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PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ!

Să organizăm cît mai bine întrecerile 
la nivelul grupelor sportive!

De cîteva zile, în toata țara 
t început întrecerile Spartacliia- 
ti de iarnă a tineretului. Cen- 
ul de greutate al acestei im- 
trfanle competiții îl constituie, 
im e și firesc, prima etapă, 
■a pe asociație, care 6e desfă- 
>ară piuă la ÎO februarie 1965. 
a este liotăritoare pentru suc- 
■sul competiției, avînd menirea 
i cuprindă masele largi de ti- 
•ri și vîrstnlci în practicarea 
ganizată a exercițiitor fizice și 
sportului.

Iată de ce atenția consiliilor 
asociațiilor sportive trebuie în
dreptată, în această perioadă, 
către organizarea cît mai temei
nică a întrecerilor. Așa cum pre
vede și regulamentul competiției, 
la organizarea Spartacliiadei de 
iarnă a tineretului contribuie, 
deopotrivă, pe lîngă consiliile a- 
sociațiilor, și organizațiile 
U.T.M, și sindicale. Avînd spri
jinul acestor organizații de 
mase, consiliul asociației spor
tive va putea obține btine rezul-

ÎN CAMPIONATUL DE POLO

HNAMO A DISPUS DE STEAUA CU 6-5,

.< aner „scapă" de Neacșu șl

tate pe linia mobilizării partici- 
panților.

Pentru succesul deplin al com
petiției, acțiunea de mobilizare y. . „„ ..
a participanților și de organî- j țfililll AĂ — m. 43uu 
zare a întrecerilor trebuie în—'•« 
cepută la nivelul grupelor spor-j^' 
tîve, adică cu participarea spor- - - 
tivilor din ateliere, sectoare și sec-; ■ 
ți de producție, din brigăzi etc/î 
De felul cum se desfășoară - 
aceste concursuri în grupele jț 
sportive, depinde în mare măsu- - - 
ră succesul mobilizatoric și teh-jț 
nic al competiției, pe întreaga. ► 
asociație. ’ ■ -

Primii care sînt chemați săîî 
răspundă de organizarea întrece-Ț 
rilor în secții, ateltere, brigăzi de — 
muncă ș. a. sînt responsa-;; 
bilii cu munca sportivă. In a-— __ ,__ _____
ceasta acțiune, ei sînt ajutati--marchează startul pe care cele 
atît de responsabilii sportivi din;ț j bune echi de vole{ din
organizațiile de bază U.T.M. și— „ ,. . r
responsabilii cu munca culturală jtara noastre, masculine și iemi- 
din grupele sindicale, cît și de x nine, îl iau în cursa pentru titlu- 
birourile secțiilor pe ramură de "-rile de campioane republicane 
șport, de instructorii sportivi șiȚ_ diți 1964/i965. Un eveni- in nr mill nnd rid membrii *

ti ti

Organ al Uniunii de Cultură Fizică și Sport din R.P.Romînă

Slmhătă 5 decembrie 1964 * 8 pagini 25 bani

VOLEIUL CAP DE AFIȘ
• START IN CAMPIONATUL REPUBLICAN CATEGORIA A - SERIA I
• PRIMELE JOCURI OFICIALE DUPĂ NOILE REGULI • ETAPA FINALA 
A TURULUI IN SERIA A II-A FEMININA • MECIURILE DIN BUCUREȘTI :

AZI LA CONSTRUCTORUL, MIINE TN GIULESTI

Sfîrșitul acestei săptămîni sîrguința antrenorilor, jucători
lor, arbitrilor, a tuturor cadrelor 
tehnico-organizatorice, începînd 
cil cele ale federației și termi- 
nînd cu acelea de la cluburi și 
asociații sportive. Prin munca

prețioasă la început de campio
nat decît prezentarea în detalii 
a importanței, caracteristicilor 
și promisiunilor fiecărui meci 
în parte din cele 13 ale etapei, 

în această privință, e suficient

în primul rînd de membrii con-4- ’ , . . ,
siliului asociației. fment așteptat cu legitimă ne-

Pentru a arăta cum trebuie or-1 răbdare de toți îndrăgostiții vo- 
ganizate întrecerile pe grupe, f teiului de la noi, o confruntare 
vom da cîteva exemple. La A. S.x ,. . ...... , .. -C4„: - i- ■ Tmult mai atragatoare decît inRecolta Stoicanești, regiunea 4- . a
Argeș, chiar din prima zi ax**1® rîndari.
CONSTANTIN OPRITESCUÎ ,P!ntru reușita.dePlinS aprin’ 

Xcipalei competiții interne de 
din secția organizatorică K este nevoie de efortul 
a Consiliului Genera! UCFSt al tuturor factorilor
(Continuare în pag. a 2-a) + răspunderi în acest sport,

Și de data aceasta derbiul 
împionatului republican de 
>lo — meciul Dinamo Bucu- 
■ști — Steaua — s-a disputat 
1 tribunele arhipline. Iubitorii 
oului de polo și suporterii ce- 
r două echipe au putut urmări 
partidă extrem de dinamică, cu 
evoluție a scorului care i-a ți- 

it sub tensiune pîna în ulti- 
sle clipe. Ambele echipe au 
estat un joc deschis, cu a- 
curi și contraatacuri succe
de rapid de la o poartă la 
ta.
Deși Kroner ajunge primul la 
iflgea pusă în joc de arbitrul 
îlgar Kosta Gezov, prima ac
me ofensivă se petrece la 
>arta dmamoviștilor; C. Mar>- 
:scu forțează însă pătrunderea 
este eliminat pentru fault ca

is în „timp mort", iar Zahan 
zolvă situația de superioritate 
americă înscriind primul gol

Aii încep 
lampionatele republicane 
de haltere pe echipe

înscrie print r-un sut impar abil 
Foto: T. Chioreanu

pentru echipa sa : 1 —0 pentru 
Dinamo (min. 2,07). Un minut 
mai tîrziu, Țăranu egalează (tot 
din superioritate numerică) după 
ce un coechipier îl faultase vi
zibil pe Grințescu: 1—1. Spre 
sfîrșitul reprizei. Mihăilescu îl 
surprinde pe Ștefănescu și în
scrie din apropiere : 2—1 pen
tru Dinamo (min. 4,49) iar ega- 
larea o aduce Grințescu în min. 
8,10 (2—2). Nu trec decît 20 
de secunde și Kroner „scapă" 
de Neacșu (după cum se poate 
vedea în fotografia noastră) și 
înscrie printr-un șut Imparabil:
3— 2 pentru Dinamo (min. 8,32). 
iar în min. 9,20 Zahan ma
jorează scoruî: 4—2. Repriza a 
treia va fi a sportivilor de la 
Steaua și ca joc și ca... scor, 
așa încî’t la un moment 
(min. 14,19)
4— 4 (au înscris de fiecare dată 
în superioritate numerică Bă
diță și Neacșu). O nouă încer
care de „desprindere" de adver
sari și Dinamo conduce cu 5—4 
prin punctul înscris în min. 
14,48 de Zahan. Ultimul 
este și mal pasionant, 
că acum ambele echipe

(Continuare în pag. a

dat
tabela indică

„sfert" 
pentru 

sînt la

4-a)

Titlurile republicane de șah 
sini in joc 

cesta nu-și poate apăra titlu! 
din motive de sănătate.

Ceea ce caracterizează finala 
cetei de a XVlI-a ediții a cam
pionatului republican este matu
ritatea ........... ~ ‘

o

Peste cîteva ceasuri, 20 de șa
hiști vor pune în mișcare cea
surile de control pentru primele 
lor „dueluri" din cadrul finalei 
campionatului țării. întrecere 
tradițională, așteptată cu maxim

CAMPIONII B.P.B. —

1348 : Toma Popa î 1949 : Șto- 
ton Erdolș ; 1950 : Ion :
1951 : Gh. JUoxoadroscu și lu
do* Rondel : 1952 : Victor Cio- 
eittoa : 1953 : Ion Bălanei : 1954: 
Ociav Troianosca : 1955 : Ion

BOlAnoi ; 1956 : Octav Trotano- 
sou 1 1957 : Odav Trolanoncu ;
1958 : Ion Bălanei ; 1959 : Victor 
CioctUea ; I960 : Hotln Ghnor- 
ghiu ; 1951 : Victor Ciociltea ;
1962 : Floria Gheorghiu ; 1963 :

cătreinteres, în fiecare an, de 
toți cei ce iubesc sportul atacuri
lor și apărărilor pe 64 patrate 
albe și negre. Interes majorat la 
actuala ediție prin faptul că 
voin asista simultan la decerna
rea a două titluri. Intr-adevăr, 
în aceeași sală în care se desfă
șoară turneul masculin, își vor 
disputa întîietatea și cele trei 
jucătoare rămase în cursă pen
tru titlul feminin. In fata spec
tatorilor, se vor afla deci toți 
fruntașii șahului romînesc. Cu o 
singură excepție: a campionu
lui țării, Theodor Ghițescu. A-

Azi, în sala clubului Comerț, și 
joperație (din str Șelari nr. 8), 

formații din țară își vor disput-a 
tîietatea în cadrul finalelor cam- 
onatelor republican® de haltere, 
ihipg Steaua, alcătuită din IwJte- 
fiji de valoare, nu va avea multe 
obleme în drumul spre primul loc. 
:pta pentru locurile următoare se 
tun-ță deosebit de echilibrată în- 
2 formațiile Pinamo, olimpia,
iptd (toate din București) și
S.M. Cluj.
în echioa militară îi vom revedea 
intre altij pe recerdmpnii și cara- 
onii țării Ion Pasgit, Balaș Fi0, 
izăr Baroga, Silviu Cazan etc., 
,r în celelalte eefeip», pe cei 31 ai 
lentați haite ro/iii multi juni- 
.i de Ia care așteptăm o compor
te cît mai frumoasă.
In cursul dimineții de azi, cu în- 
?pere de la ora 9, se vor întrece 
iherofilii în cadrul categoriilor 
>coș, pană și ușoară, iar după 
triază do la ora 15, cei de ia oa- 
goxiile semimijlo-cie șl mijlocie. 
îine, de Ia ora 9, vor intra pe po- 
um halterofilii de categoria semi- 
c&a și grea. Punctajul în urma că- 
;ia se va face cLasamental p® ®- 
upe este cei obișnuit : pe cate- 
srii, pentru locul întîi se acordă 
i punct, pentru local doi, două 
incte ș.a.m.d. Echipa care va to- 
ili^a numărul cei mai mie de 
incte va fi declarată campioană 
t caz de egalitate, se va acorda 
rioritate echipei care va deține 
jlo mai multe locuri L

REPORTAJUL NOSTRU

Ore de caligrafie pe gheață
Peisajul bucureștean și-a sporit 

frumusețile eu o nouă bijuterie 
arhitectonică. Pe locul fostei 
gropi Floreasca, altădată sălaș 
al mizeriei și al dezolării, se 
ridică acum construcția ele
gantă, plină de farmec, a celui 
de al doilea patinoar artificial 
bucureștean. Venind să comple
teze armonia cadrului natural 
al lacului și al pajiștilor încă 
verzi, cochetul edificiu face o 
artistică punte de trecere către 
șirul semețelor blocuri-turn, ră
sărite de curînd pe haita Capi
talei.

Am petrecut cîteva ore de 
după-amiază însorită într-o lu
me ca de basm. Este într-ade- 
văr fermecătoare cabana noului 
patinoar, construită după toate 
legile frumosului și practicului. 
Spațioasă, cu yestiare jncăpă-

toare, șiruri de bănci comode, 
imense geamuri prin care ad
miri siluetele grațioase ale pa
tinatorilor, clădirea te cuce
rește de Ia prima cunoștință. 
Afară, de jur împrejur, aceeași 
mînă de estet a aranjat pote
cile pardosite cu lemn (grija 
pentru tăișul patinelor!), scau
nele în miniatură pentru o- 
dihna de o clipă, peluzele de 
verdeață. O replică romînească 
a „Disney-land“-ului...

Pe patrulaterul de gheață 
sclipitoare, lumea în permanen
tă mișcare a îndrăgostiților de 
patinaj. Procent covîrșitor al ce
lor mici. Lor le sînt «tedieate 
cele mai multe ore din viața 
zilnică a patinoarului, aici se 
află „catedra" de specialitate 
pentru viitorii maeștri ai glie-

DE AZI

Șl CAMPIOANELE

Lidia Giuroiu :
Sxatmari ; 1951 : Maria 

: Elena

competitorilor. Pentru

1949 : 
lalcmda dswuuwi ; 
Pogorevici j 1952 : Elena Gra- 
boriețkl ; 1953 : Udia Giuroiu j 
1954 : Udia Gluwriu ; 1955 : Ma
ria Pogorevici ; 1956 : Maria Po- 
garavici ; 1957 : Sodica Mano*
lesou ; 1958 : Udia Giuroîu ;
1959 : Margareta Teodor eseu ;
1960 î Alexandra Wcolau ; 1961 :
Alexandra Nicolau j 1962 : Mar* 
garota Perovosnic ; 1963 : Ale
xandra Nicola u.

prima oară, de multi ani, n-am 
avut de înregistrat promovări 
spectaculoase în semifinalele în
trecerii. To(i cei 20 au mai fi
gurat pe lista finalelor. Este un 
moment interesant al evoluției 
șahului nostru, ajuns la un 
punct de echilibru, în care jucă
torii remarcați de-a lungul ani-

RADU VOIA
(Continuare in pag. a 6-a)

Aspect de 
campionat 
torul (In

la unul din meciurile de verificare in vederea noului 
susținut recent la Brașov de echipa masculină Trac- 
ilustrația de față acțiorund la blocaj) In compania 

formației ploicștene Petrolul
Foto: D. Vintilă

și pasionată a tutu-stăruitoare
ror acestora, campionatul repu
blican va putea fi transformat, 
conform cerințelor, într-un mij
loc temeinic de dezvoltare cali
tativă a voleiului nostru de per
formanță. Considerăm că subli
nierea aceasta este cu mult mai

de elocventă simpla enunțare a 
programului, pe care îl lăsăm 
să se prezinte singur :

Dinamo București—Progresul 
București, Farul Constanța—lla- 
pid București, Petrolul Ploiești—*

(Continuare în pag. a 4-a)

In „recreație" o morișcă este binevenită

Privind caruselul multicolor 
scufițelor roșii, al fulare- 
fluturiod, sau — uneori —. 

al adevăratelor tricouri da ba
lerine, te gîndești cu interes s 
care dintre mieuții aceștia poar
tă flacăra marelui talent ?

Greu de spus, deocamdată, 
chiar și pentru pedagogii cam

ții. 
al 
lor

se apleacă cu multă atenție a- 
supra sportivilor de o șchioapă, 
corectîndu-le mișcările, arătîn- 
du-le mereu elemente noi. To
tul se face ca la școală. Cine 
vine la patinaj, adus de mina 
grijulie a mămichii sau a tăti
cului, intră mai întîi la cursul 
dfi Priasl âji

Foto: T. Chioreanu 
cu aproape 100 de înscriși. In 
opt lecții, timp de două săptă
mîni, începătorul învață pe rînd 
mersul pe gheață, alunecarea 
Înainte, tăiatul gheții, mersul cu

RADU NEAGOB



SPAffTAEHlIAUA BE 8ÂRWĂ a tineretulu
Acolo unde întrecerea a început

IN RAIONUL TU

pe grupe sportive... INTERES DEOSEBIT PENTRU SPARTACHIAI
De fapt, la „Autobuzul”, Sparta- 

chiada de iarnă se afla la... ordinea zi
lei de acum două săptămîni. Cam de 
atunci au fost luate primele măsuri or
ganizatorice și tehnice, în cele 14 gru
pe sportive (la nivelul sectoarelor și 
secțiilor de producție), pentru reușita 
întrecerilor. împreună, activiști spor
tivi, ai organizațiilor U.T.M. și ai celor 
sindicale au pus umărul pentru a face 
treabă bună. Cînd totul a fost pus la 
punct — și aceasta a coincis cu data 
inaugurării competiției — au început 
întrecerile, concomitent, la mai multe 
ramuri sportive. Să urmărim împreună 
cîteva secvențe ale primelor între
ceri...

...Un număr de 56 de trăgători și-au 
'dat întîlnire la poligonul asociației. 
Sînt tineri din grupele de Ia „utili
tare și prototipe”, „autobuze” și „ate- 
lierul-capotaje”. Șapte serii de țintași 
își măsoară precizia într-o singură 
probă: culcat rezemat 50 de focuri. 
Primii, deocamdată : Gh. Minciu (au
tobuze) cu 44 p., G. Cafegiu (utilita
re) cu 43 p. și I .Crăciun (prototipe) 
ca 41 puncte.

...Concurenții la trîntă (22) se bucură 
de atenția multor tovarăși de muncă 

prezenți în jurul saltelelor, gata să-i 
aplaude pe cei mai pricepuți: Al. Dra- 
gomir și FI. Neațu de la „Forje”, M. 
Ștefan de la Autobuze, M. Marin și 
Af. Chițu de la „Utilitare”.

...Halterele, sport cu mare trecere la 
,/Autobuzul” au adus și ele mulți con
curenți și spectatori. Cei mai puternici 
s-au dovedit tinerii, Ion Lascu la ca
tegoria „85“ și Ion Marinei la „75”.

...Pe un traseu din apropierea uzi
nei, participanții la cros — tineri din 
grupele sportive de la „Sculărie” și 
„Utilitare” (electricieni) — și-au dis
putat puterile. Traseul a măsurat 
circa 800 de metri și a avut un profil 
sinuos care a cerut concurenților o 
bună pregătire. A fost o întrecere viu 
disputată în care fruntașul plutonului 
s-a schimbat necontenit. în cele din 
urmă, ordinea sosirii primilor trei aler
gători a fost următoarea : Ion Corom- 
zeanu (Sculărie), Mihai Chițu (Utili
tare) și Petre Poltafca (Sculărie). Parti- 
cipanți: 48 de sportivi.

„.In jurul meselor de șah s-au adu
nat tinerii din grupa sportivă a bri-

găzii de șasiuri de la „U- 
tilitare”. Stau aplecați 
de-asupra pieselor într-o 
liniște desăvîrșită. Cu câtă 
grijă mută fiecare piesă! 
Ore întregi de luptă în 
acest sport al minții și 
în cele din urmă doar doi 
învingători : Marian Filip 
și Dumitru Sava...

Acesta a fost doar în
ceputul. Primele între
ceri la nivelul grupelor 
sportive,
care 
lima

dintr-o . suită 
va continua toată 
decembrie...

TIBERIU STAMA

început întrecerileAu
Spariachiadei de iarnă. 
Iubitorii tirului din aso
ciația sportivă Autobuzul 
din Capitală, în concurs 

Foto : V. Bageac

De la muzică la șah, box, tenis de masă ș. a.
La grupul social Ciurel al întreprin

derii de construcții-montaj nr. 3 din 
București a avut loc marți seara des
chiderea festivă a Spariachiadei de 
iarnă a tineretului. Harnicii construc
tori ai blocurilor din Drumul Taberei 
au avut astfel prilejul să participe la 
o „seară” deosebit de plăcută.

Dar, să vă spunem ce le-au pregătit 
tovarășii din conducerea asociației, 
pentru prima zi a Spariachiadei. Mai 
întîi, pînă la deschiderea festivă, ta
raful de muzică populară al întreprin
derii le-a oferit un „intermezzo” plă
cut celor 800 de tineri constructori pre- 
zenți în sala clubului. A urmat o scurtă 
prezentare a competiției. în continua
re au avut loc demonstrații de scrimă 
(au duelat tineri de la clubul Progre
sul), tenis de masă (au jucat munci
torii constructori T. Iorgu și P. Ilinca), 
gimnastică țprezentată de cinci eleve

de la clubul Rapid), box (tot cu con
cursul rapidiștilor) și în final — la 
sala bibliotecii — maestrul sportului 
Ia șah E. Nacht (Progresul) a susținut 
trei simultane la cite cinci mese.

Printre concurenți au luat loc în fața 
cartoanelor cu pătrățele albe și ne
gre : dulgherul M. Ionescu, zidarul 
D. Tolea, fierarul betonist I. Dinu, 
parchetarul V. Drăgan, electricianul N. 
Staicu ș.a.

La 1 decembrie și în raionul nostru 
s-a dat startul în ediția 1964/1965 a 
Spariachiadei de iarnă a tineretului, 
în asociațiile sportive de la Atelierele 
CFR Titu, GAG Pitaru, GAC Odo- 
bești, la cele din Bolintinu din Vale 
ș.a. au avut loc frumoase festivități de 
deschidere a acestei mari și importan
te competiții de mase. Primele între
ceri, la care au participat peste 700 
de concurenți, s-au desfășurat la gim
nastică, șah și tenis de masă.

Avem convingerea că actuala ediție 
a Spariachiadei de iarnă a tineretului 
va constitui un mare succes. Cînd fac 
această afirmație mă bizui pe faptul 
că întrecerile au fost pregătite din 
vreme. Comitetul raional U.T.M. și 
consiliul raional UCFS și-au alcătuit 
cu mult înainte un plan comun de 
măsuri. A.cest plan a fost discutat apoi 
cu activiștii U.T.M. și cei ai UCFS 
fixîndu-se sarcini concrete pentru fie
care om. Au fost, de asemenea, orga
nizate adunări generale U.T.M. des
chise în cadrul cărora a fost prelucrat 
regulamentul de desfășurare a Sparia
chiadei de iarnă și — folosindu-se a- 
cest prilej — au fost făcute și primele 
înscrieri în competiție.

Comitetul raional U.T.M. și consi
liul raional UCFS, cu sprijinul larg al 
iubitorilor sportului, au îndeplinit și 
prevederile planului de amenajare și 
utilare a locurilor de concurs. Asocia
țiile sportive și căminele culturale din 
Pitaru, Potlogi, Bolintinu din Vale etc., 
au cumpărat materiale sportive
(șahuri, mese de tenis ș.a.); alte aso
ciații au dus o intensă muncă de agi
tație în rîndul iubitorilor sportului pen
tru confecționarea unor materiale spor
tive cu resurse locale. Au fost luate 
măsuri pentru amenajarea de patinoa
re naturale și pîrtii de schi în comune
le Mircea Vodă, Potlogi, Costeștii din 
Vale și în Titu.

Activiștii UCFS și cei ai U.T.M. au 
desfășurat și o intensă muncă de pro
pagandă. La căminele culturale, în 
GAC, SMT, au apărut afișe, iar la ga
zetele de perete tineri sportivi au

scris articole în care îi invitau pe 
varășii lor de muncă să se întreacl 
concursurile Spariachiadei de ia

Cu ajutorul comisiilor pe ram 
de sport, al birourilor secțiilor sț 
tive din asociații și al activiștilor s] 
tivi cu experiență au fost luate < 
mai eficiente măsuri pentru ca și 
punct de vedere organizatoric coi 
țiile oferite participanților să fie dii 
cele mai bune. Ținînd seamă de 
rința unanimă a tineretului de a ] 
ticipa la această frumoasă întrecer 
sezonului de iarnă sîntem convinși 
numărul concurenților va fi fo: 
mare. Și acest lucru va însemna 
adevărat succes pentru activi ti 
sportivă de mase din raionul nostn

MARIN GAVRILESCl
prim-secretar al CcSnitetu

raional U.T.M. Titu

Să organizăm cit mai bi 
întrecerile la nivelul 

grupelor sportive!
(Urmare din pag. 1)

s-a

noi

competiției, startul întrecerilor 
în grupele sportive. Ceva mai mail 
consiliul asociației a făcut, în cc'.a 
rare cu

C. CH.

P. S. Asociația dispune de 20 de gar
nituri de șah, dar nu există decît 5 
cartoane. Au cutreierat oamenii toate 
magazinele IDMS din Capitală, dar în 
zadar : nu se găsesc cartoane de șah 1 
Și asta tocmai acum cînd sînt atît de 
solicitate.

Ce trebuie să știm despre concursurile de tenis 
de masă și orientare turistică

Din Tiiu și Galați am primii scrisori 
'de la cititori ai ziarului nostru prin care 
sîntem solicitați să vorbim mai pe larg 
despre întrecerile de tenis de masă și 
despre concursurile de orientare turis
tică organizate In cadrul Spariachiadei 
de iarnă a tineretului.

Tn ceea ce privește TENISUL DE 
MASA, concursurile vor fi organizate 
numai pe o singură categorie (indi
vidual) la probele: simplu băieți, sim
plu fete, dublu băieți, dublu fete și du
blu mixt In etapele pe asociație și pe 
grupe de asociații probele de simplu 
se vor disputa după sistemul turneu, 
organizîndu-se grope de 5—10 concu
renți și, apoi, jocuri eliminatorii între 
cîștigă tor ii grupelor. In toate etapele 
și probele învingătorul va fi cel care 
cîștigă două seturi din trei. Jocurile de 
dublu Vor fi organizate începînd din 
etapa a Il-a, cuplurile formîndu-se din 
câștigătorii probelor de simplu.

CONCURSUL DE ORIENTARE TU
RISTICA constă din parcurgerea pe 
teren a unui traseu dinainte stabilit, 
Jntr-ttn timp dat Pe acest traseu concu- 
renții sini obligați să atingă o serie de 
puncte unde 6e instalează posturi de 
control pentru a se verifica parcurgerea 
corectă a traseului. Traseul va fi dat 
concurenților la stația de plecare, sub 
forma unei sdhîțe simple (indicîndu-se 
nordul pe ea) sau sub formă de instruc
țiuni. Pe schiță sau în instrucțiuni 
se va arăta poziția punctelor ce _____________ r„ r,,__ yl
trebuie atinse (acestea vor fi numero- tele de la postul de control, iar arbitrul 
tgfe); J2£_jWMtele ,-ce trebuie notează ora soșteii și face calculul pe- 
atirfîe vor fi îrisernnâte 31 uncerc (se nal'zăriî țimnd ___
descrie traseul de urmat, arătîndu-se pe trol pierdut se penalizează cu 100 de

toate punctele de control și stații se vor 
instala arbitri care vor nota pe fișa fie
cărei echipe atingerea punctului res
pectiv.

Tn etapa pe asociație, concursurile 
vor avea o durată de lh30’ și cu o sin
gură stație intermediară (în'cazul cînd 
lipsesc arbitrii se suprimă și această 
stație). La etapa pe grupe de asociații 
concursurile vor dura două ore cu stație 
intermediară. Posturile de control (8— 
11) se amplasează în așa fel ca să 
existe legătură între ele.

La etapa raională traseul va fi de 
211 30’, avînd pe Iîngă punctele obișnuite 
și 2—3 puncte așezate pe unghi de 
marș care să necesite folosirea busolei. 
Concursul va avea două stații inter- 

șî 9—12 posturi de control, 
participante vor fi formate 

bărbați și două femei. Con
de orientare turistică se pot 
și în cadrul unor excursii de

mediare 
Echipele 
din doi 
cursurile 
organiza 
mase pe care le inițiază asociațiile 
sportive.

Organizatorii concursurilor trebuie să 
comunice din timp echipelor locul și 
data unde va avea loc întrecerea, punc
tul de plecare și ora la care va intra 
în concurs echipa nr. 1. Celelalte echipe 
vor intra în concurs la intervale de 
8 minute, în ordinea numerelor trase la 
sorți. Echipa pleacă pe traseu și atinge 
punctele în ordinea indicată pînă ajunge 
la punctul unde se află prima stație cu 
arbitri. Aici echipa predă fișa și tiche- , , ,-------- , . ... ... ]

șirii și face calculul pe- 
corn sa un post de con- 

____ ________ w, VaaMAXMVMC/M *00 0d 
unde se merge; potecă, drum, fir de puncte, iar depășirea timpului cu 4 mi- 
vale, lizieră etc., distanța și _l<xu£.ujjde_..mjte pcșiriifiecare minut de întârziere.

J. Dupacalculareâ'penalizării’se'noteazăeste amplasat postul de control său 
stația). Concursul este cîștigat de echi> 
pa care atinge cele mai multe puncte 
obligatorii în timpul cel mai scurt In
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_ . icuiareâ'' penalizării se’notează 
ora plecării pe fișa stafiei și a con
curentului și -se dă drumul mai departe 
echipei. Se va face, de asemenea, depar
tajarea de 8 minute între două formații. 
Dacă o echipă nu ating-e o stație este 
penalizată cu 150 de puncte. Echipa 
cu ce!e mai puține puncte de penalizare 
este declarată cîștigătoare.

Harnicii constructori în plină întrecere șahistă
Foto i C. Chiriac

X\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^

cola 
comitetul U.T.M., instrui 

organizatorilor de grupe și a unor 
tiviști U.T.M. Tema ; felul cum trei 
să-și organizeze munca sportivă 
locul de producție respectiv. Apoi 
pornit la treabă. In grupele spori 
din cadrul brigăzilor de prod 
ție a început pregătirea concursur 
care a constat din: popularizarea 
murilor sportive la care se organiz 
ză întreceri, înscrierea iubitorilor 
sport pe foile de concurs, întocmi 
graficelor de întreceri, pe zile și 
muri sportive, și, în fine, organiza 
propriu-zisă a întrecerilor.

Un alt exemplu ni-l oferă asoci» 
sportivă Flacăra roșie din Capit 
unde în toate cele 30 de grupe sp 
tive, zeci de activiști au început p 
gătirile. La „Flacăra roșie”, Sp 
tachiada se organizează la 
sportive. O caracteristică 
organizarea întrecerilor de 
tere, trîntă și 
toate grupele 
la gimnastică 
și tinere din 
grupe. Primii 
ramură sportivă și pe grupe se vor 
tîlni, într-o faza intermediară, cea 
ter-grupe. Abia după aceea vor fi 
semnați, din rindurile câștigătorilor 
ceste! faze intermediare, sportivii c 
vor lupta pentru cucerirea titlului 
campioni ai asociației.

Am folosit aceste exemple pen 
a veni în sprijinul harnicilor activ 
sportivi. Adaptîndu-le Ia specificul 
cal, la condițiile existente, și îm 
gățindu-le, folosind în mod creator 
treaga lor experiență, activiștii spori 
vor face ca întrecerile Spartachia 
de iarnă a tineretului să pulseze i 
plin, încă de la primele concursuri 
cele organizate chiar Ia locul 
muncă.

9 ram 
comut 

șah, 1 
masă 
timp

tenis de 
sportive, in 
se vor întrece tir

aproximativ 20 
trei clasați în flec

Ore de caligrafie pe gheață
(Urmare din pag. 1)

spatele, „cadet”, piruetele... Primele 
linii din complicata caligrafie pe 
gheață a patinajului artistic.

— Mîinile mai depărtate, Dana 
Genunchiul moale !.„ Mai lungă alu
necarea, Nicușor /...

Vocea antrenorului strunește fără 
răgaz elevii, îi mobilizează în mo- 
mentele-cheie, ba îi și ambiționează. 
Nicușor, cel sonor interpelat, a făcut 
atît de lungă alunecarea pe un picior 
încât a tras o... bușeală în toată re
gula. Fetele pot să rida, le va arăta 
el imediat că a fost „doar o simplă 
întîmplare !"

Sînt mai mulți antrenori și instruc
tori care predau la cursurile de ini
țiere. Colectivul este condus de Gh. 
Roncea și din el mai fac parte Gh. 
Săndulescu, V. Neagu, N. Gliga. Pe 
măsură ce cunoștințele începătorilor 
vor... avansa, noi profesori vor com
pleta grupele.

■=-' Inițierea continuă în tot cursul 
sezonului — ne explică antrenorul 
Gh. Roncea. — După efectuarea d- 
torva serii de inițiere, în cadrul că
rora elevii învață elementele de bază 
ale patinajului artistic, urmează un 
prim examen. Cei reușiți trec într-o 
etapă superioară, la „școala de pati
naj". Pentru întîia oară introducem a- 
ceastă clasă intermediară, din care 
copiii cei mai dotați vor promova în 
secțiile de performanță ale cluburilor.

Un aspect original al acestei școla
rizări : se primesc la înscriere numai 
cursanți între 6 și 9 ani. Privim spre 
viitor... Cîțiva absolvenți din promo
țiile anilor trecuți ne-au făcut dovada 
avansatei lor pregătiri, a talentului, 
chiar în aceeași după-amiază, pe o- 
glinda de gheață de la Floreasca. In 
ora rezervată „performanței” s-au pe
rindat prin fața noastră cîțiva dintre 
actualii competitori ai concursurilor 
pentru copii și juniori. Beatrice, Adi
na, Dragos, Roxana, Sorina, Paul,

ne-au încântat privirile prin gra 
prin ușurința cu care abordează fi; 
rile clasice și cele de inspirație p 
prie. Iată-ne ajunși la o treaptă i 
portantă pe scara ce duce la în; 
măiestrie. Aici, individualizarea ant 
namentului se cere sporită, făc 
după toate canoanele acestei compli 
discipline. De aceea, vedem cum i 
trenorii B. Horosz și Radu Ioni 
multiplul nostru campion, cizele; 
fiecare mișcare a elevilor lor.

Plecăm. în jurul celor 2.250 ir 
de gheață, „mantinela” vie a părir 
lor și spectatorilor ocazionali își ci 
tinuă activitatea. Sfaturi, chemări, n 
apostrofări, stimulează fără preget r: 
damentul campionilor pitici. Unei 
chiar cu exagerată insistență...

La poarta patinoarului, un nou 
salt de vizitatori. încep orele pen 
publicul de toate vîrstele. Patina 
cîștigă pe zi ce trece noi și noi 
depți. Un fapt care se cere consemn



SERVICIILE RAIONALE DE MEDICINAn

a-

OPINII... SUGESTII... OPINII... SUGESTII... OPINII
Unde este respectul față de partenerii de întrecere?

S-a scris de nenumărate ori des
pre unii jucători de fotbal nedisoipli- 
nați, recalcitranți. S-au luat angaja
mente peste angajamente, s-au făcut 
promisiuni, dar cazurile de abateri per
sistă. Vă scriu despre un singur caz t

La meciul de fotbal Rapid — Știin
ța Cluj, am avut un loc mai aproape 
de teren și am auzit unele din discu
țiile jucătorilor. M-a impresionat în 
mod cu totul neplăcut purtarea jucă
torului Dumitriu If de Ia Rapid, care 
încă de la începutul meciului a cău
tat să-l enerveze pe adversarul său 
direct, Georgescu, apostrofîndu-1, in- 
sultîndu-1. Firește, nu sînt de acord 
nici cu poziția lui Georgescu, care 
— pentru „a-și face dreptate" — a 
încercat să-l lovească pe Dumitriu II, 
lucru ce i-a atras eliminarea de pe 
teren. Aceste atitudini au fost criti
cate de ziarul „Sportul popular" în

cronica meciului respectiv, și pe bună 
dreptate.

In mod fireso se pune întrebarea: 
unde este bunul simț al acestor jucă
tori ? Oare, acestor jucători nu le este 
jenă de publicul care vine pe stadion 
pentru a vedea fotbal, și nu pentru a 
asista la răfuieli personale ? Ce pă
rere au antrenorii acestor echipe ? 
Cred că educația jucătorilor este una 
din problemele importante care trebuie 
să stea în atenția federației. Atît timp 
cit nu va exista DISCIPLINA, cît în 
rîndurile tinerelor talente își va găsi 
culcuș cald vedetismul, disprețul față 
de jucătorii mai vîrstnici, fața de an
trenori și de colegi, 
avea decît de pierdut.

fotbalul nu va

DUMITRU PURCARU
București

NU CUMVA ESTE VORBA Șl DE ÎNFUMURARE?
Nu știu cu ce să încep : cu decep

țiile produse de unii sportivi la Olim
piadă (fotbaliștii, scrimerii, voleibaliștii 
etc.) sau cu recentul insucces al hand
balistelor noastre în Cupa orașului 
București ? Totuși...

Vorbind apoi despre echipa feminină 
de handbal și despre modul cum a 
„capotat" ea în fața selecționatei Bel
gradului. iarăși mă întreb : care să fie 
explicația acestor insuccese ?

Eu cred că între altele e vorba ne

Atitudini nesportive
Cu prilejul meciului de fotbal dintre 

Știința Galați și Dinamo Bacău am 
fost martorul unor atitudini nesportive. 
Astfel, în minutul 63, cînd Știința a 
înscris un gol, portarul băcăoan Ghi- 
ță și-a dat drumul nervilor insultîn- 
du-1 pe unul din fotoreporterii care 
se aflau lingă poarta sa. La rîndul 
său, gălățeanul Coman a încercat 
să-l lovească pe atacantul băcăoan 
Gram, în timp ce acesta se afla la 
pămînt. In fine, Nedelcu, de la Di
namo Bacău — accidentat la o fază 
de joc —• a părăsit terenul, dar în 
loc să se îndrepte liniștit spre vestiare, 
el a început să-i amenințe pe gălățeni 
cu „plata poliței" la meciul retur de 
la Bacău 1

Cred că este cazul să se intervină 
cu fermitate de către F.R.F. și pentru 
respectarea dispozițiunilor privitoare 
la persoanele care au dreptul să stea 
în incinta terenului la meciurile de 
fotbal. E neplăcut să vezi foindu-se 
pe teren oameni 
buție și care ar 
și în tribune.

apărat și de înfumurarea unor jucă
toare care, știindu-se titulare fără pri
mejdia pierderii posturilor din echipă, 
n-au mai depus efortul maxim nece
sar, complăcîndu-se într-o comportare... 
formală.

Incăpățînarea menținerii „senatoria
lului de drept" în detrimentul promo
vării tinerelor speranțe dăunează mer
sului înainte în sport, deci și obținerii 
unor succese demne de condițiile asi
gurate de partid și guvern dezvoltării 
mișcării noastre de cultură fizică și 
sport.

Socotesc desigur că aceasta nu este 
singura explicație a rămînerilor în 
urmă care se manifestă în unele situa
ții, dar că, în orice caz, este una din
tre cele

strungar

mai importante.
ȘT. CIOBANU

la Atelierele Centrale I.T.B,

UIT E-L,
vă povestesc pe scurt despre

care n-au nici o atri- 
putea sta foarte bine

C. STATE
Galați

Am să
„soarta" ingrată a tenisului din Bacău... 
Să încep de prin 1949 cînd a fost 
amenajat un teren, în curtea liceului 
de fete, acum Școala medie nr. 2. Aici 
se perinda de dimineață și pînă seara 
lumea nouă a Bacăului, mult tineret, 
puzderie de copii. Începea să se for
meze o generație de jucători. Dar n-am 
apucat să vedem acest lucru, pentru că 
încet, încet terenul (din cauza lipsei 
de îngrijire) a început să se confunde 
cu zona împrejmuitoare și... a dispă
rut prin degradare. Mai mulți iubitori 
ai acestui sport au amenajat cu aju
torul întreprinderii „Steaua roșie" 
dreptunghi de zgură împrejmuit

un
cu

două răspunsuri
In nr. 4562 al 

publicat materialul intitulat 
Ucii noastre — o ue unacțc ,
în care se analiza comportarea echipe
lor de.gimnastică la J.O. de la Tokio.

Federația de specialitate ne-a trimis 
recent un răspuns, în care scrie, prin
tre alfele„Antrenorii lotului feminin, 
Maria Ionescu și Caius lianu, nu au 
îndeplinit în mod satisfăcător sarcinile 
metodice privind creșterea valorii teh- _ ___
nite a gimnastelor, ■:potrivit’ actualului derâția de specialitate se face vinovată 
nivel -mondial: Antrenorii amintiți au - ■ - ■
manifestat individualism, lipsă de exi
gență și familioiism;'au desfășurat 'pre
gătirea după bunul lor plac, fără să 
tină șeaina de sugestiile și' observațiile 
făcute de membrii biroului 'federației. 
Antrenorii riu au stbs la iveală untie 
lipsuri in ' cbirtportăr'ed gimnastelor ti, 
din contră; au apreciat ca avem o „echi
pă de aur ". Federația romînă de gim
nastică consideră că rezultatele de la 
Tokio au fost corespunzătoare valorii 
manifestate de echipă înainte de a ple
ca din țară. Exagerarea valorii forma
ției și a unor gimnaste ca Sonid Iovan 
și Elena Popescu a duș la formarea 
unei impresii greșite despre posibilită
țile lor".

Federația apreciază, de asemenea, că 
formația masculină a ajuns la maturi
tate, a dovedit omogenitate și combati
vitate în toate concursurile susținute 
în anul 1964. Se aștepta, deci, o com
portare mai bună la J.O. de la Tokio. 
Din păcate insă, echipa noastră a fost

ziarului nostru a fost 
„Gimnas- 

o infuzie de tinerețe".

de nerecunoscut la întrecerile de la To
kio, n-a mai fost capabilă să-și pună în 
valoare calitățile morale și de voință. 
Potențialul echipei a fost influențat de 
comportarea slabă a lui Petre Miclăuș, 
care a comis nenumărate greșeli teh
nice.

In încheierea scrisorii se arată cau
zele comportării nesatisfăcătoare a gim- 
naștilor și gimnastelor, aceleași scoase 
în evidență și de articolul nostru. Fe-

‘ că tiu ă intervenit cu suficientă hoiări- 
re irt combaterea unor manifestări neco
respunzătoare în comportarea și munca 
antrenorilor (rutină, formalism, superfi
cialitate, farhiliarism etc'.)".

F&derăția fie încredințează că își va 
analiza temeinic activitatea în scopul 
lichidării greșelilor amintite.

Am mai primit un răspuns și de la 
Federația romînă de ciclism, lată textul 
integral al scrisorii primite:

„în legătură cu articolul „Nu numai 
planuri bune ci și îndeplinirea lor cu 
simț de răspundere", apărut la data 
de 12.XI.964, vă comunicăm că F.R. Ci
clism a studiat cu mare atenție obser
vațiile juste cu privire la neajunsurile 
create activității cicliste, din cauza unor 
greșeli făcute de noi, prin nerespectarea 
planurilor inițiale. Critica adusă prin a- 
cest articol este întemeiată și ne vom 
strădui ca în viitor, (inind cont de cele 
relatate, să ne organizăm mai bine 
munca, astfel incit să nu mai avem lip
suri de acest gen".

Medicina culturii fizice 
cialitatea medicală care 

’datele biologice pe care se întemeia
ză — teoretic și practic — folosirea 
mijloacelor culturii fizice în scop 
preventiv și curativ.

Cultura fizică este utilizată ca fac- 
* tor profilactic sub forme diverse, în 
funcție de vîrstă, profesie, programul 
zilei, preocupările sportive individua
le. Enumerăm cîteva forme : cultura 
fizică în creșe și cămine, cultura fi
zică în școli, cultura fizică la vîrstă 
înaintată, cultura fizică în stațiuni 
balneo-climatice, gimnastica de învio
rare, practicarea diverselor sporturi și 
altele. Toate aceste forme folosesc 
exercițiul fizic și factorii naturali. 
Alegerea asociațiilor fizice și a fac
torilor naturali precum și dozarea lor 
sînt 
țultură fizică.

Nu știm cu exactitate ctți amatori ai^ace^ 
sporturilor de iarnă sini in Piatra V 
Neamț. Dar, in orice caz, cei mai mulți(toate raioanele 
dintre ei, cum este și cazul elevilor Șco
lii sportive din acest oraș, fac tot felul 
de drumuri la Iași sau Bacău, fie cu 
trenul sau cu mașina — după posibili
tăți și ocazii — pentru a achiziționa 
diverse materiale sportive. 1

Poate cineva ar fi dispus să creadă
că in Piatra Neamț nu există un maga- » . , , • .
zin pentru desfacerea articolelor . cadre de speciahtate necesare bu;
sport! In acest caz, precizam ca avem 
un astfel de magazin, și încă unul care 
ar putea fi invidiat; modern, elegant, 
dar... ce folos ?l Ori de cite ori am trece 
pe lună, pe săptămină și chiar pe zi, n-o 
să găsim in acest magazin materiale* 
pentru schi.

N-am vorbi despre schiuri dacă n-am' 
vedea pe crestele munților Ceahlău și 
Bicaz sclipind zăpada, ca să nu mai 
amintim de minunata noastră pistă 
de schi... ’

Ce-i drept, tovarășii de ta O.C.L. Pia
tra Neamț au epuizat aproape toate for
mele de solicitare a acestor articole del niști și cu medicii 
sport. De fiecare dată insă, cererile lor/ sportive, 
s-au împotmolit la O.C.L. — regiunea\ . Exej;c>țiul fizic* și

r ysmt iolosiți și 111 scop terapeutic.
Bacău. > Prin noțiunea de boală înțelegem tul-

Totuși, amatorii sporturilor de iarnă / burarea acțiunilor vitale ale organis-

Exercițiul fizic aplicat judicios are 
(următoarele acțiuni, grăbind însănă
toșirea :

— tonifică procesele cortico-subcor- 
ticale ;

— influențează procesele trofice, 
echilibrîndu-le ;

1 — formează deprinderi noi,
înlocuiesc funcția pierdută sau mo
dificată :

— favorizează normalizarea mari
lor funcțiuni.

Pentru ca medicina culturii fizice 
'" teren de(poată cuprinde și tratarea anumi

tor afecțiuni, unele servicii raionale 
au fost dotate cu săli de gimnastică 
și cu cadre de specialitate. Aici se

AVEM
MAGAZIN,
DAR...

•••

este spe- 
furnizează CULTURII FIZICE

care beneficiază de

recomandate de medicul de
In 
au 
în 

din 
Capitală și în ora
șele de provincie 
servicii de medici
na culturii fizice, 
în policlinicile raionale alături de toa
te celelalte specialități medicale. Ace
ste servicii sînt dotate cu aparatură

t scop, 
fost înființate SPORT

ȘI SANATATE

care funcționează

nei urmăriri a activității de cultură 
ifizică din raionul respectiv (sportivi, 
gimnastică în școli, gimnastică în pro
ducție etc.).

Pentru sportivii de performanță 
există policlinici speciale în Bucu
rești, Cluj, Timișoara, Iași, Brașov, 
în care se urmăresc dinamic modifi
cările produse în organism și se fur
nizează permanent date obiective pe 
care se fundamentează antrenamentul.

Dat fiind materialul imens care tre
buie urmărit, medicina culturii fizi
ce lucrează în colaborare cu medicii 
pediatri, cu medicii școlilor, cu me
dicii din întreprinderi, cu medicii igie- 

i de la cluburile

factorii naturali

n-ati ajuns la capătul răbdării, mai afes^™u'u*. ?UJ’ inllcierița factorilor nocivi. 
in speranța că tovarășii de la Bacatt 
vor citi aceste rlnduri.

prof. C. SĂVINESCU
Școala sportivă de elevi 

Piatra Neamț

gard înalt și l-au „botezat' 
tenis. Din nou, sportul alb a cunoscut 
un reviriment. De scurtă durată însă 
pentru că și această bază (plasată ■— 
ce-i drept — departe, lingă fabrică) a 
cunoscut paragina. De loc descurajați 
de aceste tentative nereușite, cîțiva me
dici de la spitalul de adulți și de la cel 
de copii și-au amenajat în curtea spi
talului un teren. Firește, aci activitatea^ 
era restrînsă, susținută numai de ama
torii sportivi din personalul medical. 
In fine, „bolnavii" de tenis din Bacău 
au propus clubului Dinamo să ame
najeze pe stadionul din parc unul sau 
două terenuri. Dar și această ultimă în-1 
cercare nu a avut o soartă mai bună.

Aceasta e povestea terenului de tenis 
„fantomă" din orașul nostru. Iubitorii 
acestui sport din localitate — și sînt ,
mulți băcăoani care revendică dreptul ( ggțoarea ^-7 X. *1«»*V»* Zin-Ș/zîJ Zii ■» y-/Z>ZB • ',/)> .
firul povestirii să intervină, cu cea mai 
mare grabă, cei în drept și să reme
dieze această stare de lucruri. E vorba 
de Consiliul orășenesc VCFS Bacău și\ Stefanov Czaka. 
Comisia orășenească de specialitate (fi-C pjn ]oț nlu|t schimbat față

iHOCHEl/ft^a

care

tratează bolile __ ___
aplicarea gimnasticii medicale, masaj 
etc. Astfel sînt de pildă organizate 
în Capitală serviciul de medicina cul
turii lizice din policlinica „Bucur", 
serviciul din raionul „30 Decembrie", 
de la policlinica „Vasile Roaită", de 
la policlinica „13 Septembrie" etc. De 
asemenea, și multe din provincie.

Rețeaua de medicina culturii fizice 
pentru copii este mai înzestrată. In 
București sînt patru dispensare de 
cultură fizică medicală, în care se 
tratează deficiențele fizice, endocrine 
și funcționale la copii. Dispensarul 
de la spitalul „Grigore Alexandrescu", 
dispensarul de la spitalul ,Tudor 
Vladimirescu", dispensarul central 

pentru sportivi și 
dispensarul „Ca- 
raiman" au în tra
tament, cu efecte 
excelente, copii de- 
ficienți.

La multe spitale 
din Capitala și

din țară sînt servicii de cultură fi
zică medicală care aplică bolnavilor 
tratamente prin gimnastica medicală. 
Astfel de servicii sînt la spitalul 
„Brîncovenesc", la spitalul „Colțea", 
la spitalul nr. 9, la spitalul de ur
gență ,1. C. Frimu", ș. a. In aceste 
spitale și în altele, tratamentul admi
nistrat este complex, întreprins în 
colaborare cu medicii curanți de 
diverse specialități.

în sfîrșit, în sanatoriile și în casele 
de odihnă din stațiunile balneo-clima- 
tice au fost introduse tratamente prin 
cultura fizică medicală în asociere cu 
procedurile și factorii climatici spe
cifici fiecărei localități.

O problemă de rezolvat (în raport 
cu dezvoltarea mișcării de cultură fi
zică și sport și cu creșterea înțelegerii 
cetățenești privind foloasele exerci 
țiilor fizice și sportului pentru men
ținerea și întărirea sănătății) este 
aceea a cadrelor de specialitate, din ce 
în ce mai necesare în număr sporit, 
îneît să poată cuprinde perfect toate 
cerințele profilactice și terapeutice. 
Ideea, cuprinsă în planul de perspec
tivă întocmit de Ministerul Sănătății 
în colaborare cu Ministerul învâță- 
mîntului, prevede mărirea numărului 
de cadre de specialitate și t de dorit 
să fie tradusă în fapt în modul cel 
mai corespunzător. O solicită cu in
sistență rezultatele actuale, din faza 
către cea mai bună organizare a edi
turii fizice medicale în care se află 
aceasta, avînd de făcut față mereu 
tot mai multor apeluri la serviciile 
sale, din partea cetățenilor de toate 
vîrstele și categoriile profesionale, 
sportivi și nesportivi.

Dr. ANGELA LĂZĂROIU

PRIMELE JOCURI DIN CADRUL CAMPIONATULUI CAPITALEI
Cele mai bune cinci echipe de ho

chei pe gheață din orașul București 
(Steaua, Dinamo, Constructorul, Ști
ința și Olimpia) își vor începe astă- 

’seară întrecerea pentru titlul de cam
pioană a Capitalei.

Cu cele mat mari șanse la primul 
loc candidează echipa Steaua, cîști- 

, . , . , , . ■ x titlului de campioană re
ne a se numi astfel^ ar dori ca P®^publicană și în rîndurile căreia acti- 

_ ™. „„„ veazg o 5ung parte din componenții
lotului reprezentativ: Crișan, Varga, 
Biro,. Ioneșcu, Calamar, G. Szabo,

. _ ____ ____ __ __ __ de anul
rește dacă există). Iar la primăvară, Vrecuț Va prezenta și echipa Dinamo, 
o dată cu primii ghiocei, să apară șiicare acum se anunța drept una din 
terenurile destinate unui sport atît de /principalele pretendente la un loc frun

taș. Primii „cinci" jucători ai dinamo- 
viștilor sînt nume noi pentru această 
formație î Dumitraș — Făgăraș, Țiriac 

Bașa, Florescu, T. Ștefan. Lor li

îndrăgit de băcăoani.
1UGA MiRCEȘTEANU

se vor adăuga o serie de elemente ti
nere, în care antrenorii Flamaropol și 
Cosman își pun mari speranțe. Ia 
ceea ce privește promovarea elemente
lor tinere trebuie spus, însă, că o mat 
mare preocupare s-a manifestat la e- 
chipa Știința, unde o nouă generație 
de lioelieiști va prelua în acest cam
pionat „ștafeta" de la cei care, termi- 
nîndu-și studiile, au pornit spre noile 
lor locuri de muncă. Juniorii de ieri 
(Tăbăcaru, Bianu, Mihăilescu etc.) vor 
apărea acutn în întrecerea seniorilor și, 
sperăm, că această apariție va fi în
cununată de succes.

Programul meciurilor de astăzi șl 
mîine este următorul : AZI : ora 19,30: 
Dinamo — Constructorul, ora 21,30: 
Știința — Olimpia; MÎINE: ora 18: 
Steaua — Știința, ora 20: Dinamo — 
Olimpia.

jEteâ din meciul .Sfeaim^^ Știwfa București du^campiomM:tf<M4



STEAUA-ȘTIINȚA BUCUREȘTI
Cu partidele de mîine se încheie 

prima parte a campionatului masculin 
de baschet. Această ultimă etapă pro
gramează, chiar în Capitală, un joc 
„cheie" între cele două echipe aflate 
în fruntea clasamentului, la egalitate 
de ouncte : Steaua și Știința Bucu
rești.

Dintre celelalte formații care can
didează la șefie, doar Dinamo Bucu- 
Tești are o sarcină mai dificilă 
partida pe care o dispută la 
șoara, cu Știința. în schimb, 
București primește vizita unei 
aflate în partea inferioară a 
mentului, Politehnica Cluj,

în campionatul feminin, cele mai 
importante confruntări pun față în 
față la București pe Voința și Con
structorul. iar la Tg.-Mureș pe Mure
șul și Știința București.

★
• într-un meci restant, desfășurat 

la Iași în seria a Il-a a campionatu
lui feminin, echipa locală C.S.M.S, 
a întrecut pe Voința Tg.-Mureș cu 
scorul de 69—56 (32—16) (E. Ursu- 
coresp.).

• Biroul F. R. Baschet a hotărît 
ca întrecerile din returul campionatu
lui masculin (seria I) să înceapă în 
ziua de 10 ianuarie 1965.

★
Tntr-un meci restant în seria I a 

campionatului masculin, Dinamo 
București a întrecut aseaiă în Capitală 
pe Dinamo Oradea

în 
Timi- 
Rapid 
echipe 
clasa-

cu 86—78 (42-28).

BASCHET
A

ULTIMA ETAPĂ A ÎNTRECERII MASCULINE
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Unul din punctele forte ale Științei București in meciul cu Știința Cluj (așa 
cum reiese 
bucureșteru

și din imaginea noastră) a fost lupta la panou. Dacă studenții 
vor reuși și in jocul cu Steaua să anihileze pivoții adverși, ei au 

o bună șansă de a ciștiga
Foto: P. Romoșan

BASCHET : sala Giulești, ora 
16.30 : Rapid — Voința Oradea 
(f) ; I.C.F. — Voința Satu Mare 
(m); Constructorul ~ Voința 
București (f).

LUPTE LIBERE i sala Dinamo, 
de la ora 10: ultima etapă a 
campionatului pe echipe.

VOLEI : sala Constructorul (fos
tă Recolta), de la ora 17 : Meta
lul — Dinamo București (f), Dina
mo — Progresul București (m) — 
meciuri în cadrul primei etape a 
campionatului republican cat A., 
seria I.

ȘAH : sola de festivități a hote
lului Victoria (str. Mihai Vodă 
nr. 2), ora 16.15 : festivitatea de 
deschidere și prima rundă a fina
lei campionatului republican indi
vidual.

HANDBAL : sala Floreasca, de 
la ora 17.30 : Ș.S.E. nr. 2 — C.S.S 
(junioare), București tineret ...
Slovnaft Bratislava (f), meci de an
trenament al lotului masculin, 
Ș.S.E. nr. I — Rapid (junioare).

HOCHEI : Patinoarul artificial, 
de la ora 19.30 : Dinamo — Con
structorul și Știința — Olimpia, 
jocuri în campionatul Capitalei.

POLO : Bazinul Floreasca, ora 
18 : Crișul — Steaua ; ora 19 i 
Dinamo — Știința Cluj (câmp 
R.P.R.); ora 20: Rapid — Dinamo 
(pentru locurile 3—4 în campiona- 
’ul de copii al orașului București)

Steaua — Știința București (m); 
Olimpia M.l. — Voința Tg. Mureș 
(m); I.C.F. — Ș.S.E. Rm. Vîlcea (f).

ȘAH : sala hotelului Victoria, 
ora 16.30 : runda a doua a finalei 
campionatului republican indivi
dual.

GIMNASTICA ARTISTICA: sala 
Dinamo, ora 17.30: campionatul 
Capitalei.

HANDBAL : sala Floreasca, de 
la ora 15.45 : Voința — Dinamc 

■ Rafinăria Teleajen 
— Slovnaft Bratislava 

Rapid (m).

(m), Steaua —
(m). București — 
(f) și Știința —

)

DUMINICA

Despre perspectivele echipei noastre feminine...
de tineret a tăriiEchipa feminină 

și-a încheiat turneu] în R.P. Ungară cu 
o nouă victorie, de data aceasta în fața 
selecționatei de junioare, pe care a în
trecut-o cu scorul de 62—54 (23-25). 
Așadar, trei meciuri — trei victorii, la 
care dacă adăugăm și celelalte succese 
obținute de aceeași echipă anul acesta 
în R.P. Bulgaria (asupra formațiilor de 
tineret și junioare) vedem că tînăra 
noastră selecționată și-a încheiat sezo
nul cu un bilanț bun : șase partide și 
iot atîtea victorii, ceea ce constituie un 
îrumos succes aî baschetbalistelor noa
stre antrenate de Grigore Avachian.

L-am rugat pe antrenorul Avachian 
să ne vorbească , de perspectivele a- 
eestei echipe.

— Victoriile ne bucură, desigur, mai 
ales că au fost obținute in deplasare. 
Atit Bulgaria, cit și Ungaria sint țări 
In care baschetul a atins un nivel deșt"1 
de ridicat. Aceasta insă nu trebrde să 
ne ducă la automulțumire. Sintem datori 
să privim cu luciditate și să continuăm 
o acțiune care se află, indiscutabil, pe 
un drum bun

se află patru tinere 
au depășit, nu de

' S. ~ '

jucă- 
mult.

In echipă 
toare care 
virsta junioratului: S. Dumitrescu. 
E. Cherciov, B. Diaconescu și M. Si
mon. Dintre acestea, perspective mai 
mari are doar Diaconescu, cu rezerva 
Insă a unor lipsuri de ordin educativ. 
Cherciov și Simon sini lente și lipsite 
de dtrzenie, iar Dumitrescu este super
ficială. Dintre iunioare, o adevărată re
velație a fost E. Naghi, bună conducă 
toare de joc, cu multă intuiție și sigu
ranță. Anca Demetrescu și Maria fdri- 
ceanu au manifestat multă dirzenie ii 
hotărlre in joc, dar mai prezintă lipsur i 
de ordin tehnic. Vogel și Vartepniuc 
sini elemente pe care se poate conta.

In general, echipa are posibilități de 
a practica o apărare agresivă și un joc 
ofensiv cu doi pivoți și variantele res
pective. J urătoarele insă au nevoie de 
mai multă forță in picioare și viteză. 
De asemenea, nu sirii pe deplin mulțu
mit de procentajele reușite, mai ales in 
aruncările de la semidistanță.

Pornind de la observația antrenondm 
Gr. Avachian, atragem atenția fiecărui 
antrenor care pregătește jucătoare din

acest lot. Se impune și de acum înainte 
o muncă conștiincioasă și susținută,- cu 
accent pe deficientele semnalate, astfel 
ca această echipă să poată dispune 
permanent de elemente bine pregătite la 
toate capitolele jocului. Pentru că doar 
în felul acesta vom putea asigura selec
ționatei noastre de tineret o platformă 
puternică de care să poată beneficia, în 
primul rînd, echipa noastră reprezen
tativă. (a. v.).

sala Giulești, de la ora
— Voința Craiova (f). 
Partizanul roșu Brașov
— Progresul București 

, , cadrul primei etape o
campionatului republican cat. A., 
seria I.

LUPTE CLASICE : sala Dinamo.
de la ora 9 : ultima etapă a cam
pionatului pe echipe.

BASCHET : sala Floreasca, de la 
ora 8: Progresul — Știința Cluj 
(f) ; Rapid — Politehnica Cluj (m);

VOLEI : 
9: C.P.B. 
Știința — 
(f), Rapid 
(f) — în

HOCHEI : Patinoarul artificial 
de la ora 18 : Steaua — Știința ș 
Dinamo — Olimpia, jocuri în 
campionatul Capitalei.

FOTBAL : Stadionul „23 August" 
ora 12.15 : Dinamo — C.S.M.S. , 
ora 14 : Rapid — Farul (cat. A) ; 
stadionul Dinamo, ora 10 : Dina 
mo Victoria București — Rulmen
tul Brașov (cat. C).

POLO : Bazinul Floreasca, orc
9 : Steaua — Ș.S.E. nr. 1 (finale 
campionatului de copii al oroșulu 
București) ; ora 10 : Crișul Oradec 
— Știința Cluj; ora 11 : Steaua — 
Dinamo (camp. R.P.R); ora 12 
festivitatea de închidere a campio
natului republican ; ora 12.30 
Progresul — Clubul sportiv școlai 
(pentru locurile 5—6 în campiona
tul de copii al orașului București)

Astăzi și mîine, în sala Dinamo Voleiul - cap de af
(Urmare din pag. 1)

ETAPA FINALA A CAMPIONATULUI REPUBLICAN

DINAMO A DISPUS DE STEAUA CU 6-5
din pag. 1)(Urmare

Steaua forțează ega

începere de 
mîine de la 
Dinamo din

câștigătorii la a-m-

•0. 0-0), STEAUA — 
" ‘ ' 2—0,

capătul puterilor : 
larea. Dinamo încearcă să-și mențină 
fragilul avantaj. Steaua își va atinge 
țelul (egalînd prin Țăranu in niin 
18,10 la o fază asemănătoare cu cea 
care a dus la înscrierea primului gol 
iot de către Țăranu). dar nu pentru 
mult timp. în ruin. 18,40 dinamovișiii 
intră în posesia mingii prin fault ne
sancționat de arbitru și Grin(escu, 
complet demarcat, va fructifica pasa 
primită de la u-n coechipier, sprintind 
și șutind apoi decisiv: 6—5 (mm 
18,52).

Arbitrul Kosta Gezov (Bulgaria) r 
avut, fără îndoială, un meci foarte 
greu de condus. El s-a străduit să fie 
oft se poate de atent, să țină icx'ul „în 
mină", dar surprins de rapiditatea ac
țiunilor, n-a putut vedea cîteva infrac
țiuni care au stat la originea umor go
luri. Ceea ce nu scuză insă atHud' 
nea nesportiv", a unor jucători (Kro 
ner, Grințescu, Bădiță) care au pro
testat de o manieră neobișnuită ieșind 
d:n ană și rișcînd astfel să fie elitn< 
nati. Nu sintem de acord nici cu simt: 
lările repetate ale jucătorului Bădiță, 
simulări care l-au indus in eroa-re pe 
conducătorul partidei. Sint atitudini 
flagrantă contradicție cu spiritul

buie combătute și pedepsite cu toată 
severitatea.

Formațiile: DINAMO: Frătilă, Zam 
firescu, Zahan. Kroner, Mihăilescu 
Grințescu, Gr. Novac și Fleșeriu (o 
repriză) ; STEAUA : Ștelănescu, Neao
șii, Bădiță, Szabo, Firoiu, Culineac 
C. Marinescu, Țăranu.

Rezultatele tehnice de joi seară: 
Dinamo — Steaua 6—5 (2—1, 2—1, 
1—2, 1—1); Crișul Oradea — Știința 
Cluj 3—2 (0—0,' 1—1, 1—0, 1—1).

In meci-uriile disputate aseară s-au 
înregistrat următoarele rezultate: DI
NAMO BUCUREȘTI — CRIȘUL 4—0 
(1—0, 2—0. 1—C ~ - ----------
ȘTIINȚA CLUJ 8—0 (1—0,
2—0. 3—0).

CLASAMENT
1. Dinamo 4 4 0 0 25:10 8
2. Steaua 4 3 0 1 29: 9 6
3. Crișul 4 1 0 3 9:21 2
4. Știința

★
4 0 0 4 4:27 0

Ultimele meciuri ale ediției 1964 a

ir> 
do 

cinste care trebuie să caracterizeze pe 
Aporiivii aflati in întrecere și ele tre

campionatului de polo se desfășoară 
azi și mîine la bazinul acoperit Flo
reasca. Din program se detașează re
vanșa Dinamo —- Steaua, decisivă 
pentru oîștîgarea titlului de campioană 
republicană. Programul jocurilor din 
campionat este completat cu intere
sante partide din cadrul campionatului 
de copii al orașului București.

Astăzi cu 
la ora 10 și 
ora 9, sala 
Capitală este gazda ac
tului fi-nal al campionatu
lui republican de lupte 
libere și clasice seria A. 
Pe cele trei saltele insta
late aci, spectatorii bucu- 
reșteni vor avea prilejul 
să vadă la lucru toate 
cele 24 de formații care 
au activat în campionat. 
Partidele vor fi fără în
doială pasionante, deoa
rece această etapă va de
cide 
bele stiluri de luptă, pre
cum și cele patru for
mații care vor retrograda

• Astăzi vor evalua 
formațiile Steaua, C.F.R. 
Timișoara, Dinamo, A.S.M 
Lugoj, Mureșul Tg.-Mu
reș, Progresul București, 
Vagonul Arad, Rulmen
tul Brașov, C.S.O. Ga 
tați, C.S.O. Reșița, Rapid 
București, Steagul roșu 
Brașov. Mîine de la ora 
9, în 
'luează 
C.S.O. 
A.S.M.
București, Progresul Bu
curești, C.S.O. Galați, 
Chimistul Ba-ia Ma-re, Unio 
Ra-pid București, C.F.R. Timișoara și 
Steagul roșu Brașov. întrecerile vor 
Ii conduse de arbitrii I. Corneanu, I.

aceeași sală, ev<? 
formațiile Dinamo,

Reșița, Steaua,
Lugoj, Metalul M. Cristea

Safu Mare,

(Steaua) în meciul cu M.
( Progresul)

Foto: T.
Crîsnfc și I. Staicu — la libere
D. Petrică, L. Bandi și I. Stafcu — 
la clasice.

T ojan

Roibu
—

Steaua București, Știința Clu-, 
Știința Timișoara, Minerul Bata Ma 
Minerul Bihor, Tractorul Bra.șe 
Știința Galați și Constructorul Brăi 
C.S.M.S. Iași (masculin), Rapid B 
rești—Progresul București, Mei 
București—Dinamo București, Cot 
natul poligrafic București—Voința I 
iova, Știința București—Partizanul 
Brașov. C.S.M. Cluj—Știința Clu 
C.S.M. Sibiu—Farul 
nin).

CELE CINCI 
BUCUREȘTI se vor

Azi de la ora 17 m sala Const 
torul (fostă Recolta): Metalul— D 
mo (F), Dinamo—Progresul (M).

Mîine de la ora 9 în sala Ciule 
C.P.B.—Voința Craiova (F), Știin 
Partizanul roșu Brașov (F), Bap 
Progresul (F).

Bogatul program al activității c 
petiționale din săptămîna în curs 
completează cu partidele ■— nu 
puțin interesante — din cadrul et 
a cincea a campionatului categorii 
seria a II-a : Ind. sîrmei C. Tur: 
C.S.M. Cluj, Înainte Timișoara—Se 
nătoarea București, Metalul Pite:, 
Știința Petroșeni și Eleclroputere i 
iova—Știința Brașov (masculin), 
iuta M. Ciuc—Fî. roșie București, 
nitarul Tg. Mureș—Progresul Ti 
oiște și Penicilina lași—Corvinul L 
(feminin).

în întrecerea feminină a acestei < 
petiții, cu jocurile de mîine se înc 
prima parte a campionatului, ceea 
bineînțeles, mărește importanța et 
în centrul atenției stă partida pe 
actualul lider al clasamentului, I 
cilina Iași, o susține acasă cu Core 
Deva.

Constanta (fi

MECIURI 1 
desfășura asi



OS"

IN MECI RETUR

Internazionale Milano-Dinamo București 1-0 (0-0)
Deși nu mai era preocupată de ca

lificare în turul următor al C.C.E. 
(pe care și-o asigurase încă de la 
Milano), Internazionale a venit la 
București, pentru meciul retur cu Di
namo, cu un scop bine definit : ace
la de a nu pierde, ținînd mult la au
reola de echipă neînvinsă în această 
competiție. Și — jucînd în consecin
ță — milanezii au reușit nu numai 
să părăsească terenul neînvinși, dar 
chiar să cîștige cu scorul minim de 
1—0.

Dar, să vedem cum a realizat Inter 
acest rezultat, ce au arătat cîștigă- 
torii „Cupei intercontinentale" celor 
aproape 60.000 de spectatori bucure-

Inter — în general — nu este o echi
pă de spectacol, ci ea s-a impus prin 
precizia de mecanism cu care funcțio
nează, prin jocul său de regularitate, 
prin felul cum știe să joace pentru 
rezultat.

Dar, cu toate calitățile incontesta
bile ale milanezilor, dinamoviștii pu
teau obține joi un rezultat egal și 
poate chiar victoria pentru că Popes
cu (min. 25), Ene (min. 29 și 49) și 
Pîrcălab (min. 87) au ratat ocazii 
favorabile. Dar aceasta n-ar fi con
tat prea mult. Important este cum au 
jucat fotbaliștii noștri. Desigur, mai 
bine decît pe stadionul San Siro din 
Milano. Ei au muncit mult. Dar...

Apărarea bucureșteană 
prea mult solicitată, așa 
petrecut lucrurile dacă la Inter ar fi 
jucat în atac Mazzola, Milani, Jair. 
Poate tocmai de aceea, Popa, Ivan 
și chiar Nunweiller III au putut sus
ține adesea acțiunile de atac. De alt
fel, la una din centrările lui Popa, 
de pe post de aripă dreaptă, puțin 
a lipsit să se înscrie un gol. Dar este 
la fel de adevărat că această ten
dință putea să-i coste și mai mult 
pe jucătorii romîni. Pentru că, pozi
țiile lor avansate creau posibilități 
de desfășurare contraatacurilor,

n-a fost 
cum s-ar fi

sim-

Sădi reține balonul. In jurul lui, pata să intervină, șase jucători milanezi. Remarcați plasamentul „măturătorului" 
Picchi (nr. 6). în spatele tuturor coechipierilor. De la Dinamo, Nuhweiller 111 și mijlocașii Popescu și Petru.coechipierilor. De la Dinamo, Nuhweiller 111 și mijlocașii Popescu și Petru. 

Unde sini înaintașii 2

De vorba cu Alf Ramsey
Despre : • Intîlnirile cu Ungaria • „Băieții lui Mat Busby" 

• „Betonul" lui Inter • Pronostic pentru Londra-1966

șteni, atrași de renumele echipei lui 
Helenio Herrera.

Internazionale nu s-a dezmințit. Ea 
ne-a apărut ca o formație cu ade
vărat valoroasă, „armele" ei de bază 
fiind calitățile individuale, tehnica ri
dicată a fiecăruia dintre componenți 
precum și excelenta organizare a jo
cului. Am • admirat pe excepționalul 
Corso și am înțeles de ce la Milano, 
„tifosii" lui Inter spun despre el că 
„face cit jumătate din echipă". Peiro 
a făcut curse spectaculoase, Picchi 
— deși mult hărțuit, mai ales în a 
doua parte a jocului — s-a dovedit 
a fi expresia, am putea zice clasică, 
a jucătorului „ii libero", fiind imba
tabil ca ultim apărător, și anărînd 
cînd nu te aștepți în momentele cri
tice, iar Gori — la primul sau meci 
în formația lui Inter — ne-a arătat 
că „ochiul" lui Herrera nu se înșea
lă... Alături de ei, și ceilalți jucători 
oaspeți și-au dovedit clasa, alcătuind 
un ansamblu care — în ciuda indis
ponibilităților cunoscute — a rezol
vat cu bine tema dată de Herrera. 
Ne-a plăcut la Inter modul cum a 
acoperit terenul. Văzînd pe Interna
zionale, aproape că n-am putea spu
ne că ea a optat pentru o așezare 
sau alta, din cele uzitate în fotbalul 
modern, că unul sau altul din jucă
torii săi au jucat pe cutare sau cu
tare post. Și aceasta, pentru că — în 
ideea lor generală de a acoperi cit 
mai bine terenul — italienii s-au de
plasat unde 
pictat unul 
atac sau la 
reau fazele 
numărul pe
Evident, încă o dovadă a maturității 
echipei, pentru că acest lucru nu-1 
poate face decît o formație cu jucă
tori compleți, multilaterali.

Cu toate acestea, spectacolul fot
balistic propriu-zis oferit de milanezi 
nu s-a ridicat la nivelul așteptat și, 
de aceea, mulți spectatori 
bună dreptate — au dat 1 
notă mai mică decit cea 
toamna trecută lui Real 
altfel, după cum reiese și 
rile ziariștilor și specialiștilor străini,

Mai întîi, vom reține — ca un as
pect predominant — jocul lent al 
gazdelor, fără nici o perspectivă în 
fața bunei organizări a oaspeților. 
Atacanții sînt cei care au vădit în
deosebi această lacună, jucînd static, 
necăutînd să se deplaseze pentru ca 
pasele venite din spate să-i găsească 
demarcați. De multe ori, Nunweiller 

Popa, Popescu sau Petru, cu min- 
la picior, căutau îndelung pe te- 
un coechipier care să poată pri-

IV,
pea 
ren

a fost nevoie, s-au coru
pe altul, participînd la 
apărare după cum o ce
de joc și indiferent de 
care-1 purtau pe tricou.

văzut de Neagu Radulescu

Foto: V. Bageac 
ple dar rapide, decise, ale oaspeților. 
La o astfel de acțiune, Internazionale 
a și înscris unicul gol al partidei. 
Popa, bun în meciul de joi, a fost 
surprins prea înainte, acțiunea între 
prinsă pe partea stingă de milanezi 
s-a încheiat cu o centrare la Gori, 
acesta a prelungit pe aripa dreaptă 
unde se afla Domenghini și interna
ționalul italian a șutat puternic, pe 
jos, făcînd inutilă intervenția lui 
Datcu. Ne aflam în minutul 57 al 
partidei, iar scorul de 1—0 n-avea 
să mai fie modificat.

în general, despre jocul dinamovi- 
știlor în 
ne că el 
practicat 
pe linia
și demodat.

Arbitrul austriac 
a condus corect această întîlnire.

Au jucat formațiile :
DINAMO : Datcu—Popa, Nunweil- 

ler III, Nunweiller IV, 
Popescu—Pîrcălab, Ene 
Haidu.

această partidă se poate spu- 
nu este prea departe de cel 
în ultimul 
unui fotbal

timp, adică este 
mediocru, steril

D. Wlachojanis

Ivan—Petru,
11, Frățilâ.

INTERNAZIONALE : 
trași, Burgnich—Tagnin, 
Picchi—Bedin, 
Corso, Peiro.

Sarti—Mala- 
Guarnen, 

Domenghini, Gori

CONST. MACOVEI

RADU URZICEANU

și pe 
Iui Inter o 
acordată în 
Madrid. De 
din aprecie-

mi pasa fără pericolul de a fi ime
diat atacat. în plus, ajunși în fața 
careului advers, dinamoviștn încenti- 
neau ritmul atacului, plimbau balo
nul de la unul la altul, așteptînd 
parcă intervenția adversarilor. Am 
remarcat dominarea teritorială dina- 
movistă, dar trebuie să reținem și 
sterilitatea ei. Pentru că, față de 
această dominare, prea puține șuturi 
au solicitat intervenția lui Sarti, prea 
mult căutau dinamoviștii o poziție 
mai bună de șut. S-a tras puțin pe 
poartă, slab și fără precizie.

i

Alf Rarisey, manajerul reprezentati
velor A și de tineret ale Angliei, a 
împlinit de curînd 44 de ani : cam 
puțin, ar spune... Stanley Matews, a- 
flat în plină activitate (deși împli
nește... o jumătate de secol) nu toc
mai tînăr, însă, după felul în care 
Ramsey își deapănă amintirile : „In 
’55 încă mai jucam la Tottenham Hots
pur, in '53, in națională..."

— Dacă nu mă-nșel, ați făcut parte 
din formația care a susținut la Wem
bley, în 1953, memorabilul meci cu 
Ungaria.

— Da. Am jucat atunci fundaș 
dreapta, alături de Billy Wright. La 
sfîrșit, deși remontasem din handicap, 
transformînd un penalti, am alergat 
spre cabine privind în jos. Puținii care 
atribuiau întâmplării înfrîngerea de pe 
Wembley aveau să... dea înapoi ime
diat după catastrofalul 1—7, suferit in 
revanșa de pe Nepstadion. Din păcate, 
Berna (n.r. Cupa mondială din 1954) 
era prea aproape pentru luarea unor 
măsuri eficiente, așa îneît a trebuit 
să mai așteptăm. Dar toate speranțele 
înfr-o comportare frumoasă la viitoarea 
ediție s-au năruit în februarie 1958, 
tind avionul care transporta renumita 
echipă Manchester United se prăbușea 
pc aerodromul din Miinchen. Șapte 
dintre „băieții lui Mat Bushy" (Taylor, 
Pegg, Birne etc...) își găsiseră moartea 
pe loc sau, cum a fost cazul talentatu
lui Edwards, la spital.

— S-a afirmat de către unii specia
liști că părinții sistemului 1—4—2—4 
ar fi fotbaliștii maghiari și că prima 
demonstrație ar fi avut loc chiar la 
Wemblev în 1953. Subscrieți la acea
stă părere ?
•-— Nicidecum. Ungurii ne-au surprins, 
intr-adevăr, printr-o mai judicioasă or
ganizare a jocului — în funcție de va
lorile prezentate atunci — dar siste
mul 1—4 —2—4 a fost noutatea cu 
care, au venit brazilienii în Suedia.

— Pentru că vorbim de sistem. Ce 
părere aveți despre «betonul" lui In
ter ?

- Îmi este greu să dau un răsnuns 
categoric. Vedeți dv., Herrera obține 
rezultate cu el. dar în Anglia n-ar avea 
sorti de izhîndă. Echipelor noastre - 
și h’neînteles publicului — le place 
să atace, să tină sub presiune apărarea 
adversă, trăgînd des si puternic la 
poartă. Veți sti poate că si sistemul 
l—4—2- —4 își face cu greu loc la noi...

- Ați urmat manaîenilni Winterbot
tom imediat după „Chile" ?

— Nu chiar imediat. Prin martie 
'P.3. După puțin timp învingeam Ceho
slovacia la ea acasă; a fost o victo
rie prețioasă, încurajatoare pentru 
mine ca antrenor, aflat la început de 
drum...

— Mai prețioasă poate ca aceea de 
la 23 octombrie, cînd Anglia a între
cut „Restul lumii" la Londra ?

— O. desigur! Cehoslovacia însem
na pentru toți a doua echipă de pe 
glob, în timp ce echipa Restului lumii 
constituia o formație eterogenă, pre
zentă la Wemblev mai mull pentru a 
sărbători un secol de fotbal

— Ne aproniem cu pași repezi de. 
„Cupa Jules Rimet", ediția 1966. Se 
conturează echipa pe care o pregătiți?

— Doar într-o oarecare măsură. Ve
deți, chiar după meciul de azi (n.r. cel 
de la Coventry) mi-am notat trei nume 
pentru lotul reprezentativ : Hinton (a- 
ripă stingă), Badger (fundaș dreapta)

Alf Ramsey, acum 11 ani...

și Thomson (fundaș stingă). Cine știe 
însă ce-mi vor rezerva viitoarele me
ciuri ?...

— O ultimă întrebare : Ați putea 
acum, înainte de calificările la cam
pionatul mondial, să 
ritele dv ?

■ Apreciind cu 
mintea ?

— Cum vreți dv.
— Atunci notați: 

Argentina și U.R.S.S.
Cîtă inimă o fi pus Ramsey în a- 

ceste aprecieri... ?

ne indicați favb-

sufletul sau cu

Anglia, Brazilia,

G. MICOLAESCU

Tn urma celor două partide dintre 
Legia Varșovia și Galatasaray Istan
bul (în turul al doilea din cadrul 
„Cupei cupelor1* scorul general este 
2—2 (în primul joc 2—1 pentru ! e- 
gia, în retur 1-—0 pentru Galata
saray). Conform regulamentului ur
mează să se desfășoare al treilea 
joc pe teren neutru.

Recent, forul nostru de specialitate 
a primit din partea U.E.F.A. o tele
gramă prin care aceasta propune ca 
al treilea joc 
mațij să aibă 
decembrie.

în principiu 
propunerea cu
la data de mai sus se dispută la Bucu
rești meciul Steaua—Dinamo Zagreb, 
jocul dintre Galatasaray și Legia Var
șovia să aibă loc cu o zi mai tîrziu 
(la 10 decembrie). Ieri, printr-o nouă 
telegramă, U.E.F.A. a comunicat că 
este de acord ca meciul să se des
fășoare la 10 decembrie. Urmează 
să se stabilească orașul în care va 
avea loc întîlnirea (probabil. Plo
iești sau București).

dintre cele două for- 
loc la București lâ 9

F. R. Fotbal a acceptat 
mențiunea că întrucît

Azi și mîine J restanțe in categoria A
șl ultima etapă in C

în cadrul categoriei A la fotbal se 
vor disputa trei meciuri restanță. Pri
mul joc are loc astăzi pe stadionul din 
Pitești, unde fotbaliștii de la Steaua 
susțin un meci dificil în compania e- 
cliipei locale Dinamo. Celelalte două

Astăzi pe terenul Politehnica

Meci intre două selecționate ale categoriei B
Pe terenul Politehnica (fost C.A.M.) 

se desfășoară astăzi, de la ora 14, o 
partidă de fotbal între două selec
ționate alcătuite din jucători care ac
tivează în campionatul categoriei B. 
Iată loturile celor două echipe :

Scria 1 ■ Bnmbescu, Fna<-he (Știinta 
Galați), Simionescu, Coman, Gavrilă,

Moroianu, Rusu, Costache, Sălceanu, 
Bociu, Frățilă, Neagu, Petrovici, Lupu* 
lescu, AcFm, Anton, Rotaru, Wetzer, 
Malschi, Enache (Metalul Buc.).

Seria a D-a : Salomir, Horilă, Mafa, 
Boroș, Czaba, Gbeorghe. Niculescu, 
FdMiclăuș, Cotormani, Bohoni, 
Gydrfi.

partide sînt programate mîine în cu
plaj pe stadionul „23 Auwust". după 
cum urmează: la ora 12.15 Dinamo 
București va întîlni formația ieșană 
C.S.M.S., iar la ora 11 se va disputa 
meciul Rapid — Farul.

Dacă în iocul de astăzi de la Pitești 
sîntem înclinați să acordăm prima 
șansă oaspeților. în meciurile de mîine 
însă gazdele sînt acelea care au pri
mele cuvintul.

lată și cîteva din cele mai intere
sante partide din ultima etapă a cate
goriei C. In seria Est : Ceahlăul P. 
Neamț — Textila Botoșani; în seria 
Sud : Dinamo Victoria Buc. — Rul
mentul Brasov : în seria Vest : C.F.R. 
Arad — M’nerul Deva si Metalul Tr. 
Severin — Metalul Hunedoara.
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Activitatea continuă in sala Floreasca...
® BUCUREST1-T1NERET A ÎNTRECUT CU 16-9 PE SLOVNAFT BRATISLAVA • AZI SE DIS
PUTĂ REVANȘA, IAR MÎINE OASPETELE DAU REPLICĂ ECHIPEI A A CAPITALEI • JOCURI 

ÎN „CUPA DE IARNA"
Joi, spectatorii bucureșteni au avut 

prilejul să urmărească o partidă des
tul de interesantă între reprezentativa 
de tineret a Bucureștiului și Slovnaft. 
Tinerele noastre jucătoare au făcut 
un joc in general mai bun decît la 
aparițiile lor precedente, au arătat o 
mai bună circulație a mingii și au do
vedit mai multă finalitate in acțiuni.

F.xceptînd o perioadă de la începutul 
reprizei a doua, cînd oaspetele au do
minat jocul și au redus mult din han
dicap (de la 3—11 la 8—11), echipa 
buoureșteanâ a avut inițiativa și a 
condus permanent, terminînd învingă
toare la scorul de 16—9 (10—3). For
mația din Bratislava s-a dovedit un 
partener valoros, făcând ca această în-

Titlurile republicane sint in joc!

tîlnire să-și atingă scopul, acela de a 
supune reprezentativa noastră unei ve
rificări serioase. Dintre jucătoare s-au 
remarcat în mod special Secheli și res
pectiv, Blechova. A condus bine P. 
Cirligeanu, următoarele formații:

BUCUREȘTI (tineret) : Anca, Bu
za? — Dobîrceanu 1, Floroianu 1, 
Bota 2, Dumitru 2, Sramco 2, Secheli 
4, Nemeț, Baiu și Moșu 4.

SLOVNAFT: Prievoznikova, Pram- 
nikova — Bachnakova, Blechova 5, 
Rajmanova, Starkevo 2, Galova, Moko- 
sova, Kralovikova 2, Velntovicova, 
Vașkovicova, Baducova.

Aceste două formații se întîlnesc 
din nou, astă-seară în aceeași sală, iar 
mîine după-amiază, Slovnaft Bratislava 
va da replică primei selecționate a Ca
pitalei.

Programul de azi și mîine este com
pletat de jocuri din cadrul „Cupei de 
iarnă”. Astăzi se dispută primele me
ciuri ale tradiționalei competiții de ju
niori „Cupa Sportul popular”: S.S.E. 
nr. 2 — C.S.S. și S.S.E. nr. 1 — Rapid 
la junioare. In plus, amatorii de hand
bal au ocazia sâ asiste și la un meci 
de antrenament al lotului masculin. 
Mîine, jocul internațional este încadrat 
de întîlniri din „Cupa F.R.H.", pentru 
formațiile masculine: Voința — Di
namo, Steaua — Rafinăria Teleajen și 
Știința — Rapid, care — ca de obicei
— vor prilejui dispute interesante.

Campionatul de juniori al Capitalei-
— fază în cadrul întrecerii republi
cane — s-a încheiat recent, după 
jocuri viu disputate. La juniori, victo
ria a revenit echipei Dinamo (antre
nor Al. Hie), care a totalizat 7 puncte, 
urmată în clasament de C.S.S. 6 p., 
S.S.E. nr. 2 și Steaua cîte 3 p, S.S.E. 
nr. 1 1 p. La junioare, titlul l-a cu
cerit S.S.E. nr. 1 (antrenor V. Go- 
gîltan) cu 6 p. Pe locurile următoare: 
S.S.E. nr. 2, Rapid și C.S.S.

LISTA PROGRAMELOR ClȘTIGĂTOARE
Joi 3 decembrie 1964, cu prilejul meciului de fotbal Dinamo București— 

Internazionale Milano, I. S. Loto-Pronosport a oferit diferite premii în 
obiecte posesorilor programelor editate de ziarul „Sportul popular”,

lată rezultatele tragerii din urnă:
— un aparat de radio „Carmen" — programul cu nr. 14 670 1
— un ceas deșteptător — programul cu nr. 14 531 ;
— un stilou „Montblanc” — programul cu nr. 14 348;
— un serviciu de cafea — programul cu nr. 06 922 ;
— un serviciu de cafea ■— programul cu nr. 13 077 ;
— un serviciu de apă „Arlechin" — programul cu nr. 05 900 ;
— un serviciu de apă „Arlechin" — programul cu nr. 14322}
— un bibelou „Ilie Prono" mare — programul cu nr, 06 708;
— un bibelou „Ilie Prono" mare — programul cu nr. 12 916;
— un bibelou „Ilie Prono” mic — programul cu nr. 18 977;
— un bibelou „Ilie Prono" mic — programul cu nr. 14 096;
— cîte o scrumieră emailată — programele cu nr. 15 076, 07.054, 

07 689, 05 956 și 10 774.
Posesorii programelor cu numerele de mai sus sînt invitați să-și ridice < 

premiile obținute de la Direcția generală Loto-Pronosport — Oficiul Pro
pagandă din calea Victoriei’ne. 9, zilnic între orele 8.30—16.00 in pe
rioada 7—12 decembrie 1964.

Programele neprezentate în termenele de mai sus pierd dreptul de 
premiere.

Jucați pronosticul lui H. Herrera 
la concursul Pronosport de mîine

Pentru concursul Pronosport nr. 49 
(etapa din 6 decembrie 1964) am so
licitat un pronostic lui Helenio Her
rera, antrenorul echipei Internazionale. 
Spunîndu-ne că acum cunoaște și echi
pele noastre, iar cele din campionatul 
francez și italian îi sînt de asemenea 
binecunoscute, ne-a dat următorul pro

De la stingă: Fl. Gheorghiu, C. Radovici, V. Cioclltea, M. Pavlov și M Nacu 
(Urmare din pag. 1) 

lor trecu ți culeg roadele pregătirii lor 
perseverente, confirmă valoarea arătată 
în concursuri.

Și cînd zicem .maturitate", ne refe
rim numai la stagiul de turneu și nici
decum la numărul anilor... Majoritatea 
celor ce luptă pentru titlul de cel mai 
bun șahist al tării au trecut de curind 
de „granița" celor 20 de ani. Iar prin
tre ei se află și actualul campion mon
dial de juniori, Florin Gheorghiu. Din 
generația mai veche a șahiștilor noștri 
este prezent un singur reprezentant: 
Gh. Alexandrescu. O revenire demnă 
de remarcat, alături de cea a lui M. 
Șuta, cîștigătorul uneia din grupele se
mifinale.

Va fi o luptă dîrză deschisă oricărui 
rezultat Și același lucru se poate 
spune și despre „meci-turneul celor 3", 
egalele ultimei finale a campionatului 
feminin: Alexandra Nicolau, Marga
reta Teodorescu și Eiisabeta Poliliro- 
niade.

Prima rundă are loc azi după-amia- 
ză în sala de festivități a Hotelului 
Victoria din strada Mihai Vodă nr. 2.

nostic :
Rapid — Farul 1
Dinamo Buc. — C.S.M.S. Iași 1
Monaco — Toulon 1
St. Etienne — Sochaux x
Lille — Valenciennes x
Strasbourg — Toulouse 1
Alessandria — Modena 1
Brescia — Spal 2
Lecco — Palermo 1
Napoli — Venezia 1
Triestina — Parma x
Reggiana — Padova x

Campionatele Capitalei— 
în plină desfășurare

ULTIMUL CONCURS SPECIAL 
PRONOEXPRES AL ANULUI

Miercuri, 9 decembrie, se desfășoară 
ultimul concurs special PRONOEX
PRES al anului.

„Capul de afiș” al acestui concurs 
special îl constituie cele 10 autoturis-

La sfîrșitul săptămînii trecute, în 
sala de la „Juridice”, au continuat în
trecerile de scrimă din cadrul campio
natului Capitalei (echipe mixte). Cele 6 
meciuri programate s-au încheiat cu 
următoarele rezultate:

S.P.C. — Știința 9—7, S.P.C.—Con
structorul 15—1, Administrația baze
lor sportive școlare (ABSS) — Progre
sul 8—8, ABSS — Știința 9—7, Știin
ța— Constructorul 15—1, Știința — 
Progresul 12—4.

CLASAMENTUL
1. S.P.C.
2. Știința
3. Steaua
4. Progresul
5. ABSS
6. Universitatea
7. Constructorul

In clasamentul i 
locuiri se află trăgătorii:

4318 45:19 7
6
5
3
3
0

______ .... 0
individual, pe primele

5 3
3 2
3 1
3 1
3 0
3 0

0 2 51:29 
1 0 27:21 
1 1 25:20 
1 1 23:25 
0 3 16:32
0 3 5:43

Floretă băieți:
1. Cristian Costescu (ABSS) 6 p.- 

2. Șe-rban Pop (SPC) 6 p.; 3. Al. Mk> 
loș (Știința) G p.

Floretă fete:
1. lud it Pop (Știința) 9 p.; 2. Eca- 

terina Toth (SPC) 7 p.; 3. Victoria 
Petrișor (SPC) 6 p.

Spadă:
1. Mircea Vasiloglu (Știința) 7 p.;

2. Victor Golescu (Știința) 6 p.; 3.
Adrian Gavrilescu (Progresul) 5 p.

Sabie:
1. losif Baniai (Știința) 8 p.; 2. Mi

hai Sandu (SPC) 7 p.; 3. Laurențiu 
Mihăileanu (SPC) 6 p.

întrecerile continuă azi (de la ora 
18) și mîine (de la ora 9), în aceeași 
sală.

De la I. E. B. S.
• Pentru cuplajul de fotbal DINAMO — 

C.S.M.S. IAȘI și RAPID — FARUL de mîine 
de pe stadionul ,23 August', biletele se 
găsesc de vînzare la casele de bilete obiș
nuite : str. Ion Vidu, Pronosport cal. Vic
toriei nr. 2, agenția C.C.A. bd. 6 Martie 
stadioanele .23 August'4, Republicii, Dinamo 
și Giulești .

A începînd de luni 7 XII aceleași case 
de bilete vor vinde biletele pentru cuplajul 
de fotbal RAPID — MINERUL BAIA MARE Si 
STEAUA — DINAMO ZAGREB de miercuri 
9 XII de pe stadionul „23 August'

a Patinoarul artificial din parcul „23 Au- 
gust“ este deschis pentru patinaj public 
azi orele 17—19 și mîine orele 10—13 și 
15—17.

Se închiriază ghete cu patine.
A La patinoar funcționează un curs de 

inițiere în patinaj pentru copii între 6—14 
ani. înscrieri la patinoar.
• La bazinul acoperit Floreasca se pri

mesc înscrieri, în limita locurilor disponi
bile, la cursul de inițiere la înot pentru 
copii.

me: 1 „Fiat 1100 D“, 2 „Maskvic;
403", 3 „Fiat 600“ și 4 „Trabant (Com
bi “.

In afara autoturismelor se mai atri
buie: motociclete, motorete.,.frigidere, 
televizoare, mașini de spălai, aspira
toare de praf, covoare de lînă etc.

Lista completă a premiilor și condi- 
țiunile de atribuire se găsesc în pros
pectele acestui concurs, care se distri
buie prin agențiile Loto-Pronosport.

Participați cu cît mai multe buletine 
la ultimul concurs special PRONOEX
PRES al anului.

RECTIFICARE

Premiile tragerii LOTO-CENTRAL 
din 27.XII.1964

se vor citi:
Categoria a 11-a întreg — 10 premii 

a 5.428 iei
în loc de 6.380 lei.
Categoria a Il-a sfert — 27 premii 

a 1.357 lei
In loc de 17 premii a 1.595 lei.

Plata premiilor de la această tragera 
în Capitală se va face luni 7 decem
brie a.c. în loc de sîmbătă 5 decem
brie a.c.

PRONOSPORT

Premiile concursului Pronosport nr. 48 
din 29.XI.1964.

Categoria I: 1,3- variante a 57460 Iei 
Categoria a Il-a 29,7 variante a 3.018 lei 
Categoria a IlI-a 332,1 variante a 404 lei.

Cîștigător la categoria I: Cotîrcea Năs- 
tase din București.

Lista cîștigurilor suplimentare în obiecte 
de la concursul special Pronosport din 22 
noiembrie a.c. va fi public-ată în Programul 
Loto-Pronospo-rt de marți 8 decembrie a.c.

LOTO-CENTRAL

La tragerea Loto-Central din 4 decern- 
brie 1964 au fost extrase din urnă urmă
toarele numere:

47 60 16 26 54 65 62 1 ^61 14

Premii suplimentare: 79 84 71

Fond de premii: 860.389 lei

Tragerea următoare va avea loc la 
Galați.

Rubrică redactată de Loto-Prono
sport.
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DROJDIE

PRODUS CU IMPORTANTE CA - 
UTÂTi NUTRITIVE, PRIN CONȚI
NUTUL MARE DE VITAMINE (ÎN 
SPECIAL CELE DIN GRUPA 0}, 
\B!NE TOLERAT CA SUPLIMENT 
I//V ALIMENTAȚIE^

BLAtENA NOlBOVA 
HJA RACLK 
SIANIILM RIMUNDA 
K BUBE IMN OVA 
J. HERESOVA

Regia :f
Mclav voei/ce^

Sdptămîna vi/fvare pe ecrane

O PPOOUCTIE A STUDIOuPlLOP DIN 
» s CEHOSLOVACA



„Suporterul pasionat

FOILETON

Jucătorul Treabă 
dustria sîrmei C. Tuizii) 
a iost eliminat de pe te
ren pentru insulte la a- 
diesa arbitrului.

DE PE TUȘĂ...

Iarna e țuica. Fiartă 
bine, cu zahăr, boabe de 
piper și scorțișoară.

Vara e berea. Rece, de la 
gheață, cu spumă.

La nevoie, sortimentele 
se pot inversa. Asta n.are 
importanță. Important e 
amicul, el, suporterul. Are 
un singur obiect : fotbalul, 
o singură pasiune : jucă
torii de fotbal. îi preferă 
între sezoane, în „anotim
pul mort“ pentru fotbal, 
cînd jucătorii au timp.

— Te fac „una mică44 ?...
De multe ori. preopinen

tul răspunde plictisit, cu 
un gest din cap care ar 
putea defini prezența unei 
linguri de ricin. îl mai 
doare și acum capul de la 
„una mică44 de ieri...

Suporterul are și teorii :
— Pentru voi, fotbaliștii, 

sfîntă e vodca, ori romul ’. 
Nu miroase antrenorului.

în local vorbește tare, 
să-1 audă oamenii :

_  Maestre, adu aici la 
băieții noștri...

Discuțiile despre fotbal 
încep Pe încetul, pe oco
lite. Apoi se pătrunde în 
tainele sportului adorat... 
După a patra litră... Su.

porterul e grijuliu. Scoate 
imediat certificate medica- 
le. ori de cîte ori „omul" 
are nevoie, motivări de la 
cursuri, aranjează cu șefu] 
de la serviciu o absență...

— Mă băieți, condiția fi
zică înainte de toate. Să
nătate și... noroc !

însoțește echipa la gară. 
Merge și în deplasări. Cu
noaște terenul.

— Grozav a fost la Cons
tanța. „Briza mării“, pe fa
leză... Da’ la Iași ? Tari 
moldovenii ăștia. Preț de 
vreo 14 grade... Bucium... 
Cotnari...,

Suporterul acesta are 
răbdare.

Stă cu „băieții* pînă la 
unu noaptea. „Să nu se 
plictisească". îi conduce a- 
casă.

Știe să consoleze :
— Dacă i-au avut pe ar

bitru... Al 12-lea pe teren. 
La primul gol era ofsaid, 
Pe al doilea l-au marcat 
dinafară, la al treilea por. 
tarul avea soarele-n ochi..

Știe să încurajeze ;
— N-au ochi pentru voi... 

Toți, absolut toți ați pu
tea intra în națională. 
Ce-aș mai merge cu voi,

chiar și în străinătate. Eu 
mă pricep la chestii de as
tea... străine. Băiete, a_ 
du-ne două „Gin“-uri mari.

Are o mulțime de cali
tăți și se socotește ca una 
din personalitățile mar
cante ale orașului.

★

a avut un mic 
comentat cu lux 

bufetul 
subtil, 
dreap-

Recent 
necaz. A 
de amănunte fia 
„Odobești") jocul 
tehnic, al halfului
ta, acolo de față. De.abia 
mai tîrziu a aflat că omul 
nu jucase. Corespondentul 
local telefonase din gre
șeală și numele lui la ziar.

„Suporterul pasionat" nu 
fusese tot sezonul lă nici 
un meci !

ALECU POPOVICI

m-am lamurii și pace.Eu
Disciplina lui e slabă.
Deci nu poate să mai joace 
Fiindcă n-a fost om 

treabă
de...

1

te- 
de 
au

Au

Citeva clipe înaintea meciului. De la stingă la dreapta: V. Pădureanu, Vo
ronin (căpitanul echipei

Recent am avut plăce
rea să „țin" una din 
„tușe" la meciul de fot- 
blal Iugoslavia—U.R.S.S., 
încheiat, după cum se știe, 
cu scorul de 1—1.

In ciuda terenului des
fundat, jocul a fost foarte 
frumos și de un dina
mism ieșit din comun, 
fapt care m-a obligat să 
fug tot timpul încolo și

De toate
Este periculos să pri

vești la televizor și să... 
mănînci. Un locuitor din 
Frankfurt a demonstrat 
acest lucru pe pielea 
lui. In obscuritatea ca
merei el urmărea un 
meci de fotbal și îsl 
prepara un sanviș. Nu
mai că, furat de desfă
șurarea partidei, el a luat 
din bucătărie în locul 
unui tub cu unt, un tuu 
ou preparat pentru cură
țatul geamurilor! Pasiu
nea pentru sport fiind 
mai mare decît interesul 
gastronomic, el a înghițit 
fără să-și dea seama de 
gust, întreaga tartină. In 
mare urgentă a trebuit 
să fie transportat la spi
tal.

U.R.S.S.), N. Mihăilescu, 
Iugoslaviei) și A. Pirvu

încoiace. Așa se face că, 
deși la începutul jocului 
dîrdîiam de frig, la fluie
rul final eram transpirat 
de-a binelea.

Iată tacum cîteva im
presii...

1. Nivelul tehnic ridi
cat, în ciuda dificultăți
lor terenului. Printre cei 
mai buni la acest capitol : 
Meshi, Skoblar, Metre- 
veli, Voronin, Zambata 
în legătură cu tehnica, aș 
vrea sâ arăt că în tot 
cursul jocului nu am vă
zut nici măcar un singur 
atac prin alunecare. Apă
rătorii, foarte bine orga
nizați în ansamblu, nu 
riscă să se autoelimine 
prin atacuri decisive, pre
ferind urmărirea adver
sarului și „scoaterea" 
mingii la momentul opor
tun.

2. Capacitatea de efort 
mare, alimentată de o 
voință la fel de mare. Ca 
unul care m-am aflat la 
un metru de Jusufi, Po- 
nomiariov sau Galici, 
mi-am dat seama de in
tensitatea efortului depus. 
Drept urmare : o mobili-

Galici (căpitanul echipei

tate remarcabilă, adică un 
permanent joc de mișcare.

3. Multă gîndire și su
plețe tactică, concretizată 
prin atragerea echipei ad
verse înspre poarta pro
prie, pentru slăbirea fron
tului apărării, în vederea 
contraatacului. Golul lui 
Serebreanikov (U.R.S.S.) a 
fost înscris în urma unei 
incursiuni hazardate a lui 
Jusufi, care a fost lăsat 
să avanseze.

4. Prezența a doi por
tari de mare clasă : Iașin 
și, în egală măsură, Șko- 
rici. Dacă cele două porți 
ar fi fost apărate de doi 
portari de valoare medie, 
scorul normal ar fi fost 
5—5 sau 6—6.

în concluzie, un joc fru
mos și foarte rapid (cu 
tot terenul greu) în care 
m-a impresionat în mod 
cu totul deosebit spiritul 
de dăruire al jucătorilor, 
care nu și-au permis nici 
un moment de odihnă. A- 
cest timp de odihnă este 
programat, se pare, în 
'afara celor 90 de minute. 
Cum s-ar spune, totul la 
timpul său...

ALEXANDRU PÎRVU
arbitru

★

Tn ziua în care atleta 
engleză Mary Bignal- 
Rand a cîștigat medalia 
de aur la Tokio la sar’- 
fura în lungime, stabilind 
șf un nou record mon
dial. Hilda Bignal (mama 
sportivei), în vîrstă de 
54 de ani, a cîștigat 
campionatul de popice al 
Țării Galilor. Performan
ța a făcut-o pe Hilda Big
nal să exclame : „Ce pă
cat că popicele nu sin’ 
un sport olimpic I Nu
mai âșF's-ar putea resta
bili în familie autoritatea 
generației... vîrstnice".

★

Tunisianul Mohamed 
Gamoudi, cîștigătorul me 
daliei de argint în pro
ba d* 10 000 ni din ca
drul J. O. de la Tokio, 
a primit titlul de „Ca
valer al Republicii Tuni
sia".

FOTOREPORTERI NERĂBDĂTORI

întrînd îngîmfați pe 
ren, baschetbaliștii 
Ia Dinamo Oradea 
pierdui pe teren propriu 
jocul cu Știința Timi
șoara.

ODărut, cum s_a mai 
spus 

Tinînd cu toții nasul pe sus. 
Ii coboriră la normal 
Doar după... fluierul final 1I. COZM1N

C.F.R. Timișoara se 
afla anul trecut în toam
nă pe primul loc în 
ria I a categoriei B, 
anul acesta îl ocupă 
ultimul...

șe
lar 
pe

Posta I

S-a întîmplat la stan
dul de pistol viteză de 
pe poligonul olimpic din 
Tokio. In timp ce ultimii 
concurenți — printre 
care și reprezentantul 
nostru, Ion Tripșa — se 
pregăteau să-și descarce 
pistoalele la ultima serie 
de 4 secunde, fotorepor
terii japonezi au și imor
talizat pe peliculă pe cei 
trei trăgători care pînă 
atunci aveau cele mai 
bune rezultate, conside- 
rîndu-i cîștigători ai me
daliilor olimpice. Aceștia 
erau finlandezul Linno- 

cehoslovacul Na
și elvețianul Al

focuri a răsturnat prono
sticul hazardat al foto
reporterilor, clasîndu-se 
pe locul doi, la numai un 
punct de cîștigător

P.S. Din fericire această 
„fișă" riscă să devină tot 
mai singulară...

Mai ales că „suporterul 
pasionat44 s-a dovedit că 
nu acționează tocmai și nu
mai din... pasiune pură. 
Mi-a ajuns la ureche o 
întîmplare cu implicații ju
ridice, o chestiune cu niș. 
te bilete „în 
chermesă.

„Suporterul" 
a făcut „henț“ 
e „as44 
mina, obțînînd „un ce 
profit44 pentru a-și echili
bra „pasiunea".

Parca mai acum un an,
Te vedeam pe primul plan. 
Astăzi toți pot sâ te vadă
Tot pe primul, dar... din 

coada.GH. STER I ADE
ulus* la o

se pare că 
(nu degeaba 

în tehnică) — a pus 
obțînînd

A. P.

fost ușor pentru 
să vadă cum la

SVtlO, 
kovski 
brecht.

N-a
Tripșa
doi pași de el se fotogra
fiază... câștigătorii. Cu 
toate acestea, el nu s-a 
descurajat și cu ultimele

Ei, ele și
UN ȘAHIST

...

Din vina 
echipei de 
Tg. Mureș, 
n-au putut 
tea și 
ținut 
ti vă.

deci 
întîlnirea

antrenorului 
lupte A. 
unii 
face 
nu

S.
sportivi 
gieuta- 

au sus- 
respec-

...toate cele trei arono- 
metre „de mînă" care au 
înregistrat timpud lui Ro
bert Hayes în finala cursei 
de 100 m de la Tokio au 
indicat 9,9 sec., perfor
manță ce ar fi constituit 
un nou record mondial ?

(mai ales în timpul iernii) 
în echipa Jdnkoping, și a 
fost selecționat de mai 
multe ori în prima repre
zentativă a Suediei.

...Gunnar Utberg, unul 
din component» caiacului 
de dublu care a cucerit 
titlul olimpic la Tokio este 
și un toarte bun jucător 
de handbal în 7 î Utberg, 
în vîrstă de 22 ani, joacă

...184 din cei 305 spor
tivi care au reprezentat 
S.U.A. la J. O. de la 
Tokio sînt studenți ?

luna cadourilor
îmi cunosc de-acuma soarta 
Și doar .luna’ e de vină: 
Nevestica la Romarta
îmi dă... .șah mat44 la chen

zină 1

O SPORTIVA

O propunere serioasa 
Ce-o fac fără înconjur: 
Fiindcă luna-i fructuoasă: 
O dorim... tur și retur.

SOȚIA UNUI FOTBALIST

s-a toi scuzat 
cică l-a... ratat;

In .63*
Cadoul 
Prin magazine evident
II duc, deci, la... antrena

ment.

O GIMNASTA

.Luna’-i ca un... exercițiu 
(O văd și la mine-acasă) 
Pentru soț este... impusă 
.Pentru noi... liber aleasă.

PETRE NASTASE, COMUNA 
TOHANI. — La ultimul cam
pionat mondial de volei 
(masculin), disputat in 1962 
la Moscovă, clasamentul a 
fost următorul : 1. U.R.S.S.; 
2. Cehoslovacia; 3. Romînia; 
4. Bulgaria. Viitoarele între
ceri pentru campionatul 
mondial de volei vor avea 
loc in 1966 la Prag a (mas
culin) și la Lima — Peru

VICTOR JANSKI, BUCU- 
REȘTI. — Este adevărat : în 
urmă cu cîțiva ani, pe sta
dionul Republicii din Capi
tală, Jiul a învins cu 1—0 
pe C.C.A. (Steaua) prinfr-un 
gol înscris în uima unei ne; 
înțelegeri între Voinescu și 
Zavoda II la repunerea min
gii în joc dintr-o... lovitură 
de la poartă. Mai sînt unii 
care au uitat această fază ? 
Voinescu și Zavoda II în 
nici un caz 1

M. BALTA și G. ENACHE, 
PITEȘTI. — Un lucru vă pot 
confirma și anume că Hu- 
mis a iost antrenor — și a 
și jucat — la echipa U.C.B.

Venus (I.C.A.S.). Dv. ne mai 
cereți însă să vă spunem 
dacă el a făcut parte din 
formația utilizată în meciul 
de baraj cu echipa Loco- 
motiva-Feteștl. Ne paie rău, 
dar nu avem o astfel de e- 
vidență. Și, ghinion, nici nu 
ne aducem aminte de acest 
meci. Este o lipsă a noa
stră 1

TAtJL MATEI, BUZĂU.
Dumitriu I, oare a jucat la 
Metalul București, activează 
de cîtăva vreme în rîndu- 
rile fostei echipe divizio-nare 
B. Carpați-Sinaia-, parti
cipantă astăzi la campiona
tul raionului Cfmpina.

E. ARVAG, GALAȚI. — Nu 
se poate face un .clasa- 
ment“ al primelor 16 ramuri 
de șpo-rț oare dezvoltă cel 
mai mult organismul. Fie
care sport își are frumuse
țea și utilitatea lui. Fără 
îndoială însă că înotul o- 
cupă un loc de frunte din 
punct de vedere utilitar. Dar 
nu strică să învățați și 
schiul. Iarna, la Predeal sau 
la Sinaia, nu iaci nimic cu 
înotul 1

D. M., BAILEȘTI, OLTE
NIȚA. — Puteați semna cu 
numele întreg, fiindcă Pen- 
ciu, valorosul nostru jucă
tor de rugbi, nu se poate 
supăra pentru această epi
gramă inspirată de lovitu
rile ratate în meciul cu 
Franță :

Nu știu cum s-a întîmplat. 
Dar tiăgînd mereu spre 

buturi
Penciu a înregistrat
Multe, prea mult®... re

buturi 1

ȘTEFAN D1ACONESCU, 
COMUNA BOGHEȘTI. — A IU 
Steaua cît și Dinamo Bucu
rești dețin victorii cu 4—0 
asupra ’
pesta.

PAVEL MEDIAȘ. — Știința 
Timișoara a mai... .plecat' 
d© două ori în ,,B' : în 1951 
și la sfîrșitul campionatului 
pe anul . 1958/1959. Dar a- 
tunci, de fiecare dată, s-a 
întors repede în ,AW : în a- 
nul următor. Acum — reie- 
rindu-ne cel puțin la com
portarea pe care au avut-o 
în tur — studenții timișo-

lui iionved-Buda-

reni lasă impresia că vor 
tace un popas mai lung în 
categoria «B'. Dar, poate 
că se mai... răzgîndesc 1

LUCIAN BIDA, COMUNA 
BIRCEA MICA. — 1) La Mel
bourne, boxerii noștri au 
cucerit următoarele medalii: 
Nicolae Linca (aur), Gheor- 
ghe Negrea și Mircea Do- 
brescu (argint) și Titi Dumi
trescu (bronz). 2) Așa cum 
s-a anunțat, Didi, deși are 
acum 36 de ani, își Teia ac
tivitatea competițională. C) 
Rapid a cucerit de 7 ori 
,Cupa“, 
niciodată. ___ ____
însă că actualul campionat 
va fi cîștigat detașat de 
.băieții teribili’ din Giulești. 
Regret că n-am putut des
luși data la oare a 
pediată scrisoarea : 
sau
Ne 
teți

3)

dar campionatul 
Dv. sînteți sigur

dupâ meciul cu 
place, oricum, 
un optimist 1...

iost ex- 
înainte 

U.T.A 1 
câ sîn-

ION POSTASU

s-a gîndit.Antrenorul
zi la cîntârit. 
vremea cîntărea.. 
fiecăruia

ZI de 
To old 
Sansa

RADU POP

Unele secții de afle 
tism au sportivi de-o 
vîrstă cam înaintată

Dacă doriți cumva sâ-î cri
ticați

Că-n secții n-au atleți îna
intați, 

răspunde năz
drăvani : 
înaintați.», 
în ani t

Desigur.

Pardon !

vor

Sînt toți

timp 
de sport

de ploaie în 
a clubului

Pe
sala
Rapid din Capitală apa 
se prelinge în interior

Oricând sportiv II placa 
Sala asta căci, pe ploaie. 
In același timp poți face 
Și antrenament și... baie.

V. D. POPA

Avantaj pentru Clay
• Amînarea meciului 

de box dintre Cassius 
Clay și Sonny Liston, sur
venită cu 24 de ore îna
inte de data la care urma 
să aibă toc întîlnirea, a 
constituit o mare „lovitu
ră" pentru organizatori, 
care au suferit o pagubă 
de 400 000 de dolari (chel
tuieli de publicitate, avans 
pentru chiria sălii etc., 
etc.).

• Așteptînd să fie ope
rat, Cassius Clay părea 
atît de speriat, îneît in
firmiera 
s-a simțit 
îmbărbăteze, 
știa foarte orgolios, 
spus :

— Cassius, nu uita că 
tu ești cel mai tare om 
din lume!

— Da... dar nu astă- 
seară — i-a replicat Clay, 
clătinînd trist din cap.

care îl îngrijea 
datoare să-l 

Și, cum îl 
i-a

• Fostul campion mon
dial de box, Joe Louis, 
care urma să redacteze 
cronica meciului în coloa
nele unui ziar american, a 
spus următoarele :

— La un boxer de vîr- 
sta lui Liston, timpul con
tează foarte mult și amî- 
narea meciului cu 6 luni 
constituie pentru el un de
zavantaj. Credeți-mă, vă 
vorbesc din experiență ; 
îmi amintesc că în 1948, 
cînd meciul meu cu Joe 
Walcott a fost amînat, a- 
ceasta a constituit pentru 
mine un mare handicap. 
(N.R. Joe Louis a cîștigat 

totuși prin k.o. în repriza 
a XI-a). Clay este benefi
ciarul acestei amînări. In 
iunie 1965 el va cîntări — 
probabil — cu 5 kg mai 
mult și acest plus de 
greutate are o mare im
portanță. Cît despre Lis
ton, este greu de crezut 
că peste 6 luni va fi mai 
bun decît este acum.

Desen de V. CI 11RIȚA — student, București



„(ci mai buni
Agenția „Internazional sports kores- 

pondenz” din Stuttgart a publicat re- 
zultatul anchetei pentru desemnarea ce
lor mai buni sportivi ai anului 1961 
Iată-i pe „cei mat buni zece” din 
lume ai anului olimpic: 1. Don Schol- 
lander (S.U.A.) natație—226 puncte; 
2. Peter Snell (Noua Zeelandă) atle
tism—221 puncte; 3. Bikila Abebe 
(Etiopia) atletism—219 puncte-, 4. 
Bob Hayes (S. U. A.) atletism—109 
puncte; 5. Dawn Fraser (Australia)

44 10 al anului
natație—89 puncte ; 6. Willy Holdorf 
(R.F. Germană) atletism—51 puncte; 
7. Jacques Anquetil (Franța) ciclism— 
49 puncte; 8. Lidia Skoblikova 
(U.R.S.S.) patinaj viteză—33 puncte: 
9. Al. Oerter (S.U.A.) atletism—33 
puncte; 10. Tamara Press (U.R.S.S.) 
atletism—33 puncte. Au mai primit 
voturi Yukio Endo (Japonia), Anton 
Geesink (Olanda). Iolanda Balaș 
(R.P.R.), Mary Rand (Anglia), Dallas 
Lons (S.U.A.) etc. (Agerpres)

Modificări aduse regulamentului 
de pentatlon modern

Cu ocazia Jocurilor Olimpice, la 
Tokio s-au desfășurat lucrările Con
gresului Uniunii internaționale de 
pentatlon modern, ou oare prilej au 
fost operate cîleva modificări impor- 
ta-ate în regulamentul acestei disci- 
pl ne sportive. Numeroasele studii 
efectuate de specialiști, între care și 
din țara noastră. In ultimii ani în le
gătură cu rezultatele realizate în ma
rile competiții internaționale au scos 
în evidentă fapt-al că în pentatlonul 
modern s-a înregistrat un apreciabil 
salt calitativ, vechiul regulament de 
calculare a punctajului nemaicores- 
punzînd, deoarece avantaja 
probe. Pentru stabilirea unui 
mare echilibru valoric între 
cinci probe. Congresul Uniunii 
naționale de pentatlon modern 
doptat următoarele modificări:

Scrimă. Potrivit vechiului regula
ment, concurentul obținea 1000 de 
puncte pentru cîștigarea a 75% din 
asalturile susținute, iar pentru victo
riile obținute peste sau sub acest 
coeficient concurentul primea în plus 
sau în minus un număr de puncte, 
în raport cu asalturile disputate. După 
noul regulament aprobat, 1000 de 
puncte se atribuie pentru cîștigarea a 
70% din asalturi, diminuîndu-se co
respunzător și punctajul pentru fie
care asalt cîștigat sau pierdut peste 
sau sub acest coeficient.

Tirul. Vechiul regulament acorda 
1000 de puncte pentru rezultatul de 
195 puncte pe țintă. Pentru fiecare 
punct obținut peste sau sub această 
cifră concurentul primea în plus sau 
în minus 20 puncte. Noul regulament 
acordă 1000 de puncte pentru rezul
tatul de 194 puncte pe țintă, iar pen
tru fiecare punct peste sau sub cifra 

minus

unele 
mai 
cele 

inter- 
a a-

vede ca barem pentru 1000 de puncte 
performanta de 3:54,0 iar pentru fie
care secundă peste sau sub acest 
timp — minus sau plus 6 puncte.

Atletismul. Concurentului i se acor
dau 1000 p. pentru parcurgerea dis
tantei de 4000 m în 15 minute, iar 
pentru fiecare secundă peste sau 
sub timpul standard — minus sau 
plus 3 p. Noul regulament prevede 
ca timp standard 14:15,0.

Călărie. Au devenit definitive re
gulile experimentate în anii 1963— 
1964, care prevedeau : traseul în lun
gime de 1000—1500 m ; viteza de 
parcurgere 400 m pe minut: ma
ximum de puncte acordate 1100, din 
care se scad penalizările de depășire 
a timpului sau greșelile la obstacole; 
caii se pot folosi în două serii.

FOTBALIN COMPETIȚIILE EUROPENE

Congresul Federației internaționale de șah
La actualul Congres al F.I.D.E. țara noastră a fost reprezentată de 

prof. univ. emerit ION GUDJU, vicepreședintele Federației romîne de 
șah. Prof. Gudju se numără printre membrii fondatori ai Federației in
ternaționale de șah, participînd și semnînd actul constitutiv al F.I.D.E. 
din 9 aprilie 1924, la Paris. El a participat în fruntea echipei Romîniei 
la mai multe Olimpiade. _ ~ .

La actualul Congres profesorului Ion Gudju i s-a făcut o primire 
foarte călduroasă, reprezentantul Romîniei fiind ales membru în condu
cerea F.I.D.E., și în comisia permanentă pentru regulile jocului. La șe
dința de închidere a Congresului, prof. Gudju a fost desemnat să țină 
cuvîntul în numele tuturor participanților. în rîndurile de mai. jos, .vice
președintele Federației romîne <’ , ' '
rîri adoptate de Congres.

de șah ne relatează principalele hotă-

des-
_ r____ ....... ...... _ no
iembrie, a avut loc și Congresul 
F.I.D.E.

Congresul F.I.D.E. din acest an a 
purtat un caracter festiv, aniversînd 
40 de ani de la fondarea F.I.D.E., 
eveniment petrecut în iulie 1924, la 
Paris, cu prilejul primei Olimpiade 
șahiste.

La Congresul jubiliar au participat 
52 de țări, cel mai mare număr în
registrat vreodată.

Pe parcursul celor 11 zile de lu
crări s-au dezbătut foarte multe pro
bleme care interesează șahul mon
dial. Voi cita cîteva dintre hotărîri ;

1. CAMPIONATUL MONDIAL 
INDIVIDUAL MASCULIN („Propu
nerea Bronstein”). Marele maestru 
sovietic, sprijinit de federațiile din 
U.R.S.S. și S.U.A., propunea ca în 
loc de 8 jucători să fie admiși în me

Simultan cu Olimpiada de șah, 
fășurată la Tel-Aviv între 2—25

PE GLOB

ciurile candidaților 16 jucători, in- 
cluzîndu-se printre alții Stein, Fischer. 
Reshewski, Gligorici ș. a. După am
ple discuții Congresul a respins pro
punerea, socotind că o competiție tre
buie să se încheie pe baza regula
mentului cu care a început. Dar, pen
tru ediția următoare a campionatu
lui mondial (1966—1969), F.I.D.E. re
comandă federațiilor să studieze pro
punerea lui Bronstein urmînd ca ho- 
tărîrea definitivă să fie luată la vii
torul Congres.

2. DECLARAREA UNEI PARTIDE 
REMIZĂ. O altă chestiune mult con
troversată a fost aceea a „regulei ce
lor 80 de mutări* (care trebuie efec
tuate spre a se putea conveni la de
clararea remizei). Congresul a anulat 
acest punct din regulament, care pur
ta, de altfel, un pronunțat caracter 
formal. Hotărîrea este obligatorie 
pentru toate concursurile organizate 
de F.I.D.E., sau sub auspiciile 
F.I.D.E., și facultativă pentru com
petițiile interne ale federațiilor națto 
nalc.

3. PROBLEMA SECUNDANȚ 
T OR. Nu s-a luat o hotărîre defin 
tivă. Dar, spre a diminua rolul an; 
lizatorilor în partidele întrerupt 
F.LD.E. recomandă ca pînă la viiti 
rul Congres să se joace în concursu 
45 de mutări în primele cinci or 
iar întreruptele să se reia în aceea 
zi, după o pauză de două ore, jucîi 
du-se 4 ore cu cîte 18 mutări pe or 
In caz de o nouă întrerupere part 
da sc va relua a doua zi.

4. COMPETIȚIILE ȘAHISTE M?
IMPORTANTE ALE ANULUI 19& 
a) Turneul candidaților: sferturile 
semifinalele în U.R.S.S. și Iugoslavi 
Finala, care va desemna pe chalai 
gerul campionului mondial, va ave 
loc în septembrie. Orașul nu a foi 
încă stabilit, b) Mari concursuri ii 
ternaționale : Zagreb, 9 aprilie— 
mai ; Marianske Lazne, 23 mai—2 
iunie ; turneul Piatigorski, 16 iulie- 
1 august. (S.U.A.) ; memorialul Capa 
blanca, august—septembrie la Hava 
na ; memorialul Cigorin, 16 septeir 
brie—10 octombrie la Soci (U.R.S.S.j 
campionatul european pe echipe (1 
care va participa și tara noastră 
4—16 iunie la Hamburg; cam
pionatul mondial de juniori, au 
gust 1965 la Barcelona ; " npiona
tul mondial studențesc pe 1965, locu 
și data nu au fost încă stabilite ; Con 
greșul F.I.D.E. pe anul 1965, proba 
bil la Monte Carlo (Monaco).

Prof. univ. emerit ION GUDJU 
vicepreședintele Federației romîn 

de șah

de 194, se acordă plus sau
22 puncte.

înotul. Pentru parcurgerea
(ei de 300 m, în timpul de 4 
se atribuiau 1000 de panele, 
fiecare secundă peste sau sub acest 
tirap concurentul primea minus sau 
plus 5 puncte. Noul regulament pre-

distan- 
minute 
Pentru

Pînă în prezent, în „CUPA CAM
PIONILOR EUROPENI", în sferturile 
de finală s-au calificat următoarele e- 
chipe : D.V.S. Amsterdam (3—1, 1—0 
cu Fenerbahce Istanbul, și 3—1, 5—0 
cu Skiogiin Oslo), Internazionale (6—0, 
1—0 cu Dinamo București), F. C. 
Koln C0—0 și 2—0 cu Partizan Tirana 
Și 1—1, 2—1 cu Panathinaikos) și Real 
Madrid (5—-2 și 4—0 cu Odense și 
4—0, 2—2 cu Dukla Praga).

In „CUPA CUPELOR”, în „optimi*’, 
majoritatea meciurilor din tur au fost 
epuizate, lntîlnbea dintre Steaua fi 
Dinamo Zagreb, va avea loc la Bucu
rești, miercuri, 9 decembrie, iar retu
rul la Zagreb, la 18 decembrie. Iată 
celelalte întîlniri : F.C. Porto-MGnehen 
(0—1, returul la 9 decembrie) ; Slavia 
Sofia—Lausanne (1—0, returul la 6 
decembrie); Valkeakoski—Torino (0-1, 
returul la 6 decembrie); Westham U- 
nited—Spartak Praga Sokolovo (2—0, 
returul la 9 decembrie); Dundee—Sa
ragossa (2—2 returul la 8 decembrie),

Legia Varșovia—Galatasaray (2—1 și 
0—1 urmează să se dispute un al trei
lea meci).

In „CUPA ORAȘELOR TÎRGURI”, 
după meciurile desfășurate în ultimele 
zile situația se prezintă astfel: în tu
rul al treilea s-au calificat Everton 
(5—0, 4—2 cu Oslo, 2—0, 4—1 cu 
Kilmarnok), Manchester United (6—1, 
1—1 cu Djurgarden, 6—1, 4—0 cu
Borussia Dortmund), F. C, Barcelona 
(2—0, 0—1 cu Fiorentina, 3—1, 0—0 
cu Glasgow Celtic), Strassbourg (2—0 
și 0—1 cu Milan, 1—0 și 5—2 ca 
F. C. Basel), Ferencvaros (0—1 și 2—0 
cu Spartak Brno, 0—1, 2--1 și 2—0 eu 
Wiener Sportklub), Lokomotiv Plovdiv 
(1—1, 1—1, 2—0 cu Vojvodina Novi- 
sad, 0—1, 2—0 cu Petrolul Ploiești), 
Dunfernlime (0—0, 4—0 cu Orgryte 
Gbteborg. 1—O, 0—0 cu Stuttgart), 
Juventus (1—0, 1—0 cu Union St. Cil- 
loise, 0—0, 1—0 cu Stade Franeais) și 
A. S. Roma (5—1 și 0—0 eu Aris Sa
lonika și 1—0, l—l cu Zagreb).

în turul aî treilea se califică 12 e- 
chipe.

Răsfoind presa de peste hotare
• Considerații pe marginea turneului olimpic de baschet

Turneul olimpic de baschet de la 
Tokio, unul din punctele de atracție 
ale J. O., a prilejuit cronicarilor de 
specialitate prezenți la întreceri o se
rie de comentarii deosebit de intere
sante.

„A fost cea mai puternică întrece
re baschetbalistică la care am asistat 
în cariera mea de ziarist — scrie 
Candido Cannavo de la „GAZETTA

La fiazzetta dello Sport-

totul la panou, iar Shipp, Bradley si 
Jackson au marcat de unde au vrut. 
Americanii au adus în acest an la 
Tokio o echipă cu deosebite calități 
atletice (Caldwell sare 2,05 m la înăl
țime) și perfect omogenă, așa încît 
orice schimbare nu influența cu ni
mic randamentul formației. Si pentru 
a-și învinge puternicii lor adversari 
baschetbaliștii din S.U.A. nu au mi 
zat pe lupta din apropierea panoului 
(unde puteau fi dominați), ci au re
zolvat majoritatea acțiunilor cu mare 
precizie de Ia cinci, șase și chiar opt 
metri distanță ! Iată un lucru

In meciul internațional de hochei desfășurat la Berlin, echipa R. D.
Germane a întrecut Finlanda cu 4-3. In fotografie, de la stingă: Oksanen 

(F). Zieschke (R.D.G.) și Fi lipi o (F).
Foto: RoweH-Sportveriag Berlin

s=

DELLO SPORT”. Ritmul în care s-au 
desfășurat cele mai multe jocuri, pre
cizia în execuțiile tehnice și aruncă
rile la coș au fost lucruri ce nu pu
teau lăsa indiferenți nici măcar pe 
cei total neavizați în acest joc. Dar 
însăși faptul că o echipă ca cea a 
Iugoslaviei (este drept, fără principa
lul, ei realizator, Koraci) nu se cla
sează decît pe locul 7 vorbește de la 
«ine desore nivelul la care s-au des
fășurat întrecerile celor mai buni bas- 
chefbaliști ai lumii la Tokio”.

Referindu-se la finală, Marcel Han- 
senne de la „L'EQUIPE” scrie : „în 
acest meci, rușii au încercat tot ce

• Biffctrttăți In organizarea

care

poate fi reținut în special de echi
pele care nu posedă jucători înalți, 
de valoare. Ceea ce a mai scos în 
relief jocul americanilor din această 
finală este modul pe deplin relaxat 
în care acționează fiecare jucător. 
Foarte buni tehnicieni și tacticieni, 
americanii îșî îndeplinesc pe teren 
toate sarcinile ofensive sau defensive, 
fără ca în jocul lor să se observe cea 
mai mică contractare. Tot așa au ac
ționat și jucătorii brazilieni și porto- 
ricani în partida pentru locurile 3—4 
— meci care putea primi un premiu 
de frumusețe — în care cel mai mare 
învingător a fost BASCHETUL...”

campionatului mondial de fotbal 19S6
DE

Scurte știri externe
• fn cadrul campionatelor internațio

nale de tenis de masă ale R. P. Polo
ne de la Bydgoszcz, Păun (R.P.R.) 
l-a Învins in primul tur eu 3—2 pe 
polonezul Cerplnski. Cirus (R. P. 
Polonă) a cîștigat Cu 3—0 meciul cu 
Dumitriu (R.P.R.). In proba de du
blu femei. Domic?, Beniaszek (R. P 
Polonă) a întrecut cu 3—! pe Kereszi 
(R.P.U.) — Sălăgianu (R.P.R.).

• Echipa feminină de volei a Ja
poniei a jucat la Pekin cu selecțio
nata orașului. Voleibalistele japoneze 
au terminat învingătoare cu scorul de 
3-0 (15-4; 15-6; 15-3).

' era posibil pentru a învinge ; au al
ternat „zona" cu „presingul”, au
schimbat permanent ritmul de joc, 
au făcut apel la toată „artileria
grea” (Petrov 2,Î0 m, Kruminș 2,18 
m). Totul a fost însă în zadar. Haz
zard și-a dirijat partenerii cu o mă
iestrie inegalabilă, Caldwell a cules

Ziarul elvețian 
GENEVE” publica 
din Londra în care __ _____
tățile pe care le întîjupină organiza
torii britanici ai ediției din anul 1966 
a campionatului mondial de fotbal. 
Spicuim din aceasta :

„Felul cum sînt conduse pregătirile 
în vederea turneului final al campio
natului mondial din anul 1966 j— 
scrie ziarul — nu se bucură de apre
cieri prea favorabile. Mai multe per
sonali:'.ți care au avut prilejul să 
viziteze principalele stadioane de pe 
.continent și din America de Sud au 
lăsat să se înțeleagă că Anglia se 
află într-o mare întârziere în acest 
domeniu și că este cazul să fie între
prinse măsuri grabnice de moderni
zare.

Importante transformări sînt indis
pensabile pe stadioanele Middles
brough, Sunderland, Everton, Manche
ster United, Sheffield, Wednesday și 
Aston Villa, atît în ce privește insta
lațiile pent' u spectatori cit și pentru 
presă. Conducătorii fotbalului brita-

nic consideră că dacă nu vor fi luate„TRIBUNE
o corespondență măsuri imediate, Anglia riscă să fie 

se ocupă de greu- serios criticată pentru organizarea 
acestei competiții. La originea apa
tiei actuale este mai puțin o chestiu
ne de bunăvoință și mai mult o che
stiune de bani. Fondurile aflate la 
dispoziție sînt departe de a fi sufi
ciente.

• Intr-un concurs atletic organizat 
pe stadionul olimpic din Melbourne, 
australianul Ron Clarke a stabilit un 
nou record mondial în proba de 3 
mite realizing timpul de 13:06,4. 
Vechiul record mondial deținut de 
Murray Halberg (Noua Zeelandă) era 
de 13:10,0. In cadrul aceleiași reuni
uni, Peter Snell (Noua Zeelandă), 
dublu campion olimpic la lofcte, 
a încercat fără succes să do
boare propriul său record mondial în 
proba de 1 milă. El a realizat 3:57,6. 
(recordul mondial este de 3-54,1).

• La Halle, în primul tur a! ..Cu
pei campionilor europeni" la handbal 
(feminin), formația Fortschritt Weis
senfels, campioana R D. Germane, a 
fost Inoinsă eu 13—10 (7—3) de e- 
ehipa Trud Moscova.

• La 20 decembrie va începe me
ciul de baraj pentru desemnarea jucă
toarei care ya susține meciul cu Nona 
Gaprindașvilî, actuala campioană 
mondială la șah. La acest turneu par
ticipă Tatiana Zatulovskaia (U.R.S.S.), 
Milunka Lazarevici (R.S.F. Iugosla
via) și Alia Kuștair (U.R.S.S.), .clasate 
pe primele trei locu-ri fcj turneul candi
datelor de la Suhumi. în prima 
tidă se vor îrjtî'ni ZatulovskaU 
Kușnir.

par-
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Guvernul englez nu pare să fie ho- 
tărit să acorde marile subvenții, ast
fel încît fondurile trebuie să fie gă
site în altă parte. Federația engleză 
a cerut F.I.F.A. să-i acorde un cre
dit de 25.000 Lire pentru a putea în
cepe lucrările și, pentru prima oară 
In istoria sa, F.I.F.A. a răspuns fa
vorabil. Federația engleză caută *n 
prezent să obțină, de asemenea, un 
ajutor din partea statului pentru a 
pune capăt criticilor actuale.”

V înfr-un meci de verificare dis
putat la Moscova, 
a O.R.Ș.S. a 
£-1; 4-0)
U.R.S.S

echipa de hochei 
învînș cu 10—3 (4—2: 

echipa de tinerel a

inter wit tonal de hocheiW Turneul
pe gheață de la Kattowice, organizai 
cu prilejul „Zilei Minerului1', S-a în
cheiat cu victoria echipei GKS gat- 
taraice, care in ultimul Mțeci a toirp- 
ctd formația cehoslovacă Răniți <?s- 
trava cu scorul de 7—l (4—0; l—0) 
2-1).
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oaDupă meciurile pe care 
susține săptâniina viitoare la 
va cu echipa Suediei, echipa 
chei pe gheflță (t UR-SS- Pfl facă
in Canada, unde oa disputa două in- 
tilniri la 11 Și 12 decembrie, apoi oa 
participa la turneul de la Colorado 
Springs (SL7.4) și M șașli/to alte 
citeva meciuri in diferite orașe qme- 
ricane. Selecționata secundă a 
Udț.S.S. va juca bt FjfaMfa* și 
iar echipa de tineret va lua ftarte la 
„Cypa Ahearne", la Stockludrn.
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