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START IN SPARTACHIADA DE IARNĂ A TINERETULUI!
Vremea sporturilor de iarnă 

a sosit. Inaugurarea ofi
cială a sezonului alb are 

loc astăzi în întreaga țară cu 
prilejul startului în prima eta
pă a tradiționalei competiții — 
SPARTACHIADA DE IARNA 
A TINERETULUI. Zeci de mii 
de tineri și tinere de la orașe 
și sate se vor prezenta în săli 
și pe pîrtii pentru a participa 
la concursurile de haltere, schi, 
tir, șan, tenis de masă, patinaj, 
săniuțe, gimnastică, trîntă și 
orientare turistică programate 
de această mare competiție de 
inase.

îndrumate de organele și or
ganizațiile de partid, consiliile 
asociațiilor sportive — în strîn- 
să colaborare cu organizațiile 
U.T.M. și cu sprijinul organe
lor UCFS — au luat din 
timp măsuri eficace pentru ca 
această mare întrecere să ofere 
participanților condiții optime 
de concurs. Au fost ame
najate locurile de întrecere, 
a fost completat inventarul 
sportiv, au fost înființate cen
tre de inițiere în sport, s-a asi
gurat un bogat program de an
trenamente și întreceri de veri
ficare ș.a.m.d. Folosind expe
riența acumulată cu prilejui 
desfășurării primei ediții a 
Spartachiadei republicane, con
siliile asociațiilor sportive au 
mobilizat în pregătirea compe
tiției întregul activ obștesc, bi- 
zuindu-se în primul rînd pe in
structorii voluntari și pe spor
tivii fruntași.

Aii fost asigurate, așadar,

condiții bune pentru începerea 
acestei mari competiții de ma
se. Important în această acțiu
ne este și faptul ca startul în 
întreceri să se dea în toate aso
ciațiile sportive de la orașe șt 
sate încă din primele zile ale 
lunii decembrie. Aceasta pen
tru ca perioada de desfășurare 
a etapei I — 1 decembrie — 
10 februarie — să fie folosită 
din plin pentru organizarea 
unui număr cît mai mare de 
concursuri în care să fie cu
prinse mase tot mai largi de 
oameni ai muncii, întregul ti
neret.

Munca de pregătire a între
cerilor nu încetează la deschi
derea competiției ci — dimpo
trivă — se accentuează. Consi
liile asociațiilor sportive tre
buie să-și intensifice munca în 
toate sectoarele. Cu sprijinul 
consiliilor UCFS și al comi
siilor locale pe ramură de sport 
este necesar să se continue pre
gătirea instructorilor voluntari 
în așa fel ca ei să-și aducă o 
contribuție calificată la antre
namentele concurenților, la în
sușirea măiestriei sportive. 
La aceste ședințe de pregătire 
se va folosi din plin aportul 
profesorilor de educație fizică, 
al tehnicienilor și antrenorilor 
celor mai pricepuți. Instructorii 
sportivi vor aplica cele învă
țate cu acest prilej, vor îndru-

SPORTUL POPULAR
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Elevele școlii medii din Videle (reg. București) sînt mari iubitoare 
ale gimnasticii. Asociația sportivă a școlii și-a propus să organi
zeze in etapa 1 a Spartachiadei de iarnă a tineretului numeroase 
întreceri la acest sport. In fotografie, aspect de la un concurs 

pregătitor desfășurat zilele trecute

începe turneul
De azi pînă Duminică, cele 

mai bune echipe de polo își dis
puta la bazinul Floreasca jocu
rile decisive ale celei de a 18-a 
ediții a campionatului republi-

Una din secțiile de schi care au dovedit în decursul anilor o intensă preocupare pentru copii și ti- 
neret este cea a clubului Dinamo Brașov. In fotografie, cinci dintre cei mai talentați tineri schiori, 

alături de antrenorul lor Vasile Bobiț
Foto : P. Romoșan

Pregătirile schiorilor din Vatra Bornei, Odorhei și Brașov
VATRA DORNEt. Prof. Bo

died Sindilarit, proaspătă ab
solventă a I.C.F.-ului, se ocupă 
cu mult interes de pregătirea pe 
uscat a schiorilor de Ta S.S.E. 
din localitate. Coi 6(1 de elevi 
au fost împărțiți în pateu grupe: 
urta cuprinde pe coborîtorii â- 
vansați, două grupe sînt alcă
tuite din foridiști, fat din a pa
tra fac parte o serie de Pripii 
cate se vor iniția îh tainele 
schiului în acest sezon. (C. 
ALEXA — coresp. regional).

ODORHEI. Lotul de săritori ai 
A. S. Voința, antrena) de ins
tructorul voluntar Ștefdri Moșii, 
și-a început pregătirile încă de 
la jumătatea lunii septembrie. 
Din lot fac parte numeroși ti
neri talentați, printre cafe Z. 
Cismadia, campion republican la 
juniori „mici4. Secția de schi a 
jsociației sportive Voința Odor
hei a luat măsuri pentru reno
varea trambulinei de la Seiche, 
astfel că la căderea zăpezii să
ritorii vor putea începe imediat

antrenamentele. (A. BI ALOCA 
— coresp.).

BRAȘOV. Numeroasele titluri 
de campioni republicani la juni
ori cucerite de tinerii schiori âl 
clubului Tractorul Brașov au 
constituit pentru aceștia un pu
ternic stimulent în activitatea de 
pregătire în vederea apropiahl- 
iui sezon. Măestrtil sportului 
Iodn Sumedrea lucrează acUm cu 
fondiștii în sală și pe stadidh; 
irisistînd asupra exefcițiilor imi
tative, care să ducă la un sta
diu cît mai avansat de pregă
tire. Marcel Cojan, loan Mdlii- 
șel, Idn Terci, I<Mn Blaj, Dolrtd 
Boboc, Rădica Stoiâh, Marid 
Țeposu și Maria Băncilă se do
vedesc cei mai harnici. Alături 
de acești schiori, câre atl dbțl- 
riut în anii trecuți rezultate re
marcabile pe plan intern, se 
pregătesc și o serie de elevi ai 
Școlii profesionale Tractorul. 
Săritorii se antrenează șub con
ducerea Uti A. Muntedriu cafea

selecționat cîțiva tineri cu fru
moase calități.

Membrii clubului sportiv șco
lar Luceafărul își desfășoară

(Continuare în pag. a 3-a)
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Vineri începe in București 
un turneu internațional 

de handbal feminin
Eâ sfîrșitul acestei săptămîni 

se va desfășura o nouă compe
tiție internațională de handbal 
feminin, la care vor participa 
două selecționate ale Capitalei, 
echipa orașului Budapesta și 
formația de club Slovnaft Bra
tislava.

Programul acestui turneu a 
fost întocmit astfel :

VINERI 4 DECEMBRIE: 
București A — București B și 
Budapesta — Slovnaft Bratis
lava.

SIMBATA 5 DECEMBRIE: 
București B — Budapesta și 
București A — Slovnaft Bratis
lava

DUMINICA 6 DECEMBRIE: 
București B — Slovnaft Bratis
lava și București A — Buda
pesta.

Ca arbitri au fost invitați Goj- 
nici (Iugoslavia) și Schoof 
(R.D.G.),

Intîlnirile se vor desfășura în 
sala Floreasca.

Pregătirile lotului nostru au 
continuat zilele acestea. în ca
drul lor, sîmbătă, două formații 
(A și B) au susținut — în des
chidere la Dinamo-Vorwărts —■ 
un meci de verificare. Echipa 
A •— în care au fost promovate 
cîteva elemente tinere remarcate 
cu prilejul „Cupei orașului Bucu
rești" — a cîștigat ’ cu 14—6 
(8—3). Au marcat: C. Dumi
trescu 5, A. Boțan și M. Coti- 
stantinescu cîte 3, R. Floroianu, 
M. Bota și T. Secheli cîte unul, 
respectiv R. Soos 3, E. Hedeșiu 
(2) și A. Moșu.

Dinamo București a debutat promițător
Așadar, campioana țării noa

stre nu s-a dezmințit nici de 
data aceasta. Practicînd un joc 
de o certă valoare, dinamoviștii 
bucureșteni și-au impus superio
ritatea tehnică și tactică, nelă- 
sînd puternicei formații berlineze 
AS1\ Vorwărts nici o speranță 
în întîlniirea decisivă disputată 
sîmbătă seara la „Floreasca".

Firește că acum, cînd încer
căm să analizăm comportarea 
în ansamblu a echipei Dinamo, 
nu putem trece cu vederea fap
tul că această partidă a înseni
nat pentru handbalul masculin 
debutul într-un sezon interna
țional bogat în evenimente. In 
această situație, foarte mulți

AZI, LA BAZINUL FLOREASCA,

final al campionatului de polo
can. La acest turneu final par
ticipă Dinamo București, Steaua, 
Crișul Oradea și Știința Cluj, 
echipe clasate pe primele locuri 
în cele două serii ale campiona
tului început în primăvară.

întrecerile suscită un viu in
teres în rîndurile iubitorilor ace
stui sport, prin faptul că la tur-

aceste echipe fac parte toți 
membrii lotului reprezentativ, 
dorim ca meciurile să reflecte 
preocuparea acestora, ca și a 
antrenorilor lor, pentru practi
carea unui joc de cea mai înal-

dintre handbalistul dinamoviști 
vor fi chemați să facă față unor 
întreceri importante, atît pe li
nia clubului Dinamo, cît și în 
calitate de componenți ai lotu
rilor reprezentative.

Privită prin această prismă, 
a începutului de sezon interna
țional, comportarea generală a 
echipei noastre a satisfăcut în 
bună măsură. S-a remarcat, în 
primul rînd, excelenta organiza
re a jocului de apărare, unde 
dinamoviștij s-au dovedit foarte 
mobili, atenți, prompți în ani-. 
hilarea combinațiilor adverse 
chiar în faza inițială (un merit 
special a avut Coman, care l-a 
marcat „om la om“ pe Pap- 
pusch, unul din coordonatorii 
echipei Vorwărts). In afară de 
aceasta (și faptul a cîntărit foar
te mult în balanța victoriei) blo
cajul a funcționat foarte bine i 
numeroase din șuturile pericu
loase ale lui ITa’berhauffe, Pap- 
pusch și Muller — cunoscuți 
prin forța și precizia aruncări
lor la poartă — au fost parate. 
Sine orientată tactic, apărarea 
dinamovistă a închis tocmai zo
na centrală pe unde echipa Vor
wărts încerca să finalizeze. In

deținătoarele TITLULUI :

Din 1947 pînă în 1951 (5 edi
ții) : Industria Unii Timișoara ;

Din 1952 pînâ in 1956 (5 ediții): 
C.C.A. București ;

Din 1957 pînâ în 1963 (7 edi
ții) : Dinamo București.
1964 :?

neul final iau parte echipe care 
au fost prezente cu regularitate 
în ultimii ani în partea supe
rioară a clasamentului. Trebuie 
să spunem însă că de astă dată 
așteptăm de la cele patru for
mații și altceva decît jocuri 
„strînse“. Ținînd seama că din

Emisiunea Sport
la radio

Mărfi la ora 16,20 pe pro
gramul II : emisiunea sport din 
cuprinsul căreia desprindem — 
reportaj de la începerea Spar
tachiadei de iarnă a tineretului; 
pe marginea meciului de rugi 
Romînia—Franța; sport școlar; 
marți la ora 20 și miercuri la 
ora 20 pe programul I : rubrica 
de sport în cadriil radiojurna
lului.

Există undeva, în mijldcal podișului 
Transilvaniei, un raion mic de unde, 
pînă astăzi, h-a plecat nici un mare 
campion. In gară aceea, micuță, a 
reședinței raionului n-ct cdborît nicio
dată vreo echipă campioană ă țării sau 
beneficiară a unei victorii de răsunet, 
obținută peste fruntarii. Mină carto
grafului a scris pe harta fizică a țării, 
peste teritoriul acestui raion, două cu
vinte : C1MP1A SARMAȘULUI, iar undeva 
nidi jos numele : LUDUȘ. Aci, la „raio
nul" UCFS am întâlnit trei băieți. Ti
neri, entuziaști, stăruincioși. Ovidiu 
Danciu (președinte), Costin Gaftonic șl 
Constantin Utsu (instructori). Trei băieți 
de la „raion"...

Toți trei pun același suflet în rîndui- 
rea treburilor celor 50 de asociații din 
raionul lor. Cînd Ovidiu Danciu mi-a 
spus că în evidența asociațiilor din ra
ionul lor figurează doar 8.400 de mem
bri ai UCFS, m_am gîndit o clipa că, 
de pildă, asociația Confecția din Bucu-

(Continuare în pag. a 7-a)
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Șut și... gol, în ciuda saltului disperat al poitarului. O fază care 
demonstrează spectaculozitatea jocului de polo pe care 0 vom re

vedea, desigur, cu pHlejul turneului fihal
Foto : T. Chioreanti

roști numără singură pesta 14 000 de 
membri.

Dar... EL aci se află Arul pe către aș 
dori sâ c-ontinui reportajul. Din aceste 
50 de asociații doar 6 se află la ^cen- 
tru! de raion". Restul sînt râspindite în 
Cîinpta Sărmașului sau (te dealurile 
care sprijină cerul Ludușului. Și, cînd 
Danciu, Ursu sau Gaftonic merg in aso- 
cidfli, singurill tovarăș de drum e bici
cleta. Și drumurile se desfășoară în 
fața roților, Urcînd dealuri, coborînd pe 
fundul văilor. Uneori mai șî plouă și 
potecuțelor pe care ajungi la Valea 
Frății, de exemplu, 11 
faltul". Dar, dragostea 
mul pare mic. De ia 
Largă sînt mai mult 

și băieții de la_ ___ . —
de multe otî. Degeaba ? Nu. fa
de volei din Valea Largă a fost 
doi ani campioană regională a

metri 
bătui 
chipa 
acum 
„Cupei Agricultorii".

se înmoaie „as- 
e mare șî dru- 

Luduș la Valea 
de 25 de kUa- 
raioi» î-au stră-

Șl mal sînt șl altele de scris. La 
Rtcla sînt 300 de membri UCFS, la Iet- 
nuț 400, la Sărmaș 500, Ia Săulia 200 
In tot raionul 2 211 tineri și tinere poartă 
pe reverul hainei Insigna de polispor
tiv. Alexandru Suclu, 
Gheorgbe Pînzaru, Valentina 
sini tineri din comunele raionului 
căror inimi bat acum 
băieții de la raion aii 
se întâmple așa.

Deci, un cuvînt de 
pentru cei trei băieți 
teva rlnduri pentru străduință lor ano
nimă, pentru ei cît șî pentru toți cel 
care nu precupețesc nici o clipă, dor
nici să contribuie la crearea omului 
nou, al epocii noastre — armonios dez
voltat atît din punct de vedere fizic 
cît și intelectual.

VALENTIN PAUNESCU

Etalka Naghi. 
ignișca 

ale 
pentru sport. Și 
făcut totul ca sâ

lauda și îndemn 
de la raion, cî-



S FARTÂCHISE IARNĂ a tineretului
În atenția noastră — 

concursurile care încep azi
întrecerile acestei ediții a Sparta

chiadei de iarnă a tineretului au fost 
așteptate cu viu interes de către ti
nerii și tinerele din asociațiile spor
tive din raionul Tg. Jiu. Tn vederea 
unei cît mai bune organizări și des
fășurări a concursurilor, Consiliul ra
ional UCFS Tg. Jiu a întocmit un 
minuțios plan de acțiune. Astfel, au 
fost instruite toate cadrele de specia
litate și a fost reactivizată comisia ra
ională de organizare a Spartachiadei. 
De asemenea, a fost difuzat regula
mentul Spartachiadei în toate asocia
țiile sportive. în ziua de 29 noiem- 
brie s-a organizat un simpozion în 
vederea popularizării ramurilor de 
aport prevăzute în regulament.

în vederea unei participări cît mai 
numeroase în prima etapă a competi
ției au fost confecționate afișe mobi
lizatoare, iar stația de radioficare 
a orașului Tg. Jiu redă cu regu
laritate amănunte în legătură cu spor
turile cuprinse în regulament. Activiștii 
consiliului raional au controlat de mai

multe ori felul cum și-au pregătit aso
ciațiile bazele sportive, materialul și 
echipamentul. Bine se prezintă din a- 
cest punct de vedere asociațiile spor
tive Minerul Rovinari, Elevul și Știința 
Tg. Jiu, Elevul Sadu, Pandurii și Sănă
tatea Tg. Jiu etc. Cînd timpul va per
mite se va amenaja în oraș un pati
noar natural. Cu prilejul deschiderii 
întrecerilor se vor organiza concursuri 
model la Sadu, Pestișani, Rovinari, 
Roșia-Jiu, Ceauru, Peșteanu-Jiu etc. 
Vor fi organizate numeroase demon
strații de gimnastică, tenis de masă, 
haltere și trîntă. In această acțiune 
vor fi cuprinși profesori și antrenori 
cu experiență care au ajutat consiliul 
raional UCFS la organizarea și des
fășurarea întrecerilor și în edițiile tre
cute ale Spartachiadei.

Cu forțele de care dispunem, sperăm 
să reușim să mobilizăm un număr în
semnat de tineri în competiție.

MIHAI BLAJ 
președintele consiliului raional

T1RGU-JIU

— Discuție cu antrenorul emerit
Ion corneanu —

UCFS

La viitorii tractoriști din Ciulnifa
In așteptarea profesorului de educa

ție fizică, plecat cu niște treburi la a- 
Boeiatie, discuția pe teme sportive cu 
directorul școlii profesionale de me
canizatori agricoli Ciuta ița, s-a Înfiri
pat mai repede dealt ne așteptam. Abia 
mai târziu, am aflat că tov. M. Ando- 
reanu, este unul din animatorii acti
vității sportive din școală.

Ceea ce ne interesa însă, erau pre
gătirile pentru Spartachiada de iarnă.

— La Spartachiada de anul trecut 
— interveni iov. Ilie Voicu, profesorul 
de educație fizică, venit între timp- — 
muiți din elevii noștri s-au clasat pe 
primul loc la faza raională; Gh. Chi- 
porici (triată), Al. Borcescu și V. Mar- 
tinescu (alergări), Gh. Bîscoveanu 
(șah) și M. Lazăr (tenis de masă), 
sînt numai cîțiva dintre ei.

Anul acesta sperăm în rezultate și 
mai bune. întrecerile pentru cucerirea 
Insignei de polisportiv le-am încheiat 
de puțin timp, așa că Spartachiada ne 
găsește cu „lecția" învățată. Facem o 
paranteză, pentru a arăta că din cei 
550 de elevi, 461 sînt purtători ai In
signei de polisportiv.

Pentru a fi mai convingător, ne-a 
Invitai să vizităm cele două clase a- 
menajate pentru întreceri; într-una se 
vor întrece trîntașii și halterofilii, în 
cealaltă, gimnaștii. La club, șahuriile, 
In număr de 24, au fost completate, iar

mesei de tenis, i s-a găsit un loc pro
pice.

Pe aleile din întinsa curte a școlii 
ne-am întâlnit ou inginera agronomă 
Doina Popescu, o bună jucătoare de 
tenis de masă și o pasionată schi- 
oară.

— Dacă tine vremea cu noi și va fi 
zăpadă, veți putea vedea viitorii trac
toriști pe schiuri.

Prin școală ne-am întâlnit și cu alți 
participanți Ia pregătirile pentru Spar- 
tachiadă: educatorii T. Enache, I. Fo- 
tea, N. Liță și maistrul C. Rohmzeanu. 
Cu toții așteaptă începerea întreceri
lor.

înainte de a pleca, tovarășul Voicu 
ne-a rugat mult să-l vizităm în' timpul 
Spartachiadei. Vrea cu orice chip, îna
inte de a ieși la pensie (mai are doi 
ani) să ne arate că nu se dă bătut cu 
una cu două.

Zilele trecute am avut o convorbire 
cu antrenorul emerit Ion Corneanu, 
l-am rugat să ne'răspundă la cîteva 
întrebări referitoare la întrecerile de 
trîntă din cadrul Spartachiadei de 
iarnă. .

— Ce indicații tehnice aveți să dați 
participanților la concursurile de trîntă 
din cadrul primei etape a Spartachia
dei de iarnă ?

— Instructorii, profesorii de educa
ție fizică și celelalte cadre tehnice tre
buie să-i învețe mai întîi pe amatorii 
de trîntă cum să cadă. Acesta e un lu
cru foarte important. Dacă sportivul 
începător cade și capătă micro-trauma- 
tisme va avea dureri, se va descuraja 
și nu-1 vom mai... prinde pe saltea. Și 
încă ceva: să nu se depășească durata 
de anga jare. Sînt tineri entuziaști care 
vor să lupte cît mai mult. Să nu-i lă
săm, să le limităm disputa respectînd 
prevederile regulamentare, pentru că 
a doua zi nu vor mai putea fi buni de 
nimic din cauza febrei musculare.

— Ce va face federația de lupte pen
tru depistarea elementelor talentate ?

— Federația a indicat tuturor antre
nărilor, instructorilor, sportivilor frun
tași și membrilor comisiilor de specia
litate din întreaga țară să se deplaseze, 
în perioada etapei I, la asociațiile spor
tive din orașul, raionul sau regiunea 
respectivă, pentru a ajuta la organiza
rea întrecerilor și a acorda asistență 
tehnică concurenților. Cu acest prilej 
vor fi notați tinerii înzestrați care, vor 
fi urmăriți în etapele următoare ale 
competiției. De altfel, la primăvară 
este programat un concurs republican 
rezervat tinerilor sportivi remarcați în 
cadrul Spartachiadei de iarnă.

T. A.

La Craiova au și început întrecerile
Ora 9 dimineața. Porțile stadionului 

Tineretului din Craiova se deschid larg. 
Tn ritmul „Marșului sportivilor" 
intonai de fanfara 
troputere, coloane 
trund in stadion.

uzinelor 
de tineri

Stegarii,

LA „AVÎNTUL"
Consiliul clubului sportiv Avîntul 

{raionul 16 Februarie) a luat în ul
timul timp măsuri pentru ca întrece
rile care încep azi să se desfășoare în 
bune condițiuni. Astfel, nu de mult, la 
•ediul clubului sportiv „Avîntul" a a- 
vut loc o ședință cu președinții și se
cretarii asociațiilor. Cu acest prilej s-a 
făcut prelucrarea regulamentului de 
desfășurare a competiției. La puține 
zile după aceasta, comitetul raional 
JJ.T.M. a organizat o ședință asemănă- 
nătolare cu secretarii organizațiilor de 
bază U.T.M. din întreprinderile, ins
tituțiile și școlile din raion.

Deschiderea Spartachiadei de iarnă 
■ tineretului se va face, după cum se 
știe, la 1 decembrie. Unele asociații 
însă, neavînd posibilitatea să înceapă 
întrecerile la data prevăzută în regula
ment au fixat deschiderea competiției 
în zilele imediat următoare. Astfel, în 
rima de 2 decembrie va avea loc des
chiderea festivă la asociațiile sportive 
Semănătoarea și Spic de grîu. La 3 de
cembrie este programată începerea con
cursurilor în asocilația sportivă a Mi
nisterului învățămîntului, iar la 8 de
cembrie la asociația Porțelanul.

în majoritatea asociațiilor au fost 
luate măsuri pentru popularizarea în
trecerilor prin stații de radioficare, 
gțazete de perete și de uzină. Paralel 
cu aceasta, consiliile asociațiilor spor
tive Confecția, Semănătoarea, Porțe
lanul, FANEM etc. au acordat o aten
ție deosebită procurării materialelor și 
echipamentului necesar tinerilor care 
se vor prezenta la startul competiției, 
în plus, la „Confecția" se va amenaja 
un patinoar, iar la căderea zăpezii în
trecerile de schi vor avea loc, ca de 
obicei, în apropierea Casei de cultură 
din Grozăvești.

...Avem în față un plan de măsuri al 
asociației Semănătoarea. Consiliul a-

sociației a definitivat listele de parti
cipanți. La întrecerile primei etape 
peste 3 000 de salariați vor fi angre
nați în concursurile de trîntă, haltere, 
schi, tir, cros, popice, gimnastică, șah, 
tenis de masă și orientare turistică. 
Cu acest prilej, aproximativ 800 de 
tineri își vor trece normele pentru 
cucerirea Insignei de polisportiv.

R. C.
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Șahiștii asociației sportive „Ceotehnicd* 'din Capitală au avut de „înfruntat” 
in runda inaugurală a Spartachiadei de iarnă a tineretului pe candidata de 

maestră Elena Rădăcină. Cu prilejul simultanului susținut la 12 mese, iubi
torii șahului de la „Geotehnica" au cîștigat trei partide (prin St. Antonescu, D. 
Nicolaide și Șt. Tănăsescu), au remizat două. Simultanista a obținut șapte 

victorii ' ’
Foto : C. Tudor

Cum se desfășoară întrecerile de șah și tir

niați frumos, conduc coloana pe pista 
de zgură, după care sportivii, intr-o 
perfectă ordine, acoperă dreptunghiul 
verde. Profesorul de educație fizică 
V. Chetraru prezintă raportul delega
tului comisiei orășenești de organizare 
a Spartachiadei de iarnă. Too. V. Buză 
rostește cuviniul de deschidere a aces
tei competiții, urînd succes deplin in 
întreceri participanților la Spartachiada 
de iarnă.

In continuare, pe același stadion, a 
urmat un concurs demonstrativ de at
letism. Printre participanți au fost re
cordmana de junioare la proba de 
60 m garduri, Maria Stoichiță, cunos
cuta atletă craioveană Ileana Iosif și 
alții. In același timp, in diferite săli 
din localitate au început primele între
ceri din cadrul Spartachiadei de iarnă.

Mai mulți cititori ai ziarului nostru 
ne-au cerut lămuriri asupra felului cum 
se organizează întrecerile de șah și tir 
din cadrul Spartachiadei de iama a 
tineretului. Satisfacem cu plăcere ce
rerea lor publioînd în rindurile de față 
unele prevederi din regulamentul de 
desfășurare a probelor de șah și tir.

întrecerile de ȘAH se organizează în 
trei etape ale Spartachiadei — etapa 
pe asociații, între 1 decembrie și 10 
februarie, etapa pe grupe de asociații 
sportive — (10 februarie—10 martie) 
și etapa a lll-a raională (orășenească) 
— 10-—25 martie.

In prima etapă, concursul de șah 
se organizează pe grupe de 
sau jucătoare cu maximum 12 
panți într-o grupă. Concursul 
ganizează sistem turneu — 
pentru băieți și separat pentru 
și fiecare jucător (jucătoare) va sus
ține o partidă cu toți ceilalți conou- 
renți din grupa sa. în cazul cînd într-o 
asociație sportivă sînt în concurs mai 
multe grupe, câștigătorii grupelor se 
vor întrece între ei pentru desemnarea 
concurentului care se califică — și la 
băieți și la fete — pentru etapa a 
Il-a a competiției. Partida cîștigată — 
în toate etapele competiției — 
tează pe diagrama de concurs 
punct, remiza cu */2 de punct 
cui pierdut cu 0 pet.

Pentru evitarea discuțiilor 
frecvente la unii începători este bine 
să știm că piesa atinsă 
buie mutată.

în etapele a Il-a și 
cursul se organizează

jucătorilor cadificați pentru etapele 
respective.

w

jucători 
partici- 
se or- 
separat 
fete —

se no- 
cu un 
iar jo-

foarte

cu mina tre-

Ea TIR, în prima etapă a compe
tiției, participanții vor trage 3 focuri 
de reglaj și 5 de efect pe ținte, așe
zate la 50 de metri distanță. Poziția 
de tragere: culcat rezemat. Puncta
jul se va stabili sau după calcularea 
focurilor de pe țintă ori prin cal
cul sistem grupaj cu ajutorul șablo
nului țintei care are diametrul de 
162,4 mm. Se califică pentru etapa a 
Il-a a Spartachiadei acei trăgători care 
obțin următorul punctaj : la orașe-băie- 
ții, 50 pet din 80 posibile (se ia în con
siderație și focurile de reglaj) iar fetele, 
45 pet; la sate-băieții, 40 pet, fetele, 
35 pet. In etapa a doua se vor trage 
3 focuri de reglaj și 10 de efect din 
poziția culcat nerezemat la 50 m. Ba
remul de calificare pentru etapa raio
nală (orășenească) este 65 de puncte 
pentru băieți și 50 de puncte pentru 
fete. în etapa finală (raională sau oră
șenească), participanții voi trage tot din 
poziția culcat nerezemat 5 ' -ouri de 
reglaj și 10 de efect.

înainte de concurs, instructorul spor
tiv (prezența lui este obligatorie la 
orice concurs sau antrenament de tir) 
va face trăgătorilor un scurt instructaj 
din care nu vor lipsi descrierea și mî- 
nuirea armei cu care se trage, ochirea, 
poziția de tragere și, ceea ce este 
foarte important, regulile de compor-

a îlî-a con- tare la locul de tragere. In această 
sistem-tumeu privință, organizatorii concursului pot 

sau eliminatoriu în funcție de numărul solicita ajutorul trăgătorilor fruntași.

Start in Spartachiada de iarnă a tineretului!
(Urmare din pag. D

de iubitori 
prin acti-

ma 
ai M 
vitatea lor buna pregătire a tinere
tului.

Terenurile și sălile unde vor avea 
loc primele întreceri au fost pregă
tite cu grijă în marea majoritate a 
asociațiilor sportive. Acest lucru nu 
înseamnă însă că și în această direc
ție sarcinile au fost rezolvate. Con
form planului de muncă 
fiecare asociație sportivă, 
ca în zilele care urmează 
gătească noile locuri de 
a întrecerilor Spartachiadei de iarnă 
a tineretului. Pe terenurile de volei, 
baschet și handbal, în curțile școlilor 
și în alte locuri adecvate se pot ame
naja patinoare naturale pe care să 
se desfășoare întrecerile de patinaj 
prevăzute în regulamentul Spartachia
dei de iarnă. Pîrtiile de schi trebuie 
pregătite din vreme în așa fel ca 
atunci cînd se va așterne zăpada to
tul să fie gata pentru începerea con
cursurilor. \

pașii unei mari mase 
sportului, vor asigura

stabilit de 
va trebui 
să se pre- 
desfășurare

dei de iarnă. Pentru aceasta consiliile 
asociațiilor sportive au datoria să cre
eze cele mai bune condiții de func
ționare a centrelor, atît din punct de 
vedere material cît și tehnic. Popu
larizarea largă a acestor centre va 
contribui la mărirea numărului de 
tineri și tinere care vor putea să 
învețe primele noțiuni din sportul 
preferat. O contribuție importantă la 
reușita acestei competiții o pot aduce 
sportivii fruntași și tehnicienii spor
tivi. Aceștia, în afara muncii de pre
gătire a concurenților, a aportului în 
centrele de inițiere și la desfășurarea 
competițiilor, pot organiza interesante 
demonstrații în asociațiile sportive de 
la orașe și sate, pot funcționa ca ar
bitri * la întâlnirile programate de 
Spartachiada de iarnă. Ei trebuie să 
fie în permanență sprijinul principal 
al consiliilor asociațiilor sportive.

Din experiența anilor trecuți este 
știut că o serie de asociații sportive 

"/i“ se rezu
mă la organizarea a două-trei între
ceri de, șah și tenis de masă, consi
dered că în acest fel s-au achitat 
de sarcini. Comisiile raionale de orga
nizare a Spartachiadei de iarnă, co
misiile locale pe ramură de sport și 
consiliile UCFS trebuie să sprijine 
în mod permanent consiliile asocia-

Un obiectiv de seamă, de realizarea 
căruia depinde buna desfășurare a 
întrecerilor, mărirea numărului de 
participanți, este acela al asigurării 
bazei materiale. Completarea inven
tarului sportiv se poate face prin 
achiziționarea de la magazinele spe
cializate și prin confecționarea lui cu 
mijloace locale. A devenit o tradiție 
în sportul nostru de mase ca înain
tea marilor întreceri, entuziaști ai 
sportului, oameni pricepuți să confec
ționeze săniuțe, haltere, schiuri 
populare și allele. Accțtstă resur
să internă trebuie folosită din 
plin și de această dată. Consiliile 
asociațiilor sportive — în colaborare 
cu organizațiile U.T.M. — pot să-i 
mobilizeze pe acești iubitori ai spor
tului ca în timpul lor liber să spo
rească inventarul de material sportiv, 
dînd astfel posibilitate unui mare nu
măr de participanți să-și dispute în
tâietatea în întrecerile Spartachiadei. .

Creșterea numărului de participanți 'invocînd „lipsa de condiții1 
Ia întreceri este strîns legată de or
ganizarea a cît mai multe centre de 
inițiere în sport. Cu sprijinul profeso
rilor de educație fizică, al antreno
rilor și sportivilor fruntași se pot 
organiza la orașe și sate centre de în
vățare a sportului la toate ramurile 
prevăzute în regulamentul Spartachia-

(iilor sportive pentru ca acestea să 
organizeze întreceri la cît mai multe 
ramuri sportive, să desfășoare cu re
gularitate concursurile în așa fel în- 
cît to(i iubitorii sportului să se poată 
număra printre participant!. Cu acest 
prilej vor lua ființă noi secții pe 
ramură de sport, noi echipe, vor ob
ține clasificarea sportivă noi tineri 
talentați, pregătiți de instructorii vo
luntari, vor fi corectate recordurile 
asociațiilor sportive, ale orașelor și 
raioanelor.
4, Acordînd pc toată desfășurarea 
competiției un sprijin calificat, o în
drumare eficientă, consiliile UCFS 
și comisiile de organizare a Sparta
chiadei vor contribui efectiv la reali
zarea unor noi succese în activitatea 
sportivă de mase din țara noastră. 
Va trebui să mobilizăm toate forțele, 
să folosim din plin aportul secțiilor 
pe ramură de sport, al activiștilor 
obștești din cluburi și asociații spor
tive, din comisiile locale în realiza
rea sarcinilor ce se impun cu prilejul 
organizării Spartachiadei de iarnă a 
tineretului. Sînt create toate condi
țiile pentru ca această importantă 
competiție de mase să însemne un 
nou și important pas pe drumul dez
voltării continue a sportului din țarq 
noastră.



LA CLUJ
I BASCHET

în zilele de 20 și 21 noiembrie a.c. a 
avut loc la Cluj o sesiune de comuni
cări științifice realizată prin efortul co
mun al filialei Uniunii societății de me
dicina culturii fizice și al Cabinetului 
științific al consiliului regional UCFS 
Cluj.

Cele 55 de lucrări prezentate au re
flectat orientarea tematicii sesiunii : for
ma sportivă, inițierea sportivă timpurie 
și cultura fizică medicală. Aceste pro
bleme reprezintă aspecte care intere
sează în modul cel mai direct realitatea 
procesului de antrenament. De aceea, 
includerea lor în programul sesiunii a 
stîrnit interesul antrenorilor, medicilor, 
profesorilor și studenților din Cluj și alte 
orașe ale țării.

Caracteristica dominantă, și în ace
lași timp valoarea ei aplicativă, a con
stituit-o baza experimentală și faptică a 
majorității comunicărilor prezentate. în 
acest sens este explicabilă bogăția idei
lor ivite în cadrul discuțiilor.

După prezentarea de către dr. O. 
Chețeanu a unui referat cu caracter 
de sinteză asupra stadiului actual de 
înțelegere și rezolvare practică a pre
gătirii sportive timpurii au urmat lu
crările profilate pe următoarele ramuri 
sportive : atletism (I. Moina), fotbal 
(S. Nagy), înot (Ad. lordaky), scrimă

Pregătirile schiorilor 
din Vatra Dornei,
Odorhei și Brașov

(Urmare din pag. 1)

Ia școalaactivitatea fiecare 
învață. Antrenorul secției, 
Dragoș Burghelea, a indicat 
gram de pregătire care

o gru-

unde 
prof, 

un pro- 
este 

aplicat de tinerii schiori (cu aju
torul profesorilor) în orele de edu
cație fizică. Din lotul juniorilor spe
cialiști în probele alpine fac parte 
Constanța Măzgăreanu, Rodica Stoian, 
Rodica Oprea, surorile Eugenia și Ioa
na Boțea, Carmen Clipea, Raluca Pan- 
tea, Sorin Trocan, Gh. Văideanu, Mir
cea Munteanu, Vastle Căpățînă, loan 
Tocanie, Florin Bidu ș.a. Clubul Lu
ceafărul intenționează ca la începutul 
’tjnii decembrie să înființeze și 
pă de începători,

Cei 120 de schiori de la 
Brașov, împărțiri în 5 grupe 
Brașov și 2 la Săcele), și-au 
și ei pregătirile. în vacanța de iarnă, 
tinerii schiori vor participa la o ta
bără, la Predeal, în cadrul căreia va 
fi desăvîrșîtă pregătirea în vederea 
concursurilor sezonului 1965.

Tractorul, Luceafărul și S.S.E. Bra
șov au acordat o grijă deosebită re
parării și pregătirii echipamentului și 
materialului necesar antrenamentelor 

concurJu?ilor. (C. ■ GRUlA-coresp. 
regional).

S.S.E. 
(3 la 

început

Cîteva concluzii
după cea de a XVI-a Olimpiadă șahistă

Cele 1.884 de partide 
tee preliminare Și finale 
•arhia echipelor de șah 
:ea de a XVI-a ediție 
Statistica șahului s-a 
.ftulte cifre interesante, 
oractica acestui joc au primit un vast 
material documentar, al cărui studiu 
/a îngădui iubitorilor „sportului minții" 
să facă pași noi pe calea măiestriei.

Printre cele 50 de țări reprezentate la 
marele „Turneu al Națiunilor", cum 
iste denumită competiția șahistă su
premă, 
miniei. 
riști lor 
1944.
•eușesc 
re care l-au avut vreodată la această 
Întrecere.

După ce la ediția precedentă, de la 
Varna, echipa romînă fusese o adevă- 
ată revelație, fiind singura care reu

șea meciuri egale cu primele două 
-Lisate — U.R.S.S. și Iugoslavia — 
le data aceasta șahiștii noștri și-att 
confirmat valoarea, situîndu-se de la 
'nceput printre animatoarele întrecerii. 
Reprezentativa Romîniei s-a menținut 
de-a lungul multor runde pe primele 
locuri ale clasamentului finalei și a 
încheiat cu un scor ridicat : 27 puncte 
din 52 posibile (51,92 la sută) — în 
lotal, 45 puncte din 76 posibile (59,21 
•a sută).

Fără îndoială, celor care au urmărit 
evoluția șahiștilor romîni la Olimpiadă 
nu le-a putut scăpa amănuntul că echi
pei noastre i-a lipsit un finiș bun, pe 
măsura comportării din prima parte a 
competiției. Cu numai 2 puncte în plus, 
echipa Romîniei ar fi ocupat locul V, 

s-a aflat și reprezentativa Ro- 
Este ă patra participare a șa- 
noștri în Olimpiadele de după 
La Tel Aviv, jucătorii romîni 
să ocupe cel mai bun loc (VII),

(Ad. Pelegrini), gimnastică (C. Pop și A. 
Morariu) și rugbi (V. Cîrligelu).

Primele concluzii, obținute în urma 
experimentărilor și observațiilor făcute 
într-un interval de circa doi ani, arată 
ca pregătirea timpurie este o realitate 
care constituie o garanție a viitoarelor 
performanțe de valoare, fără a afecta 
sănătatea și procesele de creștere ale 
tinerilor sportivi. Dar, pentru obține
rea acestor rezultate, se impune — ca 
o necesitate logică — dezvoltarea fizică 
multilaterală a copilului și inițierea lui 
cît mai largă — sub forma de poliatlon 
— acolo unde ramura sportivă se pre
tează (atletism, natație, jocuri) pentru a 
se putea verifica către ce anume pro
bă îl îndreaptă calitățile fizice funda
mentale, indicii de dezvoltare fizică și, 
bineînțeles aspirațiile.

O bună impresie, prin bogăția ma
terialului și sistematizarea lui, a lăsat-o 
lucrarea cu caracter de raport intitulată 
„Studiul formei sportive și al perioa
dei de refacere după efort în cadrul 
procesului de dispensarizare a sportivi
lor de performanță* prezentată de dr. 
Victor Pop. în elucidarea multiplelor 
aspecte pe care le ridică această pro
blemă de măre actualitate, în fața prac
ticii noastre un aport meritoriu l-au a- 
dus lucrările : „Despre valoarea unor 
probe metabolice cardio-vasctdare și 
ale aparatului chinestezic în aprecierea 
stării de antrenament la sportivi* —conf. 
dr. Tbmuș și colaboratorii, „Valoarea 
electro-cardiogramei în aprecierea for
mei sportive* — dr. I. Zăgăreanu și 
Victor Pop, „Valoarea indicilor respira
torii în aprecierea stării de formă spor
tivă* — dr. V. Pop, „Indicii biochimici 
din ser și restabilirea lor după efort* — 
Gh. Haralambie și G. Jeflea, „Contri
buții privind perioada de refacere după 
eforturi dozate la atleți* — dr. T. Cri- 
șan și colaboratorii.

Aceste cercetări experimentale făcute 
pe loturi de seniori, uneori chiar de ca
tegorii superioare (cat. I și maeștri ai 
sportului) au demonstrat utilitatea in
vestigației multilaterale (biochimică, fi
ziologică, psihologică și metodică) pen
tru depistarea gradului formei sportive 
și, cel rriâi important, a duratei sale de 
manifestare optimă. Concluziile obți
nute au arătat din nou necesitatea apli
cării unei metodologii complexe în stu
dierea sportivilor în perioada de pregă
tire și de concurs. Discrepanța flagran
tă între unele date anterioare, fie ele 
obiective/ fie subiective, și rezultatele 
concrete obținute în concursuri, în spe
cial de măre răspundere, arată existența 
unui mare număr de „necunoscute" în 
privința legilor după care se conduce 
forma sportivă diferențiată pe ramuri, 
probe, și chiar pe sportivi în parte. Ele 
pot fi elucidate verificînd neîncetat ipo
teze noi de lucru și observînd reali
tățile în procesul de pregătire și în evo
luția sportivilor.

Apropierea sesiunii de nevoile practi
cii i-a imprimat autenticitate și va
loare. Exemplul ei trebuie urmat.

NICU ALEXE
candidat în științe pedagogice

jucate în tur- realizînd astfel o performanță cu totul 
au stabilit ie-' remarcabilă. Șî aceste 2 puncte putem- 
din lume, -fa fi obținpțe fără prea, mare dificultate, 

a Olimpiadei, 
îmbogățit cu 
iar teoria și

îndoia,ă că

fiind că el.

jucători ai

VALER1U CHIOSE 
RADU VOIA

dacă echipa noastră ar fi fost mai o- 
mogenă.

Intr-adevăr, oameni de bază ai for
mației s-au dovedit numai maeștrii in
ternaționali Florin Gheorghiu și Vic
tor Ciocîltea. Campionul mondial de 
juniori, după ce a realizat 4% puncte 
din 5 posibile în preliminarii, a jucat 
excelent și în turneul final (7% din 
12) deși evolua la masa a doua (și a 
întîia), unde a, avut de luptat numai 
cu rfversari de prima mină. Pe par
cursul îhtregii 'Olimpiade el a înre
gistrat o singură înfrîngere, la marele 
maestru maghiar Laszlo Szabo. Re
zultatul lui Florin Gheorghiu (peste 70 
la sută din punctajul maxim) i-a adus 
o binemeritată notă de mare maestru.

„Au lipsit din seria adversarilor 
mei încă doi mari maeștri pentru a ob
ține dintr-o dată acest titlu" — ne-a 
declarat tînărul nostru jucător. Nu în
cape însă îndoiala că talentatul șahist 
romîn va ști, cu primul prilej, să rea
lizeze și cea de a două notă, necesară 
pentru titlu. După părerea specialiști
lor prezenți la Tel Aviv, forța de joc 
îi dă dreptul să se numere de pe acum 
între marii maeștri. Mărturie stau par
tidele sale de la Olimpiadă și, mai 
ales, victoria la W. Unzicker, căpitanul 
echipei R. F. Germane, obținută în
tr-un stil strălucit.

Victor Ciocîltea a fost a! doilea 
„golgeter" al echipei Romîniei, obținînd 
12% puncte în 19 partide, ceea ce re
prezintă 65,89 la sută. In special pe 
parcursul primei părți a turneului final, 
Ciocîltea a demonstrat recunoscuta sa

Apărarea dinamovistă a decis derbiul de duminica
Rezultatele întrecerilor masculine 

de baschet din etapa de duminică 
continuă să stîrnească vii comentarii 
în cercurile numeroșilor iubitori ai 
acestui sport. Surprinde, în primul 
rînd, victoria cu totul neașteptată a 
studenților timișoreni —- în deplasare 
— asupra dinamoviștilor orădeni, a- 
colo, unde atît Rapid București cît și 
S’teaua au fost nevoite să încline stea
gul și unde, în general, se cîștigă 
foarte greu. După cum ne-au trans
mis corespondenții noștri din locali
tate, studenții au jucat cu o mare 
dezinvoltură (în special Dan Pușcașul 
și au dat gazdelor o lecție usturătoa
re de modul în care trebuie să-și 

Cinci jucători își dispută balonul. Avantajat de talie, Demian va necupera cu ușurință. Fază din meciul Știința 
București—Știința Cluj Foto : P. Romoșan

DINAMO : aruncări de la semidis- 
tanță 24/10; aruncări de sub coș 
32/22 (procentaj total 57%); aruncări : 
libere 12/9 (75%); recuperări în apa- 
rare (24) și în atac (7); pase greșite 
10; greșeli de tehnică 8 (procentaj de 
greșeli 21%). _ ' ' "

STEAUA : aruncări de Ia semidis- 
tanță 33/12; aruncări de sub coș 
25/15 (procentaj total 57%); aruncări 
libere 20/18 (90%); recuperări în apă
rare (18) și în atac (6); pase greșite 
12; greșeli de tehnică 8 (procentaj de 
greșeli 22%). _

Și pentru că mulți dintre «actorii* 
care au evoluat duminică dimineața , 
fac parte din lotul nostru reprezenta
tiv. iată și o apreciere (cu note de ia 
1 Ia 10) a comportării lor : DINAMO 
— Albu 10, Spiridon 9, Visner 8, Kiss 
8, Giurgiu 7, Cernea 6, Scorțescu 6; 
STEAUA •— Niculescu 9, Barău 8* 
Novacek 8, Nedef 8, Diaconescu 7, 
V. Gheorghe 6, Dimancea 6, Cîm- 
peanu 6.

AUREL PREDESCU
antrenor federal

ADRIAN VASILIU

apere șansele o echipă în fiecare meci.
Neașteptată este, de asemenea, dife

rența la care Știința București a reu
șit să se impună în fața Științei Cluj 
(învingătoarea, la scor, a echipei di- 
namoviste din București), precum și 
victoria baschetbaliștilor de la Aurul 
Brad (în frunte cu Nosievici, aflat 
în formă excelentă), care au reușit 
să întreacă — chiar pe terenul aceste- 

putere de luptă, realizînd 5% puncte în 
8 runde. Apoi, oboseala survenită din 
necesitatea, de a juca în permanență în 
echipa, și-â spus cuvîntul. în ultimele 
5 partide, fastul nostru campion a pier
dut 3 și a cîștigat numai 2, lipsindu-i 
puțin pentru nota de mare maestru.

împreună, Fl. Gheorghiu și V. Cio- 
cîiltea au realizat în turneul final 15 
puncte din totalul de 27 al echipei 
noastre, în timp ce la mesele 1 și 4 
(unde au evoluat ceilalți patru echi
pieri) ău fost acumulate doar 12 
puncte.

Din acest calcul sumar reiese una 
din slăbiciunile formației noastre și a- 
nume: lipșa unor rezerve de valoare 
apropiată titularilor. Fără 
față de Theodor Ghițescu pretențiile 
noastre erau mai mici, dat 
jucînd numai la masa I, era evident 
un „om de sacrificiu", pus să întîlneas- 
că pe cei mai puternici 
lumii. Totuși, rezultatul de numai 33 la 
sută în turneul final și 46 la sută în 
întreaga competiție nu oglindește forța 
sa reală de joc. Aici a intervenit slaba 
pregătire fizică, domeniul în care cam
pionul nostru este de multă vreme de
ficitar. în plus, starea sănătății sale 
nu a fost dintre cele mai bune în con
dițiile climei din Izrael. Cunoscîndu-se 
toate acestea, n-ar fi fost rău ca Ghi
țescu să fi jucat poate ia o altă masă, 
numindu-se drept lider al echipei un 
jucător mai rezistent.

De-a dreptul critic trebuie văzută e- 
voluția jucătorilor folosiți la masa a 
patra. Aici și-au vădit deficiențele cri
teriul de seiecție și sistemul de alcă
tuire a echipei. Să explicăm. Pentru 

ia — pe una din principalele adver
sare din seria a Il-a, Știința Craiova.

Dar, ceea ce reține atenția în mod 
deosebit este frumoasa întrecere spor
tivă furnizată duminică dimineața in 
Capitală de marile rivale Steaua și 
Dinamo.

Partida a confirmat — prin desfă
șurarea ei spectaculoasă și pasionantă 
tradiția acestui derbi.

înregistrările făcute la acest joc ne 
arată că dinamoviștii au comis mai 
puține greșeli de tehnică decît adver
sarii lor și acest lucru este cît se 
poate de important într-o dispută per
fect echilibrată. De asemenea, apăra
rea învingătorilor a fost de data a

ceasta la înălțime; aceștia au alternat 
cu multă chibzuință jucătorii meniți 
să-l anihileze pe Novacek și au recu
perat mai bine la panoul propriu. în 
ceea ce privește formația campioană, 
aceasta nu a reușit decît în parte 
să oprească atacul colectiv, mult mai 
variat și mai rapid al dinamoviștilor. 
Chiar și orientarea atacului jucători
lor de la Steaua nu a fost cea mai 

masa a patra au fost preferați maeștrii 
C. Radovici, Gh. Mitilelu și C. Botez, 
toți trei șahiști puternici, dar cunosmți 
pentru predilecția lor de joc pasiv, la 
remiză. Or, era greu de pretins ca 
punctele întregi să se facă ia mesele 
1 și 2, acolo unde jucam împotriva ma
rilor maeștri, și nu la mesele inferioare, 
unde în echipele străine evoluau, în 
general, jucătorii „baiabili". Caracte
ristice în acest sens sînt rezultatele a 
două din meciurile decisive susținute 
de echipa romînă. In fața echipei R. F. 
Germane am realizat 1'/, p. la primele 
două mese și 0 p. la următoarele două 
(1%—2%), iar cu Iugoslavia am ob
ținut egalitate la marii maeștri Gligo- 
rici și Matanovici și am pierdut la 
maeștrii Udovcici și Matulovici(l—3).

Ga punctaj individual, Mititelu are 
cel mai slab rezultat din echipă (41 
la sută), Radovici a trecut cu puțin 
de limita remizelor (55 la sută), iar 
Botez — care n-a jucat decît în trei 
partide — are 66 la sută.

Prezența unor jucători mai activi în 
partea de jos a formației nu numai că 
ne-ar fi adus punctele atît de necesare 
pentru realizarea unei performanțe deo
sebite, dar ar fi ridicat și în mod in
direct potențialul echipei, lăsînd posi
bilitatea ca șahiștii de la primele mese 
să se poată odihni pe parcurs.

Apreciind în general ca satisfăcătoa
re evoluția echipei noastre la cea de-a 
XVI-a Olimpiadă de șah, va trebui să 
tragem învățămintele care reies din 
participarea la această dificilă compe
tiție. Să nu repetăm i 
făcut, să ne gîndim 
viitoarea Olimpiadă 
ani — nu voin mai ;
echipă de speranțe, 
în arena mondială a 

greșelile care s-au 
de pe acum că la 
— peste alți doi 

avea la Havana o 
d una consacrată 

i șahului, cu jucă
tori maturi și experimentați, datori să 
obțină rezultate pe măsura forței lor 
recunoscute.

nimerită, mai ales în final, cînd se 
impuneau — mai mult ca oricînd — 
acțiuni colective. în sfîrșit, mai tre
buie arătat că deși Steaua era eclrina 
care ne obișnuise cu finaluri puter
nice, de data aceasta formația dina- 
movistă a dovedit o mai mare dîrze- 
nie și o dorință mai puternică de a 
învinge. Trebuie remarcată, de aseme
nea, nota de perfectă sportivitate in 
care s-a desfășurat întreaga partidă, 
precum și arbitrajul competent al cu
plului Gh. Dinescu — Gh. Chirafeu» 
care au asigurat întrecerii o mai bună 
desfășurare.

Iată ce ne mai arată tabloul înre
gistrărilor tehnice ale întîlnirii :

Clasamente la zi
MASCULIN —

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

10. Știința Tg. Mureș
11. C.S M.S. Iași
12. Farul Constanța

SERIA A
1. Aurul Brad
2. Siderurgistul Gl.
3. Știința Crai-ova
4. Voința Tg. Mureș
5. I.C.F.
6. Olimpia M.I
7. Voința Saitu Mare
8. Progresul Buc.
9. Petrolul PI.

10. A.S.A. Bacău
FEMININ — SERIA

1. Olimpia Buc.
2. Crișul Oradea
3. I.C.F.
4. Spartac Salonta
5. Voința Tg. Mureș
6. A.S.A. Cluj
7. Știința Tim.
8. C.S.M.S. Iași
9. S.S.E. Rm. Vîlcea

n-A

SERIA I
10 8 2 822:623 18
10 8 2 681:634 13
9 8 1 768:562 ir

10 7 3 780:657 17
10 5 5 680:695 15
8 8 2 543:492 14

10 4 6 628:632 14
19 3 7 747:793 13
10 3 7 579:677 13
10 2 8 658:757 12
10 2 8 622:725 12
9 2 7 507:690 11

II-A
8 8 0 848:504 IS
8 7 1 595:478 15
8 6 2 563:543 14
8 5 3 503:495 13
8 4 4 534:597 12
8 4 4 541:526 12
8 3 5 550:525 li
8 1 7 513:599 9
8 1 7 465:573 9
8 1 7 430:592 9

2 313:297
2
4
l
4

309:320
300:330
270:229
362:339
229,260
240:265 
288:399
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Mai multă muncă pentru ridicarea calității fotbalului!
În tara noastră fotbalul este spor

tul cel mai popular, cel mai 
iubit. De fiecare dată, un suc

ces al fotbalului are un răsunet deo
sebit în mase. în aceeași măsură, 
insuccesele fotbaliștilor întristează pe 
toți cei ce iubesc acest frumos sport.

Rezultatele internaționale favorabile 
obținute de echipele noastre de club 
în întîlniri oficiale și amicale, ca și 
performantele de la începutul acestui 
an ale reprezentativei olimpice au 
produs satisfacție, au lăsat impresia 
că s-a petrecut o îmbunătățire în 
fotbalul nostru. De bune aprecieri 
pe târîm internațional s-a bucurat 
calificarea primei echipe pentru tur
neul final de la Tokio, în urma 
triplului meci cu Danemarca (3—2, 
2—3 și 2—1) și a dubler victorii ob
ținute asupra Bulgariei (2—1 și 1—0). 
Un prim obiectiv fusese atins. Rămî- 
nea ca fotbaliștii noștri să obțină o 
performanță bună la J. O., lucru cu 
atît mai mult posibil cu cit aveam 
avantajul că la startul acestei mari 
întreceri puteam prezenta cea mai 
matură garnitură. $i nu era vorba 
numai de speranțele noastre. Chiar 
o serie de comentatori străini indicau 
Romînia drept prima favorită a tur
neului olimpic de fotbal.

Dar. după cum se știe, echipa noas
tră de fotbal a ocupat în acest turneu 
un loc modest — al cincilea — care 
în nici un caz nu corespunde cu 
așteptările maselor, cu posibilitățile 
și condițiile de care dispun fotba
liștii noștri fruntași. Și nu ne poate 
de loc consola faptul că această po
ziție (necorespunzătoare) se datorește 
unei singure înfrîngeri. fără de care 
am fi vizat titlul olimpic. Să nu 
uităm că echipa Romîniei n-a făcut 
numai un singur joc slab în Japonia, 
cel cu Ungaria. Șl pînă la acest meci, 
în jocurile din grupă, fotbaliștii au 
avut o comportare nemulțumitoare. 
Acel 1 — 1 cu echipa Germaniei, aflată 
în inferioritate numerică, victoria ne
concludentă cu 1—0 obținută în fața 
Iranului, ca și faptul că echipa Gha- 
nei a reușit să ne marcheze două 
goluri, toate acestea au arătat că 
echina noastră nu dă randamentul 
scontat.

Se pare că fotbaliștii din lotul na
țional — și poate chiar antrenorii 
— au socotit că misiunea lor s-a în
cheiat o dată cu calificarea pentru 
turneul final, sau o dată cu sosirea 
la Tokio (I). Altfel cum se poate 
explica evoluția nesatișfăcătoare pe 
care fotbaliștii au avut-o în Japo
nia. în compania unor echipe care se 
bazau numai pe o parte din jucătorii 
lor fruntași ? Și faptul este cu atît 
mai supărător, cu cît perspectiva cîs- 
tigărîi unei medalii la J. O. — chiar 
de aur — n-a fost niciodată atît 
de aproape pentru fotbalul nostru.

Ce s-a întîmplat la Tokio ?
Am crezut că un început de răs

puns la această întrebare îl vom 
primi la ședința de analiză care a 
avut loc după înapoierea echipei. Tre
buie să spunem însă că ședința, deșt 
a durat multe ore, n-a „spus* ce tre
buia spus.

Antrenorul principal Silviu Ploieș
tean') (care în general se bucură de 
stimă și prețuire pentru experiența 
sa de jucător și antrenor) a cău
tat în principal să scuze slaba 
comportare a fotbaliștilor, găsind fe
lurite „explicații" și „motive obiec
tive" care au... satisfăcut reciproc pe 
antrenori și pe jucători. Antrenorul 
principal a evitat să pună in plină 
lumină adevăratele cauze, a încercat 
să scoată basma curată pe cei care 
poartă principala răspundere și în 
primul rînd. pe el, ca și cînd ro'»ul 
analizei nu era descoperirea cauzelor 
pentru a se lua măsurile necesare.

Cum se împacă o astfel de atitu
dine cu îndatoririle ce revin unui 
antrenor al echipei naționale ?

La rîndul lor. fotbaliștii prezenți 
n-au privit cu spirit de răspundere 
comportarea lor, n-au folosit această 
ședință pentru a-și face o severă au
tocritică. de natură să arate că sînt 
conștienti că n-au realizat nici pe 
departe ceea ce se aștepta de la ei. 
Unii jucători care au luat cuvîntul 
(Constantin. I. Ionescu și alții) s-au 
ferit să spună lucrurilor pe nume, 
manifestînd o inadmisibilă atitudine 
de autolinistire față de comportarea 
slabă a echipei reprezentative. Acest 
fapt este de natură - să îngrijoreze.

O parte din cauzele comportării 
necorespunzătoare de la J. O. le-am 
aflat totuși. Este vorba de greșeli 
de ordin tactic și tehnic, de o fugă 
de-a surda pe teren, de un ioc „fără 
cap", care nu ne puteau duce spre 
victoria finală sau spre un loc mai 
bun. Și nici nu ne-au dus. Este su
ficient să cităm exemplul meciului 
cu Germania, de mare importanță 
pentru evoluția noastră ulterioară, în 
ipoteza că ne-am fi clasat pe locul 
întîi în grupă și nu pe locul al 
doilea în fața unei echipe în zece 
oameni, timp de o oră, fotbaliștii 
noștri, antrenorii care i-au îndrumat 
(S. Ploieșteanu și Gh. Ola), au dove
dit o crasă lipsă de orientare, men-

ținîndu-se pe pozițiile lui 4—2—4 
în caracteristica lui... defensivă și nu 
cea ofensivă I în felul acesta, supe
rioritatea numerică a fost practic 
anihilată.

Trebuie să vorbim apoi de greșe
lile tehnice elementare pe care le-au 
comis jucătorii noștri, mai ales în me- 
ciul-cheie cu Ungaria, de slăbiciunile 
apărării (C. Dan, Greavu, Hălmăgea- 
nu), ca și de ineficacitatea înainta
șilor (I. Ionescu, Constantin, Creini- 
ceanu).

Desigur, iubitorii fotbalului discută 
și astăzi despre cele două penaltiuri 
ratate de Constantin, ultimul consi
derat ca avînd o importanță deci
sivă pentru rezultatul meciului. în 
proporție de 99% o lovitură de pe
deapsă înseamnă gol. Este profund 
regretabil că acel caz rar cînd o ast
fel de lovitură este ratată s-a în
tîmplat într-un moment hotărîtor, Ja 
Olimpiadă, și că el s-a 
pune întrebarea : nu era oare de da
toria antrenorilor, după ce Constan
tin " - - -
cu 
ar 
în 
nou de 
că da. 
făcut.

Ar fi greșit însă, vrînd să aflăm 
toate cauzele unei asemenea evoluții, 
să le căutăm numai în acest „11 
metri", sau la Osaka și în celelalte 
orașe japoneze...

repetat. Se

ratase un „II metri" în meciul 
Mexic, să stabilească precis cine 
trebui să execute lovitura aceasta, 
eventualitatea că am beneficia din 

un penalti ? Fără îndoială 
Dar acest lucru n-a fost

CAUZELE TREBUIE CĂUTATE 
„ACASĂ**...

De ce spunem aceasta ? Pentru că 
atît în meciurile de campionat dis
putate înaintea Olimpiadei, cît și în 
întîlnirile de verificare, calitatea fot
balului practicat de 
către jucătorii noș
tri a lăsat de do
rit. De puține ori 
spectatorii au pă
răsit stadioanele 
nemulțumiți de me
ciurile la care au 
asistat ? De puține 
atenția în i

teză, precis, sau să șuteze la gol, 
nici să nu mai vorbim..."

Cele de mal sus vin să confirme 
faptul că în fotbalul nostru, nivelul 
tehnic este încă departe de cerințele 
sutelor de mii de iubitori ai acestei 
discipline sportive. Se manifestă mari 
fluctuații de formă la jucători. în 
pregătirea tehnică și tactică a echi
pelor există încă serioase lipsuri, 
care au făcut și în trecutul nu prea 
îndepărtat obiectul unor serioase cri
tici. Aceste lipsuri se fac în conti
nuare simțite. Și astăzi la majori
tatea echipelor din categoria A jocul 
poartă amprenta unui fotbal rudi
mentar. In locul unui joc rapid, cu 
acțiuni ofensive încheiate cu lovituri 
puternice și precise la poartă, se prac
tică un joc static, înghesuit, fără 
aportul tuturor sportivilor. Viteza 
în execuția acțiunilor, pătrunderile 
eficace și șuturile precise la gol par 
pentru mulți dintre fotbaliștii noștri 
lucruri de domeniul fantasticului, deși 
în întîlnirile susținute cu jucătorii din 
alte țări s-au convins cu propriii lor 
ochi că în fotbalul modern toate aces
tea au devenit noțiuni elementare în 
bagajul cunoștințelor oricărui fotba
list. Cum se explică această stare de 
lucruri la noi ? Fotbaliștilor noștri le 
place doar ambianța meciurilor, cu 
tribune pline și entuziaste, 
namentele le consideră 
care nu știu cum să 
începînd cu întîrzierile de 
xată pentru începerea antrenamente
lor, continuînd cu plictiseala, cu de
zinteresul pe care-1 manifestă în șe
dințele de pregătire, ca să nu mai 
vorbim și de absențele mai mult sau 
mai puțin motivate, mulți fotbaliști 
arată că nu înțeleg să muncească 
așa cum trebuie, că așteaptă să le 
cadă din cer forma și măiestria spor
tivă. Alții nici nu pot face față unei

un 
se

iar antre- 
calvar, de 
eschiveze, 

la ora fi-

de supraveghetor (nici acela îndepli
nit cum trebuie, uneori); ei trebuie 
să fie adevărați pedagogi, să se facă 
respectați de către jucători, prin pri
cepere și mai ales prin exigență. 
Dar. cea mai mare greșeală pe care 
o fac majoritatea antrenorilor este 
aceea a simplificării procesului de 
instruire, a concesiilor făcute din acest 
punct de vedere — și din altele — 
jucătorilor. Consecințele nu întîrzie 
să se arate : nivelul tehnic al jucă
torilor scade, fotbaliștii bat pasul pe 
loc, ba de multe ori uită și ceea 
ce au știut cîndva. (Actuala situație 
a echipei Progresul București — este 
edificatoare în acest sens). în multe 
cluburi mai continuă pregătirea teh
nică de mîntuială. Antrenorii nu mun
cesc cu seriozitate pentru ridicarea 
calității ° —n-x »--x
procedee

tivă din care să se culeagă 
în mijlocul juniorilor, acolo 

se fac primii pași pe drumul 
triei sportive ar trebui să-i în 
pe cei mai buni antrenori. în 
cu ani, antrenori ca Steinbach, 
gorin, Dumitrescu, Urcchiatu, 
teau" an de an la iveală nu 
jucători talentați, pentru că ț 
dragoste și pasiune în această 
că. Dar acum nu se întîmpli 
Pe „agenda" cluburilor (cu bur 
ință a federației) această pre 
este trecută adesea printre cel 
urmă, dacă nu e cumva ig 
complet. De altfel, și diferen 
salarizare dintre antrenorii e 
lor de seniori și cei ai form 
de juniori vine să confirme 
că munca cu juniorii este ce 
rată o treabă de mîna a dom 
marea ? Antrenorii fug de ast: 
funcții, căutînd să fie angaj; 
echipele de seniori, unde sînt 
nerați mult mai bine.

E locul să spunem că puțin 
tre antrenorii care și-au cresci 
niori valoroși au și beneficiat 
portul acestora. De fiecare dat; 
găsit amatori de „lucru de 
mai ales în București. Și măcai 
s-ar fi ocupat în continuare de 

în ce privește munca de se 
nare a echipei reprezentative < 
niori. trebuie spus că aici s-au 
greșeli. Practicilor dăunătoare 
de perspectivă trebuie să *< se 
capăt. Nu de rezultate imediate 
nevoie în întîlnirile juniorilor, 
depistarea talentelor, de crește 
îndrumarea lor la nivelul ceri

Faptul că fotbalul în școli n 
încurajat, ci dimpotrivă, este d 
menea o cauză care împiedică 
rea unor mase de juniori dii 
să fie aleși și îndrumați pe 
măiestriei sportive cei mai buni

★

în urmă cu patru ani, di 
lungă analiză a lipsurilor cz 
în fotbal, a fost elaborat un p 
măsuri pentru îndreptarea trei 
Se pune întrebarea : a analizat 
dată cu toată seriozitatea biroul 
rației modul cum sînt înde 
prevederile acestui plan ? Și 
s-a analizat ce măsuri s-au lua 
după patru ani, avem de-a f 
linii mari cam cu aceleași lips

Federația de fotbal poartă < 
răspundere pentru lipsurile cai 
dăinuie în activitatea cluburi) 
neajunsurile care s-au făcut 
în domeniul activității fotbî 
Exagerarea unor rezultate < 
te de echipele reprezentativ 
buie combătută cu tărie. Ati 
de automulțumire, a spiritului 
radă, care frînează dezvoltare 
balului, trebuie să i se pună 
Federația are datoria ca în 
dintre tur și retur să facă < 
fundă analiză a lipsurilor din 
niul fotbalului, să scoată la 
în spirit critic și autocritic 
cauzele care le determină și 
grabnic cele mai bune măsm 
îndepărtarea lor. Printre 
cipalele sarcini si obiective ale 
ar trebui să fie — după ; 
noastră — întărirea muncii < 
zatorice în cadrul secțiilor de 
ca și crearea unor condiții fav 
continuei perfecționări a ant 
lor. O mare atenție trebuie a< 
în viitor disputării campîor 
îneît acesta să devină oglindi 
vității echipelor noastre. Ale 
unor reprezentative este posil 
fără a stînjeni desfășurarea can
tului, printr-o temeinică pregt 
jucătorilor în cluburile lor, s< 
nîndu-i după valoarea tehnic; 
tată cu puțin timp înainte d„ 
nirile pe care ar urma să le 
și nu pe baza rezultatelor o 
cîndva.

Desigur că în materialul de f 
avem pretenția de a fi epuiza 
problemele ce ar trebui discu 
asupra cărora vom mai reveni, 
tim că pentru ridicarea niveluli 
tativ al fotbalului este neces; 
federația să-și sporească ef< 
în direcția lărgirii relațiilor i 
ționale, invitînd în tara i 
echipe puternice, organizînd ti 
deplasări ale echipelor romîn 
țări cu fotbal avansat. în mui 
F.R.F. trebuie să treacă ime< 
îndeplinirea sarcinilor trasate 
de Consiliul General al UCFS, 
să sprijine mai mult activital 
misiilor existente, să le vină ' 
tor, să le întărească autoritat

Prezenta efectivă în secțiil 
fotbal, ajutorul și controlul s 
tic și permanent trebuie să ca 
zeze stilul de muncă al feder

Firește, problema esențială 
atît în luarea unor măsuri e 
practice și eficiente, cu caracti 
diat cît și de perspectivă, < 
fie mai ales urmărite cu energ 
severență și conștiinciozitate 
să pună capăt o dată pent 
deauna lipsurilor din fotbal, 
mătăți de măsuri, pierdute pe 
cu explicații și discuții sterile 
realizează mare lucru !

fotbalului. Se aplică încă 
, ____ rudimentare, se muncește
puțin, se gîndește și mai puțin. An
trenorii nu au aplicat mai nimic nici 
din învățămintele trase cu prilejul 
schimbului de experiență pe care l-au 
avut cu cunoscuții specialiști străini 
Batteaux și Piola. Toate acestea sub 
privirile colegiului de antrenori care 
în ultima vreme a înlocuit munca vie, 
pe teren, la echipe, cu o muncă biro
cratică desfășurată de ei mai mult 
în incinta federației.

Și dacă avem azi, chiar în catego
ria A, jucători cu un modest bagaj 
de cunoștințe tehnice (M. Voinea, 
Ivan, 
serie de 
nescu, S.
„găsesc" 
dem că 
de luptă 
(Dumitriu
Mureșan, D. Popescu ș. a.) în mod 
firesc ne gîndim la antrenorii care 
îi pregătesc, la calitatea slabă a pro
cesului de instruire din cadrul clubu

rilor respective.
în legătură cu 

munca antrenorilor 
trebuie de semnalat 
că în multe locuri 
unii conducători de 
cluburi și așa-zișii 
substituie antre-

Ștefan, Koszka, Jenei), dacă o 
fotbaliști (ca Rakși. I. Io- 
Avram, Eftimie, 

greu poarta, sau dacă 
unii jucători nu au forța 
pînă la sfîrșitul
II, Constantin, Năsturescu.

Mafteuță)
ve-

meciurilor

PUNCTE DE VEDERE

asistat ? De puține ori s-a atras 
atenția în presă asupra jocului de
modat, lateral, cu o foarte șubreda 
bază tehnică, al echipelor noastre ? 
O dată s-a spus că jucătorii noștri 
fruntași nu se dedică trup și suflet 
sportului pe care-1 practică, nu caută 
să-și ridice măiestria, ci se mulțu
mesc cu o brumă de cunoștințe, cu 
care nu pot face față fotbalului mo
dern ? în anul acesta s-ar putea nu
măra pe degetele unei singure mîini 
meciurile care sub toate aspectele 
(tehnic, spectacular, eficacitate) au în
trunit pe deplin sufragiile spectato
rilor. Un astfel de joc ne-a oferit 
doar finala Cupei R.P.R., de care 
ne amintim și azi cu plăcere. Dar, 
cu o singură floare nu se face pri
măvară I Majoritatea celorlalte par
tide de campionat au demonstrat că 
munca de pregătire a fotbaliștilor la 
cluburi nu este corespunzătoare. De- 
aici, inconstanța echipelor, care au 
manifestat mari fluctuații de formă 
de la o săptămînă la alta, zecile 
de greșeli tehnice, care fac ca jocu
rile de categorie A să se deose
bească prea puțin de cele din catego
riile inferioare.

Măiestria — în toate domeniile — 
se capătă greu. Nu devii peste noap- 

mare pianist, 
artei în 
a unei 

munci care nu cunoaște de multe ori 
rotația zilelor și a nopților. La rîn
dul lor. marii fotbaliști își dato
rează renumele nu numai talentului 
lor deosebit. Jocul, care atinge de 
multe ori virtuozitatea, este rezulta
tul unei munci intense, NEÎNTRE
RUPTE. a unei conștiinciozități exem
plare. Și aceasta pentru 
trebuie muncă multă ca 
culmile măiestriei, ca să 
acolo e necesară și mai 
tisfac fotbaliștii noștri această ce
rință ? Nu 1 La o analiză temeinică, 
sinceră, profundă, ei singuri ajung la 
această concluzie.
MĂIESTRIA SI FORMA SPORTIVA 

NU CAD DIN CER
în acest 
antrenorul Ipsif 
a întovărășit 
de tineret în

te, de exemplu, un 
Acesta ajunge pe culmile 
urma unei dăruiri totale,

că, dacă 
să atingi 
te menții 

multă. Sa-

sensEste semnificativă 
declarația făcută de 
Petschowschi care 
echipa reprezentativă 
AngMa : „Cu o echipă formată din
jucători înfumurați, indisciplinați, la 
antrenamente ca și în confruntare 
oficială, cu jucători care n-au voin
ță (și cred că n-au nici dragoste 
pentru fotbal) nu se poate ciștiga 
un meci cu o echipă bună, cum este 
cea de tineret a Angliei. Cred că 
tinerii noștri fotbaliști se gîndesc 
la orice alte lucruri, numai la fot
bal nu... Cu o asemenea atitudine 
nu putem face fotbal. Fără voință 
dirză de a învinge, fără dragoste de 
club și de culorile patriei, făiră dis
ciplină, fotbalul nu poate progresa... 
Jucătorii noștri nu știu să dea o 
pasă precisă, de mai multe ori de 
pe loc, dar să paseze din mare vi-

intense munci de pregătire din cauza 
vieții nesportive pe care o duc. Să 
ne mai mire cumva rezultatele pe 
care le obțin fotbaliștii pe tărîm in
ternațional ? Să ne mai mire acel 
0—6 de la Milano, și 0—5 de la 
Coventry ?

Nu exagerăm cîtuși de puțin cînd 
afirmăm că la baza acestei stări de 
lucruri, pe prim plan se situează 
activitatea nesatișfăcătoare care dăi
nuie în secțiile de fotbal din cluburi, 
în multe locuri conducerile cluburi
lor consideră ca primă datorie a lor 
amestecul în alcătuirea formațiilor și 
nu controlul sistematic și exigent al 
modului cum se pregătesc jucătorii... 
Nu este urmărită cu destulă perse
verență întărirea continuă a discipli
nei și a spiritului de conștiinciozitate 
în muncă. într-un șir de cluburi 
(Steaua, Dinamo București, Știința 
Cluj. Minerul Baia Mare ș-a.) s-au fă
cut fel de fel de concesii unor jucă
tori, fapt care a încurajat abaterile 
de la normele de comportare ce tre
buie să caracterizeze pe un sportiv. 
Parcă fotbaliștii n-ar fi oameni ca 
toți oamenii, ci niscai zei 1 Să mai 
mire atunci faptul că și azi se ma
nifestă în fotbal aceleași vechi ra
cile, iar că din punct de vedere teh
nic se înaintează cu pași de melc ? 
Nu întîmplător sîntem martori, în 
unele meciuri, la acte de indisciplină 
ale jucătorilor, de la Dinamo Pitești, 
U.T.A., Progresul, Dinamo București 
și Steaua, de exemplu, care își ascund 
deficiențele tehnice si încearcă să 
schimbe rezultatul defavorabil de pe 
teren imprimînd un caracter dur în
trecerii. protestînd la deciziile arbi
trilor etc. în această ordine de idei, 
trebuie amintit că o bogată activitate, 
a avut comisia de disciplină care a 
sancționat aproape 200 de fotbaliști 
în cursul acestui an. Ce dovedesc 
toate acestea ? Că pe lîngă slaba în
sușire a măiestriei sportive, în cluburi 
și asociații munca educativă a fotba
liștilor nu constituie o preocupare de 
seamă.
DESPRE MUNCA ANTRENORILOR

Vorbind de procesul de pregătire — 
hotărîtor pentru activitatea fotbalis
tului — trebuie să ne referim, firește, 
și la acei care dirijează această mun
că migăloasă și plina de răspundere, 
la antrenori. Unii dintre ei desfă
șoară o activitate relativ pozitivă. Pen
tru a învăța pe alții învață ei în pri
mul rînd. Dar nu toți cei cărora li s-a 
încredințat această frumoasă misiune 
fac acest lucru. îndeplinesc cerințele 
profesiunii lor. Este adevărat că mulți 
dintre ei au fost jucători de valoare. 
Dar simpla trecere... de la tinerețe 
la „bătrînețe" nu le poate da drep
tul să se considere și buni antre
nori. Pentru a-și putea îndeplini atri
buțiile ei trebuie să acumuleze zi 
de zi noi și noi cunoștințe, să fie 
în permanență „cu un cap“ deasupra 
fotbaliștilor pe care îi instruiesc. Ei 
nu se pot mulțumi cu un simplu rol

„specialiști* se 
norului, impunîndu-și „punctul lor de 
vedere". Călăuzindu-se de interese 
înguste, în goană după obținerea de 
rezultate imediate, gîndindu-se numai 
la „meciul de duminică", unele bi
rouri de secție și consilii de cluburi 
împiedică munca de perspectivă a an
trenorului, frînează creșterea nivelu
lui de joc. (Nu-i mai puțin adevărat 
că mulți antrenori se complac în 
această situație, degajîndu-se de orice 
răspundere). Antrenorul este profesor 
și sfătuitor apropiat al sportivului, 
un pedagog și specialist, căruia tre
buie să i se întărească autoritatea în 
fața jucătorilor. Ce fel de rezultate 
se pot înregistra pe linia creșterii 
calitative a fotbalului, cînd sînt 
schimbate hotărîrile antrenorilor sau 
sînt schimbați antrenorii înșiși (cum 
a fost cazul la Știința Timișoara 
unde în cîțiva ani s-au perindat mai 
mult de 10 antrenori ?)

Și în această privință trebuie cri
ticată atitudinea federației de fotbal, 
care nu a intervenit ori de cîte ori 
au existat cazuri de acest gen, pe 
motiv că aceste probleme „aparțin 
exclusiv conducerilor cluburilor .“
TOATĂ ATENȚIA JUNIORILOR !

După părerea noastră sarcinile au 
două direcții. Trebuie depuse toate 
eforturile pentru ca actuala generație 
de fotbaliști să facă saltul calitativ 
de mult așteptat, dar în același timp 
privirile trebuie îndreptate spre 
schimbul de mîine, spre juniori, a 
căror „descoperire" și bună pregătire 
trebuie să constituie o datorie de 
onoare a tuturor antrenorilor. Dar în 
această direcție s-a făcut și se face 
încă prea puțin. în goană după re
zultate imediate, în dorința de a se 
afirma prin rezultatele primelor echi
pe, cluburile nu dau atenția cuvenită 
formațiilor de juniori și curînd încep 
să alerge după jucători gata for
mați, de parcă aceștia ar cădea de 
undeva din cer...

Este cunoscut faptul că în planul 
de măsuri al F.R.F.' un loc de seamă 
îl ocupă capitolul „Cii privire la creș
terea și selectionarea tinerelor cadre 
de fotbal**. Rezolvarea acestei pro
bleme ar contribui în ttiare măsură 
la ridicarea fotbalului nostru. Acti
vitatea tinerilor fotbaliști ar trebui 
să stea în permanență în fața con
ducerilor secțiilor de fotbal, a antre
norilor. Din păcate însă, la ora ac
tuală cu juniorii se duce o muncă 
formală. Conducerea federației a con
trolat în mod superficial activitatea 
secțiilor de fotbal în această direc
ție. Juniorii — cadrele de mîine 
ale fotbalului nostru — sînt lăsați 
in majoritatea cluburilor pe mîna u- 
nor antrenori și — mai ales — a unor 
foști jucători cu o slabă calificare, 
în ce privește campionatul re
publican de juniori, acesta se des
fășoară într-un anonimat total, el 
constituind pentru echipe mai mult 
un balast decît o muncă de perspec-



______

n categoria B s-a încheiat prima a
s-au „liniștit" pînă la primă- 
disputate (de fapt, numai 181,

categoria B lucrurile 
. Cele 182 de meciuri 
ru că partida A. S. Cugir — Jiul Petrila n-a avut 
ntrucît echipa din Valea Jiului a uitat legitimațiile... 
Irum) au făcut ca clasamentele să capete contururi 
litive. Cum se prezintă ele, acum, la jumătatea cam- 
atului ?

primul rîud trebuie scoasă în evidență comportarea 
toasă pe care au avut-o pînă ' ."
ite din categoria C. Astfel, în seria I Constructorul 
la, care la un moment dat a * 
ocul al doilea la egalitate de puncte (doar golave- 
I le separă) cu Siderurgistul Galați, care vine din

acum formațiile pro-

condus plutonul, este

categoria A. în seria a Il-a, Recolta Cărei, și ea promo
vată, se află în frunte, la două puncte diferență de 
Știința Timișoara. Tot în această serie, Vagonul Arad, 
fostul lider din campionatul trecut al seriei Vest este 
pe locul 5, în timp ce în prima serie C.F.R. Roșiori 
ocupă poziția a 9-a. Și Vagonul și C.F.R. au locuri bune 
dacă ținem seama că au activat în categoria C.

în încheierea acestor scurte considerații să arătăm că 
după ce a luat un start... vijelios, Unirea R. Vîlcea a 
pierdut teren prețios în ultimele etape (seria I), iar 
C.F.R. Timișoara (seria a Il-a) va trebui să muncească 
foarte mult în retur pentru a scăpa de „lanterna" pe 
care o deține în prezent.

SERIA I poartă. în această

INTERNAZIONALE SOSEȘTE AZI 
IN CAPITALĂ

noștri au o carte de vizită 
Este suficient să arătăm că 
clștigătoarea ultimei ediții 
și a „Cupei intercontinen-

F.R. PAȘCANI - METALUL TÎR- 
<TȘTE (2—0). Ambele formații au 
zat faze spectaculoase, mult aplau

de public. Victoria gazdelor este 
tată. De altfel, C.F.R. a mai ratat 
'a ocazii clare.

tuațiile avute la
parte a jocului bucureștenii au fost 
mereu peste adversar, dar n-au putut 
realiza mai mult pentru că pe de o 
parte, atacantul Păiș — către care s-au 
îndreptat majoritatea baloanelor — a 
fost foarte greoi, iar pe de alta oaspeții 
s-au apărat foarte organizat. Golul în-

adjudece victoria prin golurile înscrise 
de Petchowschi in min. 49 
tru oaspeți a înscris Kiss 
(Șt. lacob — coresp.).

și 77. Pen
in min. 86.

C.F.R. TI-.4.S.A TG. MUREȘ —
MIȘOARA (3—0). Joc de bună fac
tură tehnică. Golurile au fost înscrisePunctele au

Mai iute decît propriul său apărător (Urseanu), portarul Ojoc respinge balonul, rezolvînd o situație critică la poarta 
sa. (Fază din meciul Știința București —Flacăra Moreni 2—0)

Foto : I. Mihăică

Joi, pe stadionul „23 August" din 
Capitală, echipa noastră campioană — 
Dinamo București — susține meciul re
tur cu formația milaneză internazio- 
nale în cadrul „Cupei campionilor eu
ropeni".

Oaspeții 
valoroasă. 
Inter este 
a „C.C.E." 
tale”.

De aceea, în ciuda avantajului de 6 
goluri, echipa lui Herrera, care cuprin
de numeroase nume sonore (Malatra- 
si, Mazzola, Domenghini, Corso etc.), 
va căuta să-și confirme prestigiul și 
Ia București, realizînd un joc valoros. 
De altfel, Herrera a și declarat după

meciul cu Dinamo de la Milano eă 
Internazionale va arăta la București 
un fotbal de înaltă ținută.

Așteptăm ca și echipa noastră cam
pioană să arunce în lupta sportivă 
toate resursele ei, pentru o comportare 
bună.

Internazionale sosește azi în Capi
tală însoțită de numeroși ziariști și 
turiști italieni. In întilnirea de joi 3 
decembrie echipa milaneză va alinia.— 
probabil — următoarea formație: 
Sării — Burgnich, Malaxași — Tag
ain, Guameri, Picchi — Jair, Domen
ghini. Mazzola, Corso, Petro.

Reamintim că partida, va fi condusă 
de arbitrul 
chojanis.

austriac Demetrius Wla-

Program cu premii la meciul
Dinamo-Internazionale

Cu prilejul meciului de fotbal Di
namo București — Internazionale Mi
lano din cadrul „C.C.E.", ziarul nostru 
editează, în colaborare cu I. S. Loto- 
Pronosport un program, în 16 pagini, 
cuprinzînd știri și reportaje din istoricul 
„C.C.E.", prezentarea celor două echipe, 
date asupra jucătorilor, caleidoscop, 
varietăți, umor, caricaturi.

1. S.' LOTO-PRONOSPORT oferă în 
mod gratuit posesorilor de programe 
(care vor fi numerotate) prin tragere la 
sorți, premii excepționale, constînd din:

UN CEAS DEȘTEPTĂTOR
UN STILOU „MONT ‘ 
DOUA
DOUA

CHIN"
DOUA

MARI
DOUA

MICI
CINCI

SERVICII DE 
SERVICII DE

BIBELOURI

BIBELOURI

SCRUMIERE

UN APARAT RADIO

Meci restanță, mîine la Arad în cam
pionatul categoriei A : se întîlnesc — 
într-un meci deschis oricărui 
echipele U.T.A. și RAPID 
REȘTI.

In vederea acestei partide 
textiliștilor din Arad s-a antrenat du
minică dimineață jucînd în „familie" 
timp de două reprize a 30 de minute.

rezultat— 
BUCU-

formația

BLANC"
CAFEA
APA „ARLE-

ILIE-PRONO,

ILIE-PRONO,

EMAILATE

Rezultatele tragerii premiilor 
de I. S. LOTO-PRONOSPORT 
comunicate în pauza meciului. 
Prețul unui program este de 1

oferite 
vor fi

leu.

la Arad: U.T.A.—Rapid

îzate de Gheghe (min. 6) și Ro- 
;a (min. 40). Bun arbitrajul lui V. 
■nitrescu — București. (C. Enea — 
tsp.).

1HIMIA FAGARAȘ — CONSTRUC- 
?UL BRĂILA (0—1). Joc de slab 
îl, lent, lipsit de spectaculozitate. 
:de;e au dominat, însă acțiunile lor 
fost ușor destrămate de apărarea 

ilenilor. Oaspeții s-au apărat su- 
numeric și au declanșat numeroase 
traatacuri, punînd în pericol poarta 
miei. A înscris Adam (min. 20). A 
dus bine Gh. Dulea — București.

Stoiciu și T. Lancea — co- 
rondenți).

scris în min. 8 a fost realizat în urma 
unei lovituri libere. Mijlocașul Gher
ghina a șutat în mijlocul careului, unde 
Vasilescu a reluat cu capul în gol. In 
repriza secundă, oaspeții au echilibrat 
jocul și au avut cîteva ocazii, pe care 
le-au ratat însă. în min. 85, Rotaru 
(Știința), profitînd de o neînțelegere 
între fundași și portarul echipei din 
Moreni, înscrie cel de al doilea gol.

Trebuie să menționăm că meciul a 
fost condus foarte slab de arbitrul N. 
Bama — Tîrnăveni. El a făcut multe 
greșeli și în plus a eliminat cu foarte 
multă ușurință — în min. 8 — pe 
Rădulescu (Știinta) și Moldoveanu 
(Flacăra).

de Siko (min. 7). Ghcorghe (min. 37) 
șt Gyor fi (min. 85). A arbitrat cu scă
pări V. Popa — lași. (C. Albu — co
resp.).

Miine la Plovdiv

•OIANA CÎMPINA — C.F.R. RO- 
)PI (3—1). în repriza a Tl-a jocul 
slăcut. în această parte a partidei 
ana a avut mai mult inițiativa și a 
■ris de trei ori prin Nanu (min. 46), 
ăială (min. 66) și Nisițjeanu (min. 

. Pentru 
'. (min.
esp.).

oaspeți a marcat Leahe-
75). (C. Virjoghie —

ȘTIINȚA : Manta (Ojocf — Anton, 
Urseanu. Ghegheșan, Radulescu — 
Cicu, Gherghina — Vasilescu, Păiș 
(Sască). Rotaru, Cinrnoavă.

FLACARA : Serbănoiu — Cepolschi 1, 
Dumitran? Albină, 
Cenolschi II — 
Baicu (Popescu),

A.S.M.D. SATU MARE — C.S.M. 
REȘIȚA (4—0). Meci foarte disputat 
din primul și piuă in ultimul minut 
de joc. Cu toate că gazdele au cîștigat 
la scor, A.S.M.D. a trebuit să depună 
eforturi serioase pentru a străpunge 
apărarea reșițenilor. Trei din cele pa
tru goluri au fost marcate din ac
țiuni spectaculoase pentru crearea că
rora fotbaliștii sătmăreni au muncit 
mult. Punctele au fost realizate de Me- 
saroș (min. 22 din 11 m), Teodosiu 
(min. 33 și 70) și Naghi (min. 78). 
A arbitrat corect M. Bădulescu — O- 

, radea, (A. Verba — coresp.).

Petrolul — Lokomotiv
Miine se dispută la Plovdiv, meciul 

retur 
guri” 
motiv 
prima 
toria 
1-0.

din cadrul „Cuoei orașelor tîr- 
dintre Petrolul Ploiești și Loko- 
Plovdiv. După cum se știe, 
întîlnire s-a terminat cu vic- 

echipei ploieștene cu scorul de

★
REZULTATE DIN CAMPIONATUL 

REPUBLICAN DE JUNIORI

GALAȚI — METALULITTINTA
CUREȘTI (3—0). Deși — în cîmp 
a jucat de la egal cu gazdele iar 

■ori au dominat mai mult (repriza 
T-a). Metalul a fost învins datorită 
ficacilății liniei de atac. Știinta a 
at simplu. înscriind două goluri pe 
itraatac (Nearni — min. 10 și Găi- 
u — min. 17). Cel de al treilea 
let a fost înscris de Neapu (min. 
'. în min. 71 Tudor Gheorghe (Me
ri) a fost eliminat pentru lovirea 
/erșarului. Corect arbitrajul lui. O. 
msa — Craiova (Gh. Arsene și
Ștefănescu — coresp).

SERIA

lordache — Frîncu, 
Moldoveanu, La'.u, 
Tisler.

C. DUMITRIU

A ll-a

DINAMO BACAU — TRACTORUL 
,’AȘOV (6—1). Terenul desfundat a 
■ut ca nivelul meciului să fie medio- 
I. Au marcat: Unguroiu (min. 1). 
am (min. 3 și 40). Matei (min. 62 
74) și Petrovici (min. 29). respectiv, 
ripoi (min. 65 din 11 m). în min. 87 
arin (Tractorul) a ratat o lovitură 

la 11 m. (Jlie lancu — coresp. 
jional).

ȘT1INȚA BUCUREȘTI — FLACA- 
\ MORENI (2—0). Victoria gazde- 
• este meritată și ea putea fi obti- 
ită la un S’or mai mare dacă în prima 
priză studenții ar fi concretizat si-

RECOLTA CARE! — MINERUL 
LUPENI (2—0). Și în ultima partidă 
a turului echipa gazdă a dat dovadă 
de o comportare bună, învinglnd fo-- 
mafia minerilor care s-a apărat foarte 
bine. Timp de peste o oră fotbaliștii 
mineri s-au grupat în fata porții lor 
și au opus o serioasă rezistență ata- , 
canților Recoltei. Scorul intîlnirii a 
fost stabilit în numai trei minute: Ro- 
honi — min. 73 și Pete — 75. (Tr. Sî- 
laghi — coresp.).

JIUL PETR1LA - GAZ METAN 
MEDIAȘ (2—/). în ciuda terenului 
desfundat, ambele formații au reușit 
să ofere spectatorilor numeroase faze 
clare de fotbal. Victoria a revenit gaz
delor care au creat mai multe acțiuni 
de atac. Golurile Jiului le-au marcat 
Peronescu (min. 38) și Martinovici 
(min. 63). De semnalat că atacantul 
Libardi (Jiul) a ratat in repriza 1 o 
lovitură de la 11 m. A redus 
Zanca in min. 49. A condus 
bitrul bucuresteăn A. Bentu. 
mora și St. Băloi — coresp.).

CLUJEANA — C.S.M. SJB1U 
(1~1). Clujenii au fost la un pas de 
a pierde o partidă în care au dominat 
majoritatea timpului. Scorul a fost 
deschis în min. 34 de către oaspeți 
(Cornșa a înscris cu capul un gol de 
toată frumusețea). Gazdele au egalat 
dintr-o lovitură de pedeapsă in min. 
80 prin Soos. (T. Bara — coresp.).

Prima parte a campionatului repu
blican de juniori s-a încheiat ieri, o 
dată cu ultimele partide disputate în 
seriile IV și IX. Iată cîteva din rezul
tatele înregistrate :

Metalul Tîrgoviște — Tehnometal 
București 2—0 (2—6), Arieșul Turda — 
Unirea Dej 3—0 (neprezentare), A.S.A. 
Tg. Mureș — A. S. Aiud 2—0 (2—0), 
Poiana Cîmpina — Metalul București 
0—0.

din scor 
bine ar-
(1. Za-

VAGONUL ARAD — A. S. CUG1R 
(2—1) D- mă o repriză egală, gazdele 
se pun serios pe treabă și reușesc să-și

După cum ne informează coresponden
tul nostru Ștefan lacob, în primele 30 
de minute textiliștii au jucat între ei, 
iar în următoarele au avut drept spa- 
ring-partener echipa de juniori.

Manifestînd o bună dispoziție în ur
ma victoriei repurtată duminică la Plo
iești, rapidiștii au uitat repede de obo
seala acumulată la sfîrșitid acestei difi
cile partide și s-au antrenat ieri în pă
durea Băneasa. A fost o ședință de pre
gătire, natural, foarte scurtă, constînd 
din ușoare exerciții fizice și o ...miuță... 
printre copaci. A participat întrec Iotul 
de jucători, mai puțin Greavu și Kraus, 
accidentați în meciul de la Ploiești, pre
cum și C. Dan, ținut pe tușă din mo
tive disciplinare. Antrenorii Valentin 
Stănescu și Victor Stănculescu nu s-au 
fixat încă asupra formației care va fi 
aliniată la Arad.

Piticii de la tractorul
pe primul loc

Cu detenta-i cunoscută, Greavu a cîștigat duelul aerian cu atacanții ploieștem, 
lămurind o situație critică la poarta Rapidului

Foto . M. Popescu-Ploiești

Intr-unui din numerele trecute ale 
ziarului nostru am amintit despre în
trecerea piticilor brașoveni. De curind 
campionatul orașului Brașov la pitici 
a luat sfîrșit în prima să parte, ur- 
mînd ca In primăvara anului viitor să 
se desfășoare returul.

Pe primul loc este echipa de pitici 
a clubului Tractorul, pe care o pregă
tește prof. Alex. Muta și care a reușit 
să termine prima parte a competiției 
fără să cunoască ihtrîngefea. Lotul de 
pitici cuprinde copii din clasele 5—8, 
marea majoritate numai cu note 9 și 
10, ceea ce constituie un stimulent 
pentru ei și pentru toți tinerii care 
participă la întreceri, lată lotul folosit 
de Tractorul în jocurile susținute: Albu 
(Lucaci) — Constanda, Florescu, 
Daicu, Cojocaru. Sasu, lonescu, Su- 
roiu, Gherman, Lt’nșan, Czintos, Pop, 
Neagușevschi și Maravela.

Iată și clasamentul competiției:

partea cluburilor și asociațiilor respec-

1. Tractorul 6 4 2 0 13: 3 10
2. Luceafărul 6 3 1 2 13: 8 7
3. Constructorul 6 2 2 2 13: 7 6
4. Ancora 6222 10:13 6
5. Steagul roșu 6213 13:10 5
6. S.S.E. 6213 12:20 5
7. Predealul (Predeal) 6114 4:17 3

Menționăm faptul că întrecerea s-a
bucurat de un sprijin deosebit d;n

C. GRUIA
coresp. reg.

SPORTUL POPULAR
Nr 4566 poq a 5-a



In „Cupa de toamnă44 „Cupa Olimpia" Multe descalificări

In valoros record republican
la pistol sport

li'mpia), a realizat o cifră egală cu 
vechiul record. S-au mai înregistrat 
noi recorduri Ia pistol sport pe echipe 
(Olimpia) 2228 p și la armă liberă 
3x20 focuri senioare (Știința) 1634 p.

Rezultate: pistol sport 60 focuri: 
1. L. G1UȘCÂ (Știința) 586 p — nou

Comis-ia orășenească de specialitate 
a organizat sîmbătă și duminică, pe 
poligonul Dinamo din Capitală, un con
curs dc tir dotat cu „Cupa de toamnă". 
S-au tras probele de pistol precizie, 
pistol sport și armă liberă calibru re
dus 3x26 focuri seniori și senioare. Cu ......................
acest prilej, au fost corectate patru re- record al R.P.R. (vechiul record 576 
corduri republicane, unul dintre ele, p); 2. V. Atanasiu (Steaua) 577 p; 3 

. r.._j j. _ Flamaropol (Olimpia) 576 p. P/s.
toi precizie: 1. I. Pieptea (Olimpia) 
550 p; 2. T. Jeglinschi (Dinamo) 549 p; 
3. Al. Dumitriu (Steaua) 544 p. Armă 
liberă calibru redus 3x20 jocuri, se
niori: 1. M. Antal (Știința) 566 p; 
2. D. Becea (Știința) 561 p; 3. M. Ru- 
sescu (Steaua) 553 p. Senioare: 1. 
Ioana Soare (Știința) 549 p; 2. Maria 
Ignat (Steaua) 548 p; 3. Aurelia 
Schafer (Știința) 537 p.

Ctasament general: 1. Olitrțpia 6 p; 
2. Știința 9 p; 3. Dinamo W’ p; 4. 
Steaua 16 p; 5. S.S.E. 17 p.

cel de la pistol sport, fiind de o valoa
re excepțională. Talentatul trăgător L. 
Giușcă (Știința) a reușit performanța 
de 586 p, cifră superioară cu 10 puncie 
vechiului record al țării. De altfel, 
vechiul record a fost depășit și de con
curentul V. Atanasiu (Steaua) care a 
totalizat 577 p, iar M. Flamaropol (O-

A apărut
revista

Duminică dimineața, în împrejurimile Ca
sei de cultura- a raionului Tudor Vladimi- 
rescu, s-a disputat circuitul de marș orga
nizat de clubul sportiv Olimpia cu parti
ciparea a peste 60 de concurenți din aso
ciațiile și cluburile sportive Viitorul, S.S.E.
1, Olimpia, Metalul, Grivița Roșie, Dinamo, 
Steaua și Surdo-muți. Spectatorii au aplau
dat In Piața Vitan la „scenă deschisă' pe 
cîștigătorii celor trei probe disputate. Un 
cuvînt de laudă mărșăluitorilor de la Vi
itorul și S.S.E. I care s-au prezentat în 
mare număr și temeinic pregătiți. In schimb 
Steaua a prezentat doar un singur concu
rent. Rezultate tehnice :

9 Km — SENIORI: 1. Leonida Caraiosi- 
foglu (Dinamo), 2. I. Bogdan (Metalul), 3 
V. Such (Steaua), 4. V. Furnică (Dinamo), 
5. I. Urse (Met), 6. D. Chiose (P.T.T.), 7. 
V. Teodosiu (P.T.T.), 8. C. Gheorghe (Di- 
nâmo), 9. N. Minea (Dinamo), 10. Ilie Mol- 
dpvan (Olimpia), PE ECHIPE: 1. Dinamo 11 p;
2. Metalul ~
— 6 KM : 
Odobasian 
limpia), 4.
Marinescu , ,, , ,
I). PE ECHIPE : Olimpia 8 p, S.S.E. I 13 p 
JUNIORI ȘI COPII — 3 KM : 1. Gh. Petre 
(S.S.E. I), 2. Gh. Budulac (Viit.), 3. C. 
Tulic (Olimpia), 4. V Bulican (Olimpia), 5. 
N. Tudor (Viit.), 6. P. Colțea (Olimpia), 7. 
D. Gavrilescu, 8. Eugen Odgon (Olimpia), 
9. T. Berechet (Viit.), 10. V. Dobriță (Olim
pia). PE ECHIPE : Olimpia 13 p. Viitorul 
16 p, S.S.E. I 21 p, Dinamo 34 p. Metalul 
39 p.

NICOLAE D. NICOLAE
coresp.

Î5 p, 3. P.T.T. 19 p. JUNIORI 1
1. N. Brînzan (Metalul);
(Olimpia), 3. I. Constantin (O- 
N. Rînceanu (Gr. Roșie), 5. 
(S.S.E. I), 6 -

2. s.
v.

C. Ghețu (S.S.E.

în penultima etapă la ..libere
întrecerile de lupte libere din 

drul campionatului republican seria A 
s-au desfășurat numai în provincie. 
Corespondenții noștri ne-au relatat că 
partidele au corespuns numai parțial, 
deoarece în unele localități s-au sem
nalat defecțiuni. La Arad, de pildă, 
C.F.R. Timișoara a pierdut prin nepre
zentare deoarece a avut lipsă un spor
tiv, iar un luptător nu a făcut greu
tatea. Același lucru s-a petrecut cu 
formația Mureșul Tg. Mureș. Astfel, 
numărul echipelor amenințate de re
trogradare a crescut. Dar, nu acesta 
este lucrul principal. Considerăm că 
este necesar ca secțiile respective să 
ia măsuri serioase împotriva antre
norilor care manifestă lipsă de 
pundere.

Iată relatările corespondenților :

ca-

răs-

■a

rești — Mureșul Tg. Mureș 16—0 (ne- 
prezentare).

C. OLARU — coresp.

ODORHEI (prin telefon). întrece
rile s-au soldat cu o surpriză: Di
namo București a întrecut redutabila 
formație brașoveană Steagul roșu. 
Dintre sportivi s-au remarcat I. Tobă 
și C. Drăgulin (Progresul), I. lancău 
și I. Herman (Steagul roșu), D. Fo- 
caru (Dinamo). Luptătorii Al. Chircă 
(Dinamo) și I. Voicu (Steagul roșu) 
au fost descalificați pentru compor
tare nesportivă pe sailea (în loc să 
lupte ei mai

Rezultate:
Brașov 8—6 
Steagul roșu

„SPOR T'66

< A apărut nr. 22 al revistei ilus- 
J trate „SPORT" din al cărui cu- 
4 prins vă recomandăm :
Â
, • Campioana olimpică Mihaela
1 Peneș relatează...
| • FOTBAL : Internazionale Mi-
i lano. Clasamentul categoriei A 
; în... litere. Portret Hașoti. Povestea 
. lui Alfredo di Stefano (partea a
1 treia)
i • RUGB1 : Fotocronica meciu-
• lui Romînia — R. F. Germană.
/ • Baschetul la J.O. comentat
i de un arbitru romîn.
’ • lașul sportiv.
, « Sportul și literatura, de prof.
1 Virgil Ludu
\ • Fotocronica sport.
• e Un bogat și interesant Ma-
i gazin sportiv.

Cumpărați chiar astăzi acest in
teresant număr de la orice chioșc 
de difuzare a presei.

Echipa Clubului sportiv școlar București— 
campioană republicană de juniori

Pășălan — lonescu St., Rădulescu 
V. Clement.

Partida a fost condusă de Bernard 
Marie (Franța), care a ținut cu acest 
prilej o veritabilă lecție de arbitraj. 
După meci, Bernard Marie ne-a de
clarat : „Tinerii rugbiști antrenați de 
Cornel Munteanu au arătat că stă- 
pinesc foarte bine tehnica sportului cu 
balonul oval. De asemenea, tactic, 
ei s-au orientat excelent, făcîndu-și 
„șah mat" adversarii. După părerea 
mea, campioana de juniori a Romi- 
niei ar putea face față oricărei echipe 
similare din țara noastră, ca și din | 
alte țări, in care rugbiul cunoaște o | 
puternică dezvoltare, li felicit pe cam- j 
pioni și le doresc mult succes șz in I 
viitor". •

LUGOJ (prin telefon). Gazdele s-au 
prezentat bine învingînd cu scorul de 
8—6 pe Rapid București. Spectatorii 
au rămas surprinși de atitudinea an
trenorului din Tg. Mureș, care a pre
zentat numai cinci sportivi, echipa fi
ind astfel descalificată. (Restul luptă
torilor rtu au reușit să facă greutatea).

Rezultate: A.S.M. Lugoj cu Rapid 
București 8—6 și cu Mureșul Tg. Mu
reș 16—0 (neprezentare). Rapid Bucu-

mult s-au bătut).
Dinamo cu Steagul roșu 
și cu Progresul 12—4.

—- Progresul 11—5.

I. și B. BARTHA —

REȘIȚA (prin, telefon). 
bună pregătire tehnică au 
sportivii de la Steaua.

Rezultate: Steaua 
Brașov 
14—2. 
Brașov

coresp.

Cea mai 
dovedit-o

cu
C.S.O.

Rulmentul
16—0 și cu C.S.O. Reșița 

C.S.O. Reșița 1— Rulmentul 
7-7.

Finala campionatului republican de 
juniori a pus față în față formațiile 
Clubului sportiv școlar București și 
C.S.AJ. Sibiu. Comportîndu-se exce

lent, tinerii rugbiști pregătiți de an
trenorul Cornel Munteanu au cîștigat 
la un scor astronomic : 54—3 1

Partida a fost tot timpul la discre
ția rugbiștilor-gazdă care, prin ac
țiuni rapide, la mînă, au înscris a- 
proape de cîte ori au vrut. O men
țiune : punctele au fost realizate de 
14 din cei 15 jucători ai 
vingătoare... C.S. Școlar a 
mătoarea formație: Oprea 
Constantinescu, Dumitru, 
lonescu Ad., Rădulescu II 
lenco, Onuțiu,

echipei în-
aliniat ur-
— Braga,
Chiciu —
— Gavri-

Drăgan — Stoleriu,

5 de X, 3 de 1 și 4 de 2 la Pronosport
Pronosportul continuă seria con

cursurilor cu mari surprize. La cel 
de alaltăieri, duminică 29 noiembrie, 
numai trei echipe gazde au reușit 
să termine învingătoare. In rest 4 
victorii ale oaspeților și 
de' egalitate.

Iată acum programut 
Pronosport de duminică 6 decembrie 
1964 :

5 rezultate

concursului
a tract ie 
hotare.

Categoria tr II-a : 1 varianta a 42.854 lei; 
3 variants a 17.854 lei ; Categoria a ITI-a : 
28 variante a 2.746 lei ; Categoria a IV-a : 
281,4 variante a 351 lei; Categoria a V-a: 
918 variante a 107 lei ; Categoria a Vl-a : 
5.218,9 va.rian.te a 26 lei.

Report categoria I : 68.764 lei.
Premiul de 25 000 lei revenind unei va

riante de categoria a II-a, va fi tras la 
sorți miercuri 2 decembrie 1964 la tragerea 
din str. Doamnei nr. 2.

I. PLĂVIȚU — coresp.

!-HS^EÂDayR“-OR
LUNACA0 E OR 
LUNACAD “ OR

Rapid—Farul
Dinamo București—C.S.M.S.
Monaco—Toulon
St. Etienne—Sochaux
Lille—Valenciennes
Strasbourg—Toulouse
Alessandria—Modena
Brescia—Spal
Lecco—Palermo
Napoli—Venezia
Tricst'na—Parma
Regg i a n a —Padova

Iași

Premiile concursului special Prono
sport nr. 47 din 22 noiembrie 1964:

Categoria I : 180,6 variante a 513 
lei, categoria a II-a ; 2846,6 
a 39 lei, categoria a 
variante a 10 leâ.

Premii suplimenta.^
a 162 lei.

IlI-a

571

variante
15 609,1

varianta

SPORTEXPRESUL,
venit obișnuit în fiecare trimestru, 
anunță premii deosebit de atractive 
și în trim. IV./964.

concursul de-

In fruntea premiilor oferite de ul
timul concurs special SPORTEXPRES 
al anului, se situează :

30 autoturisme de diferite mărci 
după cum urmează : 9 „Moskvici"; 3 
„Skoda—Octavia"; 3 „Wartburg" limu
zină standard ; 9 „Fiat 600“ ; 
bant-Combi“.

De asemenea un punct de 
îl constituie excursiile peste
Ele sînt în număr de 90 — în R. S. 
Cehoslovacă și R. D. Germană —- 
pe itinerarul : București — Praga — 
Drezda — Berlin — Leipzig cu vizi
tarea Tîrgului de mostre din acest 
oraș.

In afara acestor excepționale pre
mii mai cităm : motociclete, motore
te, televizoare, frigidere, mașini de 
spălat rufe, magnetofoane și altele. 
In total 34 440 de premii în obiecte 
și bani.

Un sfat demm de luat în conside
rație este acela de a vă cumpăra bi
letele din vreme pentru a putea par
ticipa cu cît mai multe șanse la con
cursul Sportexpres trim. IV, ultimul 
al anului în curs.

• Miercuri 2 decembrie a.c., la ora 
18, în sala din str. Doamnei 2, Bucu
rești, înaintea tragerii concursului 
Pronoexpres, va avea loc tragerea 
din urnă a premiilor suplimentare 
de la concursul special Pronosport.

PBONOEXPBES

Premiile concursului Pronoexpres m. 48 
din 25 noiembrie IS64.

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport. UMACADOURILOR

DE LA I. E. B. S.
• Pentru jocul de fotbal DINAMO 

BUCUREȘTI — INTERNAZIONALE 
MILANO din 3 XII de pe stadionul 
,.23 August , ultimele bilete se găsesc 
de vînzare la casele din str. Ion Vidu, 
Pronosport calea Victoriei nr. 2. și de la 
stadioanele Republicii, Dinamo și „23 
August".

SPORTUL POPULAR
Pag. a 6-a Nr. 4566

• Patinoarul artificial din parcul „23 
August" este deschis pentru patinaj 
public joi și sîmbătă orele 17—19 și 
duminică orele 10—13 și 15—17. Se 
închiriază ghete cu patine.

• La patinoar funcționează un curs 
do inițiere în patinaj pentru copii în
tre 6—14 ani. înscrieri la patinoar.

• La bazinul acoperit Floreasca
funcționează cursul de inițiere la înot 
pentru copii. înscrieri, în limita locuri
lor disponibile, se fac la bazin. I Filmul a obținut Premiu! Special al juriului la cel de al XXV-lea Festival internațional al filmului de la Veneția



N COMPLETAREA CRONICII DE LUNI
iată explicația înfrîngerii liderului. 
Kohn, Rondoroși (Voința) și Popa 
(Progresul) au fost cele mai bune de 
pe teren. D. Rădulescu (București) a 
arbitrat bine. (M. POPESCU și ȘT. 
ION ESCU — corespondenți).

SIMERIA. — Corvinul Deva — Sa
nitarul Tg. Mureș (F) 3—2. Meci de 
'luptă, joc de bună calitate. S-au re
marcat : Cișmașu și Pleian de la Cor
vinul, Niculesctt și Fodor de la Sani
tarul. (ER. STR1MBE1 — coresp.):

IN URMA PARTIDELOR DE DU
MINICA, exceptînd pe unul din lideri, 
echipa masculină Știința Brașov, și pe 
ambele codașe, toate celelalte formații 
și-au schimbat locurile în clasament. 
Iată cum arată clasamentele la ora 
actuală, după patru etape. Intre pa
ranteze — locurile ocupate de echipe 
înaintea jocurilor de alaltăieri.

DUPĂ MECIUL CU FRANȚA

relia Căunei (Penicilina Iași) pune 
t la FI. roșie București

la încercare blocajul voleibalistelor 
Foto : T. Roibu

ÎUCUREȘT1. — Cele două meciuri 
Capitală ale etapei de duminică a 

npionatului categoriei A seria a 
i s-au desfășurat, cum se știe, la 
îamo. Superioară din multe puncte 
vedere altora, sala Dinamo prezintă 
idiții organizatorice demne de o 
’.dă bună : curățenie, ordine, stație 
radioamplificare și tabelă de mar- 
funcfionînd normal. Un singur in- 

rvenient, dar de loc lipsit de impor- 
iță, care se cere grabnic remediat, 
i ales că nu este sesizat pentru pri- 

oară. Este vorba de lumina neco- 
■punzătoare, care îngreunează atît 
Ătorilor cit și arbitrilor vizibilitatea, 
special la meciurile ce se joacă în 

tsuI zilei. Aceasta, în largă măsură 
i cauza modului defectuos în care 
it montate draperiile, ele îngăduind 

fascicule de lumină să pătrundă 
teren, și făcînd astfel dificilă întîm- 
larea corectă a mingii.
BRAȘOV. — Știința — Metalul Pi
ti'(M) 3—1. Studenții au învins, 
.ă au nemulțumii spectatorii prin jo- 
I lor lipsit de convingere, manifes- 
d o condamnabilă desconsiderare a 
ursarului. (C. DIACONESCU și 
MAN IU — corespondenți).

CLUJ. — C.S.M. — Electroputere 
aiova (M) 3—0. Gazdele, de la care 

mai buni au fost Ștețan, R. Pop 
Senichirali, au învins comod. De la 
speti s-a remarcat Nițoescu. (ȘT. 
MAȘ — coresp.).
PETROȘENI. — Știința — înainte

Timișoara (M) 3—0. Localnicii au ju
cat la adevărata lor valoare, reușind 
astfel să obțină victoria într-un meci 
care se anunța dificil. (ȘT. BALOiU
— coresp.).

PLOIEȘTI. — Progresul Tlrgoviște
— Voința M. Cioc (F) 1—3. Oaspetele 
foarte decise, „gazdele" foarte slabe,

A

Dinamo București a ciștigat 
și „Cupa Dunării44

Desfășurate sîmbăiă și duminică la 
ăila, întrecerile din cadrul compe- 
iei de volei masculin „Cupa Dună- 
“ au luat sfîrșit cu victoria echipei 
namo București (cîștigătoarea „Cu- 
i Mării Negre" de vineri de la Con- 
mța), care a dispus cu 3—2 de Con- 
uctorul Brăila, cu 3—1 de Știința 
ilați ți cu 3—0 de Farul Constanța. 
: locurile următoare, în ordine: Ști- 
ta Galați, Constructorul Brăila, Fa- 
! Constanța. Cei mai buni jucători 
competiției — Tîrlici și Derzei de 
învingători, Udișteanu de la Știința 

ilați și Ghertinișan de la Construc- 
ftil Brăila,

Începe turneul final
1 campionatului de polo

(Urmare din pag. 1)
valoare tehnică, desfășurat într-o 

•mosferă de perfectă disciplină. In-
ecerile turneului final trebuie să 
>arte amprenta jocului modern, în 
teză, în continuă mișcare, cu șuturi 
ailte și precise.
Tn etapa inaugurală de azi, Steaua 

itîlnește la ora 18 formația Știința 
luj, iar Diriâmo București joacă la 
■a 19 cu Crișul Oradea. Mîine au 
« partidele Dinamo — Știința (ora 
3) și Steaua — Crișul (ora 19).

★
In această săpiămînă se desfășoară 

i lucrările consfătuirii metodice a an- 
■enorilor. In primele două zile dis- 
uțiile vor avea loc în cabinetul meto- 
ic de la bazinul Floreasca după ur
cătorul program: azi (între orele
—11): cuvîntul de deschidere și pre- 
entarea referatului „Probleme teore- 
ice ale metodicii antrenamentului"; 
nîine (între orele 8—13) : „Analiza 
wegătiriilor șî a comportării echipe- 
or în campionatul republican"; „Re- 
erat asupra calendarului sportiv in- 
ern pe 1965 și asupra regulamen- 
elor competițiilor"

considerațiunr cu privire 
la evoluția echipei noastre naționale

Căpitanul echipei franceze, Michel 
Crauste, este unul dintre cei mai cu
noscuți rugbiști, unanim apreciat pe 
arena mondială.

„Și dacă el aproape că nu s-a văzut 
în meciul de la București — cum ne 
spunea ziaristul francez Denis Lalanne 
— iar Spanghero, care în recentul tur
neu din Africa de Sud a zburdat pur ș> 
simplu pe teren, nu a putut de data 
aceasta să miște nici un «degețel», în
seamnă că adversarii au fost cu adevă
rat foarte tari".

Am folosit aceste reflecții pentru a 
reliefa replica deosebită pe care rug- 
biștii noștri au dat-o adversarilor lor 
francezi. De altfel, victoria francezilor, 
extrem de dificilă, a stat sub semnul 
întrebării pînă la fluierul final.

Credem că ceea ce a determinat in
succesul echipei noastre a fost, în prin
cipal slăbirea puterii de șoc a înaintării, 
învinsă în mai toate duelurile direote, 
ca și superioritatea netă a perechii de 
mijlocași francezi, care folosind din plin 
avantajele noului regulament (se creează 
acum un spațiu mult mai mare între li
niile de treisferturi după grămezile or
donate și tușe) au dirijat magistral in
cul, altemînd deschiderile cu șuturi 
lungi în tușă. Și cum majoritatea ba- 
loanelor au fost obținute de oaspeți, 
era firesc ca „deschiderii" să-i revină un 
rol major.

înaintașii romîni ne obișnuiseră să fie 
ei, totdeauna, primii la minge. De data 
aceasta, deși au luptat cu multă dărui
re, ei au fost întrecuți în viteză, în vi
goare. Ce explicații pot fi găsite a- 
cestui fapt oarecum neobișnuit ?

După noi ar exista două cauze prin
cipale. în primul rind: înaintașii își 
verifică posibilitățile în prea puține par
tide grele, care să-i solicite cu adevă
rat. Or, în această privință, francezii 
ne-au fost net superiori, ei avînd la 
activ multe partide cu adversari foarte 
tari.

în al doilea rind, credem că în rîn
durile echipei, a înaintării îndeosebi, se 
manifestă o oarecare stare de oboseală. 
Ea provine nu atît de pe urma unei suite 
de meciuri grele, cît mai ales datorită 
uzurii fizice a unora dintre jucătorii din 
lot. A sosit acum momentul ca antre
norii să treacă cu mal mult curaj la 
întinerirea echipei, la titularizarea unor 
elemente cu mari perspective și posi-

»
bilități — unii dintre ei au și confirmat
— cum ar fi Iliescu, Tuțuianu, Șerban, 
Fugigi etc.

După cum era de așteptat, față de 
formula adoptată de antrenor, linia de 
mijlocași a avut mai mult un rol defen
siv. însă, în lumina modificărilor aduse 
regulamentului, această concepție des
pre compartimentul deschiderii apare 
depășită. Nu mai are ce căuta într-o, 
echipă de rugbi cu pretenții, care vi
zează rezultate mari, jocul demodat, 
bazat exclusiv pe șuturi în tușă. Acesta 
a fost — după părerea noastră — al 
doilea punct slab al reprezentativei Ro- 
mîniei. Lipsa de inițiativă, jocul stereo
tip au devenit în stadiul actual de dez
voltare a rugbiului o frînă în evoluția 
de ansamblu a echipei. Deși n-am be
neficiat de prea multe baloane, totuși 
ele puteau fi mai bine folosite (vrem 
să amintim aici doar de un singur mo
ment, acela din minutul 87 : într-o si
tuație favorabilă, poate hotărîtoare, la 
scorul de 9—6 pentru francezi — cînd 
în fond nu mai era nimic de pierdut — 
Chiriac, deși cu întreaga linie de trei- 
sferturi lansată a șutat inexplicabil în 
tușă). Credem că e bine să amintim că 
am recomandat încă înainte de meci 
promovarea în acest post-cheie a unor 
elemente cu preferință pentru jocul o- 
fensiv. Am sugerat în primul rînd folosi
rea lui Penciu ca mijlocaș la deschidere 
sau a lui Wusek, cunoscuți pentru jocul 
lor curajos, direct. Penciu de altfel s-a 
și intercalat în cîteva rînduri, cu succes 
în stilul său caracteristic, în acțiunile 
ofensive ale liniei de treisferturi. De a- 
semenea, o șansă de a fi titularizat în 
echipă ar fi meritat Giugiuc, jucător 
tînăr și deosebit de talentat, care în 
formația sa, Dinamo, ca.și în reprezen
tativa țării (turneul din R. D. Germa
nă) a dat deplină satisfacție. Dar, an
trenorii au manifestat conservatorism si 
o prudență exagerată, care, după cum 
s-a văzut nu au adus nimic bun în jocul 
echipei.

Meciul cu Franța ne-a arătat, în fine, 
că a sosit momentul să atacăm mai 
mult, să manifestăm mai multă iniția
tivă creatoare atunci cînd balonul este 
în posesia noastră. Jocul trebuie deschis 
cu atît mai mult, cu cît avem acum 
în linia de treisferturi elemente capa
bile să finaleze cu succes acțiunile de 
atac. (Exemplul cel mai convingător — 
încercarea realizată de Wusek, care a 
fost rodul unei asemenea acțiuni ofen
sive, inspirate). Numai astfel vom reuși 
să valorificăm calitățile multor jucători 
cu aptitudini certe de atacanți, cum ar 
fi Dragomirescu, Irimescu, Nica, Ciobă
nel, Wusek, Dragomir și alții.

Rîndurile noastre nu au pretenția să 
fi epuizat toate constatările ce se des
prind după meciul cu Franța. Desigur, 
mai sînt și alte multe învățăminte care 
vor fi luate în discuție, în viitor, pentru 
a sprijini permanenta ridicare a poten
țialului de joc al echipei noastre na
ționale.

Am vrea ca în încheierea acestor 
prime aprecieri, să dăm obișnuitele 
note celor 30 de jucători care au evo
luat duminică :

FRANȚA : Dedieu — 6, Gachassin— 
9, Capdouze — 6, Pique — 5, Darrouy
— 5, G. Camberabero — 9, L. Cam- 
berabero — 8; Crauste — 7, Herrero
— 6, Sitjar — 7; Dauga — 10, Span- 
ghero —8; Gruarin — 7, Menthiller
— 8, Berejnoi — 7.

ROMÎNIA : Penciu — 9; Wusek —9, 
Dragomirescu — 5, Irimescu — 5, Cio
bănel — 7 ; Chiriac — 5, Stănescu — 
7; Moraru — 7, Demian — 7, M. Ru- 
su — 8; Preda — 10, V. Rusu — 7; 
Rădulescu — 8, Ionescu — 6, Dro- 
botă — 6.

MASCULIN
4
4
4
4
4
4
4
4

(1) 1. Știința Brașov
(4) 2. Știința Petroșeni
(5) 3. Semănat. Buc.
(3) 4. înainte Timiș 
“ 5. C.S.M. Cluj

6. Ind. sîrmei C. T.
7. Electro. Craiova
8. Met. Pitești

FEMININ
(2) 1. Penicilina Iași 
(.. - — ■ * --
(1) 3. Progr. Tîrg.
(5) 4. Corvinul Deva

(6) 6. FI. roșie Buc.

(7)
(2)
(6) 
(»)

3 1
3 1
2 2
2 2
2 2
2
1
1

2
3
3

6
5
5

14 3
(3) 2. Voința M. Ciuc 4 3... - --------- _.— 4 3

4 2

1
1
1 

------------------ 2 
(4) 5. Sanit. Tg. Mureș 4 1 3 ------ — •___ « 404

11: 6 238:203 7
10: 6 213:180 7
10: 9 232:241 7
8:10 237:213 6
8: 9 214:235 5
5:12 180:242 4

PREGĂTIRI IN VEDEREA CAMPIONATULUI 
A-SERIA ICATEGORIEI

SIBIU. ■— Pregătirile echipei femi
nine locale C.S.M. în vederea campio
natului categoriei A — seria I, a cărei 
primă etapă se va desfășura la 5—6 
decembrie, a început la 1 septembrie 
și au loc cu regularitate, sub conduce
rea antrenorului prof. Gh. Bodescu. La 
antrenamente iau parte 12 jucătoare, 
care studiază diverse scheme tactice, 
pentru a nu fi surprinse de trecerea 
mîinilor blocajului advers peste fileu, 
admisă de noul regulament. In acest 
scop, adică pentru însușirea temeinică 
a regulilor noi care vor intra în vigoare 
la finele acestei săptămîni, comisia oră
șenească de volei a procedat la pregă
tirea sistematică a antrenorilor și in
structorilor, în cadrul unor lecții specia
le de antrenament.

Revenind la pregătirile echipei C.S.M., 
trebuie notată întinerirea lotului cu 
cîteva elemente de la Școala sportivă de 
elevi, ca de pildă Moșneagu, Vameșiu, 
Reich și Herman, care s-au încadrat 
bine în formație, alături de cele mai 
vechi. (M. LUFUȚIU — coresp.).

CRAIOVA. — în urmă cu doi ani au 
apărut în coloanele ziarului elogii la 
adresa foarte tinerei formații feminine 
craiovene Voința, care obținea frumoase 
rezultate în compania fruntașelor. Anul 
trecut, însă, a urmat o comportare ne
satisfăcătoare și... ultimul loc. Să vedem 
ce a făcut Voința Craiova anul acesta 
pentru campionatul care începe dumi
nică. Pe scurt: săptămînal cîte trei an
trenamente de 90—120 de minute, sub 
conducerea antrenorului R. Zamfirescu, 
dar niciodată cu participarea întregului 
lot de jucătoare. Pe de altă parte, acest 
lot este insuficient: doar nouă volei
baliste, iar în plus sportivele au în
ceput să vină toate la antrenamente 
numai în... ceasul al doisprezecelea 1 
In asemenea condiții, care va putea 
fi în campionat comportarea echipei ? 
(V. SĂNDULESCU — coresp.).

BRAȘOV. — Pregătiri intense, atît 
la echipa masculină Tractorul, cît și 
la cea feminină, Partizanul roșu, reve
nită anul acesta în prima categorie.

Tractorul, care, în afara antrenamen
telor obișnuite, a susținut o serie de

cu Petrolul Plo- 
Mare, precum și 
cu formații din 

campionatul regional, va alinia în apro
piata întrecere un lot în care, alături 
de jucătorii vechi (Fieraru, Bărbuță, 
Szocs, Chinzeriuc, Bălan, Bartha și 
Schmidt), vor apare cîteva nume noi : 
Comarnițchi, C. Popescu, Pruniș, ' Ilieș 
și Schunner. Antrenorul T. Tănase lu
crează asiduu cu întreg lotul, decis să 
asigure echipei o cât mai bună ținută în 
noul campionat.

Pentru echipa feminină Partizanul 
roșu (antrenor — Al. Stanciu), care se 
pregătește și ea cu destulă seriozitate, 
se pune însă problema completării lotu
lui, nu prea numeros la ora aceasta : 
Costin, Iamandi, Frățilă, Stănculescu, 
Suciu, Buga, Gyorgy, Deliu și Torok. 
Pînă la urmă se pare că se va apela la 
echipa de junioare a asociației sporti
ve. Ceea ce nu e rău, dar de ce... abia 
la urmă ? (D. VINTILĂ și C. GRUIA— 
corespondenți).

întîlniri de verificare 
iești și Minerul Baia 
cîteva partide-școală

PĂREREA ARBITRULUI FRANCEZ BERNARD MARIE.
PREȘEDINTELE COMISIEI DE ARBITRI F.I.R.A 

PREZENT LA JOCUL DE LA BUCUREȘTI
9

•»

„Echipele au fost de forțe foarte 
apropiate, astfel incit meciul a fost 
deschis oricărui rezultat, pînă în ul
tima clipă. Dacă ar fi ciștigat rug- 
biștii romîni, desigur că nimeni 'nu 
s-ar fi supărat, într-atît a fost de strîns 
jocul. Desigur, partida nu a fost prea 
spectaculoasă, după părerea mea, pen
tru că cele două echipe au aceeași 
manieră de joc, aceeași viteză de inter
venție și fiecare a simțit că un joc des
chis ar reprezenta un mare risc. De 
aceea nici unul din parteneri nu a vrut 
să ofere adversarului șansa de a cîștiga. 
Am întrebat după joc treisferturile 
franceze de ce nu au atacat mai mult 
și mi-au răspuns că nu au făcut acest 
lucru pentru că dacă ar fi atacat,

deatunci romînii ar fi ciștigat la 20 
puncte. Și invers, dacă atacau romînii 
cu treisferturile, atunci ar fi ciștigat 
francezii la aceeași diferență. Asta din 
cauza vitezei de reacție a celor două 
echipe, care ar'fi profitat de orice ba
lon scăpat.

In ceea ce privește cea de a doua 
încercare, personal aș fi fluierat-o ca 
un „înainte", mai mult prin simplă im
presie, deoarece consider că un jucător 
cînd voleibalează mingea o face în 
general cu tendința de... înainte. Dar, 
eu eram la 80 m de fază și mi-e foarte 
greu să apreciez, în timp ce arbitrul era 
mult mai aproape, astfel incit nu 
poate fi vorba, in ceea ce mă privește, 
de o certitudine"^

D. CALLIMACHI
T. STAMA

L. Camberabero deschide spectaculos. Stănescu va sosi cu o clipă prea tîrziu. Linia noastră de treisferturi pleacă în întimpinarea adversarilor
Eotoi £• Romoșaat



După meciul de rugbi ROMÎNIA—fRANțA
Ecourile presei pariziene

PARIS, 30 (corespondentul Ager
pres, Tudor Vornicu, transmite) :

Ziarele pariziene de luni dimineață 
publică ample relatări de la meciul 
ae rugbi disputat la București, între 
echipele Romîniei și Franței. în zia
rul soortiv „L’EQUIPE", comentato
rul Denis Lalanne scrie: „Victoria 
15-lui Franței la București s-a conturat 
mai greu decît cea asupra 
Springboks. Nu mai poate să 
nici un fel de mister de acum 
asupra 15-lui Romîniei. Cum 
Albaladejo : „Ar trebui o formație foarte 
mare din cealaltă emisferă pentru a 
învinge realmente pe romîni și de alt
fel la ora actuală nu poți să dai nici 
o șansă Irlandei că ar putea să cîș- 
tige ia București. Ca de obicei, Crau- 
ste și coechipierii săi s-au arătat 
foarte modești după această victorie. 
El mărturiseau cît au suferit și cît de 
mult i-a surprins jocul romînilor. Este 
vorba în special de progrese în orga
nizarea jocului pe înaintare, de apă
rare, lucruri care trebuie intr-adevăr 
apreciate".

Jean Denis, trimisu-l special al zia
rului „Le Figaro", subliniază în în
cheierea articolului său: „Rezultatul

echipei 
planeze 
înainte 
spunea

nul, care ne-ar fi satisfăcut fără în
doială, s-a transformat în ultimele mi
nute în succes. Cîte emoții și pentru 
unii și pentru alții!“

In „PARISIEN LIBERE", 
Duthen scrie; „1* 
semăna cu un meci 
cu lovituri puternice 
knockoutul închizînd 
după repriză. Echipa 
tut să fie învinsă de 
dacă fundașul romîn 
mai inspirat în rezolvarea numeroase
lor lovituri de picior, între care cîteva 
erau destul de ușoare". In același ziar, 
alt trimis la București scria„A tre
cut de mult epoca în care meciurile 
Romînia — Franța nu erau conside
rate decît o întîlnire de sfîrșțt de se
zon sau o ședință de pregătire plă
cută înaintea turneului celor 5 na
țiuni".

Ziarul „L’AURORE" scrie în cronica 
sa : „Nu a fost de loc ușor. Diferența 
mică a victoriei echipei franceze de
monstrează că este foarte adevărat că 
formația de rugbi a Romîniei posedă 
toate atu-urile pentru a da o replică 
puternică celor mai buni".

Georges
,Pe scurt, acest meci 

între doi boxeri 
șl care căutau 
garda repriză 

Franței ar fi pu- 
această manieră, 
Penciu ar ti fost

întîlniri internaționale ale handbaliștilor romîni
Handbaliștii romîni au învins pe rînd, 

pe Phonix Essen cu 10—5, pe Frischauf 
Goppingen cu 9—5 și pe Esslingen cu 
6-3.

In cursul turneului său în R.F.G., 
sportivii romîni au susținut 10 meciuri, 
dintre care au cîștigat 8, au terminat 
unul la egalitate și au pierdut unul.

»
ȘTIINTA BUCUREȘTI

ÎNVINGĂTOARE LA ESSLINGEN

Echipa masculină de handbal Știin
ța București și-a încheiat duminică tur
neul în R.F.G. Jucătorii bucureșteni au 
participat la un al treilea turneu-fulger, 
de data aceasta la Esslingen, alături de 
echipele vest-germane Frischauf Goppin
gen (o dată cîștigătoare și de două ori 
finalistă în „Cupa campionilor euro
peni"), Phonix Essen și SV Esslingen.

Știința București a cîștigat acest tur
neu, dispunînd succesiv de toate cele 
trei formații și totalizînd 6 puncte. Fri
schauf Goppingen, clasată pe locul al 
doilea, a realizat 3 puncte.

Dinamo București a
(Urmare din pag. 1)

se 
ne

atac, campioana noastră — fără să 
ridice la valoarea jocului cu care 
obișnuise — a reușit totuși să se im
pună datorită unei mai bune circulații 
a mingii și a legăturii care a existat 
între jucătorii „din afară" și cei care 
hărțuiau permanent pe semicerc, linia 
a doua a apărării echipei Vorwărts

în acest fel, Dinamo s-a dovedit net 
superioară din punct de vedere tehnic 
și tactic, ceea ce a constituit un fac
tor hotărîtor în obținerea victoriei. Da
că însă, diferența de scor a fost uneori 
mică, acest lucru se datorește numai 
faptului că în ceea ce privește pregă
tirea fizică superioritatea a fost de par
tea oaspeților. Ori de cîte ori a slă
bit ritmul, din cauza resurselor fizice 
limitate, echipa Dinamo a fost pusă 
în dificultate de revenirea puternică 
a jucătorilor berlinezi, prompți în a 
profita de aceste momente de cădere 
a handbaliștilor noștri.

îmbunătățirea pregătirii fizice con
stituie un capitol important, asupra 
căruia antrenorul emerit Oprea Vlase 
trebuie să insiste în mod special în 
pregătirile pentru viitoarele întreceri 
internaționale. Nu trebuie uitat nici 
un moment că Dinamo București re-

IUGOSLAVIA : Dinamo Zagreb la 
egalitate cu Radnicki

fost progrct- 
Dittamo Za-

scrisoare diw Belgrad Dinamo Zagreb, o echipă valoroas
Cluburile Dinamo Zagreb și Steaua 

București au căzut de acord ca dubla 
întîlnire a echipelor lor de fotbal, con
tend pentru „Cupa cupelor", să se des
fășoare în zilele de 9 decembrie (la 
București) și 16 decembrie (la Zagreb).

La Zagreb, întîlnirile cu Steaua sînt 
privite cu toată seriozitatea, echipa ro
mînă bucurindu-se în Iugoslavia de un 
frumos renume. Cred că Dinamo Zagreb 
este mai puțin cunoscută în Romînia, 
din care cauză consider că o scurtă pre
zentare a acestei formații va fi bineve
nită pentru iubitorii fotbalului din R. P. 
Romînă.

Alături de Steaua roșie și Partizan 
din Belgrad, precum și de Hajduk din 
Split, Dinamo Zagreb a alcătuit întot
deauna în ultimii ani un cvartet din care 
a fost desemnată campioana Iugoslaviei. 
De altfel, înseși performanțele lui Di-

ceastă formație, poate mai mult decît 
altele, a fost supusă unui pronunțat 
proces de întinerire. Din lotul echipei 
nu mai fac parte așii fotbalului iugo
slav Trnkovici (care a susținut 52 de 
meciuri în reprezentativa Iugoslaviei), 
Lipoșinovici (14), Knez (14), Passioha 
(9) și alții. Din vechea generație au mai 
rămas doar Jerkovici și Matuș. Locul 
„bătrânilor" a fost luat de fotbaliști ti
neri, talentați, care au reușit în mare 
măsură să se ridice la valoarea pre
decesorilor lor. Așa se face că marea 
majoritate a jucătorilor care evoluează 
la Dinamo Zagreb fac parte din echipe
le reprezentative iugoslave — A, B și de 
tineret.

Formația de bază a lui Dinamo, ali
niată de regulă în partidele de campio
nat, este următoarea: Skorici (compo-

rici, Mesik, Ramljak, Puljocan, Kasun 
viei, Belin, Kobesciak, Lamza, Jerl 
viei, Matuș, Rora. După cum se ve 
lipsește Zambata. Intr-adevăr, el nu 
putea juca Ia București, deoarece 
meciul cu Olimpiakos Pireu (Grecia), < 
cadrul „Cupei cupelor", el a fost < 
minat de pe teren cu trei minute îi 
inte de sfîrșit, fiind astfel suspenc 
pentru un joc.

în legătură cu întîlnirile dintre Stea 
și Dinamo Zagreb, căpitanul echi| 
din Zagreb, Drajen Jerkovici, ne-a sț 
următoarele : „Sperăm ca duhla no< 
tră confruntare să ofere publicului c 
București fi Zagreb satisfaefia viziunii 
unor partide de bun nivel tehnic, t 
disputate. Cred că echipa care se 
califica pentru turul următor va fi c 
semnată pe stadionul din Zagreb, 
meciul retur".

ASTĂZI — MECI LA NOVISAD

lată echipa Dinamo Zagreb, după o partidă de campionat. De la stingă la 
dreapta : Jerkovici, Zambata, Skorici, Belin, Rora, Kasumovici (sus); Ramljak, 

Matuș, Mesik, Pucan, Kobesciak (jos)

In continuarea turneului, handbaliștii 
romîni au plecat ieri dimineață cu avio
nul la Belgrad, de unde și-au continuat 
drumul la Novisad, pentru meciul de 
astăzi cu o selecționată iugoslavă.

debutat promițător
prezintă un nume cu mare rezonanță 
în arena internațională a handbalului, 
ceea ce implică obligații în pregătire 
și comportare. Sperăm că sezonul in
ternațional actual, în care dinamoviștn 
au pășit cu dreptul, ne va oferi cît 

a constata că ei 
bun renume, cu

mai des prilejul de 
nu-și dezmint acest 
cerit pe merit.

G. A.

namo Zagreb atestă clasa sa ridicată, 
în anii de după eliberarea tării, fotba
liștii din Zagreb au intrat în posesia a 
șase trofee prețioase : de trei ori ei au 
cucerit campionatul Iugoslaviei (1947— 
1948, 1953—1954, 1957—1958), iar
„Cupa Iugoslaviei" a poposit la Zagreb 
tot de trei oii (1951, 1959—1960 și 
1962—1963). In sezonul trecut Dinamo 
Zagreb a ocupat la sfîrșitul campiona
tului locul doi, după Steaua roșie. în 
campionatul în curs de desfășurare, 
Dinamo Zagreb se află după 11 etape 
pe locul doi în clasament, cu 16 punc
te, după Partizan Belgrad (18 p).

Cîteva cuvinte și despre lotul echi
pei Dinamo Zagreb. In ultimii ani a-

nent al echipei reprezentative A), Mesik, 
Ramljak (B), Belin (A), Kasumovici, Ma
tuș (A), Kobesciak (A), Zambata (A), 
Jerkovici (A), Lamza (A), Rora (tineret). 
Antrenorul echipei este Vlatko Konie- 
vod, director tehnic — Milan Antolko- 
vici, consilier special — Franio Volf, în 
trecut toți componenți ai reprezentativei 
de fotbal a Iugoslaviei.

Formația pentru meciul de la Bucu
rești nu a fost alcătuită. Dar este aproa
pe cert că în capitala Rotnîniei, Dinamo 
Zagreb va alinia următorul „11“ : Sk<ț-

VLAST1MIR IGNATOVIC 
corespondentul nostru la Belgrad

Tmerele baschetbaliste romîfu 
învingătoare in R. P. Ungară

BUDAPESTA 30 (prin telefon), 
cel de al doilea joc disputat în c 
drul turneului din R. P. Ungară, sel 
ționata de tineret a Romîniei a o 
ținut o prețioasă victorie întrecîi 
formația de tineret a țării gazdă ( 
care au evoluat pivotul Ratva 
Bakk, Turoczy, Toth și Elok 
din echipa reprezentativă de senioart 
cu scorul de 50—48 (21—22). Meci 
a fost extrem de echilibrat, fapt refle 
tat prin evoluția scorului : 
(min. 14), 1.5—20 (min. 18), 25—I
(min. 25), 35—43 (min. 33), 44—‘
(min. 37), iar în final 46—48 și 50—4 
Echipa romînă s-a apărat deșt 
de bine și a atacat cu deosebit eh 
mai ales spre sfîrșitul întrecerii, cîr 
baschetbalistele noastre au efectu 
un „presing" deosebit de eficace, d 
torită căruia au reușit să răstoarne r 
zultatul în favoarea lor. De reținut < 
selecționata noastră a jucat din mi 
22 fără Vartepniuc și Simon, elimina 
pentru 5 greșeli personale.

Punctele echipei noastre au fo 
marcate de : S. Dumitrescu 7, Kercic 
14, Demetrescu 2, Nagy 12, Diac: 
nescu 2, Simon 4, Vartepniuc 3 
Vogel 6. Din echipa adversă s-au r 
marcat : Ratvay, Bakk și Elekes. f. 
condus foarte bine G. Vincze (R.P.IJ 
și Gh. Roșu (R.P.R.).

11—

Din handbalul internațional

După

19—17 (12—8). C ariston, Nedoal și 
bătrînul Jarlenius au fost cei mai buni 
jucători din echipa suedeză, în timp 
ce din formația 
Olsen a reținut

Au fost stabilite datele de disputare
“ la99

Reprezentativa Suediei a intîlnit re
cent formația Norvegiei, cîștigînd 
la Trondheim cu 22—14 (12—9) și la 
Oslo cu 21—14 (12—8).
aceasta, handbaliștii suedezi au pri
mit vizita jucătorilor danezi. Confir- 
mînd forma lor bună, vicecampionii 
mondiali au obținut alte două victorii. 
La Malmo suedezii au învins cu 19— 
14 (10—5). în schimb, la Stockholm, 
disputa a fost mult mai strânsă, gazdele 
cîțtigînd destul de greu cu scorul de

daneză doar Mogens 
atenția generală.
★

al „Cupei campionilor 
la handbal feminin, echipa 
Budapesta

In meciul tur 
europeni" 
Spartak Budapesta a întrecut pe 
Ruch Chorzow (R. P. Polonă) cu Sco
rul de 16-3 (8-1). Meciul retur se va 
disputa la 16 decembrie la Chor
zow.

GENEVA, (Agerpres). — Comitetul 
european al F.l.A. a pus la punct 
detaliile organizării, în 1965, a primei 
ediții a „Cupei Europei" la atletism.

Au fost formate trei grupe semifi
nale pentru întrecerile masculine. Re
prezentativa R. P. Romîne face parte 
din grupa I, de la Zagreb, alături de 
Anglia, R. D. Germană. Suedia, Iugo
slavia și învingătoarea meciului preli
minar dintre Olanda, Portugalia, Spa
nia și Danemarca. întrecerile grupei 
a Il-a se vor desfășura la Oslo, iar 
cele ale grupei a IlI-a la Roma.

Fiecare echipă are dreptul să pre
zinte cîte un atlet la fiecare probă, 
întrecerile semifinale se vor desfășura

la 21 și 22 august. Primele două < 
chipe se califică pentru finale, pr< 
gramate în R.F. Germană, la 1I-—1 
septembrie.

Pentru competiția feminină au foi 
stabilite, de asemenea, trei 
pa I își va < 
rești, cu participarea <
R. F. Germană, R.S.F. Iugoslavia, Noi 
vegia. Austria și R. P. Romînă.

asemenea, trei grupe. Gru 
disputa întrecerile la Bucu 

echipelor U.R.S.S

în campionatul iugoslav* a 
mdta dttthinică etapa a Xl-a. 
greb, jucînd pe teren propriu, a terminat 
la egalitate (1—1) cu Radnicki Niș. Liderul 
clasamentului, Faftizafi, a dispus cu 3—1 
de Zagreb. Sarajevo, una din fruntașele 
clasamentului, a fost învinsă cu un scot 
sever (5—2) de Rjeka. CeleLalte rezultate: 
Treșnievka — O F.K. Beograd 1—0, Vojvo- 
dina — Velej 2—0, Steaua roșie — Var- 
dar 3—0, J el ©z ni dear — Hajduk 0—0. Clasa
ment : Partizan 19 p, Dinamo Zagreb 16, Sa
rajevo 14. (D6 menționat ca toate aceste 
echipe au susținut numai cît® 11 jocuri).

FRANȚA $ Liderul din nou învingător
Valeaetennes, liderul campionatului fran

cei, a înregistrat duminica a nouă victorie: 
3—0 cu toata campioana. Monaco, la fel oa 
si Lyon du altfel, Învingătoare cu 4—0 în 
întllnirea cu Stade Frangaie. Iată șl cele
lalte restrllale ale etapei a XlV-a : Angers
— Bofdeau* Z—1, Rennes — Uliu 3—3, Se
dan — St. Eftenne 1—0, Nlmes — Stras
bourg 2—1, Lens — Toulon 2—1, Sochaux
— Nantes 1—1, Toulouse — Rouen 0—1. 
Continuă să conducă Valenciennes, ca 19 p, 
urmata de Lyon — 10 p, Soohaus șt Nlmea

— ambele ou 17 p, Rennes 16 p, Botdeaus 
șl Nantes — alte 15 p, Totilausa 14 p.

R. 0. GERMANA î Votwflrtj cîștigS- 
toare în deplasară

Intilniad pe 9.C. Neubrandenburg, R.S.X. 
Vorwărts Berlin a învins in deplasare cu 
3—1, victorie ce-1 permite să continue ur
mărirea liderului, Motor Jena, care dumb 
nică a cîștigat ca 2—1 partida eu Cherr.io 
Lelprig. Alte reeultate : Lokomotiv Stendal
— Wismut Aae 3—0, Motor Zwickau — S.C. 
Aufbau Magdeburg 1—0, S.C. Dinamo Bet-

lin — Motor Steinach 1—3. în clasament: 
Motor Je-na 18 p, Vorwârt3 Berlin 15 p, 
Empor Rostock 15 p.

ANGLIA: Arsenal — Manchester 2—3
Inrtr-uil meci de tradiție al canipicniaihilul 

englez, Arsenal a aVut sîmbâtâ ca adver
sar pe Manchester United, actualul lider al 
clasamentului. Viu disputatâ, pattida s-a 
încheiat 
3—2. O

cu Victoria liderului, cu scorul da 
surprinzătoare înfrîngere pe teren

schweig — Borussia Ddrtfrtund 1—0, Weidâf 
Bremen — Meidericher 1—0, F.C. Xoln — 
Hamburg 3—0. In clasament : F.C. Koln 
19 p, Werder Bremen, Borussia Dortmund și 
Mliridhen i860 — cu cîte 15 p.

COMPETIȚIILE EUROPENE LA ZI
In competițiile oficiale europene „Cupa 

campionilor", .Cupa cupelor" și «Cupa ora
șelor fîrguîi", situația întllnitilor dift «op
timi* se prezintă astfel :

Panathinalkos Alena — F. C. KOln I—1 
șl 1—2 ;

la .Capa eahiplaisflar ©ttfopeWi", Iii sfhr- 
tartte <ie titrata s-au caliltoat D.W.S. Am
sterdam șl F.C. Koln. Ia „căita orașelor 
tîrțȘtrri" sînt cunoscute 4 echipa calificat* 
penița turul turnător : Everton, Strasbviirg, 
Fetenevaros și A.S. Rotea.

lată, de altfel, situația la ii :

propriu a suferit fosta ftantașă a clasa
mentului, CUelsea, IntteOută cu 3—0 d* 
West Ham. Celelalte rezultai* ale etapei a 
XX-a : Asian Viile — Burnley I—0, Black
burn — Fulhatn 2—0, Blackpool — Natftn- 
gham 0—2, Leeds United — Birmingham 
I—o, Liverpool — Tottenham 1—4, Sunder
land — Everton 4—0 Sheffield Wednesday 
— Stake City 1—I, valwethampfoii — Shef
field United 1—0. Clasament : Manchester 
32 p, Chesfea 29 p, Leeds United 28 p, 
Nottinglrain 25 p, Blackburn 24 p.

• Rezultate înregistrate duminică tn 
campionatul spaniol : Valencia — Saragaza 
3—0, Sevilla — Levante 5—I, Oviedo — 
Betis 1-—2, Real Madrid —> Coruna 2—0, 
Cordoba — Atletico Madrid 0—0, Elcho — 
Barcelona 2—0, Espanal — Murchia 1—0. 
Conduce Real cu 17 p, urmată do Sara- 
goza și Atletico Madrid ad cîte 15 p .

• In campionatul H. F. Germane : V.F.B 
Stattgart — Eintracht Frankfurt 1—2, Herî 
fha — Karlsruhe Z—1, Borussia Neunkir
chen — Hanavta 96 2—0, Eintracht Broun-

„CUPA CAMPIONILOR EUROPENI"
Ch'dtti etc Fortds — Berifiod 1—1 — 

ttil ld 9 deoeinbrie ;
Liverpool — Andefiecht 3—0 — returul la 

16 decembrie ;
D W.S. Amsterdam — Skioglîîl Osia 5—0 

și 9—1 ;
Gidsgorvf Rangers — Rapid Vie ha 1—0 —4 

refarttl ld 2 decembtie ;
Real Madrid — Dukla Fragâi 4—(7 —* 

rdtufttl la 2 decfefflbrie ;
Iftterhazionale — Dînanla 6—0 — returul 

la 3 decerribrld ;
Vdsag Gy&r — Lokomotiv Sofia 5—3 —* 

returul la 6 decembrie ;

„CUPA CUPELOR"
F.C. Porto — Munchen 1360 la 2 șl 9 

decembrie ;
Slavia Sofia — Lausdtine 1—0 — returul 

la 6 decembrie ;
Valkeakoski — Toiitio 0—1 — returul la 

6 decembrie ;
Westhdm United — Spartak Fraga Soko- 

lovo 2—0 — retiiful 1a 9 decembrie ;
Sporting Lisabona — Cardiff City Ia 

și 23 decembrie ;
Steaua București — Dinamo Zagreb

9 și 16 decembrie ;
Dundee — Sdrttgozd 2—2 — tetdtul

8 deceihbrie.
Le'gid Varșo’vid — Galatdsdiay 2—1 

retUruI lat 3 deceritb’tîe.

„CUPA ORAȘELOR T1RGURI"
Z-fîftfdfttoik — Everfofl 0—2 și 1^-4;
Borussia Ubrtfhuhd — Mdncftsstet tftdted 

1—6 — t©turui Id 2 decembrie ;
F.C. Barcelona — GidsgdW Celtic 3—1 — 

retorii! ld 4 decembHe ;
F.C. Basel —• Strasbourg 0—I și 2—5 ;
Wiener Spartklub — Fecrertcvdros 1—0; 

1—2 șl 0—2 j
Shteibotirne — Afleticd Madrid — dale 

nefixate ;
Petrolul Ploiești — Ldcomotiv Flovdiy 

1—0 — retufUl la 2 decembrie ;
D.O.S. Utrecht — F.C. Liege 0—2 — retu

rul la 9 decembrie ;
Etanfe’rline — Stuttgart 1—0 — retorul fie- 

fixaf ;
Atletico Bilbao — Beetschot 2—0 — 

rul la 9 decembrie ;
Stade Franșais — Juventus 0—0 — 

nd Id 2 decembrie ;
A.S. Roma — Zagreb 1—0 și I—1.
Meciurile tur-retUt Vor trebui Jucate 

la 15 decembrie.
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V2 Șt 286. Telex : sportrom buc. 180, .Tiparul j „Inlormația*, str. Brezoianu, 23—25. iK
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Sportivi romîni 
la campionatele

4 ►
internaționale de tenis

< t

de masă ale R. P. Polone- ►
j j Campionatele internaționale 
• de tenis de masă r’e R. P. Po- 
j j lone vor avea loc în zilele de 
•. 2, 3 și 4 decembrie. La aceste 
;; întreceri va ltia parte și tin lot 
. de sportivi romîni alcătuit din : 
- • Viorica Ivan, Doina Zăharia, 
j j Lidia Sălăgeanu, Silviu Dumi- 
■. triu și Gelu Păun.

Herrera

1

>1 
■i
<
4 
J

îrt cadrul unei discuții teoretice, 
consacrată fotbalului ntodettl, cunos
cutul antrenor Helenio Herrera, a pro
pus modificarea unora ditl țeguțile to
cului de fotbal și îti speicial aeistiin'ță- 
rea ofsaidului.

„Acest lucru — consideră Herreră — 
va face ca jocul de fotbal să devină 
mai rapid și mai atrăgător, cîștigind 
în spectaculozitate". Pentru a dovedi 
justețea teoriei sale, Herrera a prop'Us 
o întîlnire demonstrativă între echi
pele Atletico Madrid și Interfiă2iotiale 
Milano, în care regula ofsaidului să 
nu fie aplicată.
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