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inamo București—A.S.K. Vorwărts Berlin 
ediția 1964-65 la handbal

Cîteva ore ne mai despart de 
pa în care arbitrul iugoslav 
Pupici va da semnalul de in
tere la un joc internațional 

handbal așteptat cu deose- 
interes de iubitorii de sport 

i întreaga țară. Este vorba de 
rtida-decisivă pentru califica- 
i în turul următor al „Cupei 
npionilor europeni" Ia hand- 
I masculin — dintre Dinamo 
curești și A.S.K. Vorwărts 
rlin.

Cu acest prilej, iubitorii hand
balului din București vor putea 
urmări în sala Floreasca disputa 
atractivă și echilibrată dintre 
două echipe cu un bun renume 
pe plan internațional și în rîn- 
durile cărora activează numeroși 
componenți de bază ai repre
zentativelor celor două țări. 
Numele unor jucători ca : Ivă-

(Continuare în pag. a S-a)

Program de gală, miine, la Floreasca

șaua — Dinamo București, jocul pe care toți
îitoiii baschetului il așteaptă cu interes
completare: Știința București-Știința Cluj

3a în fiecare an și înStairea 
miine, STEAUA — DÎNAMO 

CUREȘTI constituie disputa 
mai interesantă a campiona- 

li de baschet. Și aceasta nu 
nai pentru că cele două echipe 
află din nou în fruntea da- 
lentului și furnizează cec mai 
gi jucători echipei reprezen- 
ve, dar de fiecare dată cînd 
t întîlnit în meciuri directe, 
chetbalișiii de la Steaua și 
amo au prilejuit întreceri pa
iante, cu spectaculoase răs- 
îări de scor.
naintea meciului de miine di- 
leață (sala Floreasca, ora 
50), atît Steaua cit și Dinamo 
prezintă avînd cite o singură 
îngere în deplasare : canipio- 
la Oradea, în fața lui Dina- 
,și dinatnoviștii, la Cluj, în 

1 Științei. Așa că echipa care 
reuși să cîștige partida de 

ne are ceie mai mari șanse 
a se clasa pe primul loc la 

‘îeîerea primei părți a campus
ului-
'ste interesant de arătat că în 
ipionatul trecut Steaua a cîș- 
it la limita de trei ori (cu 
-78, 78—76 și 58—57), iar

Dinamo o singură dată (93—87). 
Un pronostic este totuși destul de 
riscant pentru că ambele formații 
au prezentat dese fluctuații de-a 
lungul celor 9 etape de pînă a- 
eum. Tn orice caz așteptăm da la 
ambele formații o partidă de cali
tate pe măsura valorii jucătorilor 
care se întrec. Programul de mîi- 
ne este completat de o aită întîl
nire interesantă între echipele 
studențești din București și Cluj.

TINERI ȘI TINERE!

Participați cu toți la
itrecerile Spartachiadei de
irnă a tineretului, care încep
i 1 decembrie!

PRoiffîtâl DI

Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R.P.Romîna
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Miine pe stadionul
23 August" 0 întîlnire de rugbi tradițională:

A XH-a ediție a meciului Rominia—Franța

stadionul „23 Au-Mîîne, pe 
gust” echipele naționale de rug
bi ale Romîniei și Franței se 
vor întîlni pentru a 12-a oară. 
Este o partidă de tradiție, care 
la fiecare sfîrșit de an reține 
atenția cercurilor rugbistice din 
lume. Lucru firesc, pentru că 
se întîlnesc două echipe care 
își dispută de ani și ani întâie
tatea în sportul cu balonul oval. 
Pe de o parte, echipa Franței, 
aureolată de numeroase succe
se de mare prestigiu — care o

califică între primele 
din lume — iar pe 
parte, XV-le țării noastre, care

D. CALLIMACHI
T. STAMA

(Continuare în pag. a 5-a)

formații 
de altă

LA SOSIREA
începînd de joi seară, rugbiștii 

francezi sînt oaspeții Bucureș- 
tiului. După un voiaj de 9 ore 
(au făcut două escale, la Viena

PALMARES
INTIUH1ULE CELOB DOUA 

ECHIPE IN 1964:
REZULTATELE iNTlLNIRILOB 
BOMÎNO—FRANCEZE DE-A 

LUNGUL ANILOR
I FBANȚA — Soajia

— Romi-0—10 Paris, 1919: Franța
Paris: FRANȚA —* N-oua Ze- aia 48—5

elandă 3—12 Paris, 1924: Franța
Paris: FRANȚA — Anglia 3—6 nla 59—3
Cardiff; FRANȚA — Țara Ga- Berlin. 1936: Franța

«tor 11—1.1 aia 25—5
Paris: FlrfifȚA—Irlanda 27—3 Paris, 1937: Franța
Parma: FRANȚA—Lialia 12—3 ni a 27—11
SnlUbury: FBANȚA — Aboda- 

ida do Sud 28—3
Spring,: FBANȚA — Africa da 

Sud 8—6
Paris: FRANȚA — FkcLjl 21—3

★
Bautzen: ROMÎN1A

slovacia 14—3
G&rlitz: ROMINIA — R.D. Ger

mană 28—6
București: ROMÎNȚ1 

Germană 19—3

I
Ceha-

R-F.

București, 1938: 
mînia 11—3

București, 1957: 
mînia 18—15

Bordeaux, 1967: 
mînia 39—0

București, I960: 
Franța 11—5

Bayonne, 
mînia 5—5

București, 
Franța 3—0

Toulouse, 
mînia 6—6

București,

Franța — Ro- 

Franța — Bo- 

Franța — Bo-

Romînla —
1961:

1962:

1963:

1964:

Franța — Ro-

Ro mînia >—•

Franța — Bo-

r

De la trimisul nostru special la Malmo, VASILI GRĂDINARII

Campionatele europene de tenis de masă
ÎNCEPUT PROBELE INDIVIDUALEAU
în-După ce, miercuri seara, 

tr-o atmosferă festivă au fost 
înmînate cupele echipelor câști
gătoare ale titlurilor de campi
oane europene, joi au început 
întrecerile probelor individuale. 
Meciurile au fost caracterizate 
de o luptă acerbă, de asaltul 
viguros 
neri, dornici de afirmare, de a 
detrona de la supremație pe cei 
mai vîrstnici. Iată rezultatele 
tehnice mai importante și cîteva 
comentarii :

Finalele probelor pe echipe, 
bărbați: Suedia — R.S.F. Iugo
slavia 5—3: Oden — Markovic 
0—2 (—13, —13), Johansson — 
Vecko 0—2 (—18, —19), Alser 
— Korpa 2—1 (15, —18, 14), 
Johansson

apta acerba, de_____
dat de sportivii mai ti-

(21, 16), Oden — Korpa 0—2 
(—20, —12), Alser — Vecko 
2—1 (—19, 14, 14), Johansson 
— Korpa 2—0 (10, 12), Alser 
— Markovic 2—0 (18, 19).

A fost o finală foarte dispu
tată, desfășurată în fața unui 
public entuziast. Gazdele au cu
cerit o victorie meritată. Femei: 
Anglia — R.P. Ungară 3—1 : 
Shanon — Jurik 2—0 (17, 7), 
Rowe _ Fbldy 1—2 (19, —15, 
—17), Shanon, Rowe — Foldy, 
Jurik 2—0 (12, 19), Shanon — 
Foldy 2—0 (13,, 7). Shanon a 
acționat permanent în ofensivă 
și a fost cea mai bună dintre 
cele 4 jucătoare.

Simplu femei, turul I: ALE
XANDRU — Kahns (Danemar-

Markovic 2-Q ca) 3—0 (9, 14, 11), MIHALCA

— Ommedal (Norvegia) 3—0 
(6, 9, 9), CONSTANTINESCU
— Karlikova (R.S.C.) 3—0 (12,
12, 16); turul al II-lea: ALE
XANDRU — Le Bras (Franța) 
3—0 (8, 9, 14), Lukacs — JDau- 
phin “ ‘
3—1.
mare 
cholz 
ryta
— MIHALCA 3—1 (—15, 9, 14,
19). Mihalca a evoluat sub posi
bilitățile ei și a acționat extrem 
de crispat. Numai în setul se
cund, de pildă, ea a ratat 12 
lovituri de atac, a executat de
fectuos topspinurile, a greșit 
numeroase mingi. Foldy 
Ramberg 3—0. Shanon

(Continuare in pag, a. 8-a)

3—2, Grinberg — Rowe 
Rezultatul constituie ' o 
surpriză. Kalweit — Bu-
3—1, Paisiarv — Nowo-

3—1, Petersson (Suedia)

Stingă sus: Herrero, Spanghero 
și Crausie l jos: Guy și Lilian 
Camberabero. Dreapta sus: Mo
raru, Demian și Preda; jos: 
Wusek și Ionescu, oăzuți de 
Neagu Rădttlescu.

OASPEȚILOR

Băneasa. Tntîmpinați 
căldură, ca vechi cu- 
datorită faptului că 
romîno-franceze au

și Budapesta), cei 20 de rugbiști 
francezi —însoțiți de conducăto
rii federației de specialitate, în 
frunte cu d-nii Roger Lerou, vi
cepreședinte, Jean Superuielle, 
secretar general, Marcel Lau
rent, Jean Prat și Serge Saul
nier, selecționeri și antrenori și 
de un numeros grup de ziariști 
și suporteri — au aterizat la 
aerogara 
cu multă 
noștințe, 
întîlniirite
devenit tradiționale în ultimii 
ani — sportivii francezi s-au 
simțit de la început ca... acasă.

Acest lucru a reieșit de la pri- 
mele cuvinte. Subiect de discu
ție ? Firește, meciul de duminică 
dintre cele două reprezentative. 
Francezii s-au interesat de starea 
în care se află Moraru, despre 
care au auzit că a fost ușor acci
dentat în meciul cu R.F. Ger
mană, de jucătorii noi și, în ge
neral, de componența echipei 
noastre. Interlocutorii romîni, la 
rfndul lor, au fost dornici să

Simbătă Ia ora 20 pe progra
mul I : rubrica de sport în ca
drul radiojurnalului.

Dumhrică de la ora 14,15 pe 
programul I emisiunea „Sport și 
muzică44 din cuprinsul căreia 
desprindem : aspecte de la me
ciul de rugbi Rominia—Franța, 
relatări de la întîlnirile de fot
bal de cat. A dintre Dinamo 
București și Dinamo Pitești, Fa
rul și Steaua, Petrolul și Ra
pid, radioreportaje și cronici 
de la îmtîlnirile de baschet cin 
Capitală și de la alte manifes
tări sportive ce se desfășoară 
în țară.

Luni Ia era 6 pa programul 
I: rezultatelâ sportive ale ma
nifestațiilor de duminică.

Bazinul Floreasca va găzdui 
săptămîna viitoare turneul fi
nal al campionatului republican 
de polo. Turul se va desfășura 
după următorul program: MAR
ȚI : Steaua—Știința Cluj, Dina
mo București—Crișul ~
MIERCURI : Dinamo 
Steaua—Crișul; JOI: T
Crișul, Dinamo—Steaua. In fie
care zi, primul meci începe la 
ora 18, iar al doilea la o-ra 19. 
Returul se va disputa de vineri 
pînă duminică. Miine are loc 
meciul Steaua—Crișul, restanță
din seriile calificatorii.

Clubul Constructorul din 
Capitală a luat frumoasa ini
țiativă d.'i a organiza un curs 
de inițiere în patinaj. Acest 
curs, care funcționează la noul 
patinoar artificial de la Flo
reasca, este deschis copiilor 
între 6—14 ani. Orele de Pr«— 
dare vor fi conduse de un co
lectiv de antrenori de specia
litate. Cursul este deschis in 
fiecare marți, joi, vineri șl 
simbătă între orele 10—11,30 
$i 17—18,30. înscrierile se pri 
mese la c’ubul Constructorul 
(tel. 16.31.66) sau direct la pa
tinoar, la tov. 
Roncea.

• A PRIMIT 
F.I.F.A.

antrenor Gh.

ECUSONUL

arbitrul Andrei 
ecusonul 

. - ** 
Cornel Nițescu, Andrei Radules
cu este cel do_al treilea arbi
tru rom în care a primii această 
distincție din partea Federației 
internaționale de fotbal.

Zilele trecute, 
Răduiescu a primit 
FXJF.A. După Mihai Popa

• BASCHETBALISTELE 
BUCURESTENE JOACA 

LA BUDAPESTA

Baschetbalistele din selecțio
nata de tineret a orașului 
București au plecat la Buda
pesta pentru a susține o sene 
de întîlniri amicale. Bucu- 
reștencele vor întîlni dumini
că și luni două selecționate fe
minine ale R. P. Ungare. Din 
lotul eare a plecat, fac parte, 
printre altele : Sanda Dumi
trescu, E'isabeta Nagy, Anca 
Demetrescu. Anca Odobescu 
Ecaterina Vogeit Marta ian- 
ceanu și Gabriela Vartepniuc.

® SOSIREA ȘAHIȘTII 01!

Ieri, la aeroportul Bănoasa, 
numeroși iubitori de șah din 
Capitală au venit să înlîmpine 
pe echipierii reprezentativei 
R. P. Romine, care s-am reîn
tors de la Tel Aviv, unde au 
participat la cea de a XVI-a 
ediție a Olimpiadei șahiste. 
Iată, în fotografia noastră, pe 
prof. unâv. emerit Ion Gudju, 
conducătorul delegației olimpi
ce romîne, împreună cu maeș
trii La^rraționaii Florin Gheor
ghiu, Victor Ciocîllea și Theodor 
Ghițescu, semnînd carnete d-a 
autografe, imediat după sosire.(Continuare in pag. a 5-a)
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Sesiunea de referate și comunicări a antrenorilor de la stea

0 INIȚIATIVĂ FRUMOASĂ ȘI UTIISiWftgiH&BI BE BWWÂ 
- a tineretului -

ÎN AJUNUL ÎNTRECERILOR
La 1 decembrie se va da startul în marea com

petiție de mase a noului sezon sportiv, SPARTA
CHIADA DE IARNĂ A TINERETULUI. Consiliile 
asociațiilor sportive, organele UCFS s-au pregătit in
tens, săptămîni de-a rîndul, ca aceste întreceri de 
amploare, organizate la zece ramuri sportive, să se

Pregătiri intense

desfășoare în cele mai bune condițiuni, să angreneze 
în practicarea sistematică a exercițiilor fizice și spor
tului masele largi de tineri și tinere.

Publicăm mai jos unele aspecte ale pregătirilor ce 
le fac organele și organizațiile UCFS.

Sîntcm data pentru întreceri

Frumoasă și utilă este acțiunea ini
țiată de clubul sportiv Steaua, care a 
organizat zilele trecute prima sesiune 
de referate și comunicări a antrenori
lor săi.

Au fost expuse cu acest prilej 17 
referate și comunicări, ilustrînd, unele 
și cu ajutorul exemplificării prin eloc
vente schițe și tabele, activitatea din 
11 ramuri sportive, multe de valoare 
incontestabilă și de pregnant folos, 
atît teoretic, cit și, mai ales, practic. 
Ca, de pildă: „Considerații în legă
tură cu utilizarea metodei de antre
nament pe intervale la echipa de

la Timișoara
In asociațiile sportive din Timișoara 

se fac pregătiri intense în vederea înce
perii întrecerilor din cadrul Spartachia
dei de iarnă a tineretului. Consiliile 
asociațiilor Constructorul, C.F.R. și 
Progresul m trasat locurile unde se 
vor amenaja — cind va cădea înghețul 
— patinoare. Acestea vor sta la dispo
ziția tinerilor în tot limpid iernii. Tine
rii din asociația Silvicultorul, sub în
drumarea profesorului de educație fizi
că Iosif Lucaci, au fixat în Pădurea 
Verde traseul pîrtiei de schi. La între
cerile ce se vor desfășura aci vor parti
cipa sportivi din toate asociațiile timi
șorene.

O atenție deosebită acordă, in mo
mentul de față, asociațiile pentru pro
curarea de materiale și echipament 
sportiv. Consiliul asociației Dermatina, 
de pildă, a cumpărat jocuri de șah, 
iar școlile profesionale Electromotor, 
Constructorul și U.M.T. au fost dotate 
cu noi mese de tenis. La propunerea 
consiliului clubului C.S.O., asociațiile 
sportive timișorene vor amenaja vitri
ne în care vor fi expuse premiile ce vor 
fi acordate celor mai valoroși parti
cipanți la întrecerile Spartachiadei. Ase
menea vitrine se amenajează in prezent 
la asociațiile sportive Plastica, Viitorul 
și Ceramica. Subliniem în același timp 
faptul că numeroși profesori de educa
ție fizică și instructori sportivi (printre 
care Emil G roze seu, Valentin Bați, 
Francisc Erdbs, Aurel Jucu, Iosif Fikl) 
s-au oferit să ajute consiliile asocia
țiilor in ceea ce privește organizarea 
întrecerilor și pregătirea sportivilor.

La 1 decembrie, la clubul întreprin
derilor Industria linii, Fabrica de bere, 
Tehnolemn, Mecanica ș.a. se va orga
niza deschiderea festivă a Spartachia
dei de iarnă, la care vor participa spor
tivi din numeroase asociații timișorene.

FRANCISC EGRI
secretar organizatoric al C.S.O. 

Timișoara

0 invitație și multe promisiuni
„In anul de învățămînt care a tre

cut, am participat și la o bogată ac
tivitate sportivă, ohținînd o serie de 
rezultate bune. Sportul a devenit un 
bun prieten al elevilor din școala 
noastră".

Aceste rînduri le-am primit de la un 
grup de elevi ai Centrului școlar Mun
tenia din Capitală. Am aflat că aici 
învață un mare număr de elevi și am 
răspuns invitației de a-i vizita. Și în- 
tr-adevăr, cel sosit la sediul școlii are 
multe de văzut. In afară de învăță
tură, de practica în ateliere și labo
ratoare, pe majoritatea elevilor îi pre
ocupă sportul, care are de acum o 
bază puternică. Pe terenurile de sport, 
în timpul verii, sau acum în sală, au 
loc meciuri de baschet, volei, handbal 
sau fotbal, concursuri de sărituri și a- 
runcări. Voleibaliștii (băieții și fetele) 
au obținut locul 2 pe Capitală în cam
pionatul școlilor profesionale, locul 2 
pe raion la triatlon, iar 134 de elevi 
sînt purtători ai Insignei de polisportiv.

Pentru toate acestea, ca și pentru 
alte succese sportive școala a primit 
steagul de fruntașă pe raion în acti
vitatea sportivă în trimestrele 2 și 3, 
acordat de clubul sportiv Constructo
rul. Dar elevii acestei școli sînt hotă- 
rîți să nu se oprească aici. Și cel mai 
bun prilej îl oferă Spartachiada de 
iarnă a tineretului. Pregătirile le-au în
ceput de mult. Despre ele ne-a vorbit 
maestrul sportului Ion Șușelescu, care, 
împreună cu prof. Florin Jipa, se ocu
pă de îndrumarea elevilor. Peste 800 
de elevi vor lua startul la sporturile 
prevăzute în regulamentul Spartachia
dei : 400 la gimnastică, 100 la trîntă, 
80 la șah, 100 la tenis1 de masă etc. 
De fapt s-a și intrat în atmosfera de 
concurs. Aproape în fiecare zi în sala 
de sport au loc pregătiri la gimnastică,

Deși asociația noastră se numără 
printre cele mai tinere organizații 
UCFS din oraș, în cadrul secțiilor sale 
se desfășoară o bogată activitate spor
tivă. întrecerile din cadrul campiona
tului asociației cunosc o mare afluență 
de participant! și înregistrează pro
grese tehnice și de organizare, de la un 
concurs la altul.

Acum ne găsim în pragul Sparta
chiadei de iarnă a tineretului, între
cere tradițională în care ne-am propus 
să antrenăm 1.000 de tineri. Pentru 
aceasta am luat din timp măsurile co
respunzătoare. A fost prelucrat regu
lamentul competiției (în toate grupele 
sportive), a fost completat inventarul 
sportiv. De asemenea, a fost amena
jată încă o sală de club (în total, la 
ora aceasta dispunem de 4), întrecerile 
Spartachiadei de iarnă au fost popu-

Preocupări multilaterale
Unele dintre asociațiile sportive din ra

ion s-au pregătit în mod deosebit pentru 
această ediție a Spartachiadei de iarnă. 
La Bradul Vișeu, de exemplu (președinte, 
ing V. Simton), sala clubului de la sec
torul de industrializare a tost reamenajată. 
S-au procurat palete de tenis, mingi, gar
nituri de șah, s-au reparat mesele de tenis 
etc.. Consiliul asociației Bradul s-a îngrijit 
ca și sus în munți, la gurile de exploatări 
forestiere, sâ existe condiții pentru orga
nizarea inlrecerllor La grupele sportive 
de la „parchete-'‘ se va practica, de pildă, 
tenisul de masă, șahul și halterele. Tot la 
Bradul Vișeu s-a mărit efectivul instruc
torilor sportivi, numărul lor ajungînd acum 
la 15. O altă asociație sportivă unde con
siliul (președinte ing. M. Teodor eseu) n-a 
stat cu mîinile în sîn în această perioadă 
este și Minerul Baia Borșa. S-au procurat 
noi materiale sportive (garnituri de șah. 
Icniși, mingi și palete, s-a revopsit masa 
de tenis etc.) au fost reinstruiți organiza
torii de grupe sportive de la unitățile 
„Socolescu", „9 Mai”, „Cota 1400“ etc. pen
tru a organiza întrecerile în cele mai bune 
condițiuni. La Minerul Borșa, un accent 
deosebit va ti pus pe organizarea con
cursurilor de haltere, la locurile de mun
că, după orele de lucru. In aceste zile se 
vor confecționa 10 haltere fixe.

Avînd in vedere profilul muntos al ra
ionului nostru, sportul nr. 1 în multe aso
ciații va fi, bineînțeles, schiul. In toată 
perioada competiției vor funcționa două 
centre de pregătire la schi, unul la Vișeu 
și celălalt pe renumita pirite de la Com
plexul turistic Borșa. O serie de asociații, 
unde sînt mulți amatori de schi, ca 
Prislopul șl Pietrosul din Borșa, Maramure
șul—Ruscova, Zirca Poienii de sub Munte 
șl altele vor organiza, pe lingă numeroase ' 
concursuri, șl centre de învățare a schlu- , 
lui. In această acțiune vor fi folosiți in- ( 
structori voluntari, și cadrele didactice din , 
sate, care știu să schieze. Numeroși învă- , 
țători cum sînt Gh. Popovici (din comuna ( 
Ruscova), C. Gilea (Le-ordina), G Sinea! i 
(Vișeul de Jos), Gh. Moldoveana (Boorșa) I 
și mulți alții s-au oferit să fie printre or- < 
ganlzatorii întrecerilor de schi.

Intr-un număr mare de asociații, între
cerile vor începe chiar duminică 29 noiem
brie. Deci, totul este pregătit. Tinerii din 
raionul nostru așteaptă nerăbdători 
startul...

Comisia de avgcmizfrre a Spartachiadei 
din raionul Vlșem eete hotarita sd de.Mimâ 
o mnmcâ susfinuld, pentru ca cea mau 
mare comooUțle de mase din lama aceasta 
sa se deslășoaxe la cele mal bune condl- 
tiuni. ..__începutul s-a l*cut In urm6 cu cîtva 
Hmp, cind comisia raionala de organizare 
a ținui o ședința de înșiruire a președin
ților de asociații ți instauctortlo» sporll-rt. 
Cu acest prtlej s-a Insistai asupra regula
mentului competiției ți a ielutui cum tre
buie organizate concursurile. In același 
timp, membrii comisiei raionale de orga
nizare răspund de un număr de asociații 
pe care le vor ajuta în perioada Spaita- 
chîadei de iaznd. Unii dintre ei s-au șl 
deplasat în asociațiile respective dînd o 
mina de ajutor in munca de pregătire a 
Spartachiadei. Astfel, tovarășul A. Ghine- 
zan a luat primul contact cu asociațiile 
de cane râepunde — Sănătatea Vișeu șl 
Recolta Boltea. La fel și tovarășii J. Rusa 
și L. Schmidt, care au fost în asociațiile 
Avtarbul Petrova, Recolta Crasna, respectiv 
Minerul Baișa, pe care le vor ajuta în 
buna organizare a întrecerilor Spartachia
dei de iarnă.

la tenis, la haltere. Cu mare nerăbdare 
sînt așteptate probele de schi. Cele 100 
de perechi de schiuri au fost pregătite 
și se așteaptă doar startul și bineînțe
les... zăpada... Pînă atunci se fac pre
gătiri și pronosticuri. Cei mai buni 
dintre participanți vor fi promovați în 
echipele școlii și apoi (după rezul
tate) în secțiile clubului raional. Elevii 
sînt hotăriți ea la succesele sportive 
obținute pînă acum să adauge altele. 
Spartachiada de iarnă a tineretului 
este un prilej minunat.

CONSTANTIN ALEXE

Tinerii de la S.S.E. Constanța, viitori participanți la întrecerile Spartachiadei
1 fi văzuți deseoți ia sala de haltere de la stadionul „1 Mai"

colabora îndeaproa- 
competiții, cu orga-

larizate prin afișe, stația de radiofica- 
re a Combinatului etc. Pentru reușita 
concursurilor vom 
pe, ca și la alte 
nizația U.T.M.

în organizarea 
pe un larg activ ----
membri] birourilor secțiilor pe ramura 
de sport, ca și pe sportivii fruntași ai 
asociației noastre.

Iată, așadar, cum ne-am pregătit 
pentru apropiatele întreceri ale Spar
tachiadei de iarnă a tineretului, în 
care sperăm ca membrii asociației noa- 
stre sportive să înregistreze noi suc
cese.

întrecerilor contăm 
obștesc format din

ing. CONSTANTIN TALOI 
președintele asociației sportive 

„Chimia" Craiova

ION MOLDOVAN
președintele consiliului raional 

UCFS Vișeu

Participants la sesiune, în timpul lucrărilor
Foto! V. Bage 

ne participante la campionatul < 
pean de volei din 1963"). în fii 
lucrare mai mult de popularizare 
ințifică (G. loanide ■— „Lumina 
tirul de performanță"), .interesa 
desigur însă nu pentru rosturile 
pectivei întruniri, întrucît nu a 
aproape de loc pe tărîm practic.

Cu toate aceste slăbiciuni, puțir 
raport cu părțile sale pozitive, se 
te spune că sesiunea și-a atins 
largă măsură scopul urmărit, . 
juind în ansamblu un bogat 
schimb de experiență pentru 
majoritate a antrenorilor care 
parte la ea. Salutăm de aceea 
in plus inițiativa organizării 
de către Steaua și considerăm 
mandabilă extinderea exempluhi 
cestei acțiuni la toate celelalte cl 
sportive, ca o foarte bună metod 
muncă colectivă, în slujba ere 
continue a nivelului în sportul n 
de performanță.

rugbi Steaua" (referent — P. Cosmă- 
i nescu), „Eficacitatea folosirii exerci- 
’ fiilor complexe tehnico-tactice In 
scopul realizării pregătirii fizice spe
cifice a handbaliștilor" (1. Kunst-Gher- 
mănescu), „Stările emoționale in tir" 
(M. Toader), „Specializarea timpurie 
a jucătorilor de polo pe apă" 
(Fr. Crișan), „Cercetări privind rela
țiile dintre unii indici biochimici și 
comportarea în antrenamente și con
cursuri a unor sportivi din lotul re
publican de pentatlon modern" (G. 
Haralambie — I Mureșanu). precum 
și prezentarea unui deosebit de prețios 
„Aparat pentru determinarea depăși
rilor de zonă la sărituri peste cal in 
gimnastica sportivă masculină", rea
lizat de O. Mateescu și R. Podlaha.

Comunicările au fost completate cu 
contribuția personală, interesantă șt 
valoroasă, a participanților la discu
ții (I. Soeter, N. Marcoci, L. Cristesai, 
G. Haralambie ș.a.), care au întregit 
expunerile cu numeroase elemente noi, 
izvorîte din propria lor activitate prac
tică și teoretică. Aprecieri judicioase, 
pline de conținut și cu lăudabilă grfjă 
pentru munca de perspectivă, a cu 
prins de asemenea și completarea fă- 
cută de antrenorul de caiac-canoe 
N. Navasart. Din păcate însă, el și-a 
umbrit afirmațiile juste și propunerile 
întemeiate, prin polemizarea cu auto
rii și actorii emisiunilor de la tele
viziune și cu ziariștii, pe marginea 
comentariilor critice făcute de aceștia 
—- sub diverse forme — cu privire 
ta comportarea slabă a unora dintre 
sportivii care ne-au reprezentat la 
J. O.

Revenind la referatele prezentate, 
trebuie să mal spunem că ele au mar
cat în cîteva cazuri și unele scăderi 
care, cu siguranță, precum au afișat-o 
concluziile și mai mulți participant 
la discuții, vor fi remediate la viitoa
rele „ediții". Astfel, față de suma co
municărilor, numărul sporturilor re
prezentate putea fi mai mare. Apoi, 

de iarnă, se antrenează de zor. Ei pot 
luptind cu... barele 

pe alocuri, fie că nivelul refera' 
(de exemplu: G. Mânăilescu — „. 
voltarea forței in antrenamentul 
terojilului") nu s-a ridicat la acel 
unui club sportiv de talia ciut 
Steaua, fie că a fost prea doct, 
prea pronunțată specialitate și d< 
ceea, după părerea noastră, insufii 
receptat la justa lui importanță, 
dar ineficient (N. Stănescu — „( 
siderafii asupra unor cazuri de o. 
condrită și chondropatie juvenili 
tratamentul lor"). Pe urmă, o 1 
inactuală (N. Tărchilă — „Studii 
supra jucătorilor și echipelor mas

și
n 

au 
o 
se

C. F.

de polisportiv
Atît în asociațiile sportive din 

șui Buzău, cît și în cele din ■ 
numeroși tineri și tinere pârtiei] 
întrecerile conoursului pentru Ir 
de polisportiv. 4600 dintre ei ai 
venit purtători ai insignei. lai 
cîteva asociații fruntașe Voința 1 
(președinte 1. Cojan), Victoria 
goane (președinte P. Buhuși), L 
Stîlpu (președinte I. Catargiu) și 
mia Buzău (președinte O. Sturzi

Numărul purtătorilor de insign: 
tea fi și mai mare, dacă in 
asociații sportive ca Recolta ? 
(președinte Gr. Matei), Autom 
Buzău (președinte N. Boiangii 
Constructorul ~ 
Schwartz) ar 
preocupare.

Buzău (președinți 
fi existat mai

M. DUMITRU-con

★
cluburile

de b< 
cate ga 
sînt

și ei îi

La Brașov 
sportive au desfășurat o 
citate pentru atragerea 
concursurile Insignei de polisț 
Astfel, la începutul lunii noie 
organele UCFS din localitate co 
nau cifra de 8357 purtători ai 
nei.

Asociația sportivă Voința se sil 
pe unul din locurile fruntașe, 
toate jucătoarele echipei 
care activează în prima 
campionatului republican 
toare ale insignei.

Elevii și studenții sînt .. 
mele rînduri ale concursului ț 
cucerirea Insignei de polisportii 
pildă, elevii centrului școlar pre 
nai Steagul roșu au un bilanț 
câtor: un număr de 443 elevi 
trecut toate normele, iar alți 
vor intra pînă la vacanța de iat 
posesia insignei. Studenții de la 
trul universitar și cei ai Instil 
politehnic sînt prezenți aproaj 
fiecare săptămînă la bazele sp 
Ei au cucerit pînă acum peste 
de insigne.

și asoc 
intensă 
ținerile

C. GRUlA-cor



Frumusețile patriei

La cabană...
Foto: Ing. V. Panaitescu — Tirgoviște

Schiorii și hoherii din Sinaia în așteptarea noului sezon

Telefericul din Predeal in plina construcție
La iarnă, predelenii, ca și miile de 

vizitatori de sîmbăiă și duminică ai 
Clăbticetului, vor scăpa de efortul ur
cușului. Un teleferic modern îi va pur
ta, doi cite doi, din spatele cabanei 
Clăbucet-sosire pînă la Clăbucet-plecare. 
adică pe o distanță de 1700 m, cu o 
diferență de nivel de 400 m. Cit de im
portantă este această construcție pentru 
schiori este inutil să mai spunem. Cei 
ce vor admira insă peisajul Clăbuce- 
tului în vreme ce scaunul telefericului 
îi va urca lin spre cuhne, își vor a- 
minti, .desigur, de zilele în care, pen
tru a coborî cîteva minute pe schiuri, 
trebuiau să urce din greu pînă în virf.

Cum se construiește însă acest tele
feric ? In ce condiții se lucrează pen
tru a fi dat cît mai curînd în folosința 
iubitorilor de schi ? Iată întrebări care 
își vor cunoaște răspunsul în rlndu- 
..le de mai jos.

O LARGA COLABORARE 
INTRE MAI MULTE 

ÎNTREPRINDERI

Complexitatea construcției telefericu
lui din Predeal a solicitat colaborarea 
mai multor întreprinderi din țară. A- 
cestea au răspuns cu toată dragostea 
la apelul de a contribui la acest dar 
făcut, schiorilor și turiștilor și chiar 
de la început s-au îngrijit ca lucrările 
să se desfășoare în condiții cît mai 
bune. Pe lista unităților întîlnim, ală
turi de T.R.C.L. Brașov—grupul nr. 3 
de construcții (antreprenorul generai 
al lucrării), uzinele Steagul roșu, 
Tractorul, Fabrica de radiatoare și 
cabluri, D.R.E.F. și I.M.T.F. din Bra
șov, întreprinderea forestieră Sinaia, 
Trustul de construcții miniere Bucu
rești, T.C.M.C. Valea Jiului ș.a. Toate 
aceste unități se îngrijesc — după spe
cificul fiecăreia — de lucrările nece
sare: zidărie, montarea mecanismelor 
de acționare, construirea scaunelor, 
transportarea și montatul pilonilor și 
a bateriilor etc

INTEMPERIILE 
NU SINT OBSTACOLE

Constructorii telefericului înfruntă 
toate intemperiile și muncesc fără în
trerupere pentru terminarea lucrării în 
timp util. Maeștrii Emil Iosif, Mihai 
Bencze și Walter Foof sînt mîndri de 
hărnicia echipelor de zidari, dulgheri, 
betoniști, săpători și transportori, iar 
maestrul specialist de funiculare — C. 
Dumitrescu — nu găsește decît cu
vinte de laudă pentru brigada alcătui
tă din Constantin Tărlungeanu, Anton 
Mate, Mihai Foriș1, Ion Holsu, Petre 
Ceanga, Ștefan Todor, Dumitru Secui 
și Augustin Timar. Toți aceștia, pre
cum și membrii brigăzii de la I.C.MJ-. 
Cîmpina, condusă de maestrul loan 
Runcu, execută cele mai grele lucrări 
— transportarea prin pădure și 
ridicarea la verticală a pilonilor, unii 

înalți de 28 de metri și cu o greutate 
de 25 de tone.

SCHIORII SINT PREZENȚI ȘI EI

Vestea amenajării unui teleferic la 
Predeal i-a bucurat nespus pe schiorii 
din localitate, care, nu au pregetat să 
presteze sute >de ore de munca patrio
tică. De exemplu, schiorii de la S.S.E., 
în frunte cu antrenorul lor prof. Titus 
Toma, au parcurs pentru ultima dată 
traseul „pe picioare", curățindu-1 de 
crăci și bolovani. De asemenea, un 
ajutor substanțial au dat schiorii di- 
namoviști dm Brașov care, timp de 10 
zile au lucrat în timpul lor liber la 
săparea fundațiilor pentru piloni.

★
Lucrările de construcție a telefericu

lui sînt în plină desfășurare. Dragos
tea și elanul cu care se muncește sînt 
garanții că la începutul anului 1965 
scaunele vor urca primii „pasageri*. 
Pînă atunci, urăm harnicilor construc
tori „Spor la muncă I”

„E R O
Am un copil. Băiat buri, dar (ier

tați banalitatea î)„. cu lipsuri care-mi 
cam poartă uneori pașii și năduful 
spre Școala medie nr. 20 „Gh. Șin- 
cai", la prea destule conciliabule cu 
dascălii de-acolo. Cît privește profe
sorii... m-am lămurit eu : niște... exa
gerați și niște... pretențioși, ținînd-o 
șir cu „posibilitățile băiatului", posi
bilități la nivelul cărora, zor-nevoie, 
cică să-și urce notele I Mă rog, per
secuție în toată regula, ce mai 1... Și 
totuși, să vedeți, îi înțeleg : cu... de- 
formațiile profesionale nu te poți juca. 
Mă știu pe mine. Uite, cu tot neoa- 
ztil care m-aducea să bat la ușa can
celariei, n-am rezistat ispitei (zi-i de- 
formație profesională, și pace 1) de-a 
îndruma d’scuția și către sport, de-a 
mă interesa și de elevii fruntași în 
această activitate.

Așadar, că veni vorba... Sînt la „Gh. 
Șincai" numeroși sportivi valoroși. De 
data asta n-am să vi-i prezint pe toți. 
Dacă, întrebînd, întocmești lista lor, 
ai de scris nume multe, dar e greu 
să n-o treci în capul tabelului pe Ga
briela Velicu, handbalista. E cunos
cută tuturor și — ca urmare a cali
tăților sale tehnice și fizice, talen
tului său — selecționată în lotul de 
perspectivă pe care l-a alcătuit fede
rația. Dacă avansezi însă în discuție 
și te pune... deformația profesională 
să adaugi chestionarului și întrebări 
privind situația la învățătură, te tre
zești deodată cu „clasamentul" dat 
peste cap și cu Gabriela Velicu zvîr- 
lită automat de pe poziția de ..lider" 
pe aceea de deținătoare a „lanler-

Sinaia... Unul din cele mai impor
tante centre ale schiului romînesc, cu 
o veche și frumoasă tradiție. De aici 
s-au ridicat zeci de elemente talen
tate, campioni ai țării, care ne-au re
prezentat în multe întreceri interna
ționale.

Cind am ajuns în oraș, ningea. 
Ne-am bucurat la gîndul că de-acum 
schiorii vor urca pe „Carp", pentru a 
începe pregătirile pe zăpadă. De 
aceea ne-am și adresat prof. Ion Ma
tei, noul antrenor al secției asocia
ției sportive Carpați.

— In sfîrșit, aveți zăpadă. Cînd 
începeți antrenamentele ?

— Dacă n-am fi fost păcăliți o 
dată, aș spune chiar zilele acestea. 
Dar nu au trecut nici două săptă- 
mîni de cînd o ninsoare asemănă
toare ne-a dat speranțe dar ele s-au... 
topit la fel de repede ca fi zăpada 
căzută.

— Deci, continuați „pe uscat"...
— Deocamdată da. Mai avem de 

pus la punct luciul început mai de 
mult în scopul îmbunătățirii pregă
tirii fizice generale și specifice.

Continuînd discuția cu prof. Ion 
Matei am mai aflat că schiorii de la 
Carpați Sinaia sînt hotăriți să reintre 
în posesia „Cupei R.P.R." la probele 
alpine. Pentru aceasta, Mihai Bucur, 
Petre Clinei, Dan Marin și Liliana 
Focșeneanu, Tiberiu Popescu, Florin 
Cotacu etc. s-au antrenat cu multă 
sîrguință, participînd cu regularita
te la toate etapele de pregătire. 
Subliniem în mod special fap
tul că, spre deosebire de alți ani, 
Comei Tăbăraș acordă acum toată 
importanța pregătirii pe uscat, mun
cește cu multă rîvnă și, în general. D. STANCULESCU

Mihai Bucur va fi și In acest sezon unul din schiorii de bază ai A. S. Carpați, Sinaia.
Foto: I. Mihăică

I N A“
nei“! Și-i vezi în frunte în mod fi
resc pe' elevele și elevii de la Școala 
medie nr. 20 „Gh. Șincai" care, prin 
comportarea lor de ansamblu, dove
desc că poți ti totodată bun și chiar 
foarte bun la carte ca și la sport. 
Ca de pildă: atletele Cornelia Po
pescu (a IX-a L) și Diana Dobrică 
(a IX-a G), gimnastele Camelia Ne- 
delcu (a X-a I) și Paula Rusu (a 
Xl-a Cj, voleibalistul Constantin Ena- 
che (a Xl-a B), handbalistul Dan 
Enăceanu (Xl-a D) și baschetbaliștii

PE TEME EDUCATIVE
Virgil Alexe (a IX-a H), Mihai Les- 
cenco (a X-a D) și Romulus Chelsoi 
(a Xl-a C). Toți — sportivi de per
formanță. Toți — în același timp — 
buni și foarte buni ia învățătură I

Detaliile explicative ale... retrogra
dării Gabrielei mi le furnizează tova
rășul profesor de educație fizică Vic
tor Tibacu, dar mai cu seamă tova
rășa profesoară Doina Lupașcu, diri
ginta clasei a IX-a J. Și mă pome
nesc că, pradă și ea defonnațiilor 
profesionale, în loc să-mi vorbească 
exclamativ la adresa... vitezei de reac
ție, plonjoanelor, salturilor acrobatice 
și golurilor salvate „in extremis" de 
portărița echipei de handbal Progre
sul, îmi înșiruie — tot exclamativ, 
dar... altfel — un soi diferit de „per
formanțe" ale Gabrielei Velicu. Sînt 
.performanțele" elevei, de pilda cele 

este mult schimbat în bine. Se pare 
că insuccesele din sezonul trecut (da
torate, după cum se știe, desconsi
derării antrenamentelor precum și 
unor abateri de la disciplină) l-au tre
zit la realitate, i-au arătat că per
formanța nu face casă bună decît cu 
seriozitatea în antrenamente, cu to
tala dăruire pentru sportul respectiv. 
Ne bucură schimbarea lui și ...aștep
tăm.

LA S.S.E., VOINȚA, PROGRESUL 
ȘI BUCEGI

Dacă A. S. Carpați are cea mai 
puternică secție de seniori, S.S.E. po
sedă — în schimb — pe cei mai ta- 
lentați juniori din oraș. Gheorghe 
Mărgărit, loan Juncu, Eugen Bogdan, 
Roman Vivareli, Gheorghe Vulpe și 
Radu Cernat sînt doar cîteva din nu
mele pe care le vom vedea înscrise 
pe lista participanților la „Cupa 
R.P.R." pentru juniori. In plus, spre 
deosebire de alte secții pretendente 
la trofeu, S.S.E. Sinaia are și o serie 
de junioare hotărîte să se afirme chiar 
în acest sezon. Este vorba de Elena 
Neagoe, Elena Donea și Florica Me- 
geanus, elemente care în sezonul tre
cut au arătat frumoase calități. Cei 
doi antrenori de Ia S.S.E. Sinaia, prof. 
Dedu Matei și prof. Constantin Io- 
van, nu se preocupă numai de echi
pa participantă la „Cupa R.P.R.", ci 
și de grupele elevilor de 12—13 ani 
(Paul Ivănescu, Cătălin Dăntdescu, 
Gh. Roșculeț, Ștefan Mateiaș, Dinu 
Patd sînt cei mai talentați), viitori 
eomponenți ai echipei, precum și de 
pregătirea din vreme a centrului de 
inițiere.

„reușite" pînă la... etapa din 14 no
iembrie a întrecerii care-și înscrie re
zultatele nu pe tabela de marcaj de 
la Floreasca, nici în cronicile de 
handbal din „Sportul popular", ci în 
catalog : patru de 2 și zece de 4, în
tre care cîteva 5-uri, un 6 și doi de 
7 făceau disonanță cu restul notelor 
și cu cele 68 (șasezecișiopt) de ab
sențe. în fine, lămurirea „palmare
sului" (ca să nu părăsim cadrul spor
tiv și terminologia adecvată) se com
pletează în chip... nefericit cu o ati
tudine de permanentă aroganță și de 
indisciplină, precum și cu faptul ca 
sportiva noastră, ilustrînd o perseve
rență demnă de o cauză mai bună, 

e în clasa a IX-a hăt din anul șco
lar... 1961/1962.

— Pe scurt — conchide tovarășa 
profesoară Doina Lupașcu — un rău 
exemplu, care, frînînd evoluția fireas
că a clasei, i-a derutat o vreme pe 
colegii Gabrielei Velicu. In ochii lor 
ea era o ...eroină, cu numele apărut 
în ziar, creîndu-le tentația de a nu 
amesteca sportul cu cartea, de a con
sidera învățătura ca pe un apendice 
formal al activității sportive cînd 
aceasta din urmă este remarcabilă. 
Ceea ce...

...Ceea ce este profund greșit. 
Exemplele — demne de urmat — ci
tate mai sus și luate la iuțeală, cîteva 
din sumedenia care ți se oferă la 
„Șincai", sînt elocvente. în regimul 
nostru sportivii nu sînt niște oameni 
rupți de societate, iar eroi printre 
sportivi nu-i socotim decît pe aceia 
care împletesc armonios rezultatele

Aceleași preocupări le-am întîlnit 
și la asociațiile sportive Voința, Pro
gresul și Bucegi unde se pune accent 
pe o participare cît mai fructuoasă 
la concursurile cu caracter republican 
și — totodată — pe învățarea și ins
truirea unui număr cît mai mare de 
copii. De altfel, comisia orășenească 
de schi a luat de pe acum măsuri 
pentru^ ca^ centrul de inițiere de la 
„popicărie" să aibă o activitate cît 
mai organizată și cît mai rodnică.

PÎRTIA DE BOB A FOST 
REAMENAJATĂ !

Asociația sportivă Bucegi, înființată 
anul acesta pe lîngă I.G.C. Sinaia, 
și-a făcut debutul printr-o realizare 
care-i face cinste. Consiliul asociației 
a luat inițiativa de a reamenaja ve
chea pîrtie de bob pe care, cu ani 
în urmă, se organizau cele mai im
portante concursuri ale țării. Și, da
torită sprijinului temeinic primit din 
partea Sfatului popular al orașului Si
naia, lucrările s-au desfășurat într-un 
ritm viu, astfel că în momentul de 
față pîrtia este aproape gata Tre
buie să precizăm că ea are un traseu 
nou fața de pîrtia veche. Plecarea se 
face de sub stînca Ana și sosirea este 
amenajată în fața cabanei Furnica. 
Traseul are o lungime de 1600 m, cu 
150 m diferență de nivel și 13 viraje.

In încheiere, cîteva cuvinte despre 
boberii de la Carpați, Voința, Progre
sul și Bucegi Sinaia. In așteptarea se
zonului, ei au lucrat pentru îmbună
tățirea pregătirii fizice generale, și-au 
pus boburile Ia punct și au format 
echipajele.

Deci, sezonul poate veni...

înalte ale efortului fizic cu cele, la 
fel de înalte, ale muncii în producție 
sau pe băncile școlii. Au înțeles bine 
aceasta între timp elevele și elevii 
dintr-a IX-a J de la „medie 20“. Ori
cum, rîndurile de față cată să-i lumi
neze și mai mult, pe ei și... pe alții. 
Sper să fi înțeles la fel de bine și 
Gabriela Velicu. Dacă da, înseamnă 
că folosind ajutorul, pe care neîndo
ielnic i-1 vor da colegele și colegii, 
ea nu va mai fi o supărătoare excep
ție de la o regulă întemeiată și se 
va putea transforma curînd într-o ele
vă bună, disciplinată și respectuoasă, 
înseninînd catalogul nu numai prin 
absența... absențelor, ci și prin cuve
nita îndreptare a notelor, care deo
camdată nu sînt de loc... eroice.

Va fi nevoie însă neapărat s-o ajute 
și antrenorul său de la Progresul, pro
fesorul Constantin Popescu, și fede
rația. Și anume, procedînd ca și în 
alte ocazii sănătos și cu salutare efec
te de ordin educativ, să apeleze la 
serviciile de portărița ale .Gabrielei 
Velicu doar cind situația acesteia la 
învățătură se va îmbunătăți substan
țial. Cum s-ar spune, s-o ajute să de
vină o eroină pozitivă veritabilă, pre
tendentă la un portret... normal, cu 
poza și cu laudele meritate de elevii 
fruntași în catalog, ca și pe terenul 
de sport. Chiar dacă în cazul ei 
aceasta se va petrece cu oarecare în
târziere. Dar (scuzați o dată în plus 
banalitatea), tot mai bine-i mai târ
ziu deoît niciodată I
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Despre comportarea trăgătorilor
Trăgătorii romîni au repurtat anul 

acesta o serie de succese. Rezultatele 
obținute de ei la concursurile inter
ne și internaționale ne dădeau spe
ranța unei comportări frumoase la 
cea de a XVllI-a ediție a Jocurilor 
Olimpice de la Tokio. în concursurile 
de pe poligonul Tunari, ca și în cele 
de la Veneția (Cupa țărilor latine), 
Stockholm (concurs internațional pre- 
olimpic) și în R.F.G, sportivii noș
tri s-au situat pe locuri fruntașe în 
probele de pistol viteză și armă li
beră calibru redus (60 focuri culcat 
și 3x40). Trăgători talentați, ca I. 
Tripșa, N. Rotaru. L. Giușcă și V. 
Atanasiu, au modificat recordurile 
țării la probele de pistol viteză, pis
tol calibru mare și armă liberă ca
libru redus. Performanțele realizate 
de unii dintre aceștia au fost supe
rioare recordurilor mondiale și olim
pice. De pildă, N. Rotaru a obținut 
la proba de armă liberă calibru re
dus 60 focuri culcat 598 puncte, unul 
din cele mai bune rezultate obținute 
în lume în acest an. De asemenea, 
o evoluție constantă de la concurs la 
concurs a manifestat-o I. Tripșa care 
a corectat recordul republican la pis
tol viteză, realizînd 593 p. El a re
petat această performanță (obținută 
pentru prima oară la Veneția) și în 
alte concursuri internaționale.

Taleriștii I. Dumitrescu și __
Enache au avut un start bun în anul 
olimpic, cîștigînd cîteva concursuri 
internaționale. Dacă în anii trecuț' 
între rezultatele lui Dumitrescu și 
Enache exista un decalaj în favoarea 
primului, anul acesta ei au avut o 
comportare, putem spune, 
Enache a ocupat locul I la 
preolimpic în R.F.G., cu 
talere lovite și a cîștigat și 
campion al țării.

Aceasta a fost „zestrea” 
au plecat să ne reprezinte 
trăgătorii noștri. Forma bună a unora 
dintre ei ne dădea dreptul să aș
teptăm ca și la această ediție a J.O.

Gh.

egală, 
concursul 

194 de 
titlul de

cu care 
la Tokio

Trei sțudenți, Baltag, Niculescu și Savu șitrei stuaenți, Baltag, Niculescu și Savu și un 
rapidist, Tursugian, iși dispută mingea la panou. 
Fază din focul Rapid — Știința Buc. cîștigat 
de prima formație cu 73—60.

Foto: P. Romoșan

După 9 etape de la începerea cam
pionatului masculin, nu mai există nici 
o echipă neînvinsă în seria 1. Jucînd 
la Cluj, cu echipa locală Știința, dina- 
moviștii bucureșteni au pierdut la o di
ferență de 16 puncte (!), fapt care a 
produs o regrupare în fruntea clasa
mentului. De notat și noua victorie a 
dinamoviștilor orădeni, de data aceasta 
în deplasare, fapt care anunță încă un 
candidat în lupta pentru primele locuri. 
Și acum iată relatări de la meciurile 
desfășurate joi :

RAPID BUCUREȘTI — ȘTIINȚA 
BUCUREȘTI 7Ș—60 ( 36—29). Fero
viarii au reușit să „spargă gheața”, 
obținînd prima lor victorie d'n ultimii 
3 ani în fața studenților. Meciul a fost 
de un bun nivel tehnic și a plăcut, 
ma i "ales prin răsturnările de situații 
care au abundat. Știința a început mai 
bine, conducînd cu 20—12 (min. 9), 
22-14 (mm. 10) și 29—24 (min. 17). 
Din acest moment, antrenorul Rapidu
lui introduce în teren pe Haneș și 
Cimpoiaș, care alături de Stan eseu 

să cucerim din nou o medalie de aur 
la tir. Dar, tradiția stabilită la tre
cutele ediții ale marii întreceri nu a 
mai fost confirmată. Concursul de tir 
din cadrul J.O. de la Tokio a fost 
cel mai puternic și mai valoros din 
întreaga istorie a acestui sport. S-a 
văzut că nici ceilalți trăgători de 
peste hotare nu au stat „cu mîinile 
în sîn“. Pe poligonul Tokorozawa și 
Asaka au fost doborîte toate recor
durile olimpice în probele de arma 
liberă calibru redus 60 focuri culcat 
și 3x40, calibru mare 3x40, pistol 
viteză etc. Aceeași soartă au avut-o 
și cele mai multe dintre recordurile 
mondiale.

PUNCTE DE VEDERE

în aceste condiții, considerăm ca 
bună comportarea lui Ion Tripșa, care 
a cucerit medalia de argint la pistol 
viteză cu 591 p, la un punct de cîș- 
tigătorul medaliei de aur. Meritoriu 
s-au comportat, de asemenea, N. Ro
taru la proba de 60 focuri culcat — 
locul V cu 595 p, record mondial ega
lat; I. Dumitrescu — locul V la ta
lere cu 193 p — cifră superioară ce
lei cu care a obținut medalia de aur 
la J.O. de la Roma (în această pro
bă s-a realizat cea mai bună perfor
manță din istoria Jocurilor Olimpice), 
tinerii T. Cogut — locul VIII la 60 
focuri culcat, I. Olărescu — locul 
VII la armă 3x40 și M. Roșea — lo
cul VI la pistol viteză. Tara noastră 
a fost singura care a avut doi trăgă
tori în primele șase' locuri la pistol 
viteză. La tir, în clasamentul general 
neoficial Romînia s-a situat pe locul 
5—6, din 55 de țări participante, după 
S.U.A., Finlanda, U.R.S.S. și Ungaria.

Dar, cu toate aceste rezultate nu 
ne putem declara pe deplin satisfă- 

cuți de evoluția trăgă
torilor noștri la Jocurile 
Olimpice. T'nînd seama 
de condițiile de pregă
tire pe care le-au avut 
la dispoziție, de progra
mul de întîlniri inter
naționale preolimpice, cu- 
noscînd valoarea și ex
periența trăgătorilor noș
tri, putem afirma că prin 
prisma tuturor acestor 
considerente comporta
rea lor a fost, totuși, sub 
posibilități.

O primă greșeală care 
s-a comis — după pă
rerea noastră — a consti- 

I
ii auioni unui sur

prinzător reviriment. Timp 
de 10 minute, feroviarii 
au înscris 28 puncte (și 
au primit doar două), 
unei echipe care pur și 
simplu nu s-a mai regă
sit. A fost apoi rîndul 
studenților, care — prin- 
tr-un adevărat „forcing , 
— au ajuns la numai 7 
puncte diferență (51 — 
58). Finalul a aparți
nut însă tot giuleșteni- 
lor, care — superiori în 
organizarea jocului și 
mai siguri în aruncările 
de la distanță — au cîș
tigat fără emoții. A impre
sionat în mod cu totul ne
plăcut, atitudinea unor 

la Știința (Duțescu, Paras- 
’ 1 mod

jucători de 1...........................
chivescu), care au protestat în 
nejustificat Ia deciziile arbitrilor.

ȘTIINȚA CLUJ—DINAMO BUCU
REȘTI 74—58 (41—32). Victoria stu
denților surprinde mai ales prin pro
porțiile scorului. Știința s-a apărat 
foarte bine, anihMînd atacul dinamo- 
vist. Cu excepția min. 10 cînd 
scorul era 22 — 20, localnicii au 
condus permanent cu 10—12 puncte, 
victoria lor fiind perfect 
Brățan-caresp.).

STEAUA — ȘTIINȚA 
‘ 70—58 ( 39—28). Deși 

echipa campioană a jucat destul 
slab. Cu excepția primelor 
bucureștenii au acționat 
concretizând mai mult prin acțiuni in
dividuale izolate. Acest lucru a sur
prins cu atît mai mult ou cît adversara 
de joi a campioanei noastre nu s-a ri
dicat peste nivelul evoluțiilor mediocre 
de la București și a fost lipsită și de 
aportul lui Ionescu.

ȘTIINȚA TG. MUREȘ—DINAMO 
ORADEA 63—66 (26—41). A fost un 
joc extrem de disputat. Orădenii au

meritată. (1.

TIMIȘOARA 
învingătoare, 

' ' ' 1 de 
minute, 

dezordonat, 

tuit-o stabilirea la un plafon destul 
de jos a unor norme olimpice la tir. 
La pistol precizie, spre pildă, norma 
(552 p în 1963 și 554 p în 1964) s-a 
aflat departe de valoarea rezultate
lor internaționale. Aceasta a permis 
ca la Tokio să plece și sportivi care 
practic, nu ofereau o garanție sigură 
de a se clasa măcar în primele 6 
locuri. Așa au fost G. Maghiar și N. 
Bratu, care s-au clasat pe locurile 22 
și respectiv 19. Pe de altă parte, 
antrenorii, metodiștii și chiar o parte 
din membrii biroului F.R. Tir au avut 
o viziune îngustă, subiectivistă, în se
lecționarea trăgătorilor. în momentul 
cînd se definitiva lotul pentru To-

care a concurat.

kio, cel mai în formă trăgător la 
pistol precizie era L. Giușcă, cel 
care în perioada corespunzătoare 
Jocurilor a corectat recordul țării 
(563 p la 11 octombrie). în locul lui 
Giușcă a fost preferat G. Maghiar, 
deși acesta a depășit foarte rar 550 p.

Cu toate că N. Rotaru a ocupat 
locul V, la armă 60 focuri culcat, 
el nu a dat tot ce a putut în cea de 
a doua probă la
Locul 20 ocupat de el la armă 3x40 
focuri este cu mult sub posibilitățile 
de care dispune, iar argumentul că 
„timpul a fost neprielnic în ziua pro
bei” este cu totul neconvingător.

Creditat cu un record absolut la 
proba de 300 talere, Gh. Enache s-a 
clasat la Tokio pe locul 33, cu o 
cifră, am putea spune, de începător : 
182 talere din 200 posibile. Enache 
a declarat că s-a acomodat greu cu 
programul de antrenament în perioada 
pregătitoare, că n-a putut să se în
cadreze în ritmul impus, dînd semne 
de pronunțată oboseală nervoasă. 
După cum spune el, toate acestea au 
fost aduse la cunoștința antrenorilor, 
la timpul potrivit. Dar nici antrenorul 
Gr. Ioanid, nici medicul A. Ambruș 
si nici metodistul lotului de tir, C 
Tiron, nu au luat măsuri corespun
zătoare, n-au încercat individualizarea 
antrenamentului acestui sportiv, cu
noscut ca un tip emotiv. Pe de altă 
parte și Enache. cînd s-a „plîns“ an
trenorilor de oboseală, de neacomo- 
dare etc., a făcut-o cam cu... jumă
tate de gură, ca nu cumva să...

★
La cauzele insuccesului înregistrat 

in unele probe de către trăgătorii 
noștri care ne-au reprezentat la J.O., 
trebuie să mai adăugăm următoarele :

Secțiile de tir din cluburile și aso- 

BASCHET Dinamo București învinsă la Cluj!..
luat. in prima repriză un avantaj con
sistent, pe care gazdele — cu toată 
revenirea lor după pauză — nu l-au 
mai putut reface. (I. Păuș-coresp. 
reg-)-

C.S.M.S. IAȘI — POLITEHNICA 
CLUJ 71—45 (20 20). Gazdele au 
obținut un succes facil în fața unei 
echipe venite sa piardă la un scor cît 
mai mic. De reținut că -'arftrenoi'itj 
ieșean Gh. Luca a folos st o serie, de 
tinere elemente care au dat satisfac
ție. (E. Ursu -coresp.).

Despre jucătorii susceptibili dc selecționare...ÎS
In lunile care urmează, baschet- 

baliștii noștri fruntași vor fi anga
jați într-o serie de întreceri inter
naționale, care vor culmina cu cea 
de a XlV-a ediție a campionatului 
european de la Moscova. Unele 
rezultate obținute de reprezentati
va noastră in acest an ne dau spe
ranțele unei comportări superioare 
celei avute la ultimul campionat 
de la Wroclaw și că intr-un viitor 
apropiat e>chipa țării noastre va 
putea reintra în rîndul formațiilor 
fruntașe. Aceasta insă, cu condiția 
ca in această perioadă, mai ales, 
fiecare dintre baschetbaliștii sus
ceptibili selecționării să depună 
un efort sporit pentru îmbunătăți
rea tehnicii și tacticii fiulividuale, 
pentru obținerea unei forme sporti
ve cit mai bune. Să vedem însă 
ce ne arată jocurile campionatului 
republican, cel mai bun mijloc de 
verificare a formei fiecărui spor
tiv.

De la Dinarno București se im
pune în mod deosebit Mihai Albu, 
care la ora actuală pare să jie ju
cătorul cu cea mai mare eficacitate 
din campionat. El trebuie să se 

ciațiile sportive și-au- adus o contri
buție minoră la pregătirea trăgători
lor. Astfel, o serie de asociații și 
cluburi sportive cu secții dc perfor
manță au dat prea puțin elemente, și 
îndeosebi tineri talentați, care să 
aibă șanse să intre în loturile olim
pice. Din păcate, tehnicienii însărci
nați cu selecționarea olimpicilor nu 
s-au orientat decît foarte rar spre 
elementele tinere, preferind trăgători 
cu experiență— dar plafonați la re
zultate fără semnificație pe plan in
ternațional (Maghiar, Bratu). Or, 
s-a văzut că elementele tinere, ca 
de pildă Olărescu, Tripșa și Roșea, 
au avut o comportare meritorie.

De asemenea, este de neînțeles ati
tudinea federației în legătură cu pro
ba de armă liberă calibru mare. La 
J. O. de la Tokio țara noastră n-a 
avut reprezentanți la această probă, 
deși la „mondiale” și la „europene” 
sîntem mereu prezenți la start (la 
„mondialele” din 1958 Constantin 
Antonescu a cucerit chiar titlul su
prem). în această privință trebuie cri
ticate, în special, cluburile Dinamo și 
Steaua care, deși au avut condiții, 
n-au pregătit trăgători de valoare in
ternațională la această armă.

Pe de altă parte, biroul federal și 
colegiul de antrenori n-au fost angre
nați în suficientă măsură de către 
comisia olimpică în pregătirea trăgă
torilor.

Trăgătorii noștri au manifestat și 
lipsuri de ordin tactic și tehnic, chiar 
în concursurile din ajuuul Olimpia
dei. Unii sportivi, ca Enache (talere) 
și Rotaru (la proba de 3x40), nu 
și-au însușit pe deplin deprinderile 
specifice și nu s-au adaptat la condi
țiile grele și mult diferite celor de 
pe poligonul Tunari. De exemplu, G. 
Enache dacă nu lovește din primul 
foc talerul, pe cel de al doilea îl 
trage, în majoritatea cazurilor, în za
dar. De asemenea, N. Rotaru trage 
foarte slab pe timp cu luminozitate 
redusă. Cu toate acestea antrenorii 
n-au axat, la acești doi sportivi, an
trenamentele pe remedierea acestor 
lipsuri, n-au individualizat pregătirea 
lor.

Condițiile de concurs de la Tokio 
n-au fost aduse din timp la cunoș
tința trăgătorilor. Astfel, concurenții 
de la talere au aflat tîrziu că între
cerile șe vor 
nu în două cum se obișnuiește, iar 
pistolarii de 
noscut unele 
țiilor (siluetele se întorceau invers 
decît cele la care se antrenau la po
ligonul Tunari).

Considerăm că este necesar ca bi
roul F.R. Tir, colegiul de antrenori, 
precum și secțiile din Cluburi și aso
ciații să-și îndrepte atenția spre de
pistarea unor elemente tinere talen
tate, să depună mai multe eforturi 
pentru pregătirea lor. In viitorul a- 
propiat ne așteaptă confruntări inter
naționale de amploare (campionatele 
europene în 1965 și mondiale în 
1966) la care țara noastră trebuie 
să-și reafirme reputația de care se 
bucură în sportul tirului.

desfășura în trei zile și

la „viteză” nu au cu- 
caracteristici ale instala-

STEAGUL ROȘU BRAȘOV—FA
RUL CONSTANȚA țO7—65 (4.3—29).

CLASAMENT

1. Steaua Buc.
2. Știința Buc.
3. Dinamo Buc.
4. Rapid Buc.
5. Din. Oradea
6. Știința Tim.
7. Știința Cluj
8. Politehnica Cluj
9. St. roșa Brașov

10. C.S M.S. lași
11. Șt. Tg. Mureș
12. Faxul Conetcxnța
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pregătească cu aceeași seriozitate 
și in ce privește mijloacele indivi
duale de apărare, la care mai este 
deficitar. Giurgiu, Visner și Cer
nea au comportări contradictorii 
de la o etapă la alta. Ei trebuie 
să lucreze foarte mult atît pentru 
îmbunătățirea procedeelor tehnice,

NOTĂ

cît și pentru obținerea unei mai 
mari îndemînări în manevrarea ba
lonului. N. Viciu se pare că nu 
s-a acomodat încă cu stilul de joc 
al echipei, iar M. Spiridon, multă 
vreme absent, mai are de lucru 
pentru a intra în forma obișnuită.

Dintre jucătorii de la Steaua, 
tînărul Diaconescu constituie o a- 
devărată revelație. Pregătindu-se 
în continuare cu aceeași rîvnă, el 
poate deveni un element util lo
tului. In ușoară creștere (dar nu
mai în ceea ce privește eficacita
tea) — ” " J ; ■" ’
Novacek, Niculescu și Ncdef con- pionat ? (a.v.).

oare 
este 

V. Gheorghe și Gh. Barau. rezultatul muncii lor in acest cam-

Programul
iiiiiiiih'sltițiilor 

sportive 
din capitală

AZI

HANDBAL Sala Floreasca, ora 
19 : Dinamo București — A.S.K. 
Vorwărts Berlin, meci în cadrul 
,Cu>pei campionilor europeni" la 
băieți. în deschidere, ora 17,45: 
București A — București B (fem.).

MÎINE

RUGBI. Stadionul 
ora 14,45 : meciul 
Romînia — Franța ;

,23 August", 
internațional 

______ , . stadionul Ti
nerelului, ora 10 : Clubul sportiv 
școlar București — C.S.M. Sibiu, 
finala campionatului republican de 
juniori.

BASCHET. Sala Floreasca, de_ la 
ora 8: Olimpia — S.S.E. 
Vîlcea (fem.), Știința Buc.

Rm. 
Vîlcea (fem.), Știința Buc. — Știința 
Cluj (mase.), Dinamo București — 
Steaua (mase.). Progresul — I.C.F. 
(mase.), mecijri în cadrul campio
natelor republicane.

HANDBAL. Sala Floreasca, de 
la ora 15 : Confecția — S.S.E. nr. 2 
(fem.), Rafinăria Teleajen — Voința 
(mosc ), Rapid — Electromagnetica

ifem.), Rapid — Dinamo (mase), 
'rogresul — Știința (fem.), meciuri 
în cadrul „Cupei F.R.H.”.

FOTBAL. Stadionul „23 August", 
ora 12,45 : Dinamo București — 
Dinamo Pitești (cat. A) stadionul 
Politehnica, ora 10 : Știința Bucu- 
reșîi — Flacăra Moreni (cat. B) ; 
teren Timpuri Noi, ora 10,15: Fla
căra roșie București — Marina 
Mangalia (cat. C); stadionul Ciu
lești, ora 10 : Rapid București — 
Unirea Răcari (jun.), ora 11,45 : 
Tehnometal București — Electrica 
Fieni (cat. C) ; teren Steaua, ora 
11 : Steaua — Petrolul PloieșF 
(jun.).

VOLEI. Sala Dinamo, de la ora 
9: FI. roșie — Penicilina lași 
(fem.), Semănătoarea — Ind. sîrmei 
C. Turzii (mase.), meciuri în cadrul 
etapei a IV-a a campionatului re
publican, seria a ll-a.

POLO. Bazinul Floreasca, de la 
ora 18 : Steaua — Crișul Oradea, 
reslanță în campionatul republican.

tinuă să fie jucători de bază. Ei 
au însă datoria de a-și îmbunătăți 
jocul în apărare (primii doi) și pre
cizia aruncărilor la coș (ultimul). 
De la Rapid, singurul jucător care 
poate intra în discuție este Cr. 
Popescu, foarte bun tehnician, dar 
deficitar la capitolul pregătirii fizi
ce. R. Popovici și I. Dinescu nu 
au atins încă forma din campio
natul trecut, ca de altfel și A. 
Savu de la Știința București. De
ficiențe prezintă în jocul lor și 
Demian de la Știința Cluj, Franț, 
Bîrsan efe la Steagul roșu (orien
tare în joc, procedee tehnice redu
se), D. Pușcașu, Ionescu de la Ști
ința Timișoara (insuficientă pregă
tire fizică).

Din păcate, în lista noastră nu-și 
găsesc încă locul, și jucători de la 
Dinamo Oradea, Farul Constanța, 
Politehnica Cluj, Știința Tg. Mu
reș, C.S.M.S. Iași, iar alte formații 
(Știința București, Știința Cluj, Ști
ința Timișoara) sînt destul de slab 
reprezentate. Ce părere au 
antrenorii respectivi ? Care



Despre
LONDRA 27 (prin telefon de la tri

misul nostru special). Cînd după prima 
repriză încheiată cu scorul de 0—0, ju
cătorii reprezentativei noastre de tineret 
se îndreptau spre cabine, eram îndrep
tățiți să sperăm că ei vor încheia bine 
sezonul fotbalistic internațional 1964.

Cine putea să întrevadă însă lamen
tabila comportare a tinerilor noștri fot
baliști de-a lungul reprizei seounde, de
gringolada care a cuprins echipa după 
primirea primului gol ? Haidu, atît de 
aplaudat în prima parte a jocului, a 
greșit cel dintâi ieșind inoportun la go
lul înscris cu capul de Jones ; două mi
luțe mai tîrziu, aripa dreaptă Murray 
ridica scorul la 2—0, înscriind tot cu 
țapul din poziție de înaintaș central. 
Petescu și C. Dan au ezitat la ambele 
goluri să intervină, permițînd adversa- 
■ilor să finalizeze din zona pe care ei 
rebuiau s-o domine. Intrată în panică, 
ormația noastră primește în min. 60 
ă golul al treilea. Meciul era jucat...

Ziarele apărute joi dimineața încearcă 
:ă explice rapida și surprinzătoarea că- 
lere a echipei noastre. „După mult timp 
55 de minute) apărarea romînilor a ce- 
lat categoric" (SUN); „După primirea 
’.olului înscris de Jones curajul romînilor 
i fost complet zdruncinat" (DAILY EX
PRES).

Firește, primirea a 3 goluri în numai 
■inci minute poate ii explicată prin slă
birea potențialului moral-volitiv. Dar să 
notivăm numai astfel această înfringere 
categorică, penibila evoluție a fotbaliști- 
or noștri în repriza a doua, nu ne-ar 
ervi la nimic. Acum, cînd impresiile de 
rioment au cedat locul unei analize ceva 
nai profunde, cauzele acestui 0—5 înre- 
țistrat miercuri pe stadionul din Co- 
■entry se conturează mai lesne. Vom 
ișeza așadar pe planul secund ieșirea 
>einspirată a portarului Haidu, vom 
ări peste ocazia clară ratată de Năftă- 
tăilă în min. 52 (la situația de 0—0) și 
■om încerca să mergem la esența lucru- 
ilor. Astfel, o primă concluzie de an- 
amblu ar fi aceea că reprezentativa de 
ineret a Angliei a practicat un fotbal 
nodem, dinamic și spectaculos, arătînd 
■ă se află pe drumul cel bun. Jocul 
ormației gazdă s-a situat la un nivel 
uperior chiar din repriza I. Buna pre
gătire fizică realizată la cluburi (toți 
ucătorii sînt profesioniști și activează 
n prima ligă a campionatului englez), 
e-a permis să desfășoare un joc elastic 
■jtr-un ritm susținut. De asemenea, fot- 
Jiștii englezi sînt tehnicieni desăvîr- 

iți. Ei pasează, fentează sau driblează, 
ăeînd totul cu rapiditate, demonstrind 
liferența dintre tehnica din poziții sta- 
ice și TEHNICA ÎN VITEZĂ.

Concepția de joc — am mai spus — 
ste superioară. De Ia portar mingea 
ste trimisă cu mina unui coechipier 
ber, fapt care asigură jocului — din 
aza inițială — im caracter constructiv, 
fensiv. Atacurile se desfășoară pe un 
-ont larg, folosindu-se des pasa lun- 
a în spațiile libere, spre aripi sau

Trei partide restanțe
Mîine, la Constanta, Ploiești și 

ucurești se dispută trei meciuri res- 
inte. Gazdele, Farul, Petrolul și Di- 
amo București primesc, în ordine, re- 
lica formațiilor Steaua, Rapid și Di- 
amo Pitești.
Fără îndoială că partida de la Con- 
anța se anunță deosebit de atractivă, 
eoarece se întîlnesc două echipe care 
.-minică au terminat învingătoare.
Fotbaliștii de pe malul mării sînt 

ornici să întrerupă seria victoriilor 
:hipei Steaua. Dar forma bună mani- 
■stată de bucureșteni le dă dreptul 

acestora să spere într-un rezultat 
tvorabil.
Cu toate că au cîștigat duminică in

■ ::

ld din meciul Dinamo București — Dinamo Pitești disputat in sezonm
Foto: Paul Romoșan

centrali. Este foarte ju- 
viteza celor două aripi,

spre înaintașii 
dicios folosită . .
Hinton și Murray, ambii centrînd cu 
precizie, din plină viteză, paralel cu 
poarta sau înalt, spre punctul de la 
11 m: din asemenea centrări au fost 
înscrise primele două goluri.

Prin contrast cu ceea ce ne-a arătat 
adversarul, jocul prestat de echipa 
noastră a părut demodat. Nu este de 
vină, desigur, compartimentul funda
șilor, care și-a făcut datoria în prima 
repriză, acționînd după toate regulile 
sistemului ou patru fundași. Faptul că 
fundașii laterali n-au participat la ac
țiunile ofensive, aceasta s-a încadrat 
în indicațiile date de antrenori care
— în condițiile jocului de la Coventry 
(adversar valoros, meci în deplasare)
— au apreciat că ar fi... imprudent. 
Jocul demodat despre care vorbeam 
s-a vădit mai ales în modul în care 
s-au desfășurat acțiunile de atac: lent, 
șablon, cu micșorare de ritm în apro
pierea careului de 16 m, cu șuturi ane
mice și imprecise. Acționînd astfel, 
înaintașii noștri — în special atacan- 
ții centrali — au fost repede depose
dați de balon. Se înțelege cât de in
grată a fost în aceste condiții sarcina 
apărării care, hărțuită mereu, a cedat 
fizic în repriza secundă, mai ales că 
și moralul scăzuse după primirea pri
mului gol.

G. N1C0LAESCU

Joî s-au disputat 
două restanțe în categoria C

Joi, la Deva și la Tg. Jiu, s-au dis
putat două restanțe din cadrul catego
riei C, seria Vest. Iată ce ne-au trans
mis corespondenții noștri referitor la 
aceste partide:

MINERUL DEVA-ELECTROPUTERE 
CRAIOVA 1—0 (0—0)

Cu toate că terenul a fost greu, s-a 
jucat un fotbal frumos, cu accent pe 
tehnică. Scorul putea fi mai mare dacă 
înaintașii de la Minerul n-ar fi ratat 
ocazii clare. Unicul gol al meciului a 
fost înscris de Maraton (min. 60) prin- 
tr-un șut de la 20 m.

I. S1MION

PANDURII TG. JIU—METALUL 
PITEȘTI 2—0 (0—0)

Jocul nu s-a ridicat la un nivel teh
nic acceptabil datorită vîntului puter
nic care a bătut tot timpul. Golurile 
au fost marcate de Băloi (min. 60) și 
Dorobanțu 
Alexandru

(min. 80). A condus corec» 
Stern — Cluj.

GH. FOMETESCU

In categoria A

campionilor, petroliștii au un 
dificil în compania feroviarilor

fata 
meci 
bucureșteni. Este greu de prevăzut re
zultatul cu care se va termina partida, 
însă sperăm că spectatorii ploieșteni 
vor asista la un joc de bună factură.

în mod normal, Dinamo București 
are prima șansă în întîlnirea cu cole
gii lor din Pitești. Dinamoviștii bucu
reșteni sînt datori să practice însă un 
fotbal de bună calitate, arătînd astfel 
publicului că s-au pregătit cu multă 
seriozitate în această săptămînă, că 
meciul de mîine constituie un prilej 
de a-și verifica potențialul în vederea 
meciului retur (3 decembrie) cu Inter- 
nazionale Milano.

care reprezintă tot ce are mai hun
rugbiul francez la ora actuală

Articol scris pentru ziarul „SPORTUL POPULARA
„Vrajă romînească" — s-a spus — 

pentru a desemna strania serie neagră 
a echipei Franței în fața XV-ului Ro- 
mîniei. Noi nu credem însă în vrăjito
rii, cu atît mai puțin în rugbi decît 
aiurea. Și dacă Moraru și coechipierii 
săi au făcut atâtea necazuri „cocoșilor", 
aceasta se datorează pur și simplu fap
tului că ei le opuneau un rugbi solid, 
bine construit. Și poate de asemenea 
motivului că echipa Franței, uitînd toc
mai aceste realități, nu a putut rede
veni „super-echipa lui Mias", aceea 
care a lansat o sfidare lumii, acum 
cîțiva ani, când a reușit performanța 
unică de a-i învinge pe teribilii Spring-

la ei acasă, în Africa

francez are asemenea 
peste 100 000 de jucă- 

și, 6 ani mai tîrziu, el 
succes, care la timpul

boks, acești adevărați „rugbiști ai dia
volului", chiar 
de Sud.

Dar rugbiul 
resurse, cu cei 
tori legitimați, 
a reînnoit un 
său a fost luat drept un miracol. în 
această vară, Crauste l-a egalat pe 
Mias. Pentru a doua oară de la în
ceputul secolului, Springboks au fost 
invinși la ei acasă, 
aibă Franța din nou 
Faimosul turneu de 
lăsa să se înțeleagă 
crurile. Dar jucătorii 
nul" lor, Jean Prat, nu sînt îngîmfați. 
Ei știu că la... ruleta rugbiului întrea
ga lor reputație este angajată mai ales 
în fața echipei României.

După grămada lui Mias din 1958, 
aceea a lui Crauste, în ciuda absenței 
lui Lira, este fără îndoială cea mai 
solidă, cea mai organizată, din cite a 
aliniat vreodată Franța. In aprilie ea 
pulverizase Irlanda, ceea ce era de pe 
atunci o garanție. Acum, ea vine la 
București pentru a-și afla consacrarea, 
fiindcă nimeni în Franța nu nesocotește 
valoarea echipei Romîniei și, în ciuda 
succeselor trecute, doar o victorie asu
pra Romîniei ne-ar face să credem că 
XV-le Franței și-a găsit cu adevărat 
strălucirea.

In afară de frații Boniface și de 
Lira, rănit în această ultimă duminică 
și înlocuit de Sitjar, un tînăr și teribil 
puncheur, XV-le lui Crauste este tot 
ce poate fi mai bun la ora actuală în 
Franța. El are, de astă dată, serioase

Atunci, oare, să 
o super-echipă ? 
astă-vară pare a 
că așa stau lu- 
noștri și „patro-

0 intilnire tradițională:
1)

a mai cu

red ut abilă,

(Urmare din pag.

începînd din anul 1959 nu 
noscut înfringerea.

Selecționata Franței este 
și cu o singură excepție (absența ju
cătorului de linia a 3-a Lira, înlo
cuit cu Sitjar). reprezintă cea mai 
bună garnitură posibilă, care s-a ro
dai în dificilele „test-meciuri" din Afri
ca. Echipa franceză, fără nume, apa
rent, de mare sonoritate, este țînără. 
Ea are însă avantajul unei verificări 
comune într-o serie întreagă de între
ceri internaționale.

Cu toate acestea, echipa Franței 
poate fi întrecută. Sportivii romîni 
ne-au dovedit în mai multe ocazii că 
lucrul acesta este pe deplin posibil. 
Rugbiștii romîni au obținut în ultimii 
cinci ani, numeroase victorii, uneia, 
după cum se știe, chiar asupra Fran
ței. In palmaresul acestor ani există 
și două rezultate de egalitate, obținute 
tn fața echipei Franței, dar în depla
sare, ceea ce practic echivalează tot 
cu un succes. ’

- fe- x- ♦: # • ?

șanse să învingă, căci progresele sale 
din ultimul an sînt considerabile. Dar 
succesul nu va fi unicul obiectiv al 
oamenilor lui Crauste. Ei știu că în 
Franța nu li s-ar ierta faptul de a 
cîștiga fără să practice un rugbi de 
calitate după excelentul joc colectiv pe 
care l-au practicat în Africa de Sud. 
Pentru a face această demonstrație 
de joc de echipă, mai importantă în 
ochii noștri chiar decât o eventuală 
victorie, selecționerii s-au lansat într-o 
experiență care pasionează întreaga 
Franță: punerea pe picioare, pentru 
prima dată, a perechii fraților Cambe- 
rabero, în spatele grămezii franceze. 
Pentru că sînt mici, „diabolici", dar în 
același timp drăguți, Lilian și Guy au 
fost supranumiți „spiridușii". Se vor
bea despre ei de mult, dar erau soco
tiți, în mod nejust desigur, doar ca o 
simplă... atracție. Noile reguli, datorită 
cărora mijlocașii pot acum opera pe 
un cîmp de acțiune excepțional, au fă
cut din ei oamenii momentului. în

un antrenament de acomodare pe stadionulRugbiștii francezi au făcut ieri 
„23 August".

rug- 
<18- 
evt-

a Xll-a ediție a
Nădăjduim cu toții că mîine, 

biștii noștri, a căror dîrzenie și 
ruire au ieșit de atîtea ori în 
dență, tocmai în întîlnirile cele mai di
ficile, vor ști să se mobilizeze, men- 
ținînd șirul biruințelor lor.

Pentru partida de mîine, care va U 
condusă la centru de irlandezul Ko 
vent Dominic Kellelier, antrenorii celor 
două echipe ne-au anunțat următoarele 
formații probabile (între paranteze — 
numerele jucătorilor):

FRANȚA i Dedieu (15) — Darrouy 
(11), Pique (12), Capdouze (13), Ga
chassin (14) — Guy Camberabero

(Urmare din pag. 1)

afle cîți dintre cei care au făcut depla
sarea au jucat în Africa de Sud, dacă 
a venit Lira, accidentat și el la unul 
din ultimele meciuri din campionat-..

— Lira nu a făcut deplasarea — a 
făcut precizarea Robert Barran, unul 
din gazetarii care îi însoțesc pe oaspeți. 
în locul lui va juca un rugbist la fel 
de valoros, Michel Sitjar. Așa că...

Volubilitatea specifică francezilor se 
[ace simțită din plin. Incepînd cu că
pitanul echipei, Michel Crauste, și con- 
linuînd cu fundașul Paul Dedieu, fra-

ÎNAINTE DE MECI
Mai întîi să dăm cuvîntul oaspeți

lor :
CRAUSTE : Se anunță o partidă de 

zile mari. De data aceasta aș vrea 
șă precizez că jucătorii mei nu mai 
au tracul meciului în deplasare. Sîn- 
tem hotărîți să ne „batem" pentru 
fiecare balon și să ... cîștigăm.

GACHASSIN : Anticipez o luptă ex
traordinară. Treisferfuriie noastre merg 
bine și sînt dornice să adauge în 
palmares noi încercări spectaculoase.

Jean PRAT: Sîntem pregătiți să 
ne „duelăm” și pe treisferturi și pe îna
intare. Prevăd un meci viu disputat 
si. care nu se.va încheia în nici un 
■az Ia egalitate, dar. al cărui., rezultat 
final nu l pot anticipa. 

fiecare duminică, în Franța, ei reali
zează lucruri de-a dreptul senzațio
nale. Experiența era deci de încercat 
și ea a fost încercată. La București ei 
iși vor juca, se poate spune, cariera 
internațională și iată de ce se crede 
că vor încerca imposibilul pentru a 
se impune.

Dar noi cunoaștem atîtea talente 
care nu s-au putut exprima în fața 
romînilor, astfel îneît toate bunele in
tenții ale fraților Camberabero nu vor 
putea fi traduse în fapt dacă, mai 
întîi, grămada lui Crauste nu o va 
domina pe aceea a lui Moraru. In 
fapt, toată cheia meciului constă în 
acest raport de forțe. Pentru că cele 
mai frumoase atacuri ale liniei de trei- 
sferturi, cele mai frumoase drop- 
goluri ale fundașilor, se nasc aci, din 
anonimul sacrificiu al grămezii.

HENRI GARCIA
șeful rubricii de rugbi a 

ziarului „L’Equipe"

meciului Rominia - Franța•>
(10), Lilian Camberabero (9) 
Crauste (7) — căpitanul echipei, Her
rero (8), Sitjar (6) — Danga (5), 
Spanghero (4) — Berejnoi (3), Ment- 
hiMîer (2), Gruarin (1).

ROMINIA: Penoiu (15) — Ciobă
nel (11), Dragomirescu (12), Iriines- 
cu (13), Wusek (14) — Chiriac (10). 
Stănescu (9) — M. Rusu (8), De- 
mian (7), Moraru (6) — căpitanul 
echipei —, V. Rusu (5), Preda (4) — 
Radulescu 
botă (1)

Partida 

(3), Al. Ionescu (2), Dro-

va începe la ora 14,45

spus

ții Guy și Lilian Camberabero și lean 
Gachassin toți au alimentat o atmosfe
ră antrenantă.

Intre două...șuete timpul a trecut re
pede. Aproape nici nu știm cînd între
gul grup al sportivilor oaspeți s-a îm
barcat în autocarul care avea să-t 
ducă pînă la hotelul Lido, unde este 
cazată delegația.

— La revedere și pe mîine — ne-a 
la fel de volubil Gachassin- 
???...
Da, mîine, la antrenamentul pe 
il vom face pe „23 August"....
E vorba de antrenamentul de ieri

care
(n.r.
după-amiază).

Iată și cîteva păreri ale rugbi.știior 
noștri...

C. STĂNESCU: Meciul este foarte 
greu, dar putem să cîștigăm. Băieții 
au dat dovadă totdeauna că știu să 
se mobilizeze în ajunul marilor con
fruntări. Am încredere în echipa noas
tră.

DEMIAN: Sînt convins că vom reu
și și de data aceasta să-i învingem 
pe francezi. Dorința de victorie și am
biția de a realiza această performan
ță caracterizează întregul lot.

DROBOTA: Aștept cu multa nerăb
dare meciul cu francezii. In ciuda 
accidentului suferit eu trei săptămini în 
urmă, mă simt bine. Voi da totul pen
tru victorie I



A apărut

START ÎN CAMPIONATUL ORAȘULUI BUCUREȘTI
După numeroasele întllniri interna

ționale susținute la începutul acestui 
sezon, majoritatea hocheiștilor noștri 
fruntași se vor prezenta săptămina vi
itoare la startul unei importante cotii- 
petiții interne: prima „manșă" a cam-

De la F.R.A
Federația de atletism comunică sta

bilirea perioadei de transferări între 
1 și 3t decembrie 1964. La F.R.A. se 
vor efectua următoarele transferări:

— pentru afiieții de categoria maes
tru, categoria l și juniori;

— pentru aHeții de categoria a Il-a 
și a IlI-a care schimbă localitatea 
sau regiunea (juniorii nu se pot 
transfera decît în cazul schimbării 
localității).

Comisiile regionale de atletism vor 
efectua transferările atleților de cate
goria a ll-a și a IlI-a din regiunea res
pectivă. Aceste transferări urmează a 
fi înaintate F.R.A. pentru ratificare 
ptnă la 15 ianuarie 1965.

pionatului orașului București, 'întrecere 
la care iau parte formațiile Steaua, 
Dinamo, Știința, Olimpia și Constructo
rul. Aceste cinci echipe iși vor disputa 
incepind de la 5 decembrie primul tur 
al acestei etape a campionatului repu
blican care — in conformitate cu mă
surile luate de federație in vederea lăr
girii activității interne — mai progra
mează in viitor încă două „manșe".

Unele din formațiile participante se 
prezintă in competiție cu loturi mult 
remaniate față de anul trecut-. De pil
dă, Dinamo București, de pregătirea că
reia se ocupă antrenorii M. Flamaro- 
pol și D. Cosman, va prezenta urmă
torii jucători: Dumitraș, Radu Șerban 
(portari), Făgăraș, Țiriac, Corduban, 
Barbu (fundași), Bașa, Florescu, f. 
Ștefan, Lungu, Boldescu, Ciobotaru, 
Pop, Mantea, Cicu (atacanți). Noutăți 
in ceea ce privește lotul de jucători se 
anunță și la echipa Știința. Proaspă
tul antrenor al acestei formații, Nico- 
lae Zograffi se ocupă de o serie de 
tineri talentați, alături de care 
volua Crihan, Niță, T. Vacar, 
lescu, Scheau, Bianu, Tăbăcaru 
jucători ma! cunoscuți.

Pregătiri intense a făcut in

vor e~ 
Mihăi- 
și alți

Campionatul republican pe echipe

începe turneul final
Du>pă o săptămînă liberă, cele opt 

echipe calificate în turneul final reîn
cep întrecerile pentru cucerirea titlului 
de cea mai bună formația pe anul în 
curs. In prima etapă, tragerile la sorți 
au stabilit în grupa I următoarele par
tide : PROGRESUL BRĂILA—DINA
MO BUCUREȘTI (meciul se dispută 
la Constanța); DINAMO CRAIOVA— 
Ă.S.A. ORADEA (la Tg. Mureș).

In cadrul grupei a Il-a se dispută

ROMTNA. Partida dintre MUS- 
CIMPULUNG și CONSTRUC- 
GALAȚI, care trebuia să se 

la București a fost amînată

un singur meci. La Craiova, se întîl- 
nesc formațiile STEAUA și METALUL 
BOCȘA
CELUL 
TORUL 
dispute
pentru o dată care se va stabili ulte
rior. Formația gă.lățeană se află în 
R.D. Germană unde susține două me
ciuri.

REVISTA

SPORT ȘI TEHNICA

SCURTE ȘTIRI

De la L E. B. S.
51 Pentru cuplajul DINAMO BUCUREȘTI 

iNAMo . Pitești (fotbal) și r.p.r — 
FRANȚA (rugbl) du miiua de pe stadionul 

.23 August" biletele se găsesc de vînzare 
la casele de bilete obișnuite.

• Cota de bilete rezervată publicului 
pentru jocul de fotbal DINAMO—1NTERNA- 
ZIONALE MILANO, din 3 XII de pe stadio
nul .23 August' se găsește de vînzare la 
casele din str. Ion Vidu, Pronosport cal. 
Victoriei nr. 2 și de la stadioanele Repu
blicii și Dinamo.
• Casele din str. Ion- Vidu și Prono

sport vînd și bilete pentru jocul de hand
bal (xu) DINAMO—VORWARTS de azi ora 
19 din sala Floreasca,

La acest joc sînt valabile următoarele 
legitimații eliberate de UCFS/CG: roșii și 
maro in piele, albastre în dermatin ale 
membrilor Biroului F. R. Handbal, gri în 
dermatin cu ștampila „HANDBAL", gri în 
dermatin ale antrenorilor și maeștrilor 
smeriți aA sportului, precum și legitima
țiile verzi în dermatin, însoțite de delegații, 
tn limita locuritor rezervate fiecărui ziar 
la masa presei.
• Patinoarul artificial din parcul ,23 Au

gust* este deschis penftu patinaj public 
astăzi orele 17—19 și miine orele 10—13 
șl 15—17.

Pregătiri intense a făcut in ultimul 
timp și echipa Steaua, principala pre
tendentă la primul loc, In rindurile că
reia alături de L. Vacar și de o serie de 
tineri, care acum aspiră mai mult ca 
oricirid la locurile de titulari (Ștefanov, 
Trăușan, Fenici), vor apărea jucători 
cunoscuți cum sini Czaka, Varga, io- 
nescu, G. Szabo, Crișan, Pușcaș, Ca- 
lamar, Biro și alții.

• Arbitrul P. Cîrligeanu a condus 
vineri 20 noiembrie la Uherske Hradiste 
și duminică 22 noiembrie la Olomouc 
două meciuri feminine Cehoslovacia- 
Polonia, ambele încheiate cu victoria 
gazdelor la scorurile de 7—4 (4—1) și 
11—10 (6—6). Presa cehoslovacă de 
specialitate acordă calificative bune 
arbitrajului lui P. Cîrligeanu.

• Potrivit unei decizii a Biroului 
federației noastre, începînd de la 1

decembrie antrenorii sau instructorii 
echipelor de toate categoriile nu mai 
au voie să joaoe la echipele pe care 
le antrenează.

• „Cupa de iarnă" — pentru se
niori — va începe duminică în Ca
pitală. Primele meciuri (programate la 
„Floreasca", de la ora 15) : Confecția- 
S.S.E. nr. 2 (f), Raf. Teleajen-Voința 
(m), Rapid-Electromagnetica (f), Ra- 
pid-Dinamo (m) și Progresul-Știința 
(f). întrecerea juniorilor se va inau
gura la 6 decembrie.

Din sumarul numărului 11 mc
Jionăm următoarele :

— Cu 20 de wați în Pacific, (i 
portaj de pe nava de pese 
.Constanța*)

— în drum spre Lună

— 170 ore la volan (reportaj c 
turul automobilistic al Eprop

— Fotbal motorizat („MotobaJ'

— Suspensia automobilului

— Elicoptere moderne de trai 
port

— Suprasolicitarea avioanelor

înaintași ai aviației romîneș 
Petre Ivanovici

— Radioreceptoare portabile 
tranzistori

— Elemente noi în tirul la tali

— Autoturismele .Simca"

— Varietăți auto-moto

— Varietăți aviatice
— Magazin, informații, nouț 

tehnice, cuvinte încrucișate e

• CEDARCEDAR

APERITIV

Abonați-vă la revista „SPO 
$1 TEHNICA' pe anul 1965.

CEDAR • CEDAR •

CEDAR • CEDAR & CEDAR • CEDAR

PORTEXPRES

31); 
str.

un produs fabricai 
din lapte integral de 
vacă pasteurizat. Cu 
un procent ridicat de 
grăsime și un pro
cent scăzut de urni, 
ditate

Datorită 
trîtive și 
consumat 
superioară, la diferite pre
parate calinare și la ape
ritive.

calității sale 
gustoase, poate fl 
ca orice brinză

Loto-central, sînt următoarele : 
Lenin : agenția 1—12 b-dul.

(casieria 11);
T. V, ; agenția 2—35 bd. Repu-

AROMA SI GUST PLĂCUT

A iv-a etapă în categoria A-scria a Il-a
Mîine dimineață, începînd de la 

ora 9, sala Dinamo din Capitală va 
fi gazdă a două partide din cadrul 
etapei a IV-a a campionatului cate
goriei A, seria a Il-a. în deschidere: 
meciul feminin Fl. roșie — Penicilina 
lași, iar în continuare confruntarea 
dintre echipele masculine Semănătoarea 
și Ind. sîrmii Cimpia Turzii,

Tn rest, etapa mai are programate, 
în cinci orașe din țară, următoarele 
dispute :

MASCULIN: C.S.M. Cluj — Elec- 
troputere Craiova, Știința Brașov — 
Metalul Pitești și Știința Petroșeni — 
Înainte Timișoara.

FEMININ : Corvinul Deva — Sani
tarul Tg. Mureș și Progresul Tîrgoviște 
— Voința Miercurea Ciuc.

Pronosport® Pronocxprcs®Pronosport

30 AUTOTURISME
90 călătorii în r.d germana și r s.cehosudvacă

PROGRAMUL CONCURSULUI
PRONOSPORT NR. 48 
(etapa din 29 nov.)

1. R.P. Romînă—Franța (rugbî)
II. R.P. Bulgaria—U.R.S.S.
III. Unirea R. Vîlcea—Siderurgistul
TV. C.F.R. Pașcani—Metalul Tîrgoviște
V. Știința Tim.—Ind. sîrmei
VI. Recolta Oarei—Minerul Lupeni

VII. Catania—Varese
VIII- Foggia—Milan

IX. Juventus—Lazio
X. Mantova—Bologna 

■*" Roma—Genoa
Sampdoria—Torino

PROGRAMUL CONCURSULUI
PRONOSPORT NR. 43 

{etapa din 6 decembrie)
Rapid—Farul

II. Dinamo Buc.—C.S.M.S Iași
III. Monaco—Toulon
IV. St. Etienne—Sochaux
V. Lille—Valenciennes
VI. Strassbourg—Toulouse

VII. Alessandria—Modena 
VIII. Brescia—Spal

IX. Lecco—Palermo
X. Napoli—Venezia
XI. Triestina—Parma

XII. Reggiana—Padova

CUM SE PLĂTESC PREMIILE 
LA CASIERIILE DIN CAPITALA

începînd de la 1 decembrie ac., sediile 
casieriilor din Capitală la care se efec-

XI. 
XII.

I.

tuează plata premiilor la Pronosport, Pro
noexpres și

— Raionul
6 Martie 10

— Raionul
blicil 52 (casieria 21);

— Raionul 30 Dec. : agenția 3—18 str. 13 
Dec. 6 (fost Aristide Briand) (casieria

— Raionul 16 Feb. : agenția 4—12 
Brezoianu nr. 26 (casieria 41);

— Raionul 23 Aug. : agenția 5—22
M. Bravu bloc E. I (casieria 51);

— Raionul 1. Mai : agenția 6—9 str. 
zeanu—Ștefan cel Mare bloc 30 (casieria 
61);

— Raionul N. Bălcescu : agenția 
cal. Rahovei nr. 120 (casieria 71);

— Raionul
Petru Maior 70 (casieria 81).

Tot de la
brie, cîștigătorii din Capitală pot să-și ri
dica premiile (indiferent valoarea lor) timp 
de 45 zile de la data tragerii sau concursu
lui numai de la casieria din raionul unde 
au jucat, zilnic între orele 11—18, cu ex
cepția duminicilor și sărbătorilor legale.

Reamintim că plata cîștigurilor prin man
dat poștal se face în următoarele cazuri:

— Cîștigătorii oare au jucat în alte re
giuni;

— Cîștigătorii pe abonamente Lota-oen- 
tral și Pronoexpres;

Gre Roșie: agenția 8—1

—• Cîștigătorii pe buletine zecimale la 
Pronosport și Pronoexpres;

— Cîștigătorii caie au indicat ca adre
să, unități militare.

LOTO-CENTRAL
La tragerea Loto-central din 27 no

iembrie 1964 au fost extrase din umă 
următoarele numere :
25 10 31 66 76 35 50 57 36

Premii suplimentare : 24
Fond de
Tragerea 

București.

55 
premii : 980.437 lei. 
următoare va avea loc în

Li-

str.

aceeași dată, adică 1 decern-

redactată de Loto-pronosport.Rubrică

Filmul a obținut Premiul Special al juriului la cel de al XXV-lea Festival internațional al filmului de la Veneț



PALMARES Despre Jntcr“ QKIR

In mijlocul tinerilor
Cei mai tineri dintre iu- 

bîtorii sportului poate că 
nu-1 cunosc. Spectatorii 
însă care cu 8—10 ani în 
urmă populau tribunele la 
jocurile de volei își amin-

lei, evoluînd alături de 
Mediana, Roman, Tănă- 
sescu și mai tinerii pe a- 
tunci, Nicolau și Plocon. 
fon Șușelescu a luat parte 
la numeroase competiții

tesc de băiatul acela 1 
bine făcut, care ridica în 
picioare... tribunele. Este 
vorba de maestrul spor
tului Ion Șușelescu, cel 
care a îmbrăcat de nenu
mărate ori tricoul echipei 
noastre naționale de vo-

europene și mondiale, în 
țară și peste hotare.

Iată-1 acum îndrumînd 
pe acești tineri în practica
rea sportului „celor puter
nici". Pare curios la pri
ma vedere că un voleiba
list se ocupă acum de aii

sport decît acela care i-a 
adus ani de-a rîndul atîtea 
satisfacții. Ion Șușelescu 
însă n-a trădat... voleiul. 
Se ocupă și acum de el și 
a ridicat cîteva elemente 
tinere pe care le-a în
drumat pe drumul sportu
lui de performanță.

Fostul internațional de 
volei este azi profesor de 
educație fizică la Centrul 
școlar Muntenia din Capi
tală unde, cu mult entu
ziasm, se ocupă de pre
gătirea elevilor, însufle- 
țindu-le dragostea pentru 
sport.

Peste cîteva zile se dă 
startul în marea competiție 
de mase — Spartachiada 
de lamă a tineretului. La 
întrecerile de gimnastică, 
haltere sau schi se vor 
prezenta și elevii lui Șușe
lescu. Unii însă doresc să 
concureze ia trîniă și pen- 
tru aceasta au nevoie de 
sfaturile profesorului. A- 
cesta nu pregetă și le dă 
indicațiile necesare, după 
cum se vede și din foto
grafia făcută de fotorepor
terul nostru V. Bageac.

C. ALEXE

în anul 1964 „Cupa 
campionilor europeni" a 
rămas tot în orașul ita
lian Milano, sehimbin- 
du-și doar... adresa. Du
pă Real Madrid, Benfica 
Lisabona și A. C. Miian, 
Internazionale este a pa
tra echipă care a intrat 
în posesia acestui trofeu 
și a doua, alături de 
Real Madrid, care a reu
șit să obțină și suprema 
satisfacție a unui club 
de fotbal: Cupa Mon
dială.

Formația milaneză n-a 
jucat (și nu joacă) acel 
fotbal spectaculos cu 
care s-a impus Real Ma
drid în anii ei de glorie, 
cheia succesului ei fiind 
înainte de toate discipli
na de joc și traducerea 
în viață în totalitate a 
tacticii trasate de Her
rera.

Echipa de fotbal Inter
nazionale a 
țață în anul 1908. După 
20 de ani a ' ' 
un alt club 
Unio, 
rea de Ambrosiana-lnter, 
pe care ă purtat-o pînă 
în 1954.

Internazionale este una 
din cele mai valoroase 
echipe ale Italiei. De la 
data introducerii cam
pionatului divizionar 
(1929/30) ea a obținut G 
titluri de campioană, de 
8 ori a ocupat locul se
cund, de 6 ori locul trei, 
de 4 ori locul 4 și de 2 
ori locul 5.

Internazionale a 
primei reprezentative

Italiei peste 50 de jucă
tori, dintre care cei mat 
renumiți au fost: Meazza 
cu 53 de selecționări, 
Ferrari cu 17, Conți cu 
31. Locatelli cu 22, Ce- 
venini III cu 21. Alle-

fost înfiin-

fuzionat cu 
milanez, 

luîndu-și denumi-

Milani, component al echi
pei Inter, in postul de 

inter stingă
mandi cu 15 selecționări. 
Mai vîrstnicii dintre noi 
își aduc aminte de cei 
trei jucători de la Inter i 
Campatelli, Locatelli și 
Meazza, care au făcut 
parte din echipa Italiei, 
campioană mondială, în
vingătoare doar cu 1—0 
în fața naționalei țării 
noastre la București, în 
ziua de 11 iunie 1939.

Din palmaresul inter
național al clubului Inter 
spicuim următoarele:

In „Cupa Europei Cen
trale" : 1930 : a trecut de 
Ujpest, în cel de-al 4-lea 
meci, dar a pierdut în

|

De la C.E. de tenis de masă
Definiții

fata Slaviei la Praga 
I—6; 1933: a trecut

cu 
de 

Vienna și Sparta Praga, 
dar a pierdut în finali 
disputaiă cu F. C. Aus
tria; 1934: cu SONP 
Kladno 1—1 la Kladno, 
2-3 la Milano; 1935: 
cu F. C. Austria 2—5 
la Milano, 1—3 la Vie- 
na; 1936: a trecut de 
Zidenice (8—1 și 3—2) 
și de Vienna (4 — 1 și 
0—2), dar a pierdut în 
fața Spartei (3—5 
2—3).

In „Cupa orașelor 
guri": 1955—58 : cu 
greb 4—0 și 1—9. 
Birmingham 1—2
0—0; 1958—60: cu Lyon
7— 0. 1—1, cu Barcelona 
0—4 și 2—4; 1960—61 i 
cu F. C. 1896 Hanovra
8— 2, 6—1, cu Belgrad
5—0 si 0—1, cu Birmin
gham 1—2 1—2; 1961— 
62: cu FC.Koln 2—4, 
2—0, 5—3, cu Hearts
1—0, 4—0 și cu Valencia 
0—2, 3—3.

După cum se vede, In- 
lernazionale nu a fost 
o echipă mare, dar... este 
în prezent. In anul 1964 
a realizat 
în toți cei 
existenței sale, garanție 
sigură că zecile de mii 
de spectatori care vor 

, umple tribunele stadionu
lui „23 August" în ziua 
de 3 decembrie 1964 vor 
fi martorii unui mare 
spectacol fotbalistic, la 
care sperăm că Dinamo 
București își va aduce o 
contribuție cuvenită.

FR. MOISES

tîr- 
Za- 

eu 
Și

mai mult ca
56 de ani ai

*

Activitatea 
lui de box 
la .Steaua** 
lit

1 
s® j

anlrenoru- 
Gh. Fiat de 
lasă de da

De
Multi in felul nnnâtor: 
— Merge bine ca mașina. 
Insa nu ca... antrenor 1

Fiat pot să susțină

Fotbaliștii de la Hl- 
droeneigia-Corbenl sînt 
nedlsciplinați pe terenul 
de Joc.

Se înțelege toarte bine 
Că-n asociația cu pricina 
Există multe discipline. 
Insă lipsește... disciplina.

RADU POP

In Jocul de la Ploiești, 
Frățilâ a ratat o ocazie 
de gol la... doi metri de 
poartă.

Cum dorește să cîștîge 
— Se întreabă spectatorul, 
Cînd la astfel de ocazii 

îi dădu... cu piciorul ?E1

In concursul interna
țional de patinaj artis
tic arbitrii noștri, și în 
special N. Malarciuc, au 
dezavantajat cu consec
vență... pe concurenții 
romîni.

Cum arbitrii ne-o făcură, 
Ne-am gîndit, în drum spre 

casă:
Asta fuse o .figură"
Cam nefericit... aleasă 1

I. CHIVU

STI AT
• 9

...autobuzele cu care că
lătoresc sportivii noștri 
poartă numerele fără soț 
13 și 15 și că printi-o coin
cidență ziariștilor romîni 
acreditați li s-au rezervat 
aceleași locuri în sală ?

...Adalbert Reti are 
mărul de concurs 12, 
numele și prenumele 
împreună se compun 
12 litere ?

...participanții la i 
campionate sînt cei 
„bătrîni44 tineri 
însumează în 
bila vîrstă de 
ani,

...în timpul 
europene de tenis de masă 
oare se __ 1
Maintâ a fost alcătuit 
clasament al celor mai , 
iiculoși* și năbădăioși

I C A...
în fața meselor — 

Este vorba de 
o fantezie bo

und 
avansate.

sportive

nu- 
iaj 
lui 
din

aceste 
mai 

din lume? Ei 
total venera- 
peste 3.580 

campionatelor

desfășoară la 
un 

,pe-

firește 
jucători, 
sportivi cu 
gată și posesori ai 
procedee tehnice 
la care apelează cu promp
titudine în funcție de situa
țiile ivite în joc. Ei iac însă 
acest lucru de o manieră 
surprinzătoare, îneît reușesc 
de multe ori să-și pună ad
versarii k.o. Din serii ful
gerătoare de contraatacuri, 
urmează o minge ,scurtă“, 
schimbări de ultim moment 
a direcției imprimate min
gii etc. In acest clasament 
sui-geneiis, pe primul loc 
se află reprezentantul nos
tru Dorin Giurgiucă, 
de
de2ul Bernhard și sovieticul 
Vartanian.

urmat 
maghiarul Fahazi, sue-

HANDBAL ÎN 7
Handbal... economic

C.E.C. = „Cupa 
ropei Centrale"

TIMP CU BONIFICA
ȚIE = Dobîndă... ciclistă

GOLAVERAJ = Libret 
de economii., sportiv

TABELA DE MARCAJ 
•= Foaie de depunere

ANTRENAMENTE =
Obligațiunile... meciurilor

VICTORIE = Tragere 
Cil cîstiguri

PORȚILE = Ghișeele... 
scorului.

NICOLAE BLINDU, 
MEDGIDIA. — Farul și 
Steaua s-au întîlnit de 
12 ori în cadrul campio
natului categoriei A_ la 
fotbal. De 6 ori a cîști- 
gat Steaua, de 4 ori Fa
rul iar 2 meciuri s-au 
terminat la egalitate. Ia
tă și palmaresul... deta-

Eu-

TUI GHEORGHIU- 
VASLUI

HOTELUL
„FOTBAL

In Brazilia s-a deschis 
un hotel unic în felul lui; 
hotelul „Fotbal", 
nele sale poartă 
rile: 
„Chile 
1966". 
pentru sau 

90 mi- 
oa spetii 
soneria 
un flu- 
Patuni’le 
feil de 

form 3

Saloa- 
denumi-

1958“, 
„Anglia

Din jurnalul unui boxer

campionatul trecut con- 
stânjenii au învins atît 
„acasă" cît și la Bucu
rești I O astfel de per
formanță nu-i de

liat al acestor jocuri:
1955: 1 —0 Și 0—4;
1958-59 1—2 Și 1—1 ;
59—60: 2—3 și 0—3;
60—61 : 2—3 Și 2-2;
62—63: 4—5 Și 1—0;
63—64: 2—1 Și 2—1.
După cum se vede, în

GEARAVELLA, 
BUCUREȘTI. — Înainte 
de a juca la Știința Cra
iova, Sfîrlogea a făcut 
parte din linia de atac 
a echipei C.S.M. Reșița. 
La 2 iulie a împlinit 23 
de ani. Ne-a plăcut și 
nouă cum a jucat dumi
nica trecută, dar e bine 
să-și amintească faptul 
că într-un an sînt 52 de 
...duminici 1

echipei Steaua, a jucat 
la Steagul roșu. Este cel 
mai înalt dintre portarii 
noștri
Rămîne 
că și

colo I

ALTES-
■ l) In 

îi

GHEORGHE 
CU, BRĂILA, 
general, specialiștii 
numesc pe Jack Demp
sey, Gene Tunney și Joe 
Louis cînd vor să de
semneze pe cei mai 
„grei" pe care i-a 
boxul mondial de-a 
gul anilor. Există 
și o voce... contra: 
lui Cassius Clay. El are 
cea mai bună 
despre... Clay ! — 2) Au 
fost doi boxeri cu nume
le de Jack Dempsey, am
bii campioni mondiali. 
Unul a devenit campion 
mondial la semigrea în 
1884, iar celălalt a cu
cerit titlul de campion 
mondial la toate catego
riile în 1919.

de- 
buni 
avut 
lun- 
însă 

a

părere

depinde de locul 
au primit și au pre- 
ștafeta în cadrul

Totul 
unde 
dat 
spațiului de schimb, care
are 20 de metri

„Suedia 
1962",

Timpul repartizat 
dejun, prînz

cină este fix de 
nute. Diminețile, 
nu sînt treziți de 
telefonului ci de 
ier de arbitru, 
au prevăzute un 
baldachin avî-nd
unei porți de fotbal.

In asemenea condiții, 
nu mai miră pe nimeni 
faptul că dimineața, la 
micul dejun, toți cJienții 
servesc cafeaua...... Pele“.
(Desen de Pellos, din 
„Tribune de Geneva",

Marți 13 :
seara am cunoscut o fată... 

A treia, luna asta, și ne-am plăcut pe dată. 
Am cunoscut prinfr-însa, iubirea... însă ea, 
Vorbea de-nsurătoare și... nu-mi corespundea. 
Noroc că-mi scoase soarta pe Lelia în față, 
Pe cînd eram la filmul „împușcături în ceață". 
Am cunoscut-o-n ziua de .-
i 20 curent **’
Și am lipsit cinci zile de la antrenament, 
Dar eu mă simt în formă și n-are imporlanță.

Luni 5 :
într-o bodegă, grozavă performantă, 

L-am întîlnit pe Nică, cu care-am petrecut

T. WILHELM, SIGHI
ȘOARA. — Finala cam
pionatului mondial de 
fotba'l din 1954, dintre 
R. F. Germană și R. P. 
Ungară, s-a încheiat în 
timpul obișnuit de 90 
de minute. La pauză, 
scorul a fost egal: 2—2. 
Golul victoriei a fost în
scris de Rahn, cu 6 mi
nute înainte de sfîrșit- 
Scorul partidei: 3—2.

de categoria A. 
să se dovedeas- 
cel mai... bun I 

Deocamdată însă, lasă
impresia că se mulțu
mește cu primul... titlu. 
Cel puțin așa ne-a ară 
tat la Coventry I

RADU RADULESCU, 
ORAV1ȚA. — Probabil 
că Bob Hayes a „aco
perit" ultimul schimb al 
ștafetei de 4x100 m în 
mai puțin de 10 secun
de. Poate chiar
cunde! Dar la ștafetă 3 
din cei patru alergători 
pleacă lansați și, în plus, 
ei nu parcurg exact 100 
de metri. Unii fug ma! 
mult, iar alții mai puțin.

în 9 se

CONSTANTIN ARGH1R, 
BUCUREȘTI. — Am 
citit, firește, și noi artico
lul în chestiune. împărtă
șim nedumerirea dv. că se 
vorbește despre juniorii 
care ar fi jucat în Anglia, 
în vreme ce este bine știut 
câ la Coventry a fost o 
întîlnire între echipele de 
tineret ale Angliei și Ro- 
mîniei. In ce privește de
numirea de „half central" 
valabilitatea ei a... expirat, 
cred, de cel puțin un sfert 
de veac. Deci și aici aveți 
dreptate.

PETRE BALUCERIU, 
BACĂU. — Am 
și am publicat în 
acestei rubrici, de 
ori, „spectacolele 
mînii". Nu putem 
cu aceleași „filme"
firește, nu mai au succe
sul de la...

primit 
cadrul 
multe 

săptă- 
reveni 

care,

premieră.

LOPAT1TA, 
GÎRBOVIT.—

NISTOR
COMUNA
Haidu, actualul portar al

ION POȘTAȘU

apă la televizorConcurs de sărituri in
desen de P. GAVRIL1U — București

antrenor ; 
plictisitor.

Ăm cunoscut 
S-apropie și

în 10 :
noul

I ce-nseamnâ 
gala ; deci

Sîmbâiâ
t la sala pe 
„bâtrinuT și cam

Marți 13 : 
seara ; ghinion Iseara ; ghinion I sâ vezi beleaua :

Chiar în repriza-ntîia, am cunoscut... podeaua !
VICTOR HÎLMU

Cinci ore minunate, cu vinul... cunoscut.
Marți 6 :

la o nuntă, am cunoscut pe Tița ; 
Dansează „Rock" și „Samba" și „Madison", fetița.

Joi 8 :
cunosc pe Nelu, la un aperitiv 

Și-am rezistat trei zile, că d-aia sînt sportiv !
orchestră și vin rece

Am cunoscut 
E cam ursuz

Fără cuvinte
Desen de ADRIAN ANDRONIC



Sportul in R. P. Albania Știri din. sportul iugoslav 'ȘTIRI
în R. P. Albania se sărbătorește mîine cea de a 20-a aniversare a 

eliberării țării de sub jugul fascist. Cu acest prilej, publicăm cîteva date 
privind dezvoltarea continuă a mișcării sportive din R. P. Albania.

O Deși este foarte tînără, Univer
sitatea din Tirana a devenit în ulti
mii ani un important centru sportiv al 
capitalei R. P. Albania. Studenții ace
stei universități practică și obțin re
zultate bune la 13 ramuri sportive : 
atletism, gimnastică, volei, șah, tenis, 
alpinism, haltere, fotbal ș. a. Compe
tițiile sportive între facultăți se des
fășoară de regulă în lunile martie și 
ftiai. In 1959, la prima spartachiadă 
națională, sportivii Universității din 
Tirana au ocupat locul I la demon
strațiile de cultură fizică de mase. 
In octombrie anul trecut s-au desfășu
rat primele jocuri studențești ale re
publicii, la care au luat parte 6 113 
sportivi. Reprezentanții Universității 
de stat din Tirana au ocupat locul l 
la majoritatea probelor.

Alpinismul se bucură de o mare popularitate în R.P. Albania. Iată un grup 
de sportivi în plină ascensiune pe cărările munților

Echipa de handbal 
Știința București 

învingătoare în R.F. G.
RHEINHAUSEN 27 (prin telefon). Echipa 

masculină de handbal a Științei București 
și-a început miercuri turneul în R.F.G. La 
Neuss, ea a întîlnit formația divizionară 
Krefeld-Oppum, de care a dispus cu 15—9 
(6—3) într-un meci în care, în ciuda faptu
lui că a resimțit oboseala drumului, a fost 
tot timpul superioaTă, Joi, handbaliștii ro- 
mîni au .participat la tumeul-fu'lger din 
Rheinhausen. După ce au învins pe rînd 
pe TUS Rheinhausen, cu 10—4 (4—3) și 
Bosna Sarajevo (Iugoslavia) cu 13—7 (6—4), 
ei au întîlnit în finală pe Gxiinweiss Dan- 
kensen (învingătoare .cu 11—9 și respeotiv 
17—7 în meciurile cu TUS și Bosna). După 
un joc viu disputat, finala s-a încheiat la 
egalitate., după prelungiri: 8—8 (3—3,
6—6). Cîștigătoarecr ’turneului a fost desem
nată prin tragere la sorți: Grunweiss D-an- 
kensen. In toate aceste jocuri, Știința a 
lăsat o foarte bună impresie prin jocul 
său rapid, bazat pe contraatacuri fulgeră
toare și prin apărarea sa mobilă.

Dinamo București-A. S. K. Vorwărts Berlin>

în „C. G. E.“—ediția
(Urmare din pag. 1)

nescu, Ilnat, Moser, Costache Mircea 
II, Redl (Dinamo), Haberhauffe, Pap- 
pusch, Hebler, Muller (Vorwărts) sînt 
de mult cunoscute în lumea handbalu
lui european și au fost deseori men
ționate în cronicile ultimei ediții a 
campionatului mondial.

Așadar, în perspectivă un spectacol 
sportiv de valoare ridicată care — și 
prin importanța rezultatului — justifică 
interesul stîmit printre spectatorii bucu- 
reșteni. Firește, aceștia doresc ca dina- 
moviștii bucureșteni să încheie victo
rioși partida de astă-seară și să-și con
tinue drumul în această competiție 
europeană, realizînd anul acesta ceea 
ce au ratat în aprilie 1962 în finala cu 
Dukla Praga. Cunoscând valoarea și 
puterea de luptă a echipei berlineze, 
dinamoviștii bucureșteni s-au pregătit 
cu deosebită grijă pentru meciul de 
astă-seară.

• Programul de astăzi din sala Flo- 
teasca, la ora 17,45 : București A-Bucu- 
rești B (f) ; ora 19 : Dinamo București- 
yorwărts Berlin (m).

• Oaspeții au sosit ieri după-amiază 
cu următorul lot de jucători : R. Fresoke 
și G. Bergholz-portari, H. Liedtke, W. 
Pappusch, K. Muller, H. Haberhauffe, 
K. H. Obermeyer, K. Hebler, J. Rose,

0 Ramazan Driza este unul dinți» 
cei mai cunoscuți atleți albanezi. în 
1959, cînd a participat pentru prima 
oară la campionatele naționale de ju
niori, el a obținut un rezultat de 
10,64 m la aruncarea greutății și 29,32 
m la aruncarea discului. Balcaniada 
de atletism (juniori) desfășurată în 
1961 la Cluj i-a adus consacrarea 
Atunci, atletul albanez a cucerit tit 
Iul de campion la aruncarea greutății 
cu 15,25 m. In acest an tânărul atlet 
albanez și-a îmbunătățit mult perfor
manțele la aruncarea discului : 46,59 
m, 48,35 m, 48,63 m. Ramazan Driza 
este student în anul III la Institutu’ 
de cultură fizică „Vojo Kushi" din 
Tirana, iar pentru meritele sale spor
tive a fost distins cu titlul de maes 
tru al sportului.

Campionatele
(Urmare din pag. 1)

Geissler 3 — 0, Rudnova — Nie- 
minem 3—0, Papp — Henriksen 
3—0, Simon — Luzova 3—1, Jurak — 
Stas 3—fi, Kriegelstein -— Pirc 3—1, 
Szmit — Lukina 3—0, CONSTANTI- 
NESCU — Ogus (Anglia) 3—0 (18,
12, 12).

Simplu bărbați, turul I: Kalnin 
(U.R.S.S.) — RETI 3—1 (12, 17, —8, 
12). învinsul a fost de nerecunoscut și 
doar în seturile al doilea și al treilea 
a jucat mai aproape de valoarea lui. 
El a greșit pentru că a acționat prea 
uniform, numai în contraatacuri. BO- 
DEA — Wegrath (Austria) 3—1 (—18. 
13, 21, 22); turul al II-lea: Alser — 
Stein 3—0, Kalnin — Helm 3—0, 
Berczik — Kunnas 3—1, Stanek — 
Chergui 3—0, PignitzJd — NEGULES-

1964-65 la handbal
Jurgen Michalk și W. Apel. Antrenor : 
Herbert Dittrich.

• Dinamo își va desemna „ll“-le (7 
titulari și 4 rezerve) din lotul : M. Redl 
și I. Bogolea-portari, P. Ivănescu, V. 
Hnat, I. Moser, C. Nica, M. Costache 
I, M. Costache II, Gh. Covaci, L. Po
pescu, I. Ionescu, Gh. Coman, M. Mu- 
reșanu, Gh. Bădulescu. Antrenor : Oprea 
VI ase.

• La actuala ediție ă „C.C.E." s-a 
înregistrat un număr record de în
scrieri : 21 de echipe.

• în preliminarii s-au disputat urmă
toarele meciuri (simple) : SC Porto (Por- 
tugalia)-U.S. d’Ivry (Franța) 13—18, 
AZS Kattowice (Polonia)-Honved Bp. 
(Ungaria) 22—17, Operație 55 (Olanda)- 
HB Dudelange (Luxemburg) "11—12, 
Rapid Viena (Austria)-Medveșciak Za
greb (Iugoslavia) 14—18 și ROC Flemal- 
le (Belgia)-Grashoppers Zurich (Elveția) 
9—27.

® „Optimile" — în afară de partida 
de la București — programează jocurile 
(simple) : Grashopper-Atletico Madrid, 
SV Berlin-Arild (Norvegia), US d'Ivry- 
UB Dudelange, RIK Goteborg-Fram 
Reykjavik, Medvesciak Zagreb-Dukla 
Fraga și AZS Kattowice-Burevestmk 
Tbilisi. Al optulea meci s-a disputat : 
Ajax Copenhaga-Union Helsinki 34—19.

lată-l pe Djani Kovaci, unul dintre cei mai valoroși atleți iugoslavi, care 
■a ciștigai proba de 400 m.g. la Jocurile Balcanice desfășurate anul acesta 

la București, cu un rezultat meritoriu: 50,9

La 29 noiembrie, în R. S. F. Iugoslavia se sărbătorește a 21-a aniver
sare a constituirii noului stat iugoslav. Publicăm cu acest prilej cîteva 
cifre si fapte din activitatea sportivă din R. S. F. Iugoslavia.

• Cu fiecare an crește numărul 
acelora care practică regulat exerci
ți rle fizice. In prezent, arca 3 500 009 
de oameni ai muncii din R. S. F. Iu
goslavia sînt angrenați în activitatea 
sportivă. Cele mai populare sporturi 
sînt : fotbalul (cu 135 740 de sportivi 
legitimați), handbalul (44 059), bas
chetul (18 813), boxul (3 646), tenisul 
de masă (13 278), voleiul (28 909) și 
tirul (401 520).

• Numele lui Miroslav Cerar este 
binecunoscut iubitorilor de sport din 
Europa și din întreaga lume. In ulti
mii ani el a adus patriei sale impor
tante succese sportive, fiind unul din 
cei mai buni gimnaști ai Europei. In 
1961, la Luxemburg, el a cucerit me
dalia de aur în cadrul „Cupei Euro
pei", performanță reeditată și în anul 
1963, la Belgrad. Confirmind clasa 
sa internațională, Cerar a devenit în 
acest an la Tokio campion olimpic

europene de tenis de masă
CU 3—1 (21, 9, —17, 17). Negulescu 
a fost inegal. Korpa — BODEA 3—0. 
Sportivul nostru a manifestat semne 
de nervozitate. GIURGIUCĂ — Ha- 
vag (Norvegia) 3—0 (8, 10, 9); turul 
al III-lea : Alser — Kollarovitz 3—1, 
Kalnin — Hrbud 3—2, Novikov — 
Boden 3—0, Berczik — Ness 3—fi. 
Stanek — Pignitzki 3—0, Pomack — 
Verdenian 3—2, Ch. Johansson — Har
rison 3—1, Markovic — Calinski 3—0, 
Schaller — Bernhard 3—1, Miko — 
Surbek 3—1, Barnes — Mariotti 3—1, 
Korpa — Ramberg 3—1, Kj. Johansson
— Amelin 3—1, Kusinski — Petersen
3—2, Rozsas — Lvttik 3—1, CIUR- 
GIUCA — Gomolla (R.F.G.) 3—1
(—17, 14, 18, 16). în această partidă 
a jucat calm, a avut permanent iniția
tiva și a știut să remonteze cînd a fost 
condus.

Dublu femei: sferturi de finala : 
Shanon, Rowe — Rudnova, Paisiarv 
3—0, Lukacs, Papp — Pire, Anic 3—0, 
Grinberg, Lukina — Ramberg, Han
sen 3—fi, ALEXANDRU, CONSTAN- 
TINESCU — Beli, Ogus (Anglia) 
3—1. Jucătoarele noastre au avut me
reu inițiativa, iar Maria Alexandru a 
arătat mai multă mobilitate.

Dublu bărbați, turul I: GIURGIU- 
CA, NEGULESCU — Olivar, Ibanez 
(Spania) 3—0 (12, 10, 15); turul al 
II-lea: GIURGIUCĂ, NEGULESCU
— Fleuse, Stein (R.D.G.) 3—2 (—19, 
12, —21, 19, 13); Pomack, Făhnrich
— RETI, BODEA 3—2; oprimi: Fahazi, 
Pignitzki—Korpa, Vecko 3-1, Bernhard, 
Ch. Johansson — Kunnas, Ramberg 
3—1, Symonds, Kalnin — Arndt. Ness 
3—0, Stanek, Miko — GIURGIUCĂ, 
NEGULESCU 3—1. învinșii au fost 
lipsiți de condiție fizică. Rozsas, Berc
zik — Heyerdal, Oden 3—1, Scholler, 
Gomolla — Wright, Neale 3—1, Dmi
trov, Verdenian — Pornack, Făhnrich 
3—0, Alser, Kj. Johansson — Cristo- 
dulatos, Mandilas 3—0.

★

în optimile de finală ale probei de 
simplu femei, s-au întîlnit Maria Ale
xandru cu Lukacs (R.P.U.). Alexandru 
a jucat fără convingere, resemnată și 
a pierdut net cu 3—1 (14, 12, —13, 7), 

la cal cu minere (aparatul său prefe
rat) și a cucerit medalia de bronz la 
bară fixă.

• Rugbiul a început să fie un sport 
popular în Iugoslavia. Pînă anul tre
cut era piacticat îndeosebi rugbiul în 
13. In acest an s-a organizat pentru 
prima oară campionatul țării la rug- 
bi în 15. titlul fiind cucerit de echipa 
Nada, din Split, urmată de Broda- 
raț Belgrad și Pancevo. „Cupa Iu
goslaviei" ia rugbi a fost cucerită în 
acest an de echipa Nada Split.

• In școlile și universitățile iugo
slave sportul cel mai îndrăgit este 
handbalul, practicat de mii de stu- 
denți și elevi.

Campionatul Iugoslaviei de hand
bal angrenează 12 echipe masculine 
și 10 feminine. In ultimii ani, echi
pele iugoslave de handbal au obți
nut succese importante și în confrun
tările internaționale.

meciul constituind pentru Lukacs o 
simplă formalitate.

Tot în optimi de finală, Ella Con- 
stantineseu a învins-o pe Szmit (R.P. 
Polonă) cu 3—0 (18, 12, 12). Cîștigă- 
toarea a fost sigură, calmă și dîrză.

La simplu bărbați (optimi), Giur- 
giucă a pierdut la Rozsas (R.P.U.). Ju
cătorul nostru a condus cu 2—1 la se
turi și a avut 12—8 în cel de al pa
trulea. în continuare el nu s-a mai 
concentrat suficient și angrenîndu-se 
într-un joc de contre cu adversarul 
său, a fost egalat și condus cu 25—24. 
La acest scor, neatent, el a trimis min
gea în fileu, pierzînd. Extrem de ner
vos, Giurgiucă a fost învins și în se
tai decisiv. Scor: 3—2 (15, —21, —16, 
24, 15) pentru Rozsas.

După aproape două ore de joc, în 
semifinala probei de dublu femei, pe
rechea Constantinescu, Alexandru a în
vins cu foarte mare greutate cuplul 
Grinberg, Lukina (U.R.S.S.) cu 3—2 
(—12, —20, 13, 22, 18).

Alte rezultate : simplu femei, opti
mi : Grinberg — Lemke 3—0, Paisiarv 
— Kalweit 3—2, Foldy — Petersson 
3—0, Rudnova — Shanon 3—-1 ! Si
mon — Papp 3—1, Jurik — Kriegels- 
stein 3—1; simplu bărbați, optimi: 
Alser — Kalnin 3—1, Berczik — No
vikov 3—0, Stanek — Pomack 3—0, 
Markovic — Ch. Johansson 3—1, 
Scholler — Miko 3—2, Korpa — Bar
nes 3—0, Kj. Johansson — Kusinski 
3—1; dublu femei, semifinale : Sha
non, Rowe — Lukacs, Papp 3—1.

Jocurile continuă sîmbătă și se în
cheie duminică seara.

Hotăriri ale Congresului Uniunii europene 
de tenis de masă

Cu ocazia lucrărilor Congresului 
Uniunii europene de tenis de masă 
(E.T.T.U.) care au avut loc miercuri 
la Malmo au fost luate o serie de ho- 
tărîri importante. Astfel, la propunerea 
delegației romîne, s-a decis ca finalele 
„Cupei campionilor europeni" la echipe 
masculine și feminine să se dispute 
sistem tur-retur. Lucru pozitiv, dacă 
ne gîndim că în acest fel formațiile 
cîștigătoare vor putea fi stabilite după 
criterii mai obiective.

EXTERNE
ASEARA la Moscova s-au întîlnit în 

meci amical reprezentativele de hochei 
pe gheață ale U.R.S.S. și R. S. Ceho
slovace. Hocheiștii sovietici au obți
nut victoria cu 2-0 (1-0, 0-0, 1-0). 
Echipa Cehoslovaciei urmează sâ mai 
susțină un meci cu formația U.R.S.S., 
după care va întreprinde un turneu 
în Suedia.

IERI, la Sofia. într-un meci inter
național de rugbi, Lokomotiv Sofia a 
dispus de Lokomotiv Ostrava (R. S. 
Cehoslovacă) cu 17-6 111-3).

ORGANIZATORII Jocurilor Olimpi
ce de iarnă din 1968 au publicat o de
clarație în care se spune că nu tre
buie să existe nici o teamă că Olim
piada de la Grenoble ar putea fi în 
pericol din cauza lipsei condițiilor a- 
decvate. Săptămîna trecută, la Gre
noble a avut loc o reuniune la care 
au participat membrii Comitetului de 
organizare și delegați ai C.I.O. Unii 
delegați, în special cei din țările scan
dinave, și-au exprimat rezerve cu pri- 
•»ize la condițiile pentru probele nordi
ce, considerând că în regiunea undo 
vor avea loc întrecerile nu cade de 
obicei suficientă zăpadă.

Cu toate aceste rezerve, la Greno
ble pregătirile se desfășoară în con
tinuare. Se prevede ca anul viitor să 
se construiască o nouă trambulină 
pentru proba de combinată nordică, 
iar patinoarul existent să fie mărit. 
Probele alpine se vor desfășura în a- 
propierea pîrtiilor din cunoscuta sta
țiune internațională de schi, Val d’Isc- 
re. Problema căilor de comunicații a 
fost, de asemenea, discutată. Construi
rea unei noi șosele în apropierea Lyon- 
ului este cea mai probabilă soluție. Ea 
va lega Grenoble de șoseaua principa
lă Lyon-Paris, făcînd legătura ou aero
portul din Lyon pentru transportul 
sportivilor și turiștilor sosiți pe calea 
aerului.

IN ORAȘUL Pardubice s-a desfășu
rat întîlnirea internațională de hochei 
pe gheață dintre reprezentativa R. F. 
Germane și selecționata de tineret a 
R. S. Cehoslovace. Hocheiștii germani 
au obținut victoria cu scorul de 5—2 

■(2—0; 1—2; 2—0).
ÎNTR-UN ooncurs atletic de sală, 

desfășurat la Neumiinster, campionul 
olimpic de decatlon, Wili Hoidorf, a 
realizat în proba de 60 yarzi (54 m) 
timpul de 6 sec., iar Kinder a cîștigat 
proba de 500 m în timpul de 1:01,6.

ZILELE trecute s-a desfășurat la 
Moscova ședința lărgită a prezidiului 
Comitetului olimpic al U.RS.S. C,u 
acest prilej K. Andrianov, președintele 
comitetului, a prezentat o expunere in 
legătură cu lucrările celei de a 62-a 
sesiuni a C.I.O. și consfătuirea comite
tului executiv al C.I.O. cu reprezen
tanții comitetelor olimpice naționale. 
F. Kiselev, locțiitor al președintelui Co
mitetului olimpic al U.R.S.S., a vorbit 
despre hotăriiile adoptate la congre
sele federațiilor internaționale desfășu
rate la Tokio în octombrie 1964.

LA CAIRO a avut loc recent sesiu
nea comitetului executiv al A.I.B.A. 
Intre altele s-a discutat organizarea 
primei ediții a „Cupei Europei" inter- 
țări la box, apreciindu-se că întrece
rea nu și-a atins scopul propus, necon- 
tribuind la popularizarea sportului cu 
mănuși în țările Europei. Pârtieipanții 
și-au exprimat părerea că ar fi mai u- 
tilă organizarea unei întreceri pe e- 
chipe interțări, Ia care să concureze 
sportivi pînă la 21 de ani. În această 
problemă nu s-a luat însă nici o ho
tă rîre.

RECORDMENUL Franței pe dis
tanțe medii și lungi, Michel lazy, a 
luat startul după întrecerea de la To
kio în două întreceri de cros. La ulti
mul concurs, pe un traseu de 6000 m 
(apreciat ca foarte dificil), lazy a în
registrat timpul de 19:33,0.

Viitoarea ediție a „europenelor", în 
1966, se va desfășura in Anglia, iac 
■formula de joc din cadrul probelor pe 
echipe, experimentală la Makno, va fi 
aplicată in continuare și la celelalte 
campionate ale Europei. A mai foot 
luată în discuție și problema „Criteriu
lui european de juniori”, competiție 
care nu s-a disputat în 1964. S-a ho- 
tărît ca pe viitor să se acorde o mai 
mare atenție acestei Întreceri.
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