 m, 
Armin Harry care, dînd 
34 de pronosticuri (Ia 
două probe s-a abținut) 
a indicat 22 de cîștigă
tori. El a pronosticat,
printre altele, victoria lui 
Larabee la 400 m, a lui 
Klim la aruncarea cio
canului, a lui Schmidt la 
triplu salt și a Iui Bikila j- 
Abebe la maraton.

Citind o serie de spe
cialiști din toate țările 
care au dat pronosticuri, 
revista „Kicker" arată că 
toți au indicat cîștigători 
pe Iolanda Balaș, Hayes, 
Dalas Long, ștafeta 
S.U.A. 4 x 100 m, Irina 
Press și Tamara (atît la 
greutate cit și la disc). în 
schimb, nimeni n-a pre
văzut victoriile lui Davies 
la lungime, Mills 
10 000 m, Nevala la 
liță, Mihaela Peneș 
suliță, Ann Packer la
m și Tyus la 100 m plat.

la 
su

la
800

Meciurile de volei In 
sala Recolta se desfă
șoară fără tabelă de 
maica).

Chiar dupâ meci o jucătoare 
Ml-a spus: eu știu ce-am 

să le fac 
Pentru etapa viitoare 
Mâ duc să cumpăr.. un 

abac 1

★

In campionatele repu
blicane de boi pe echi
pe, antrenorii de la Di
namo au pterental o 
serie de elemente slab 
pregâtlte.

Dupâ cum se comportară 
Eu m-am lamurii acusa: 
Au avut comun cu 
Dumnealor sumai...

★

boxul 
mânușa 1

La lași, tn 
Motoc (C.S M.S.; 
ta cu arbitrul, 
nil său, 
marcat un gol.

Verba dulce 
Mult aduce 
Lui Motoc cum s-a mai spus 
l-a adus... un gol in plus I

★

timp ce 
.) -e cer- 

ad/eisa- 
Pavlovici, a

Jucătorii Progresului 
s-au „remarcat* In me
ciul cu Știința Cluj prin 
vociferări și joc slab.

.Talentul" vrînd că nî-I arate 
Ca-n Operă au luat frumos 
Cu ...................
Cu

Gimnasta japoneză Ki- 
buki Ono, soția renumitu
lui gimnast Takasi Ono, 
ciștigător al multor me
dalii de aur, a primit tit
lul de „Miss Olimpia", 
fiind socotită cea mai 
frumoasă sportivă de la 
J. O. de la Tokio.

la
Sînt peste 80 de ani 

de-atunci...
în anul 1880, în mu- 

sic-halurile din Londra a- 
vea un 
cin tec 
pong".

mare succes un 
intitulat „Ping- 
Același nume a- 

vea să fie dat cîțiva ani 
mai tîrziu, de către un 
inginer pe nume James 
Gibb, unui „joc de salon" 
născocit de el și care a 
cunoscut un deosebit suc
ces în familiile englezești. 

La început, James Gibb 
îl ;uca cu amicii săi folo
sind dopuri de șampanie 
sau căpăcelele de lemn 
ale cutiilor de țigări de 
foi. Se juca pe mese 
despărțite, trimițîndu-se 
„mingea" de pe o masă 
pe cealaltă. Cu timpul, 
mesele s-au unificat, a 

o singură
mesele 
rămas apoi 
masă mai mare (și ea în 
funcție de dimensiunile 

camerei respective), s-au 
confecționat mingi de 
celuloid și rachete de 
lemn, introdueîndu-se a- 
poi și „fileul" — o 
sfoară, apoi o sîrmă și în 
cele din urmă fileul de 
astăzi.

Ping-pongul a fost so
cotit ca un ' 
tate" 
invitați care să nu 
termine cu acest joc. Se 
scotea fața de masă, se 
fixa fileul și jocul începea 
între femei și bărbați, în 
costume de seară...

încetul cu încetul, ping- 
pongul a început să fie 
jucat și în alte țări: Un
garia, Rusia, Franța etc. 
In Rusia, pînă în 1916, 
acest joc, denumit „vo
lan", se juca cu o minge 
de cauciuc.

De la ping-pongul de 
salon de-atunci, jocul a 
evoluat și a devenit te
nisul de masă de astăzi, 
jucat pretutindeni. El și-a 
cîștigat o mare populari
tate de-a lungul anilor, 
datorită în primul rînd

.joc de socie- 
și nu era masă cu

se

accesibilității sale: 
multe ori poți vedea 
copii, nu mai mari de 6 
ani, luîndu-se la între
cere la masa de tenis. 
Și e vorba de un sport 
care dezvoltă atenția, vă
zul, îndemînarea și mo
bilitatea.

In țara noastră, tenisul 
de masă a fost introdus 
după primul război mon
dial. El făcea însă parte 
din rîndurile sporturilor 
„minore", care nu ofe
reau nici un fel de ren
tabilitate. Frații lui de su
ferință : voleiul și bas
chetul. Tineretul nostru, 
deosebit de talentat în a- 
cest sport, 
totuși 
sului 
toare. 
petiții 
mînia 
prezența.

Este vorba însă 
formanțe izolate. 
23 August 1944, 
de masă, ca și celelalte 
sporturi, a cunoscut o 
dezvoltare fără precedent 
— cantitativ și calitativ.

Numeroase titluri de cam
pioni mondiali și europeni 
au luat ani de-a rindul 
drumul Romîniei.

Să sperăm că aceeași 
destinație o vor avea și 
unele din titlurile ce se 
pun în joc, săptămîna vi
itoare, la campionatele 
europene de tenis de ma
să din Suedia...

. s-a afirmat 
în ciuda dezintere- 
forurilor conducă- 

La o serie de com- 
internaționale Ro
și-a făcut simțită

de per- 
După 

tenisul

Dinamo sau Petrolul?
Onea 

re
de
Și 

în- 
în-

Cititorul Vasile 
din Tumu Măgurele, 
ferindu-se la meciul 
mîine dintre Petrolul 
Dinamo București, ne 
treabă care e bilanțul
tîlnirilor de pînă acum, 
din campionat, dintre a- 
ceste două echipe.

Cele două formații 
s-au întîlnit de 32 de ori. 
De 16 ori a cîștigat Di
namo. de 9 ori Petrolul,

iar celelalte 7 meciuri 
s-au terminat la egalitate. 
Iată și rezultatele : 46— 
47: 3—2, 0—0; 47—48: 
5—2, 1-0; 48—49: 3-4, 
5—3; 50: 3—4, 2—2; 
51 : 0—1, 2—4 ; 52 : 0— 
2, 1—4 ; 53 : Petrolul a 
jucat în „B“ ; 54 : 3—3, 
1—4; 55: 1—1, 1—1; 
56: 1—2, 1—3; 57—58: 
0—0, 1—0; 58—59 : 3— 
1, 0-2; 59-60 : 0—2,

3—1 ; 60—61: 0—6, 3—0;
61—62: 2—0, ‘ ‘
62—63 : 1—2,;

1-1; 
0—1; 

63-64 : 0—1, 0—1.
Singurul rezultat 

care nu-1 știm este 
al meciului de mîine. 
spunem... luni I

In orice caz, după cum 
se vede în fotografie, pe
troliștii s-au antrenat de

cel
Vi-1

POȘTA MAGAZIN
N. DIACONESCU, 

BRAȘOV. - 1. Nu exis- 
iă un sistem „efiaiai* 
de punctaj. Cel mai uzi
tat este 7-5-4-3-2-I. — 
2. ba lupte libere, la ea- 
tegoria 87 kilograme, pe 
locul V la J.O. s-au ala- 
sat., doi sportivi i japa- 

și magbia- 
Norec că 

să urce pe 
fi avut lecl
STEGARU, 
1. M*lde- 
i* aripă

nezul Sasaki 
rul Hollosi. 
n-au trebuit 
podium. N-ar

IONEL
GALAȚI. — 
veanu, „noua1 
stingă a echipei Petrolul, 
este... vechiul jucător al 
acestei echipe, care în 
campionatul trecut a acti
vat la Steaua. — 2. Dra- 
gomir, de la Siderurgis- 
tul, joacă acum la Petro
lul — 3. „Vrem ca în 
campionatul viitor Si- 
derurgistul Galați să Joa
ce din nou tn „A*. Pro
babil că și ei vor I în
curcătura vine de la fap
tul că., vor și alții. Di
namo Bacău, de pildă.

1OAN BENDiC, SIBIU.
— 1. La săritura in înăl
țime. recordul mondial — 
deținut de Brumei — 
este 2,28 m. — 2. Cs! 
mai bun timp în care 
s-a alergat su‘3 de metri 
în {ara noastre este 19.4 
sec. Au reii'-i' această 
performanță ' t Moina, 
Alexandru Tudorașcu și 
Ion Zamfirescu. Am vrea 
însă să vedem alergători 
și mai... grăbiți I

IOAN PETCA, 
JIU. — Helenio 
a venit pentru 
oară în tara noastră cu 
prilejul meciului de la 
Brașov dintre Steagul 
roșu și Dinamo București.

PROF. G. BADESCU, 
CÎMPULUNG MUSCEL.
— Aveți dreptate: 
formanțele obținute 
atletele junioare 
Cîmpulung. Steliana Ne- 
delcu (2024 p. la triat- 
lon II), Viorica Dinu

TÎRGU 
Herrera 

prima

(2412 p. la triatlcn I) 
și Tatiana Bucura (2424 
p. la tetratlon I) s-au în
scris pe lista noiior re
corduri republicane. Pe 
lista recordurilor se mai 
adaugă și numele lui Ni- 
colae Vălimăreanu la te
tratlon. Două din aceste 
recorduri (cel al Stelianei 
Nedelcu și cel al Tatia- 
nei Bucura) au fost co
rectate de atletele cluje
ne. Acum este cam ttrziu. 
dar jn sezonul viitor aș
teptăm replica fetelor dvl

ION DAVID. GIUR
GIU. — Cea mai mare 
sală de sport din lume 
este Madison Square 
Garden. Are 20 008 de 
locuri.

OVIDIU ȘȚEFANES- 
CU, PLOIEȘTI. — Sand- 
rino Mazzola de la In
ternazionale este fiul 
fosiului fotbalist Macze- 
la, mort în accidentul de 
avion din 1949 al echipei 
F.C. Torino. Sandrino 
Mazzola are 21 de ani. 
El nu trebuie confundat 
cu fostul Jucător brazi
lian Mazzola, care și-a 
luat apoi numele de Al- 
tafini.

MUREȘAN IONICLAN- 
ZANU, CLUJ. — Vă pu
blicăm epigrama adresa
tă fotbaliștilor de la In
dustria sîrmei Cîmpia 
Turzii:

Sîrma voastră, ce mai, 
frate, 

E de bună calitate.
Și la fotbal vrem așa : 
„Sîrmă" calitatea... „Ă“l 
1ORGA TITU, COMU

NA MĂNEȘTI. — Ați... 
ghicit: Rugiubei, care a 
apărut în linia de ataa 
a Rapidului, este fiul fos-

Cel mai tînăr boxer

La Tokio, în cadrul tur
neului de box. în rindul 
„penelor* care au luat 
startul în marea întrecere 
a fost înscris și un tînăr 
de 17 ani — filipinezul 
Anthony Villanueva.

Boxer cu garda inver
să, Villanueva a făcut a- 
devărate... ravagii în rîn- 
dul adversarilor săi, a- 
jungînd pînă în finală. 
El i-a învins pe rînd pe 
Girgenti (Italia), Hassen 
(Tunisia), Gutman (R.P. 
Polonă), Brown (S.U.A.) 
șl puțin a lipsit să nu-și 
înscrie numele pe lista 
campionilor olimpici. In 
finală, el l-a întîlnit pe 
campionul european Ste- 
pașkin, în fata căruia, cu 
ambele arcade deschise, 
a cedat de puțin, la 
puncte.

Medaliat cu „argint* 
la vîrsta de 17 ani, An
thony Villanueva se a- 
nunță un pretendent 
serios la titlul olimpic la 
Ciudad de Mexico. Antre-,

norul său — R. Villanue
va — a declarat că-și v» 
pregăti mai temeinic ele
vul și crede că acesta nu 
va mai «rata* medalia 
de aur.

Potrivirea de nome din
tre elev și antrenor nu 
este o simplă coinciden
tă. Antrenorul este fos
tul pugilist, medaliat cu 
„bronz* la J.0. de la 
Londra, din anul 1948 

și... tatăl lui Anthony.
Deci, o familie în care 

medaliile olimpice la box 
au devenit tradiționale.

tulul fotbalist Rugiubei, 
actualmente antrenor al 
echipei Minerul Cîmpu- 
iung-Muscel din catego
ria G.

C. DAN și C. DUMI- 
TRIU. MEDGIDIA. — 
Este greu de stabilit ast
fel de .clasamente", al
cătuite in baza unor sim
ple păreri. Intr-o vreme 
cînd „cornerele* se bă- 
teau direct spre poartă, 
Paraschiva ș'i Suru — ea 
să mă refer la generații 
mai apropiate — executau 
foarte bine această lovi
tură.

ION POSTAȘD

Pe terenul asociației 
sportive Șiretul din Bu- 
cecea se plimbă ani
male și păsări.

un med, întră senină 
teren și o găină

vocea ., notele înalte
jocul... notele de jos 1

I. CH1VU

La
Po 
Auzind câ în echipa
E nevoie de-o ...aripâ

V. D. POPA

★

De pregătirea cicliști
lor de la A.S. Cugii se 
ocupă un... halterofil

Vn halterofil î-aslstâ. 
Tot ca și in. alte dăți. 
Fiindcă secția cîclislă 
Are multe... greutăți.

RADU POP Foto : T. Roibu

Cu ocazia meciului din
tre Internazionale și Di
namo București, disputat 
la Milano, organizatorii 
au editat un program în 
32 de pagini și în 4 cu
lori. Primul articol din 
program, intitulat „Vlva 
Dinamot — Viva l'Interl" 
(„Trăiască Dinamot — 
Trăiască Interi"), este re
dactat în limbile italiană 
și pomină. Iată ultimul 
paragraf din acest arti
col :

„Bine-ai venit, Dinamot 
tn ziua de 3 decembrie, 
va fi rindul frumosului 
București să ia locul lui 
Milano pentru meciul-re- 
tur. Oricare va fi rezul
tatul meciurilor
campionii Republicii Popu
lare Romine și cam
pionii mondiali, in acea 
zi la București vom fi 
fericiți să acceptăm un 
pahar de 71) IC A, lichio
rul național rominesc

extras din prune. Și a- 
ceasta. in semnul priete
niei care va rămine întot
deauna sie. după cele 
două intllniri de la Mi
lano și București. Trăias
că Dinamo! Trăiască 
Interi

★

Se pare că revanșa 
meciului Internazionale— 
Dinamo București.care va 
avea loc la 3 decembrie, 
suscită un viu interes 
printre „tifosi" (pasiona- 
ții fotbalului) din Italia. 
Trei mari agenții turis
tice —- „Mondialtur", 
„Autostrada le* și „Eura-

dintre merîca" — publică zilnic 
anunțuri în ziare i „Se- 
guite l'lnter a Bucarest 
per l’incontro Dinamo— 
Inter!" („însoțiți pe
„Inter" la București, la 
intilnirea Dinamo —
Inter").



Olimpiada ele șah Vești din tarile socialiste
înaintea ultimelor . runde 

ale turneului final
TEL AVIV 20 (prin telex). — Un 

singur mșci din runda a 8-a a turneu
lui final nu s-a putut încheia, la ju- 
oarea partidelor întrerupte, programa
te pentru dimineața de joi. Este cel din
tre echipele Romîniei și R. F. Ger
mane, în care partida Schmid—Rado
vici s-a întrerupt pentru a doua oară, 
după o luptă deosebit de dîrză. No
tăm că la prima întrerupere, jucătorul 
romin avea șanse de remiză, pe care 
și le-a valorificat în bună parte. Ră- 
mine de văzut ce va arăta analiza ul
timei poziții, foarte greu de apreciat 
In schimb, slab a jucat Mititelu la masa 
a patra a echipei romîne. El a conti
nuat inexact și a trebuit să cedeze 
finalul în fața adversarului său, Pfle- 
ger. Prin aceasta echipa R.F. Ger
mană egalează scorul în meci, care 
este acum 1 >/2—1'/2 (o partidă fiind în
treruptă).

Următoarea adversară a echipei ro- 
mine — în după-amiaza aceleiași zile 
— a fost selecționata Bulgariei. Și a- 
cest meci nu este terminat: șahiștii 
bulgari conduc ou 2—1 (1). La prima 
masă, Gheorghiu a remizat cu Pîdev- 
ski. Cu același rezultat s-a încheiat 
partida de la a treia masă, unde Ra
dovici a terminat egal cu Popov. Mi- 
titelu a fost învins de Milev. S-a în
trerupt partida Tringov—Ciocîltea.

Actualități pugilistice
• ADAMSKI ÎNVINS LA LONDRA
• FRATELE LUI FLOYD PATERS
SON — O REVELAȚIE IN SPORTUL 
CU MĂNUȘI.

LA „ALBERT HALL" din Londra 
s-au întîlnit într-un meci amical re
prezentativele de box amator ale An
gliei și R. P. Polone. Formația polo
neză, în care figurau trei campioni 
olimpioi, a cîștigat cu 6—4 în fața 
unei echipe cu mulți debutanți, ma
joritatea sub 20 de ani. Rezultatele 
tehnice în ordinea celor zece cate
gorii : Bowyer (A) b.p. Zagoda (P) ; 
Bendig (R) b.p. Pye (A) ; Russell 
(A) b.p. Adamski (P) ; Grudzien (P) 
b.p. Eales (A) ; Kulej (P) b.p. Tay
lor (A) ; Kuczmiercz (P) b.p. Robin
son (A) ; Anderson (A) b.p. Rvbski 
(P) ; Slowakiewcz (P) b.p. Stack 
(A) ; Pietryzkowski (P) b.p. Lawther 
(A) ; Woodhouse (A) b.p. Walicki 
(PI

LA „ROYAL ALBERT" din Londra, 
în prezența a peste 5000 de specta
tori s-a disputat meciul de box dintre 
„greii" Roger Rischer (S.U.A.) și 
Henry Cooper (Anglia). Rischer a 
obținut victoria prin k.o. tehnic în run
dul 8.

RAY PATERSSON, fratele fostului 
campion al lumii la categoria grea, 
Floyd Patersson, continuă seria succe
selor. Tîriărul pugilist de cat. grea a 
obținut aseară la New York cel de-al 
10-lea succes consecutiv, învingîndu-1 
la puncte, după 6 reprize pe Everett 
Copeland.

(Agerpres)

►

DUMINICA ÎNCEPE A IV-A EDIȚIE 
A CAMPIONATELOR EUROPENE

(Urmare din pag. 1) 

specialistul suedez Bjora Mellstrom în 
revista „Svenska Bordtennisforbun- 
det“, este de așteptat un asalt pu
ternic din partea tinerilor.

Vineri echipele noastre (fetele și 
băieții) au efectuat un antrenament 
de aproape două ore, sub conducerea 
antrenorului Paneth. S-a insistat atît 
asupra unor probleme legate de jocul 
ofensiv, cît și asupra retușării unor 
lipsuri, mai ales la dublul Maria-Ella. 
Sîmbătă (n. r. azi) urmează să se 
facă un al doilea antrenament de 
acomodare cu sala. în general, spor
tivii noștri se simt bine și sînt dor
nici să se evidențieze cu prilejul aces
tei ediții a campionatelor europene 
de tenis de masă.

în legătură cu participarea sporti
vilor romîni la „europene" antreno
rul Paneth ne-a spus : „Sarcina noas
tră aici e destul de grea. Avem ad
versari redutabili, atît la fete cît și 
la băieți și va trebui să ne mobili

Iată acum cel alai te rezultate, la 
continuarea Întreruptelor din runda a 
8-a: U.R.S.S. — Spania 3l/2-—’A. Bul
garia — Argentina 2—2, Iugoslavia— 
Polonia 3*/2—*/2, S.U.A. — Canada 
3*/2—*/2, Olanda — Izrael 3—1.

In runda a 9-a, fruntașa clasamen
tului, echipa Uniunii Sovietice, și-a a- 
siigurat victoria la scor, în fața forma
ției S.U.A.: 3—0 (1). Smîslov l-a în
vins pe Benko, Keres pe Saidy, Stein 
pe Bisguier iar Petrosian a întrerupt 
cu Reshevski. O altă întîlnire impor
tantă a fost cea dintre echipele Argen
tinei și Iugoslaviei. Șahiștii argenti
nieni au luat conducerea cu 2—1, în 
urma victoriei lui Garcia la Ivkov, 
partidele Eliskases — Gligorici și 
Schweber — Matanovioi fiind remize. 
Alte rezultate: Polonia — Spania 2—j 
(1), Cehoslovacia — R.F. Germană 
2—2, Ungaria — Izrael 2—2, Olanda— 
Canada 1—0 (3).

Clasamentul înaintea celei de a 10-a 
runde: U.R.S.S. 25 (2), Cehoslovacia 
2O‘/2, Argentina 20 (1), Ungaria 20, 
S.U.A. 19 (1), ROMINIA și Iugoslavia 
18‘/2 (2), R.F. Germană 18‘/2 (1), Bul
garia 17 (1), Polonia lâ1/? (1), Olanda 
12*/z (3), Spania 12'/2 (')> Canada 
12 (3), Izrael 11 */2.

Vineri a fost o zi de odihnă, îna
intea ultimelor runde. Sîmbătă, echi
pa Romîniei joacă cu formația Iugo
slaviei.

Congresul F.I.D.E. a stabilit ca 
viitoarea Olimpiadă de șah să aibă loc 
la Havana In 1966.

A început „Cupa Orașului București" 
la handbal feminin

(Urmare din pag. 1)

gol sau pentru menținerea avantaju
lui a atins momente culminante. Re
zultatul de egalitate este normal, cu 
toate ca în prima parte a meciului vic-

TUBNEUL CONTINUA SO..,

Astăzi se dispută etapa a doua a 
competiției. Programul . zilei este ur
mătorul: ora 16,45: Dinamo București— 
Rafinăria Teleajen (m) — amical; ora 
18,15: București tineret — Moscova, 
arb. L. Martha (Ungaria); ora 19,15: 
București A — Belgrad, arb. J. P. 
Hruschka (Austria).

...ȘI IA SFlRȘIT MÎINE

In ultima zi a Cupei au loc întîlnirile: 
ora 18: București tineret — Belgrad, 
arb. L. Martha (Ungaria); ora 19: 
București A — Moscova, arb J. P. 
Hruschka (Austria). De la ora 14, 
jocuri în cadrul turneului-fulget mas
culin: Rapid — Raf. Teleajen. Bucu
rești I — București II, București II — 
Rai. Teleajen, București I — Rapid, 
București I — Raf. Teleajen, Rapid — 
București Ii.

toria a surîs handabalistelor iugoslave. 
Acestea au început partida mal calme 
și jucînd foarte prompt în apărare, 
atent și gîndit în atac, au reușit să 
se impună. Dar asta a fost totul pen
tru că, în ciuda dominării, jucătoarele 

zăm foarte mult în joc. La simpla 
fete au șanse, după cum se știe, Ma
ria Alexandru și Ella Constantinescu, 
iar la băieți Dorin Giurgiucă. într-o 
formă ascendentă se află și Radu 
Negulescu. Noi vom face tot ce e 
posibil pentru a avea o comportare 
bună".

După antrenamentul de acomodare 
în sala Baltiska (5000 de locuri), am 
efectuat o mică plimbare pe străzile 
din Malmo.

Duminică dimineața va avea loc 
deschiderea festivă a campionatelor. 
Tot cu acest prilej comisia de orga
nizare, în prezența publicului spec
tator din Malmo și a participanților 
la marea întrecere, va înmîna for
mațiilor romîne (C.S.M. Cluj-băieți 
și Voința București-fete) trofeele 
acordate cîștigătorilor „Cupei cam
pionilor europeni". După aceasta, la 
7 mese, va începe întrecerea celor 
42 de echipe și 170 sportivi din ca
drul celei de a IV-a ediții a campio
natelor europene de tenis de masă.

EXPOZIȚIE DE FOTOGRAFII 
SPORTIVE

în orașul Novosibirsk, la clubul 
sportiv Spartak a fost inaugurată zi
lele trecute o expoziție avînd ca temă 
fotografia sportivă. Fotografi amatori 
expun aici cele mai frumoase imagini 
sportive, care surprind aspecte din în
treceri pe stadion, excursii turistice, 
pescari pasionați așteptînd... peștele 
cel mare la marginea apei, muncitori 
lucrînd la construirea iahturilor.

In cartea de impresii a expoziției 
sportive din Novosibirsk, vizitatorii își 
exprimă satisfacția pentru inițiativa or
ganizării ei, mulți promițînd să devină 
prieteni apropiați ai stadioanelor și 
bazelor sportive.

TURNEU DE FOTBAL IN... 7

Fotbalul in sală (sau in 7 cum i se 
mai spune) se bucură de o largă popu
laritate in R. P. Ungară. Tn sezonul 
rece, in multe orașe se organizează 
chiar turnee cu participarea mai mul
tor echipe, iar alte ori aceste concursuri 
se desfășoară de-a lungul mai multor 
etape, aproape in iot cursul iernii. Tn 
orașul Veszprem, de pildă, a avut loc 
zilele t'ecute un turneu de fotbal in 
sală, cu participarea echipelor repre
zentative a 7 orașe din R. P. Ungară, 
cărora li s-a alăturat selec-fionata o- 
rașului Bratislava (R. S. Cehoslovacă). 
Publicul a urmărit cu interes această 
originală ‘întrecere sportivă.

SPORTURILE TRADIȚIONALE 
IAU UN NOU AVÎNT

In R. D. Vietnam scrima este un 
sport care se bucură de o veche tra
diție. în același timp, ea este diferită 

din echipa Belgradului nu au putut 
să-și concretizeze superioritatea, pe 
care tabela de marcaj o ilustra doar 
cu un „minim" 2—0. Tn finalul repri
zei handbalistele sovietice și-au revenit 
din nervozitatea cu care au început 
partida și au redus din handicap.

După pauză aspectul jocului s-a 
schimbat și mai mult. Echipa Mosco
vei s-a regăsit pe măsură ee treceau 
minutele, solioitînd-o din ce în ce mal 
mult — șl mai periculos! — pe ex
celenta Miladinovici. Intr-un singur 
minut (24) selecționata moscovită nu 
numai că realizează egalarea, dar 
preia și conducerea. Din acest mo
ment, partida devine și mai aprig 
disputată și în dorința lor de a în
vinge, jucătoarele celor două echipe 
se grăbesc, comit unele greșeli și, 
dintr-o astfel de situație, mai bine iese 
formația cu un plus de tehnică, Bel
gradul, care preia conducerea cu 4—3. 
în finalul partidei însă pregătirea fi
zică superioară a handbalistelor sovie
tice își spune cuvîntul și ele reușesc 
să conducă de două ori (5—4 și 6—5), 
dar nu se pot impune, fiind egalate 
cu două minute înainte de final.

Arbitrul Mihai Petrescu a condus 
formațiile: BELGRAD: Miladinovici 
— Ninkovici, Sonici, Pavici 1, Ra
dovan, Vucikovici 2, Rebernjak, Ko- 
vaci, Evstatiev, Jasici 3. MOSCOVA i 
Gromova — Strelnikova 2, Altaba- 
jieva, Janicionite, Jukneviciute, Igna
tieva, Vunteșmeri 1, Tuljakova, Bobro
va 3, Griniute.

★
Tn cadrul turneului fulger masculin 

s-au înregistrat rezultatele: București— 
Voința 17—5 (6—2), Rapid — Raf.’ Te
leajen 8—7 (5-—4). Rapid — Voința 
9—8 (5—6), București — Raf. Telea
jen li—3 (3—0), Raf. Teleajen — 
Voința 11—10 (6—4), București — 
Rapid 16—5 (9—3).

ȘTIRI EXTERNE
PRELIMINARIILE CAMPIONATULUI 

EUROPEAN DE BASCHET

în cadrul lucrărilor comisiei fede
rației internaționale de baschet s-a 
stabilit ca meciurile preliminarii pen
tru campionatul european masculin să 
se desfășoare între 25 ianuarie și 5 
februarie 1965 la Essen (R. F. Ger
mană), Metz (Franța) și San Sebas
tian (Spania). In grupa I (Essen) 
vor juca echipele: R. S. Cehoslova
ce, R. F. Germane, Belgiei și Aus
triei. La Metz, în cadrul grupei a Il-a, 
se vor întîlni echipele Izraelului, Fran
ței, Angliei și Luxemburgului. Grupa 
a IH-a de la San Sebastian va reuni 
formațiile Spaniei, Italiei, Olandei și 
Elveției. Din fiecare grupă se califica 
primele două echipe clasate.

Echipele care vor obține calificarea 
în aceste preliminarii vor completa 

de cea practicată în țările europene. 
Cunoscută sub numele de vu thuat 
(în traducere: arta armelor) această 
disciplină cuprinde 18 arme și 18 fi
guri diferite. Unele din acestea se prac
tică cu o sabie scurtă, o spadă, un 
pumnal, altele cu două spade, sau o 
spadă și un pumnal. Uneori se folo
sește și scutul. Asalturile de scrimă 
vietnameză iau adesea aspectul unei 
lupte mimate, tin anume exercițiu rit
mic care combină mișcările armonioase 
ale dansului cu o .respirație studiată. 
De obicei asalturile au loc în acom
paniamentul instrumentelor muzicale.

Forurile sportive din R. D. Vietnam 
au decis să dea un avînt nou scrimei 
tradiționale, lăsată în părăsire de mai 
multe decenii. Vechile regulamente sînt 
actualmente studiate cu atenție și mo
dernizate. Cursuri de instructori de

O echipă de alpiniști din R. P. Chineză a urcat recent pe dificilul pisc
Minya Konka situat la 7.590 m deasupra nivelului mării

Foto : CHINA NOUA

FOTBAL PE GLOB
MECIURI INTERESANTE IN 
COMPETIȚIILE EUROPENE

Două dintre meciurile desfășurate 
miercuri au atras atenția iubitorilor 
de fotbal din Europa. Este vorba de 
partidele din „Cupa campionilor", 
Real Madrid—Dukla Praga și Glas
gow Rangers—Rapid Viena. Madri
lenii, cu mulți veterani în formație, au 
învins, după cum se știe, cu 4-—0, 
neavînd „griji" pentru meciul revanșă. 
Pe Amancio, crainicul sportiv ceho
slovac îl caracteriza drept cel mai 
bun de pe teren. înfrîngerea su
ferită de Dukla este cea mai grea din 
ultimii ani. Ciștigătorii ultimelor edi
ții ale turneului de la New-York nu 
mai au aceeași valoare ca și acum 
cîțiva ani. (Numeroși din componerlții 
formației Dukla au îmbătrînit: Novak, 
Pluskal, Masopust etc.). De fapt, nici 
Real nu mai strălucește ca în urmă 
cu 4—5 ani. Și aici Sînt jucători fre- 
cuți de tinerețea sportivă: Santa
maria (36), Gento (31), Muller (30) 
etc. și de aceea, se pune în mod jus
tificat întrebarea, dacă în meciurile 
următoare („sferturi" sau „semifina
le"), Realul va rezista asalturilor 
echipelor mai tinere.

Rezultatul de la Glasgow, dintre 
Rangers și Rapid Vierta (t—0 în fa
voarea gazdelor) constituie în oare
care măsură o surpriză. înainte de meci, 
presa vieneză prezenta pe Rangers 
cîștigătoare sigură la un scor conclu
dent. Iată însă, că printr-o înfrîngere 
Ia limită, Rapid păstrează acum mari 
șanse de calificare în partida revanșă 
de la Viena.

In aceeași competiție, D.W.S. Ams
terdam este deocamdată prima echipa 

lista formațiilor participante la tur
neul final programat între 30 mai și 
10 iunie, la Moscova. în turneul final 
sînt calificate de drept echipele 
U.R.S.S., R. P. Polone, Iugoslaviei, 
R. P. Ungare, R. P. Bulgaria, R. D. 
Germane, Finlandei, Suediei, R. P. 
Romîne și Greciei.

UNGARIA — ITALIA 3—2 
LA HOCHEI PE GHEAȚĂ

La Genova, în meciul tur pentru 
preliminariile campionatului mondial de 
hochei pe gheață s-au întîlnit echi
pele Italiei și R. P. Ungare. Echipa 
maghiară a obținut victoria cu scorul 
de 3_2 (0—0; 1—1; 2—1). Pentru 
învingători au marcat Rozgony (2) și 
Kibar, iar pentru italieni Barachini și 
Gheditii.

(Ager preș) 

scrimă au fost recent înființate, făcî 
du-se apel și la vechii scrimeri. Prim 
campionat național de scrimă va av 
loc la sfîrșittil acestui an.

CROSURI DE TOAMNĂ

Toamna este anotimpul cel mai p. 
etnic pentru organizarea întrecerilor 
cros. Și in acest an, sportivii din R. 
Bulgaria nu au pierdut prilejul di 
se întrece in numeroase competifii 
cros organizate pe scară de mase. S- 
evidențiat crosurile organizate 
Varna, Rolarovgrad, Pleven, lamb' 
La Pleven au luat startul in irit rec. 
18.000 crosiști, iar la Iambol pe: 
12.000. Tn întrecerile de la Rolarc 
grad s-a remarcat tinăra școlărifă Ic 
danka Deneva, câștigătoarea crosul 
școlarilor din acest oraș.

calificată în „sferturi". După ce 
învins cu 5—0, în primul joc pe Lj 
Oslo, D.W.S. Amsterdam a cîștigat 
meciul susținut în deplasare cu 3—0,

In alte competiții s-au înregistr 
rezultatele: In „Cupa cupelor'
Dundee—Saragossa 2—2 (primul joc 
In „Cupa orașelor tirguri" : Barceloi 
—Glasgow Celtic 3—1, Atletico B 
bao—Beerschoot 2—0 (primele jocuri 
Echipa belgiană FC Liege a învins fc 
mafia olandeză Utrecht cu scorul 
2—0 (1—0). Golurile au fost marca 
de Bertoncello și Wegria.

ȘTIRI, REZULTATE

• La Londra, în cadrul campion 
tului interbritanic, Anglia a obținut 
victorie dificilă în fața Țării Galiloi 
2—1 (1—0) prin golurile marcate ( 
Trevor Wignal (2) respectiv Gli 
jones.

• Finala „Cupei Braziliei" se 5 
desfășura între cunoscutele formai
F.C.  Santos și Flamengo.

• Mîine va avea loc la Bolgrt 
meciul dintre reprezentativele Iugosl 
viei și U.R.S.S. Intîlnirea va fi condi 
să de o brigadă de arbitri romîn 
N. MIHAILESCU (la centru), A. Pil 
VU și V. PADUREANU (ttișă).

Seiecționabilii iugoslavi au învii 
în ultimul joc de trial cu 7—2 pe Ha 
duk Split. Cei mai în formă jucate 
au fost Zambata, Skoblar, Belin 
Smailovici.

Echipa U.R.S.S. a sosit la Bel gr; 
cu un lot de 20 d: jucători, în ca 
figurează, alături de eonsacrați ca Iași 
Sesternev, Voronin, Ivanov, două e 
treme noi: Hmelnițki, de la Șahtior, 
Matveev, de la Rostov pe Don.

• Peste 50000 de spectatori au urmi 
rit la Porto meciul amical dintre sele 
ționatele Portugaliei și Spaniei. Gazde 
— viitoarele noastre adversare în pr 
liminariile campionatului mondial — i 
repurtat victoria cu scorul de 2— 
(1—1) prin punctele marcate de Eus< 
bio în minutele 30 și 70. Pentru sp; 
nioli a înscris Fuste în minutul 25. A 
jucat formațiile :

PORTUGALIA : Costa, Gomez, Ga 
mano, Carlos, Cruz, Cotuna, Pirth 
Augusto, Eusebio, Tonnes, Nobrega,

SPANIA i Ihrbar, Rivilla, Oliveri 
Reija, Zocco, Pepin, Amancio, Pered 
Marcelino, Fuste, Lapctra.

In meciul echipelor secunde, dispui 
la Madrid, fotbaliștii spanioli au cîșt 
gat cil 2—0 (1—0).
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