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Mîine, pe „23 August"

iteaaa—Dinamo Zagreb, în

CREINICEANU (Steaua)
Mîine, dupa-atn'ază, stadionul 

23 August" găzduiește o nouă 
artidă internațională oficială : 
TEACA—DINAMO ZAGREB 
- ÎN COMPETIȚIA EURO- 
EANA „CUPA CUPELOR".

focul în fața adversarului. 
Jocurile cu Dinamo Zagreb ne 
vor arăta mai precis ca oricare 
altele unde ne aflăm. Băieții pe 
eare-i antrenez eu — jucind pro
babil în formula de la Pitești 
— sînt hotăriți să nu precupe
țească nici un efort pentru a ne 
asigura eatiîicarea aici la Bucu
rești, în prima îniilmre".

Oaspeții alcătuiesc o echipă 
de prim rang, marea majoritate 
a jucătorilor făeînd parte din lo
turile reprezentative ale țării ve
cine. Spectatorii bucureșteni vor 
avea prilejul să vadă „la lucru" 
cîteva dintre cele mai bune ele
mente ale fotbalului iugoslav. 
Scriind acestea ne gîndim ta 
portarul Skoricî (component a! 
echipei reprezentative a R.S.F.L), 
Betin (A), Kasumovici, Matuș 
(A), Jerkovici (A). Kobesciak 
(A), Lamza (A) ©te.

Dinamo Zagreb și Steaua ro-

BEUN (Dinamo Zagreb)
pentru Steaua această partidă
are o mare importanță, „Noi, ne . _ , , . , .,
spunea dînsul, am făcut o parte ?le Belgrad suit considerate ea 
din drumul care sperăm să ne formațiile care etalează cel mai 
ducă spre o echipă sigură pe
ea, calmă, capabilă să-și impună (Continuare in pag. a 5-a)

Jocul suscită un mare interes 
i mijlocul iubitorilor fotbalului 
ia Capitală, atît prin valoa- 
„a protagonistelor cît și prin 
tiza sa. Ca în toate partidele 
e acest gen și mîine vom as'sta 
t o „cursă" după goluri a fot- 
aliștitor bucureșteni. dornici 
ă-și. contureze eventuala califi- 
are în faza următoare a com- 
etiției, încă aici, acasă.
De altîel, antrenorul Ilie Savu 

e declara zilele trecute că

Centre de patinaj 
în raionul Rm. Vîleea

Pentru a stimula interesul 
pentru patinaj, consiliul raional 
UCFS' Rîmnieu Vîleea a. luat 
inițiativa înființării unor centre 
de inițiere. Astfel, în orașul Rtn. 
Vîleea vor funcționa trei centre 
— în parcul „Zăvoi" pentru ti
neretul din fabrici și cooperative

și pe terenurile sportive ale 
școlilor medii nr. 1 „N. Băl- 
cescu" și nr. 2, pentru elevi.

Centre asemănătoare sînt în 
curs de organizare și pe lîitigă 
asociațiile sportive Chimia Go
vora și Forestiera Brșzoî.

—o,1

Mcxandra Nicolau și florin Gheorghiu 
conduc in întrecerile iinalc la șah

Vom începe cronica între
girilor de luni din cadrul oe- 
>r două finale la șah, cu meci- 
arneul feminin. Aceasta fiind- 
ă în lupta pentru titlul de 
ampioana a țării a intervenit 

întorsătură neașteptată, care 
■Mmbă ta mod esențial ra- 
ortul șanselor.

In partida întreruptă _dintre 
Aargarela Teodoreseu și Ale- 
andra Nicol au, considerată 
rept net cîștigată de prima 
ucătoare, la deschiderea plî- 
ului s-a putut observa ușor 
ă albul nu înscrisese cea mai 
ană mutare. Nici ta oonti- 
iwre, Margareta Teodorescu 
„ș găsit cele mai bune re- 
urse și iată eă adversara sa 
mșește să aducă partida ta
ro poziția de remiză, conșem» 
iată eurînd pe fișele de con
tai.

Aseară, „meci-turneul celo' 
programa încă O partidă 

« maxim interes, cea dintre 
țtexasidra Nicolay ai Elisabete 
talihroniade, Ultima a adaptat 
> tțwtieă de joc hazardată, a 
ontinuat imprecis și a pierdut 
apid o piesă ușoară, ta mm 
arpa 21, Alexandra Nloalati 
alegea prima sa victorie ta 
loncurs,

Campioana țării conduce 
cum ta clasament cu l*j‘j P-, 
iirid urmată de Margareta 
'ebdoresctl CU */2 n. și o par- 
id’l întreruptă cu F.lișabeta Po- 
ihroniade care n-a înscris nici 
tn punct pînă acum.

Azj începe returul întrecerii.
★

Principalul animator al ce
ri de a 3-a runde a finalei

lă, Florin Gheorghiu. El l-a 
Învins pe C. Partos într-o par
tidă interesantă în toate sta
diile ei. începută într-o varian
tă modernă a Gambitului da
mei acceptat, partida a luat 
din deschidere caracterul as
cuțit; care convine atît de bine 
campionului mondial de ju
niori. Piesele negre conduse 
Fl. Gheorghiu au activat ta 
combinații surprinzătoare, din
tre care o frumoasă legare ta 
centru i-a adus cîștiguil cali
tății. Rezistența încercată de 
Partos s-a dovedit infructuoasă, 
el trebuind să se recunoască 
învins la tnuitșrea 38

Alte trei partide de luptă 
au atras atenția spectatorilor, 
Mifitelu l-a învins ta 29 da 
mutări pe Șzabn. iar Nacu i-a 
prins lui Pavlov o piesă ta 
centrul tablei, eiștigînd o par
tidă care păruse că merge spre 
un rezultat de egalitate. Pînă 
în final au luptat Șuteu aț G. 
Alexandrescu, pebunul ultimu
lui dovedipdu-se mai puterrție 
decit doi pioni legați pe flanc.

De notat că în toate parti
dele decise, victoria a aparținui 
jucătorilor cu negrele...

In rest remize. în „zona" ce
lor 30 de mutări: Radovici— 
Stane iu, Voiculescu—Giinsber- 
ger, Reicher—Soos, Bozdoghi- 
nă—Șuta. S-a întrerupt par
tida Gavrilă—Neatnțu, în care 
uiltimul deține un pion în plus. 
Nu s-a jucat partida Pușca.șu— 
Ciocli tea, din cauza îmbolnă
virii lui Pușcașu.

Dimineața s-au încheiat două 
partide întrerupte. Voiculescu

și G. Alexandres^m au făcut 
remiză.

Glasatueutul are acum în 
frunte pe Fl. Gheorghiu eu 
2t/2 puncte, urmat de V. Ciio- 
cîltea cu 2 puncte și o partidă 
amînată. 2 puncte au totalizat 
P. Voiculesou, C. Pa>rtos, și B. 
Soos, Urmează, eu 1'/^ P- șl 
cite o partidă întreruptă G. 
Alexandrescu și Gh. Mititelu.

A^i după amiază se joacă 
runda a 4-a, iar mîine între
ruptele (dimineața) și runda a 
5-a (după amiază).

RADU VOIA

Poate din în tî mp lore, poate fiindcă 
așa trebuie, în ultimii ani, la înce- 
putul lunii decembrie merg Iq uzi
nele „23 August" din Capitală. Și, 
de fiecare dată sînt martorul des; 
chiderii swbâtQraștti a mereu tinerei 
competiții Spqrtpchiada de iarnă a 
tineretului. Am scris mereu tinerei 
pentru că întotdeauna, dincolo de 
orice altă înfățișare a acestei între
ceri, ceea ca mă emoționează cel 
mai mult este prospețimea totdeauna 
prezentă la primele concursuri. Asta 
paqte și pentru că, spre deosebire 
de orice altfel de competiții, spar- 
tachiadele îngăduie și solicită prin 
regulamentul lor „începătorii".

Anul trecpt am fost la „fariă", 
zilele acestea la sectorul scylărie 
generală. Sculăria generală este unul 
dintre cele mai elegante sectoare ala 
uzinelor bucureștene. Cred că ai putea

să stai o zi întreagă în halat alb, 
în acest sector, fără ca, la sfîrșitul 
ei, să găsești măcar q scamă pe re
vere.

Un bun și util obicei — îndeosebi 
pentru ceea ce numim de regulă an
grenare în activitatea sportivă — a

REPORTAJUL NOSTRU
făcut ca și anul acesta deschiderea 
si primul concurs să se desfășoare 
la locul de producție — adică, mai 
direct, chiar îp sector. Aci, la scp- 
fărie, sportul oare s-a bucurat de în- 
tîietote q fost cel ai halterelor. în 
legătură cu aceasta există un detaliu 
care merită să fie amintit. în dimi

nasculine a fost, fără îndoia- l-a învins pe Șuta, iar Reicher

ACTUALITATEA • Cupa „30 Decembrie"

Duminică, In sala Floreasca

• voința București—ACBB Paris
In „€CE“ la tenis (lc masă

Studenții InstituMui de mine din Pe- 
froșerti an început zilele acestea întrecerile 
tradiționalei competiții dotată cu „Cupa 30 
Decembrie" aflată la a V-a ediție. Pînă acum 
a fost desemnată echipa cîștigătoare la vo
lei a studenților din anul V mine. In conti
nuare vor avea loc meciurile celorlalte 
două discipline ale Cupeî: baschet și tenis 
de masă.

Duminică dimineața, sala Floreasca din 
Capitală va găzdui partida internațională fe
minină de tenis de masă dintre echipele 
Voința București și ACBB (Athletic Club 
Boulogne-Billancourl) Paris. AÎeciul contează 
in cadrul sferturilor de finală ale celei de a 
doua ediții a „Cupei campionilor europeni". 
Clubul francez deplasează la București un lot 
alcătuit din patru jucătoare : Martine Le Bras 
— campioana Franței — Christine Delaubert, 
Marie Jose Desplanques și Marie Lo»'s<- The- 
venard.

S. BÂLCI, coresp.

In raionul Rm. Vîleea au fost înscriși 
anul acesta, alți 2.273 de membri UCFS. 
Asociațiile sportive Petrolul: Băteni, Lotrul 
Brezoiu și Chimia Govora au realizat cele 
mai multe înscrieri.

C. MARI NO IU, coresp.

• Mîine, cuplaj In Capitală
Miercuri, cu începere de ta ora 12. pe sta

dionul „23 August" se dispută doua meciuri 
de fotbal: RAPID BUCUREȘTI — MINERUL 
BAIA MARE, în Campionatul categoriei A și 
STEAUA — DINAMO ZAGREB, joc inter
național în cadrul „Cupei cupelor".

A doua partidă începe la ora 13,45.

• De la F. R. Fotbal
|| Iacul Faresta Fălticeni — Dinamo Mol- 
gs dooa Iași din categoria C, seria Est, care 

trebuia să se dispute ta 22 noiembrie, a 
jj fast omologat cu rexulteM de 3-0 in fa- 
gș oaarea primei echipe, deoarece Dinatna s-a 

prezentat la teren eu întirziere^ după 
g: scurgerea timpului regulamentar de aș- 
g teptare, 
șS în urma acestui rezultat Forests. a trecut 
șa pe locul 5, auirtd 14 puncte și 14:12 gol- 
șS aoeraj, iar Dinamo Moldova Iași a căzut 

pe poziția 12 (11 p.. 13:21 golaveraj).

0 selecționată a școlarilor bucureșteoi 
va participa, la Praga, 
de inot și polo

la ur concurs

2, mîine seară 
selecționată de

în organizarea S.S.E. nr. 
va pleca ta Cehosbvaeia o 
înot și polo a școlarilor bucureșteni. Tinerii 
sportivi vor eoneura sîmbătă și duminică, 
la Praga, în compania selecționatei școlare
C.K.D.  Praga. Din Iotul care se va deplasa 
fac parte Ștefan Vizitiu, Constantin Bădiță, 
V ladimir Belea, Valentin Dougan, Mariana 
Dumitrescu, Ruxandra Spartdorude, Iolartda 
Gotlieb, Gabriela Onuțu, Anca Isbășoltt. 
Viorica Petru s. a.

SPORTIVĂ

învațâ din experiența maeștrilor
Deeschkiarea îotrecertW SpawtatcMcsdel de tăind 

a tea&rebuhu la asociația sportivă „Viitorul— 
Mase plastice* din Capiia’â a tos» marctrid de 
a reușita deanonstrație sportivă la car« și-am dat 
coacursul o serie de sportivi fruntași din clu
burile bucureșțene. Tinerii de la „Mase plastica4 
au aval ca oaspeți pe maestru»! internaționali 
Floria Gheorghiu campitou mondiali de juniori. 
halte^ctUi de la Steaua, pontre care maestrul 
spoitului Z. Flat, și un grup de jwrartori de tenis 
de masă, printre cair® Ella CeastcsaHaescu și 
Eleonora MihaLca.

După demonstrație a urmat, bineînțeles, un 
util schimb de experiență, concretizat prin exem
plificări practice.

în fotogiaifii, doi tna&ștri — șahis*iul Fl. Gheor
ghiu și halterofilul Z. Fiat — dînd sfabuai tebnăce 
sportivilor de la „Mase plastice”.

Foto : T. Roibu

TINEREȚE FĂRĂ BÂTRÎNEȚE...
neața concursului, organiza'orii au 
constatat, cu regret, că deși dorința 
generală HOTARÎSE concurs de hal
tere, practic acest lucru era imposibil 
de realizat. Motivul ? Foarte simplu : 
nu exista a halteră și nici un ălt 
sector nu voia să cedeze „materia
lul" dat fiind faptul că, la aceeași 
oră, și în celelalte se disputau an
trenamente sau concursuri. Și, totuși, 
așa cum scriam mai sus, concursul 
de haltere a avut loc. Cum ? Ei, aici 
este „detaliul" despre care vorbeam- 
Strungarul Ștefan Dumitrescu, în 
timpul său liber, în aceeași dimineață, 
a confecționat o halteră în toată 
regula. Ăș vrea să mai subliniez 
încă ceva : Ștefan Dumitrescu a tre-

VALENTIN PAUNESCU

(Continuare in pag. a 2-a)



K ftHĂ tineretufr-ii
SUFLU NOU LA „MASE PLASTICE44
Zilele trecute am fost invitați la 

’deschiderea Spartachiadei de iarnă la 
Fabrica de mase plastice din Capita
lă. Prilej să aflăm și părerea ingine
rului șef al fabricii, despre întreceri
le Spartachiadei ca și despre activi
tatea sportivă din fabrică în general. 
Inginerul șef al fabricii, tov. Mihai 
Lucaci este, de altfel, unul dintre or
ganizatorii concursurilor.

— Faceți parte din consiliul asocia
ției Viitorul ? — l-am întrebat pe a- 
cest bărbat bine legat, pe fața căru
ia este greu să afli numărul anilor.

’ — Nu, dar pasiunile din tinerețe mă 
aduc mereu printre organizatorii com
petițiilor și, uneori, chiar și printre 
practicanții unor sporturi accesibile și 
nouă, celor cu ghiocei la tîmple... 
(In persoana ing. Mihai Lucaci mulți 
îl recunosc desigur pe internaționalul 
de rugbi și baschet din anii „46—47“). 

’ — Deci, fiind vorba de o veche
pasiune ce ne puteți spune despre fe
lul cum au pornit întrecerile Sparta
chiadei în fabrică ?

primul rînd trebuie să remar
căm intensa preocupare care există aici 
față de această competiție. Comitetul 
’de partid al fabricii (al cărui secretar 
tov. Ion Olaru, este și un mare iu
bitor al sportului) îndrumă cu atenție 

1 atît consiliul asociației cit și comitetul 
U.T.M. în organizarea Spartachiadei și 
a activității sportive, în general. Ace- 

' lași interes îl manifestă și comitetul 
sindical față de munca sportivă. De 
altfel, președintele organizației sindi
cale este un fost sportiv fruntaș, Ion 
Ivan. El a jucat rugbi, cu ani în urmă, 
la P.T.T., la Vulcan și la Olimpia. In 
grupele sindicale se discută tot mai 

: des în ultimul timp" despre sport, 
despre participarea tinerilor, îndeosebi, 
la concursurile Spartachiadei,

;^ Ca un buh cunoscător aT treburilor 
asociației sportive din fabrică, ingine
rul șef ne dă amănunte despre felul 
cum se desfășoară întrecerile,

mai *mulți participanți se 
Vor înregistra la haltere. Concursurile 
vor avea loc chiar în secții, după ter
minarea orelor de producție. Apoi, ca 
popularitate, urmează tenisul și șahul, 
Sporturi cu „priză" în fabrica noastră. 

Tenisul de masă atrage foarte mulți ti
neri, iar șahul se adresează deopotrivă 
tinerilor și vîrsinicilor. Vom mai orga
niza competiții de 
poate, de popice, 
■de performanță în

O altă întrebare 
fostului rugbist și

Lucaci, s-a referit la activitatea 
tivă, în general, din fabrică.

spor-

spor- 
cea

— Sîntem pe cale de a redresa 
tul la „Mase plastice". Ocazia 
mai bună va fi, bineînțeles, felul cum 
se va organiza competiția începută 
azi. Dacă consiliul asociației și comi
tetul U.T.M. vor munci în așa fel in
cit să realizeze cele propuse (atragerea 
a 1000 de salariați în concursurile 
Spartachiadei), atunci partida... va fi 
cîștigată. Trebuie să spunem că, pînă 
nu de mult, activitatea sportivă de la 
noi, privită prin prisma numărului com
petițiilor de mase era cam săracă (ex
cepție face doar fotbalul unde meciu
rile dintre sectoare se desfășurau cu 
regularitate). Nu am stat prea bine nici 
cu sportul de performanță, cu numă
rul celor înscriși în asociație, cu înca
sarea cotizației UCFS etc.

Pentru toate acestea de vină sînt, 
în mare parte, cei care au condus pe 
atunci treburile asociației noastre spor
tive, oameni fără dragoste de sport.

L-am rugat pe ing. Lucaci să 
ne spună câte ceva despre semnele

redresării activității sportive la „Mase 
plastice

■— In prezent avem un consiliu com
pus din oameni pasionați de sport 
(președintele asociației Dan Petrescu). 
In plus primim un ajutor eficient din 
partea sindicatului, a activiștilor din 
organizațiile de bază U.T.M. și a unor 
tehnicieni și maiștri. In unele sectoa
re a și început acțiunea de înscriere 
de noi membri în asociație. In curînd 
se va trece la reînființarea echipelor de 
fotbal și volei, care la anul vor fi în
scrise în competiții oficiale. In conclu
zie se poate 
cale bună.

Am plecat
plastice cu gîndul la alți foști 
tivi fruntași, mai puțin ocupați 
decît inginerul Mihai Lucaci, dar care 
nu sprijină cum ar trebui activitatea 
sportivă la locurile lor de muncă.

spune că sîntem

★
de la Fabrica de

pe o

mase 
spor- 
poate

T. RABȘAN

tir, gimnastică și, 
sport cu pretenții 
fabrica noastră.

pe care am pus-o 
baschetbalist, ing.

Din relatările corespondenților noștri
• în majoritatea asociațiilor sporti

ve din regiunea Argeș au început îni 
trecerile Spartachiadei de iarnă a ti
neretului. Cel mai mare număr de par
ticipanți s-a înregistrat în raioanele 
Drăgășani, R. Vîlcea, Slatina, Găești 
și Pitești. Profitînd de timpul favorabil, 
în afară de sporturile cuprinse în re
gulamentul competiției, s-au organizat 
întreceri și la alte ramuri sportive, 
ca atletism, volei, ciclism, fotbal, hand* 
bal. In această privință s-au eviden
țiat asociațiile sportive Voința Cores ti, 
înfrățirea Văleni, Unirea Geamăna ș-a^

L I EȚEANU
• Tn opt asociații sportive din raio

nul Ilia (reg. Hunedoara) s-a dat zilele 
trecute startul în întrecerile primei eta
pe a Spartachiadei de 
tului. Au fost prezenți 
cursuri peste 3 000 de 
ciația sportivă Aurul 
angrenați aproximativ 
tivi. Consiliiîl asociației sportive a pus 
la dispoziția tinerilor materialele spor
tive care le ' ' 
întreceri.

iarnă a tinere- 
la primele con- 
tineri. La aso- 
Certej au fost 
1 000 de spor-

sînt necesare în aceste

AL. HAȚEGAN

• Numeroși sportivi din raionul C 
teșii (reprezentînd culorile a 34 
asociații) s-au întrecut, recent, în ] 
mele concursuri ale Spartachiadei. 
le mai reușite competiții au fost orgr 
zate în asociațiile sportive Ste: 
Mozăceni, Progresul Corbu, Rec< 
Broșteni, Recolta Izvoru ș.a. Tim 
favorabil a permis organizarea u 
întreceri în aer liber (volei, atleti: 
fotbal, ciclism) care nu sînt cupri 
în regulamentul Spartachiadei de ia. 
a tineretului*^

O. CH1RIȚ> 
Duminică, Î3 asociațiile spori 

Partizanul, Proletarul, Steaua ro 
Voința din Bacău au început concur 
rile Spartachiadei de iarnă a tineretu 
Tinerii din aceste asociații s-au îni 
cut la patru ramuri sportive: șah, 
nis de masă, haltere și tir. O bună 
ganizare am constatat la sala asocia 
Voința. Iată cîțiva dintre primii i 
tigători: M Alexe, M. Asofiei, 
Avram, E. Bilei (haltere), N. Co. 
M. Surmei (tenis de masă), V, Bu 
P. David (șah).

G. DALSAJsT și N. PAPU< 
*Am mal primit la redacție scrii 

despre desfășurarea întrecerilor Sf 
tachiadei de iarnă de la tovarășii 
Suditu-Sinaia, L Turjan-Sighișoara, 
Enache-iMăcin, I. Malancu-Bucure 
E. Serescu-Curtea de Argeș, M. Du 
tru-Buzău, N. Cîrștocea-Filiași, M. 1 
bei-Craiova, I. Coțoi-Variaș, P. Lorir 
Oradea și F( Negru Slatină.

’ 'Si-.'rSWSWlțQj?.,»

Doi dintre primii participant la în
trecerile tradiționalei competiții de 
mase: tinerii M. Chițu și C. Răs- 
meriță de la asociația sportivă 
„Autobuzul". Fotoreporterul nostru 
V. Bageac i-a surprins intr-un mo
ment din întrecerea pe care cei doi 
tineri au susținut-o in cadrul probei 

de trîntă

Tinerețe fără bătrînețe
(UtTTK1T0 dÎTl 1) ’’ Lnlla.ro rxrvnla r-n

cut de „vîrsta halterofililor" (sau cel 
puțin asa o declară). Haltera a lu
crat-o doar, în general, din dragoste 
pentru sport.

Concursul propriu-zis a atras la 
locul desfășurării 57 de tineri. N-au 
lipsit recordurile în materie, surpri
zele, șarjele prietenești, ironiile fete
lor... Să-i’ înscriu aici pe primii trei 
clasați : matrițerul Nicolae Niculescu, 
rectificatorul Daniel Georgescu și as
cuțitorul Nicolae Vasiliu.

Printre cei 57 de concurenți s-a 
aflat — desigur — și un remarcabil 
număr de „începători" — 37 — și 
unul dintre ei era Gheorghe Anghel. 
Am stat cîteva minute de vorbă cu 
rel, la sfîrșitul concursului. Locul 
ocupat se pierdea undeva dincolo de 
poziția a zecea și „amănuntul" 
acesta îl îndîritse. „CtfnTsa vă'spun?... 
Nu ^reaanTfâcut antrenament pentru 

‘«â nici nu mă gîndeam, la început, 
să particip la proba de haltere. Cînd 
i-om văzut însă pe ceilalți nu m-am 
putut obține și vă mărturisesc nu-mi 
închipuiam că poate fi atît de pasio
nant și antrenant un concurs de hal
tere. Am de gînd să merg la secția 
de haltere a asociației și să mă an
trenez sub conducerea unui antrenor 
priceput. îmi place mult și sînt con
vins că voi reușj...,\JgBa^^^<' 

Poate că Gheorghe Anghel nu*va 
^ajunge nidpdotă comgion al țării la

haltere, poate că performanța sa nu 
va fi niciodată în atenția statisticie
nilor de specialitate. Dar ceea ce 
este esențial e că i-a plăcut mult și 
că sportul a căpătat un nou și devo
tat prieten. Și, el este unul dintre cei 
37 iar... cei 37 o parte dintre acei 
care dau viață și mai ales tinerețe 
fără bătrînețe acestei întreceri atît 
de îndrăgită.

O demonstrație ratată
5

șahiștii (.aceiași pasionați de totdea
una”, după cum ne-au spus membrii con
siliului asociației) jucau la patru mese. 
Să amintim că demonstrația de box 
promisă de clubul raional Constructs* 
iul nici n-a avut loc ..

Iată de ce, ținînd seama și de fap‘ 
tul că în ziua deschiderii nu s-a orga
nizat nici un concurs în cadrul Sparta ■ 
chiadei, putem spune că începutul n-a 
fost pe măsura frumoaselor rezultate 
obținute anul acesta de sportivii de la 
I.M.D. Poate că alta era situația dacă 
clubul era reprezentat printr-un activist 
care să ajute, ou experiența sa, orga
nizarea primelor întreceri.

MIRCEA TUDORAN
P.S. Activiștii de la clubul Construc

torul ne-au comunicat că Gh. Lungu, 
antrenorul secției de box. a refuzat 
să se deplaseze cu boxerii la 
cu toate că a primit această sarcină 
din partea consiliului.

Marți după-amiază, în sala clubului 
întreprinderii de materiale didactice 
din Capitală.... Eram invitați de con
siliul asociației sportive ca să asistăm 
Za deschiderea festivă a întrecerilor 
din cadrul Spartachiadei de iarnă.

Sala clubului, tixită de oameni, lăsa 
să se întrevadă că la IM.D. sportul 
are mulți prieteni. De asemenea, ascul- 
tînd cuvîntul tpv. ing. Ion Burlea, pre* 
ședințele asociației sportive, și aflînd 
măsurile pe care le-a luat asociația în 
vederea reușitei întrecerilor, ne aștep
tam ca la I.M.D. deschiderea Sparta
chiadei să însemne un succes.

Numai că realitatea a fost cu totul 
alta.^ Imediat după ce reprezentanții 
brigăzii artistice de agitație și-au în
cheiat programul și s-au anunțat de
monstrațiile, sala a rămas pustie 1 Pe 
semne că fuseseră mobilizați cei pe 
care nu-i prea interesează activitatea 
sportivă. Ca urmare, .demonstrația' de 
tenis de masă s-a făcut... în fața nimă„ 
nul, iar în sala de la serviciul tehnic,

început promițâtoi 
la „Spartac" Bucurcș

La A. S. Spartac, startul competi 
a coincis cu inaugurarea unui frur 
club în str. Ion Ghica, în care m< 
brii asociației pot să desfășoare o 
gata activitate la șah și tenis de m; 
în cele două săli------au fost in:
late 3 mese de tenis și 20 de șah.

Prima zi a Spartachiadei. La t< 
de masă, deschizători de „pîrtie“ 
fost jucătorii din cele două grupe sj 
live care s-au îngrijit de amenaja 
clubului. La șah, cei mai buni 20 
jucători ai asociației au devenit, p 
tru cîteva ore adversarii maestrei 
ternaționale Elisabeta Polihroniade, 
cadrul simultanului dat de acea 
Cunoscuta șahistă a cîștigat 17 pa 
de, una a terminat-o la egalitate 
în două, cele cu M. Ion și I. Va 
(grupa sportivă M.C.E.) s-a recunos 
învinsă. ,. . x

Tot din prîriTă zî 3 competit'Li 
pornit la întrecere și iubitorii a 
sporturi. Așa de exemplu 20 de tiz 
și-au măsurat forțele la tir pe poli 
nul Dinamo. Cei mai buni au fost 
Arnold (I.C.R.M.) 45 pet din 50 pi 
bile (poziția culcat rezemat) și C. 
lecu (M.C.I.) 43 p.

Nu au fost uitați nici practica 
voleiului. Deși regulamentul Spai 
chiadei de iarnă nu prevede organi 
rea de concursuri la acest joc spor 
consiliul asociației Spartac, ținînd c 
de dorințele sportivilor de aici, a I 
cut la organizarea unei competiții 
volei. „

Continuă întrecerile pe grupele Sf 
tive la tenis de masă, șah, tir, pop 
volei. Săptămîna viitoare vor înci 
confruntările Ia trîntă, gimnastică, 1 
tere. Iar cînd condițiile meteorolog 
vor permite se Vă da sfartul și la s 
și patinaj,

(t. r.
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Aproape 3000 de tineri au devenit purtători 
ai Insignei de polisportiv

_ Alături de întrecerile Spartachiadei 
de iarnă, începute de curind și in ra
ionul Făurei, concursurile pentru obți
nerea Insignei de polisportiv repre
zintă, in perioada actuală, un obiectiv , 
im,portant pentru asociațiile noastre 
sportive. Pînă la această dată, sta
tisticile arată că numărul celor care 
și-au trecut toate normele este de 2 735 _ 
(copii — băieți 955, fete 759, graduf l 
băieți 820, fete 189, gradul II. ^băieți 
12). , Rezultate, deosebite i 

'asociajiijpl '^portlve^ "Știința Rușețu, Ști
ința Făurei, Mecanizatorul Ianca, Pro
gresul-Roșiori.* PeScâruI Amara, Re- 
colta _Plj>pu,“victoria Jirlău ș.a.^g-

'■^T-Desigur, această simplă enumerare 
de cifre și asociații sportive fruntașe 
in concursurile pentru cucerirea Insig-

TXT datomttt rlrmvr W ^esiondts de mecanici agricoli,IN RAIONUL FAUREI terenuri de volei și handbal, de baschet 
și fotbal, sectoare pentru atletism. 
Avlnd și sprijinul larg al conducerii 
școlii, la Mecanizatorul Ianca s-a făcut, 
cum se spune, o treabă bună. Spirit de 
inițiativă pentru asigurarea unor con
diții corespunzătoare da desfășurare 
a concursurilor s-a manifestat și la ni
velul celorlalte asociații sportive amin
tite. In schimb, in alte asociații, ca 
cele din comunele Mircea Vodă sau 
Clocite, problema terenurilor sportive 
simple nu și-a găsit încă rezolvarea... 

Ia iniimpinarea concursurilor pro?

Dar, mai important de reținut eSte 
felul " "'L

fiilor sportive amintite mai sus pentru 
a se situa printre primele pe raion.

O caracteristică comună o constituie

cum, au muncit consiliile asocia-

situa printre primele pe raion.

de 759, graduj. 
’.radul.IL

12). Rezultate^ dgosebite^'’" 
’asoacdiilp'Dțba'-iive^ Științ;
ința Făuri ' "

DD au obținut ~ preocuparea pentru punerea la punct 
" ' a terenurilor sportive simple, fie că

a fost vorba de reantenajări sau de 
amenajări noi, cu mijloace locale. E- 
xemphil cel mai bun in această direcție 
îl reprezintă Mecanizatorul Ianca, unde 
doi oameni inimoși și pricepuți, prof. 
Valeriu Putinică și Aurel Gagu, au

nei iniepesea^ înțfco  jMcepgr^măsură. proiectat și materializat, cu elevii șco-

priu-zlse^Sonsiliile asociațiilor sporti
ve, cu sprijinul profesorilor de edu
cație fizică, al instructorilor sportivi 
și al învățătorilor, s-au îngrijit de or
ganizarea unor întreceri pregătitoare. 
Mai ales la sate această măsură s-a 
dovedii a fi deosebit de utilă. Așa, de 
pildă, o serie de activiști sportivi, 
printre care Ion Vlăsceanu la Roșiori,

îacob Savu la Plopu, Nicolae T. Ni 
lae la Rușețu, Ion Ivan la Băile etc. 
oferit concurenților înscriși noți 
elementare din tehnica probelor / 
văzute în regulamentul Insignei 
polisportiv, au organizat — pentru ■■ 
lorii cotwurenți — demonstrații 
participarea unor tineri sportivi tal 
tați.

Abia după tâetât âa avut loc c 
cursurile. De flecare dată, aceste c 
cursuri s-au desfășurat intr-un ca 
deosebit, ele transformîndu-se în 
ritabile sărbători. S-a făcut prin acea 
o bună propagandă pentru sport, 
multe cazuri, în zilele de desfășor 
a concursurilor, tinerilor înscriși ; 
fia! li s-au alăturai și alții care vt 
seră in calitate de spectatori.

In ce ne privește am luai multiplei 
suri pentru a țolosi din plin aceste ; 
de toamnă tîrzie astfel ca șl ceil 
(aproape 500) tineri'aspiranți la 
signă 
mele

să-și pocită trece integral fi 
în cursul viitoarelor săptăm

ȘTEFAN POPESCU 
președintele consiliului raio

UCFS Făurei

Lnlla.ro


BA5CHET
Dinamo București in fruntea clasamentului la încheierea turului
Cu partidele desfășurate 

duminică s-a încheiat prima 
parte a campionatului repu
blican masculin, urmînd ca 
întrecerile să fie reluate la 
10 ianuarie (pentru echipele 
din seria I) și 7 februarie 
(pentru cele 
Il-a). Au mai rămas de dis
putat restanța Dinamo Ora
dea — Farul Constanța (se 
joacă astăzi la Oradea) și 
meciul Știința Cluj — Farul 
Constanța, care n-a avut Ioc 
duminică din cauze pe care 
Ie aratam mai jos.

din seria a

tean este imediat tatonat de 
Dinamo Oradea și formațiile 
studențești din Timișoara și 
Cluj, care (ne-au demon
strat-o cu prisosință) sînt 
capabile de orice surpriză.

...IAR AURUL BRAD — 
SINGURA ECHIPA MAS

CULINA NEÎNVINSA

DINAMO BUCUREȘTI — 
CAMPIOANA DE TOAMNA...

Deși învinși în această ul
timă etapă, dinamoviștii bu- 
cureșteni se mențin pe pri
mul Ioc în clasamentul pri
mei serii datorită victoriei 
directe asupra principalului 
lor adversar, Steaua. In ul
time' etape însă, liderul a 
înregistrat o serie de rezul- 

. tate contradictorii care ne 
indică mai multe defecțiuni, 
pe care dinamoviștii, împreu
nă cu antrenorul lor Dan 
Nictilescu, vor trebui să le 
remedieze pînă la reluarea 
campionatului. După o vic
torie în fața Rapidului a ur
mat insuccesul categoric de 
la Cluj, apoi succesul la li
mită în fața campionilor și 
acum din nou înfrîngere, de 
data aceasta în fața Științei 
Timișoara.

Corespondentul nostru Pe
tru Arcan ne-a furnizat și 
alte amănunte ’egate de sur
priza de duminică. Jucînd cu 
o ambiție rar întîfnita (me
ciul ne amintește de evoluția 
timișorenilor în finala Spar- 
tachiadeî republicane). Știin
ța a confirmat victoria pre
cedentă de Ia Oradea, în- 
scr:indu-și în palmares un 
nou succes în fața dinamo- 
viști'or bucureșteni. Apărarea
— surprinzător de bine or
ganizată la această echipă 
recunoscută Îndeobște pentru 
slabul ei potențial defensiv
— și precizia aruncărilor de 
la semidistanță au constituit 
principalele „arme" ale stu
denților în acest meci decisiv, 
lonescu (în special) și Dan 
Pușcașu au „zburdat" pe tot 
terenul, iar Popovici a anihi
lat în cea mai mare măsură 
pivoți! adverși, contribuind în 
mare măsură la succesul 
echipei lor. Dinamoviștii ni

n părut puțin obosiți, iar 
„tirul" lor de Ia semidistanță 
a fost mai puțin preois ca 
în alte ocazii.

De înfrîngerea liderului au 
profitat în primul rînd cele
lalte trei echipe bucureștene. 
Steaua. Rapid și Știința, gru
pate acum la numai un punct 
diferență în fruntea clasa
mentului. Plutonul bucureș-

Baschefbaiișiti din Brad, 
la al doilea an de activitate 
în campionatul republican 
(seria a Il-a), au încheiat 
turul competiției fără să fi 
cunoscut înfrîngerea. Con- 
tinuînd să se pregătească 
cu 
toni 
mai 
campionatul viitor să 
lueze alături' de cele 
bune echipe din țară. Pentru 
cel de al 'doilea loc candi
dează echipele - care ău re
trogradat din seria 1 în cam
pionatul trecut: Siderurgis- 
iul Galați și Știința Cra
iova.

să se | 
cofiști’inciozita’te, 
..din.
mari

Brad 
șanse

au 
ca

jucă- 
cele 

în 
evo- 
mai

MECIUL ȘTIINȚA CLUJ —
FARUL CONSTANȚA SE 

REJOACĂ

Așa cum arătam și în cro
nica noastră de ieri, meciul 
dintre Știința Cluj și Farul 
Constanța programat dumi
nică la Cluj nu s-a desfășu
rat, echipa oasoe prezeniîn- 
du-se cu întîrziere la teren. 
Și cum regulamentul este 
clar în această privință, ar
bitrii meciului Andor și So- 
mogy din Oradea au con
semnat în foaia de arbitraj 
rezultatul de 20—0 pentru 
Știința. Dar să vedem cum 
s-a ajuns la această situație.

Trenul care a adus echipa 
constănțeană a sosit Ia Cluj 
cu întîrziere și, deși s-au de
plasat cu max:mum de repe- 
z’ciune spre sala unde era 
programat meciul, jucătorii 
de la Farul nu și-au putut 
anunța prezența decît cu 20 
de minute dună ora de înce
pere a partidei, deci cu 5 
minute după rezerva de timp 
pe care o permite regulamen
tul. Toate insistențele oaspe
ților. ca și nrotesteîe justi
ficate ale publicului nu au 
putut îndupleca pe cei doi 
arbitri să-și sch’mbe hotă
rîrea. Și cînd te gîndești că 
pentru a susține acest meci, 
clubul constănțean a trebuit 
să suporte o cheltuială de 
aproape 7000 de lei I

Credem că atît organizato
rii meciului cît și arbitrii în- 
fîlnirii au greșit luînd această 
hotărîre, deși examinarea 
cauzelor obiective ale întâr
zierii 
le-ar

echipei constănțene 
fi putut oferi posibili-

Clasamentele la zi
MASCULIN — SERIA I

1. Dinamo Boc. 11 9 2 858:706 23
2. Steaua Buc 11 9 2 883:682 23
3. Rapid Buc. 11 8 3 844:714 19
4. Știința Buc. 11 8 3 740:395 19
S. Știința Timiș. 11 6 5 746:758 17
6. Dinamo Oradea 10 6 4 677:651 16
7. St. roșu Brașov 1147 850:883 15
8. Știința Ciul 10 4 S 629:652 14
9. C.S.M.S Iași 11 3 8 695:781 14

18. Politehnica Cluj 11 3 8 635:741 14
11. Știința Tg. Mureș 11 2 9 748:360 13
12. Farul Constanța 927 507:690 11

SERIA A II-A

1. Aurul Brad 9 9 0 701:531 18
? 2. Sideruraistul Galați 6 8 1 699:558 17

«- 3. Știinta Craiova 963 643:647 15
4. Olimpia M.I. Buc. S 5 4 612:592 14
5. Voința Tg. Mureș 954 588:566 14
6. 1.C.F 954 601:565 14

vț ,7. Voința S. Mare 936 608:592 12
8. A.S A. Eacâu 927 470:626 11
S. Progresul Buc. 9 1 8 547:639 10

18. Petrolul Ploiești 918 492:626 10

FEMININ — SERIA I

1. Ranld Buc. 770 546:328 14
2. Știința Buc. 7 6 1 481:339 13
3. Mureșul Tg. Mureș 752 381:353 12
4. Voința Buc. 752 397:327 12
5. Constructorul Buc. 743 387:376 11
6. Știința CtuJ 7 4 3 353:356 11
7. Voința Brașov 725 405:3*6 9

-V3 8. Progresul București 7 2 5 282:354 9
9. Voința Oradea 7 0 7 275:477 7

10. Știința Constanța 707 255:467 7

SERIA A n-A
b'l Olimpia Buc. 853 453:380 13
vX\2*. I.C.F. 752 438:355 12

3. Crișul Oradea 752 386:332 12
v' ’4. Voința Tg Mureș 752 376:339 12

’5.. Spartac Salonta 734 368:339 10
6. C.S.M.S. Iași 743 344:394 10
7. A.S.A. Chsi ' 7 2 5 403:438 $
8. Știința Timiș 725 262:308 9
9. S.S.E. Rm. Vilcea 7 1 6 333:468 8

Arbitrajele pot aduce o contribuție însemnată

stilul nostru de bo.x (adecvat calilăF’or 
native ale sportivilor noștri). Pînă na 
demult — tocmai datorită acestei orien
tări — erați preferați boxerii care prac
ticau un astfel de box. Acest stil îi 
favoriza pe boxerii polonezi care în 
majoritatea lor sînt înalți, cu brațe 
lungi dar nu era recomandabil pentru 
boxerii noștri care posedă alte calități 
(forță, rezistență, combativitate). Arbi
trajele, orientate în acest sens de către 
federație și-au adus din plin aportul 
la schimbarea stilului nostru de box. 
Din păcate, unii arbitri continuă să fo
losească criteriile de apreciere tributare 
acestui stil de luptă a cărui promovare 
nu corespunde cerințelor actuale ale 
boxului nostru.

DISCUȚII

Ca în toate sporturile, arbitrajele au 
un rol deosebit de important și în 
box. Lăsînd la o parte aspectul corec
titudinii în acordarea unor decizii, 
trebuie să subliniem faptul că — în 
plus — arbitrajele pot influența în 
mare măsură creșterea calitativă a spor
tului cu mănuși. Ele pot și trebuie să 
contribuie la imbunătățirea tehnicii, a 
tacticii, la aplicarea sau schimbarea
'liniei de orientare a sportului respec
tiv. Citeva exemple — din momente
le importante ale dezvoltării boxului 
nostru — vor ilustra aportul pe care, 
de fiecare dată, arbitrajele l-au adus 
în promovarea boxului modem.

In urma turneului internațional de 
Ia Moscova, din anul 1952, unde bo
xerii noștri au pri- ------
mit numeroase aver
tismente și au fost 
descalificați pentru 
box periculos cu ca
pul și lovituri cu ------
partea anterioară a 1 ” _ 
nit o adevărată campanie 
acestor neregulari tați. Alături de antre
nori. arbitrii , au fost chemați să-și a- 
ducă contribuția. Și în cea mai mare 
măsură ele au dispărut. Dar, exagera
rea în sancționarea acestor abateri i-a 
determinat pe boxeri să folosească tot 
mai puțin eschivele, care de multe ori, 
deși erau executate regulamentar, erau 
sancționate de unii arbitri. Această 
situație i-a făcut pe antrenori să nu 
insiste în exersarea și însușirea cît mai 
bună a acestor procedee. Rezultatul ? 
De-a lungul anilor boxerii noștri au 
început să folosească tot mai puțin es
chivele și au fost dezorientați în fața 
unor adversari care stăpîneau bine 
acest procedeu. In partidele cu bo
xerii olandezi și în special cu cei 
scoțieni, pugiliști experimentați ca Puiu, 
C'itică ș.a. au fost surprinși de boxui 
derutant practicat de aceștia și s-au 
descurcat mai greu decît se așteptau. 
Este un fapt care trebuie să ne dea 
de gîndit.

După anul 1955, cînd la campiona
tele europene de Ia Varșovia, boxerii 
polonezi au obținut 5 medalii de aur, 
adoptarea stilului polonez a fost con
siderată în anii următori ca singura 
cale de afirmare a boxului nostru. în
curajat mult, stilul de luptă în „de
fensivă activă" bazat aproape numai 
pe lovituri directe a înlocuit treptat

mănușii, s-a por- 
' ! împotriva

O confirmare de
plină a acestui 
punct de vedere a 
iprilejuit-o turneul 
olimpic de la Tokio 
care a reliefat 
stil. Polonezii 
(Olech, Kulej,

ficacitatea acestui 
au adus medalii 
jesiak) practică uri box ofensiv.

Actualizînd ți mai mult această 
cuție, trebuie sâ spunem că boxul

i rte-
eai» 
Gir-

dis- 
. nos

tru are acum o altă orientare : LUPTA 
OFENSIVA, intr-un ritm susținut cu 
intensificări la sfîrșitul fiecărei reprize, 
bazat pe o tehnică individuală foarte 
bună și o tactică adecvată. Arbitraje
le trebuie și ele orientate precis pe a- 
eeastă linie. Felul în care vor fi con
duse luptele în ring, criteriile după 
care 
să contribuie la îndeplinirea acestui 
biectiv major pentru boxul nostru 
această etapă

Federația de specialitate, o dată 
pregătirea antrenorilor, va trebui să

se vor acorda deciziile trebuie 
o- 
în

cu
_ *a 

măsuri pentru instruirea arbitrilor noș
tri >n această direcție, să-i ajute în în
sușirea principalelor elemente menita 
să asigure progresul boxului nistru. 
In ultima vreme, am observat cîțiva 
arbitri mai receptivi care și-au însușit 
temeinic noua orientare a boxului nos
tru și conduc lupta conform cerințelor 
actuale : M. Voiculescu (Craiova), I. 
Boamfă (Brașov), Gh. Ionel (Brăila), 
C. Chiriac și V. Cazacu (București). 
Este însă necesar ca federația și Cole
giul central de arbitri să insiste mai 
mult pe aceasta linie și rezultatele nu 
vor întîrzia să apară.

PETRE EPUREAW 
arbitru de lx>x

Steaua — Muscelul Cîmpulung 21 -19

tatea unei derogări de la re
gulament pentru care nu i-ar 
fi acuzat nimeni. Dar nu au 
făcut-o și formația Farul s-a 
văzut în situația de a pierde 
prin neprezentare un meci 
pentru care a făcut serioase 
cheîtuteli. Astfel stînd lucru
rile. hotărîrea biroului F. R. 
Baschet, care prevede rejuca- 
rea acestei partide miercuri, 
la Cluj, este cit se poate 
de binevenită (a.

Alin Saou este mai bine 
plasat pentru a pune „ca
pac" încercării lui Nova- 
cek. in timp ce lui Paras
chivescu — aflat In prim 
plan — nu-i rămine decît 
să asiste la duelul lor 
spectaculos. Fază din me- 

Steaua — Știința 
București

CONSTANȚA (prin telefon). Dato- 
,.lă unor decizii eronate, în urma 
cărora boxerii Șt. Popoacă, I. Negru 
și M. Gheorghioni (Steaua) au fost 
frustrați de victorie, puțin a lipsii ca 
întîlnirea dintre formația Steaua și 
Muscelul Cîmpulung să se încheie în 
favoarea muscelerrilor. Aceasta s-ar 
fi datorat, în mare parte, arbitrilor 
A. Rișat. C. Paraschivescu (Con
stanța) și Gh. Matală (Medgidia).

In final, boxerii militari au învins 
Ia mare luptă, cu scorul de 21—19. 
Bucureșten'i au dovedit din nou că 
alcătuiesc o formație omogenă, cu o 
bună pregătire tehnică și fizică. O

impresie frumoasă a lăsat, de aseme
nea, si echipa din Cîmpulung. 
ZULTĂTE TEHNICE. C. Ctacă 
b.ab.
b.p. M. Ștefan (M), A. Station 
b.p.
b.p.

3. V. Popa (M), N. Giju

RE- 
(S> 
(S| 
(M) 
(M) 
(S)

Iubitorii sportului luptelor din Ca
pitală au urmărit aprigele dispute la 
libere și clasice din cadrul ultimei eta
pe a campionatelor republicane (seria 
A). Pe cele trei saltele instalate în 
sala Dinamo, au evoluat 23 de echi
pe (C.S.O. Reșița nu s-a prezentat), 
care au luptat din răsputeri pentru 
ocuparea unui loc cît mai bun în cla
samentul general. Cei prezenți în sala 
Dinamo au fost martorii unor meciuri 
atractive, cu multe răsturnări de si
tuații, au apreciat folosirea unui „ar
senal" de procedee tehnice printre 
care „chei" salturi la un braț și la 
dohă, rebururi, șuruburi etc. Intr-un 
euvînt fruntașii luptelor din țara 
noastră au oferit celor prezenți un 
spectacol plăcut. Meciuri ca L. Ghiș 
(Dinânl'o) — P. Circiumaru (Steaua), 
I. Budai (Mureșul Tg. Mureș) —■■ I. 
Nistor (Rulmentul Brașov), Tv Teodo- 
îcscu (C.S.O. Galați) —- Gh. Marines-., 
cu (Rapid) — la „libere" și C. Turtu
rea (Dinamo) — Gh. Stoiciu (Steaua), 
/. Ciomirtan (Dinamo) — I. Gabor 
(Steaua) — la „clasice" vor rămine 
multă vreme in amintirea spectatorilor.

_______________ ' ;/ 
campioane — Steaua— la „libere" — ca-

Foto: T. Roibu

I. Negru (S), Gh. Bad fer 
Gh. Stăncuț (Ș), L Dinu 

b.ab. 1 Gii. Oancea (M). St Popoiu ă 
(S) egal cu Gh. Manea (M), M. 
Angliei (S) b.ab. 3 Gh. Ciurea (M), 
Gh. Maidan (M) b.p. H. Stumpf (S). 
M. Nicclaru (S) egal cu Tr. Nicolae 
(M), M. Glieorghioni (S) egal eu 
I. Ivan (M).

C. GOLDENBERG — coresp.

] B 9 • Im flâ

UN CAMPIONAT CARE ȘI-A ATINS SCOPUL
lui Circiumaru și-a spus cu- 
Steaua a cîștigat cu 9—5.

Și 
Și 
la 
a-

periența 
vîntul și . „

Pasionantă a fost lupta dintre for
mațiile de la periferia clasamentului : 
Mureșul Tg. Mureș, deținătoarea „lan
ternei" pînă la ultima, etapă, a dispus 
acum de Rulmentul Brașov, Progresul 
București și Vagonul Arad, reușind 
să rămînă mai departe în seria A. 
Neprezentarea la reuniuni, de două 
ori, a formației reșifene a făcut ca 
aceasta să retrogradeze' în seria B.

La lupte clasice s-g impus cu au
toritate formația dinamovistă. Me
rită să fie scoasă în evidență compor
tarea echipei Steaua care a reușit să 
smulgă 4 puncte echipei campioane. 
De asemenea, remarcăm evoluția me
ritorie a formațiilor Steagul roșii Bra- 

—... , șov, Rapid, C.S.O. Galați și Metalul
Am remarcat comportarea formației București. . . ; .
.......Această ultimă reuniune, care ă echipă reprezentativă a unui club spor- 
re a terminat neînvinsă actuala ediție a adus pe saltelele din «sala Dinamo pe 

fruntașii sportului luptelor, rie-a dat 
prilejul să constatăm că majoritatea 
luptătorilor noștri posedă o bună pre
gătire tehnică și fizică. In același timp, 
am putut observa și o serie de as
pecte negative. Ne referim în primul 
rînd Ia comportarea luptătorilor bănă
țeni. La „libere", trei echipe bănățe
ne erau amenințate de retrogradare:

Vagonul Arad, C.F.R. Timișoara 
C.S.O. Reșița. Ultimele două au 
părăsit prima serie. De asemenea, 
„clasice" pe ultimele trei locuri se 
flau două formații din regiunea res
pectivă : C.F.R. Timișoara și A.S.M. 
Lugoj. Ultima a retrogradat. Este firesc 
deci, să ne punem întrebarea : încotro se 
îndreaptă sportul luptelor din regiunea 
Banat ? A dispărut oare tradiția, nu 
avem cadre prfigătit®,1 ducem lipsă, de 
elemente talentate'.?*Noi Considerăm 
că avem de toate; Lipsește însă preo
cuparea cluburilor și asociațiilor res
pective față de acest spoit, care în 
ultimii ani a adus țării noastre nume
roase satisfacții. Este timpul să se 
treacă la măsuri care să pună capăt 
actualei situații. Nu este permis ca o

campionatului. Dinamo a dat 'o repli
că puternică primei clasate și puțin a 
lipsit ca partida să se termine la ega
litate. Cînd spunem aceasta, ne gîn- 
dim. la meciul din cadrul categoriei 
70 kg dintre P. Circiumaru (Steaua) 
și L. Chiș (Dinamo) în care pînă în 
ultimele secunde, dinamovistul a a- 
vut avantaj. In cele din urmă însă, ex-

prilejul să constatăm că 
luptătorilor noștri posedă

tiv orășenesc, ca tea din Reșița, să 
piardă prin nepregențare întîlnirile din 
două etape. "■ 2.

Ne surprindă» și' faptul că cluburile 
bucureștene Steaua și Dinamo au slă
bit exigența față do secțiile de lupte. 
Dinamo, de pildă, a1 prezentat o echi
pă cu improvizații la „libere",

Steaua, datorită unei indisponibilități, 
a pierdut prin neprezentare meciurile 
la categoria respectivă, neavînd înlo
cuitor. Nu ne putem explica evoluția 
sub așteptări a unor luptători fruntași 
ca St. Stingu, FI. Ciorcilă, I. Cernea, 
S. Popescu, I. Popescu, M. Cristea și 
I. ALionescu. Stîngu, de pildă, luptător 
cu reale posibilități, în ultimele două 
etape, a obținut rezultate nesatisfăcă
toare. El n-a reușit să-l întreacă ne 
lînărul S. Arjoca (Dinamo), a fost pa
siv, fapt pentru care a și fost descali
ficat. Același lucru s-a petrecut cu I. 
Cernea, S. Popescu și FI. Ciorcilă. Pe 
parcursul campionatului, ca și în a- 
ceastă ultimă etapă, am constatat o 
teamă nejustificată a luptătorilor de 
a executa procedeele tehnice cunoscu
te. Explicația este simnlă. Nestăpînirea 
perfectă a unor procedee îi împiedică 
pe unii să acționeze,«afigștîa se tem 
de contra-procedee Și prefera să lupte 
„închis" așteptând gongul final și de 
cele mai multe ori, mulrumindu-se cu 
un meci nul.

Considerăm că actualul campionat 
și-a atins scopul. Formula de desfășu
rare a fost bună, iar federația s-a stră
duit să- asigure la toate reuniunile ar
bitri corespunzători. Unele greșeli, 
semnalate pe parcurs, nu au influențat 
rezultatele.

V. GODESCU 
M. TRANCA

iar
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BULETINUL „CUPEI F. R. H.“

A/icj Boțan — in vervă — a 
oiduale. Fază din meciul

depășit din nou apărarea ectnpei Slovnajt și înscrie la capătul unei acțiuni indi- 
selecționata București — Slovnaft Bratislava, disputat duminică seara in sala 

Floreasca
Foto: T. Chioreanu

La ora actuală, tn întreaga tară 
ian loc meciuri în cadrul „Cupei de 
iarnă". In foarte multe orașe se des
fășoară prima etapă — pe centre. 
Jocurile de seniori—senioare („Cupa 
F.R.H.") și de juniori:—junioare („Cupa 
Sportul popular") se ridică la un nivel 
destul de bun.

In București, activitatea competi(io- 
nală de sală a început de curînd, iar 
primele întîlniri au lăsat să se Între

Intrecerea juniorilor
Tn majoritatea regiunilor s-au înche

iat întrecerile fazelor regionale ale 
campionatului republican pentru echi
pele de juniori și junioare. Iată cîteva 
din relatările corespondenților noștri :

BISTRIȚA. In partida decisivă a tur
neului juniorilor, S.S.E. Bistrița a în
vins pe C.S.S. Cluj cu 16—9, devenind 
campioană regională. întrecerea juni
oarelor a luat sfîrșit cu victoria clară 
a Științei Cluj, care a învins pe S.S.E. 
Bistrița cu 9—3. Știința Dej cu 10—3 
ți Șc. Medie Cîmpia Turzii cu 16—1. 
(P. Radvany — coresp.).

★
TG. JIU. Trei formații feminine și 

Îtatru echipe masculine au participat 
a finalele fazei regionale a campiona

tului republican de juniori. în turneul 
feminin, Știința Tg. Jiu a cîștigat am
bele partide, clasîndu-se pe primul loc. 
Iată și rezultatele din turneul mascu
lin : S.S.E. Tg. Jiu—Electroputere 
Craiova 14—11 ; Electroputere—S.S.E. 
Țr. Severin 49—19; S.S.E. Tg. Jiu— 

vadă că și tn această ediție a „Cupei" 
la seniori lupta se va da între Dinamo 
și Steaua, iar la senioare între Știința 
și Rapid.

Cele două echipe masculine au re
purtat și în etapa a doua victorii nete. 
Dinamo (fără îvănescu, Hnat, Moser, 
Co6tache II) a întrecut pe Voința cu 
27—8. Cele mai multe goluri le-a mar
cat lonescu: 7, urmat, de Mureșanu 
5 și Costache I 5. In formația dinamo-

Șc. Medie 2 Caracal 21—13 ; S.S.E. 
Tr. Severin—Șc. Medie 2 Caracal 26- 
23 ; Electroputere—Șc. Medie 2 Ca
racal 8—6; S.S.E. Tg. 'Jiu—S.S.E. Tr. 
Severin 11—12. întrucît există o serie 
de contestații (de pildă, meciul Elec
troputere—Șc. Medie' 2 Caracal a du
rat cu 10 minute mai puțin) nu a fost 
atribuit titlul de campioană regională. 
(N. Chivulescu — coresp.).

■A"
GHEORGHIENI. S.S.E. Tg. Mureș 

(masculin) și Start Tg. Mureș (feminin) 
sînt noile echipe campioane regionale 
de juniori la handbal în 7. Iată cla
samentele finale ale întrecerilor des
fășurate timp de 3 zile în localitate :

MASCULIN: 1. S.S.E. Tg. Mureș; 
2. Șc. Medie Cristurul Secuiesc; 3. 
înfrățirea Gheorghieni ; 4. Șc. Medie 
I Reghin ; FEMININ : 1. Start Tg. 
Mureș ; 2. Recolta Ditrău ; 3. Voința 
Odorhei ; 4. Șc. Medie 1 Reghin (L. 
Korda și 1. Păuș — coresp.). 

vistă și-a făcut reintrarea Bădulescu. 
Golgeterul echipei Voin(a a fost Lă- 
pușan (3). La diferență consistentă a 
terminat învingătoare și formația 
Steaua în partida cu Rafinăria Te- 
leajen (28—18). începutul partidei în
să, a fost favorabil Rafinăriei Telea- 
jen, care în mim. 3 conducea cit... 3—0. 
Treptat însă, Steaua (fără Nodea și 
Bulga.ru) și-a revenit și a preluat ini
țiativa pe care n-a mai cedat-o pînă 
la sfîrșit. In acest meci, Iacob a în
scris 11 goluri, iar Iconaru (Rafină
ria) 8. Ultimul joc al etapei a fost și 
cel mai echilibrat: Știința — Rapid 
(16—11). Feroviarii au fost superiori 
In primele minute, cînd au și condus, 
apoi Știința — cu mai multă forjă de 
atac și folosind mai bine contraatacul 
— și-a asigurat victoria. In urma a- 
cestor rezultate, clasamentul arată 
astfel:
1. Dinamo
2. Steaua
3. Știința
4. Voința
5. Raf. Teleajen
6. Rapid

2200 46:14 4
1100 28:18 2
1100 16:11 2
2 1 0 1 26:44 2
2 0 0 2 35:46 0
2002 17:35 0

In etapa a doua a competiției femi
nine s-au înregistrat următoarele re
zultate: Știinfa — S.S.E. nr. 2 16—7, 
Rapid — Confecția 17—14 și Progre
sul — Electromagnetica 6—6. lată și
situația în clasament:
1. Știința
2. Rapid
3. Confecția
4. Progresul
5. Electromagnetica
6. S.S.E. nr. 2

2200 42:15 4
2200 41:18 4
2 1 0 1 29:20 2
2 0 1 1 14:32 1
2011 10:30 1
2002 10:31 0

• în „Cupa Sportul popular" s-a 
disputat numai o etapă, la junioare 
(participă 6 echipe). Formațiile de ju
niori (6 la număr și ele) își vor în
cepe întrecerea săptămîna aceasta.

MICUL 
CAMPION...

Stil, dezinvoltură șî o bună teh
nică arată învingătorul concursu
lui de patinaj artistic pentru copii 
(categoria 7—8 ani) pe care-1 ve
deți în fotografia noastră: LU
CIAN COZIA (Constructorul). în
trecerea micilor speranțe, desfășu
rată duminică dimineața la Flo
reasca, în organizarea comisiei de 
patinaj a orașului București, s-a 
bucurat de un deosebit succes. Au 
luat parte 35 de copii, împărțiți 
în trei categorii de vîrstă: sub 
7 ani, 7—8 ani și 9—10 ani. Și-au 
prezentat competitori cluburile 
Constructorul, Dinamo, Steaua, 
Știința și Școala sportivă de elevi 
nr. 2, laurii revenind micuților pa
tinatori de la Constructorul, care 
au obținut primele locuri la toate 
cele trei categorii.

Foto: T. ROIBU
'.........$ \

Insigna de polisportiv
Concursurile pentru Insigna de poli

sportiv se bucură de mult succes în 
raionul Rm. Vilcea. Pină in prezent, 
au trecut toate normele un număr de 
2 897 de tineri din cele 84 de asociații. 
S-au evidențiat în această acțiune aso
ciațiile sportive Avîntul Rm. Vilcea, 
Recolta Rîureni, Chimia Govora, Lu
ceafărul Bălcești.

COSTEA MARINOIU, coresp.

Cum e
Sîmbătă și duminică, în < 

putat încă trei meciuri. Cu 
RAPID ?i DINAMO BUCUR 
ale campionatului, în compani 
ele în partea de sus a clasa: 
jocurile au fost din nou de o 
fac ca în acest final de tur fol 
fie de o valoare îngrijorător 
adresat ieri dimineață unor 
următoarea întrebare: „CUM

Iată răspunsurile primite i
ION PIRCĂLAB, jucător la D 

Bucureștii „Socotesc că prima 
a calității scăzute a fotbalului pr< 
de echipa noastră e oboseala 
mai mulți dintre jucători. Pînă_ 
conducerea tehnică a crezut că 
vul pentru care echipa nu joace 
este, în special, lipsa de pregătir 
că. Și, ca urmare, s-a fațhrf nt 
și intensitatea antrenamentelor. I 
am făcut antrenamente și imediat 
meci. De pildă, dacă am jucat J) 
vinde, luni dimineața, cînd aju, 
în Capitală mergeam întîi la 
unde făceam un antrenament de 
și apoi plecam acasă. In ultimul 
s-a văzut însă că oboseala jucă 
(care au fost foarte solicitați 
ceasta toamnă) e de vină. Ca u 
s-a trecut — rînd pe rînd — la t 
unora dintre fotbaliști. Astfel in 
de duminică, cu C.S.M.S., n-au 
Petru Emil și Popescu, iar t 
a fost prezent pe teren doar 16 r 
Eu nici acum nu îmi revin după 
piada de la Tokio. Deci, asta ci 
că e cauza: oboseala. De acee 
nu se joacă în viteză, cu lans 
se preferă pasa scurtă, cum spun 
ziariștii, „pe metru pătrat": 
economie de forțe. De aceea se 
la „mica ciupeală", așteptîndu-s 
șeala adversarului".

VALENTIN STANESCU, ar 
la Rapid: „Nu mai dau nici 
de declarații presei. Poate o si 
besc după meciul de miercui 
Minerul Baia Mare" (!?).

ȘTEFAN VASILE, antrenor : 
la Dinamo Pitești: „De ce 
prost 1 Pentru că în deplasare se 
foarte dur, sub privirile ingădi 
ale arbitrilor, care de multe oi 
cu vederea greșelile gazdelor. 1 
ciul de sîmbătă, cu Steaua, noi 
jucat fără trei înaintași, Naghi, 
și C. lonescu, toți accidentați, 
in echipă cred că rezultatul era

G. RAKSI, jucător la Steaua 
cronica meciului scrie undeva că 
noastră „nu a jucat TOT TIM 
Observația este justă. Așa a 'o 
personal, la meciul cu Dinar , 
nu m-am simțit prea bine din 
de vedere fizic. In unele mo 
cînd a fost mai greu, am greșit 
rece nu aveam resurse fizice 
avut chiar momente de sufoca 
piteștenii m-au obligat cite o 
să mă grăbesc, să dau pase ;

tenis^masa DUPĂ CAMPIONATELE DE EA MALM0,
Tenisul nostru de masă și-a cîș

tigat de-a lungul anilor un bineme
ritat prestigiu. Numeroase campionate 
internaționale ale unor țări (R.F.G., 
Anglia, Austria etc.), întreceri 
„C.C.E.", „Criterii europene ale tine
retului" au fost cîștigate de sportivii 
romîni. Despre succesul deosebit ob
ținut la Pekin (1961), cînd fetele au 
cucerit titlul de campioane mondiale 
Ia dublu, presa străină scria că : 
r.Romîncele au salvat prestigiul bă- 
trînei Europe11.

Toate aceste rezultate importante la 
care și-au adus contribuția deosebită 
sportivii Maria Alexandru, Geta Pi
tică, Dorin Giurgiucă, Adalbert Reti, 
Ella Constantinescu, Radu Negulescu, 
Gh. Cobîrzan etc. precum și antre
norii Paneth, Comarnischi și Pop, bi
roul federației de specialitate, nu ne 
dau dreptul însă să trecem cu vede
rea serioasele lipsuri existente în ul
tima vreme în acest sport, lipsuri 
ieșite în evidență — mai ales — cu 
prilejul celei de a 4-a ediții a campio
natelor europene de tenis de masă, 
desfășurată între 22—29 noiembrie a.c. 
la Malmo.

Care sînt cauzele care au deter
minat insuccesul de la Malmo (pen
tru că într-adevăr este un insucces)?

După părerea noastră cauzele in

succesului sportiv de la Malmo sînt 
legate de următoarele aspecte :

IN LEGĂTURA CU PREGĂTIREA 
TEHNICĂ

Considerăm că, deși sportivele noas
tre au avut o serie de deficiențe în 
pregătirea efectuată sub îndrumarea 
antrenorilor Paneth și Pop (lipsa unei 
lovituri decisive în atac, lipsă de 
mobilitate, joc pur defensiv), ele pu
teau cuceri cel puțin un titlu eu
ropean. Spunem aceasta deoarece la 
femei ediția din acest an a cam
pionatelor europene n-a arătat lucruri 
noi, participantele (chiar și cele care 
au cîștigat) jucînd în general de
fensiv, îa „țăcăneală" (cu excepția 
cuplului sovietic Grinberg—Lukina și 
mai rar Rowe—Shanon). în aseme
nea condiții, sportivele Maria Ale
xandru, Ella Constantinescu (și atît 
cit a evoluat și Eleonara Mihalca) 
puteau, avînd în vedere maturitatea lor 
în concursuri, experiența internațională, 
tehnica, să se mobilizeze și mai mult, 
să se dăruiască și să obțină victoria 
finală. Sportivele noastre — ne re
ferim mai întîi la dublu — au jucat 
sub orice critică, extrem de crispate, 
lipsite de voință, au dovedit deficiențe 
de ordin tehnic elementar. La echipe, 
cu formația Uniunii Sovietice, după ce 
am condus cu 2—0, la dublu ne-am 
prezentat necorespunzător. Cuplul nos
tru Maria—Ella a jucat în defensivă, 
greșind mult din punct de ve

dere tehnic (a dat mingi afară și 
în plasă, a „tăiat" defectuos, a gre
șit cele mai simple procedee teh
nice) într-un cuvînt atît Ella cit și 
Maria au jucat sub valoarea lor. Și 
au pierdut întîlnirea de dublu cu 
21 — 19, 14—21, 11—21 ! N-a lip
sit mult să se realizeze cea mai 
mare surpriză a campionatelor și 
să fim eliminați. în al patrulea 

meci — decisiv — 
cu Paisiarv, Ma
ria trebuia să do
vedească că ceea ce 
s-a petrecut la du
blu a fost un sim
plu accident. Din păcate, sportiva 
noastră deși a cîștigat, n-a înțeles 
acest lucru. Ea a jucat nervos, n-a 
tras o minge, s-a grăbit deseori cu 
atacurile, fără să și le pregătească, 
a practicat un joc demodat. Era 
trecut de miezul nopții și delegația 
romînă nu părăsise sala Baltiska. Se 
juca ultimul set decisiv, „la țăcă
neală" și noi așteptam cu sufletul 
la gură rezultatul. în general, dacă 
facem o analiză sumară a seturilor 
jucate de spârtivele noastre, în special 
de Maria, se observă o linie de joc 
extrem de sinuoasă. Primul set, mai 
întotdeauna, a fost adjudecat de noi ; 
în al doilea, pe la mijloc, am vădit 
superioritate, iar în ultimul serioase 
lacune !? în întîlnirea din proba de 
dublu femei cu cuplul Beli—Ogus 
(Anglia), cîștigată de noi cu 20—22, 
21—14, 21—9, 2b—13, comportarea s-a 
schimbat oarecum în bine. Totuși, și 

în această partidă s-a observat o miș
care defectuoasă la masă, o dirijare 
nu îndeajuns de bună a mingilor, lip
sa unor lovituri din rever și 
din forhend. Și credeam că după 
această întîlnire cuplul nostru va 
obține în sfîrșit o victorie de pres
tigiu. Dar, nemobilizîndu-se sufi
cient, dovedindu-se foarte slabe în 
apărare, ratînd multe baloane, Maria

PUNCTE DE VEDERE
și Ella au pierdut finhlai la 
dublu femei cu Shanon—Rotvq, pe 
care puteau s-o cîștige. Statistica 
făcută ne arată că în această par
tidă sportivele noastre au comis ur
mătoarele greșeli : Maria Alexandru 
n-a avut nici o lovitură decisivă, a 
trimis 17 mingi în plasă, 13 afară, 
a ridicat 21 baloane, iar Ella a tri
mis în plasă 12 mingi, afară 16 și a 
ridicat 18 baloane. De fapt, ca ur
mare a jocului necorespunzător pres
tat, cuplul romîn a pierdut setul deci
siv la 10. Acest ultim set a scos în 
evidență nu numai faptul că fetele 
au jucat „de protocol", ci a arătat 
totodată că ele nu se înțeleg sufi
cient, că omogenitatea lor în joc lasă 
de dorit. Am putea spune — fără 
a greși — că la un moment dat 
parcă treburile grele ale partidei se 
lăsau de rezolvat cînd pe umerii 
uneia, cînd pe ai celeilalte.

Ne-am ocupat mai întîi de 
deoarece aici puteam cîștiga 
emoție un titlu. La simpl 
și pe echipe fete, lucrurile n-t 
mai bine. Deși Maria și Ella p 
favorite la simplu (trebuie să s 
aici că presa suedeză le-a i 
un mare credit) ele n-au evolua 
țumitor, Maria Alexandru p 
în primele tururi, iar Ella C, 

tinescu puți 
tîrziu. Aici 
vorbi doar d 
partide : 
Alexandru— 
(14—21,

21—13, 7—21) și Ella Constan 
—Jurik (24—22, 14—21,
16—21) pentru că în acestea s- 
zut cel mai pregnant carențe 
pregătirea sportivelor noastre. ' 
ma partidă Alexandru a a 
atacuri nereușite, a trimi 
mingi afară și 16 în plasă, a 
21 de baloane. Este mult pre: 
pentru o jucătoare cu o asi 
experiență. în al doilea, cat< 
de presa locală „ca cel mai m 
și demodat joc din campionate 
a jucat cu Jurik la activiz 
„țăcăneală" neîntreruptă, în ca: 
purtat peste plasă mai bine d< 
de mingi.

ÎN LEGĂTURĂ CU PREGĂ' 
MORALA ȘI DE VOINT

Tn acest sens trebuie să arai 
felele noastre au manifestat pr

Bulga.ru


ANCHETĂ — FULGER: Mai multă muncă pentru ridicarea calității fotbalului
i evoluția echipei dv.?
ului categoriei A, s-au mai dia
te jocuri au evoluat STEAUA, 
5 ca fiind cele mai bune echipe 
>i Farului Constanța, prezente și 
ire se adaugă Dinamo Pitești, 
labă. Pentru a afla cauzele care 
j echipele noastre fruntașe să 
'edactor al ziarului nostru »-a 
•i și conducători de cluburi cu 
OLUȚIA ECHIPEI DV?".
lierii mei nu se demarcă sufi- 

atunci ie obligă să stai, să-l 
ca să se facă liber unul din- 
In timp ce apărarea adversari- 

regrupează. Normal ar fi să ei 
in trei posibilități de a pasa". 
AI VILCEANU, secretarul elu- 
îapid București • „Cauzele pen
's băieții nu joacă bine sini 
ilte. Printre ele, vreau să arăt 
ți 'ni încă sub influența Olim- 
din capitala Japoniei, tar cei- 
b influența turneului întreprins 

■.a. încă nu și-au revenit. 0 con-

: jucătorii or fi obosiți, se poate 
r

a avut-o și întreruperea cam- 
lui, dar și accidentarea unora 
jucători: Dumitriu, Năsturescu 

odreanu a jucat accidentat in 
cu Farul. In plus, lipsa de for- 
ui lonescu — și iată de ce îna- 

Rapidului nu mai este aceea 
'.măvară. Mulți dintre jucători 
t loviți In meciul susținut la 
, cu Petrolul".
ELO N1CULESCU, antrenor la 
> București: „Cum să joace 
ipid,. Steaua și Dinamo, cind a- 
'-.hipe n-au p'egătire'I. Sîntem 
° mașini nerodate, pornite int'-o 
'e... viteză cu alte mașini rodate, 
nostru a fost în trei: in timp 
an rămas la București, alții au 
selecționata olimpică la Tokio, 
cea de tineret in Africa. Apoi, 

le de la înapoiere, fără a avea

ILANT NESATISfĂCĂTOR (I)
Concepția pe care în general, 

vădit-o în modul lor de com- 
. (cu „aia" nu joc că nu mă 
dez, pe „cutare" n-am învins-o 
ită...) relevă faptul că în pregă- 

lor s-a pus un accent 
e educație. O analiză atentă a 
ar jucate, cîștigate și pierdute 
a cum subliniam mai sus — 
ită că fetele noastre se „mobi- 

greu" dar în schimb se... 
ilizează ușor. Altfel nu se 
t de ce cînd conduceau 
4—5 puncte diferență și 
10, unele seturi se pierdeau, 
explică de ce într-un set deci- 

aria a ratat 3 meciboluri, pri- 
îchipa de o victorie prețioasă, 
la — în meciul în care tre- 
ă facă tot ce-i sta în putință 
irea cu Rowe) — juca așa, 

se afle în treabă (17—21, 
. Au fost, de asemenea, partide 
auteai citi pe fețele lor frica 
nu greși vreo minge, crisparea, 
de dîrzenie, de voință, care le-a 
irizat, s-a vădit si într-o su
ie de alte manifestări neco- 
zătoare.

★

.oncluzie trebuie să spunem că 
lmo noi puteam obține — mai 
a dublu — un titlu european, 
ia însă din partea sportivelor 
re mai multă responsabilitate, 
multă orientare în joc, căci 

omogenizarea necesară și reaclimatizd- 
rea făcută, a trebuit să disputăm me
ciuri in campionat. Aceste trei echipe 
au fost sacrificate, în sensul eă nu 
au abordat acest campionat in condiții 
egale eu Celelalte. Mai bine se inire- 
rupea campionatul pentru toată lumea, 
în. clipa de față noi facem pregătirea 
echipei In cadrul campionatului, pent'u 
că înainte nu am avut timp. în același 
timp, mă intrigă lipsa de înțelegere 
arătată de presă, ceea ce are repercusi
uni asupra jucătorilor și chiar a antre
norilor. Dacă noi nu ratam atit de 
mult în meciul cu C.S.M.S., scorul 
putea fi și 10—0. Tntrebați-i pe Pircă- 
lab, Frățilă și ceilalți de ce au ratat. 
Ar trebui să aibă și cap. Din păcate, 
noi. antrenorii, nu le putem face decît 
pregătirea. Cu intelectul vine fiecare".

NOTA REDACȚIEI: Ascultînd cele 
relatate de interlocutori, am simțit, pe 
alocuri, nevoia să punem „nota redac
ției". Lăsăm pe cititori să o facă.

Dar că spectatorii sînt plictisiți, e 
desen de Neagu Rădulescu

înaintea meciului
Joi, pe stadionul „23 August", se 

va desfășura un alt joc internațional i 
Legia Varșovia — Galatasaray Istan
bul. cîștigătoarele cupelor din R. P. 
Polonă și, respectiv, Turcia.

fntîlnirea dintre cele două formalii 
care se dispută în cadrul optimilor 
de finală ale „Cupei cupelor", se 
anunță interesantă. Intîi, pentru că 
echipele sînt de forte țgale și ta al 
doilea rînd, pentru că nici una na 
beneficiază de „avantajul terenului".

Echipa GALATASARAY este cu
noscută ta {ara noastră. Spectatorii 

niciodată n-am avut un titlu în 
mină ca la aceste întreceri de 
Ia Malmo. Se impune în final, la 
anăliza evoluției fetelor, și cîteva su
gestii. Considerăm că trebuie serios 
acționat în direcția omogenizării su
durii sufletești, în primul rînd, a 
cuplului Maria—Ella, că trebuie lu
crat cu migală și răbdare pentru 
însușirea unei lovituri hotărîte, deci
sive, că ele sînt datoare să-și com
pleteze jocul cu acțiuni variate și 
ofensive. Azi în tenisul de masă 
modern nu se mai poate trăi numai 
cu o apărare fermă. Antrenorii au da
toria de a lucra mai atent cu sportivele 
noastre, de a le pregăti cu și mai 
multă răspundere pentru marile com
petiții. Atenția lor trebuie să se 
îndrepte deopotrivă spre îmbunătăți
rea calităților morale și de voință 
ale jucătoarelor. Ne așteaptă noi 
și importante competiții. Fetele noas
tre— și în special Maria și Ella — 
au toate condițiile să evolueze Ia ni
velul la care s-au prezentat altă 
dată. Sportive fruntașe, mult stimate 
și îndrăgite de publicul spectator, 
Maria Alexandru și Ella Constanti- 
nescu pot să-și corecteze deficien
tele arătate în întrecerea de la Mal
mo și, îmbunătățindu-și jocul, să ne 
aducă noi victorii.

V. GRADINARU
în următorul articol cîteva consi

derații despre comportarea băieților.

în ziarul nostru din 1 decembrie 
1964. am publicat un articol eu titlul 
de mai sus. Pe marginea ltd ne-au 
sosit la redacție o serie de scrisori 
In care cititorii iși impărtășeso Im
presiile și fac unele propuneri privind 
ridicarea calității acestui sport Pu
blicăm una din corespondențele pri
mite:

FEDERAȚIA SA-SI RESPECTE 
PROPRIILE-I HOTARÎRI

Vă mărturisesc sincer că am aș
teptat să apară ta presă un articol 
ta legătură cu fotbalul din țara noas
tră. în „Scînteia", articolul care • 
analizat insuccesul nostru de la J.O., 
printre altele, pe scurt, a apreciat 
just și turneul de fotbal și slaba evo
luție a fotbaliștilor noștri. Deși noi 
am terminat înaintea echipei Iugo
slaviei, totuși, presa străină și spe
cialiștii prezenți la Tokio spun că 
numai patru echipe au practicat un 
fotbal modern. Și acestea au fost 
cele ale R.D.G., R.P.U., R.S.G. și 
Iugoslaviei, cu toate că ele au pre
zentat garnitura a doua, nu ca noi 
prezenți cu cei mai buni jucători. Ar
ticolul apărut ta nr. 4566 al „Spor
tului popular" din 1 decembrie 1964 
este binevenit și pe mine (cred că și 
pe alți iubitori ai jocului de fotbal) 
mă bucură. De ce ?

După ultima etapă a turului în categoria C
Cu excepția partidei Flamwa roșie 

Oradea — Arieștil Turda (seria. Nord) 
care nu s-a disputat duminică din 
cauza terenului impracticabil (acoperit 
cu zăpadă), toate celelalte meciuri din 
turul categoriei C s-au încheiat Echi
pele vor mai apare însă pe terenurile 
de sport duminică 13 decembrie, cînd 
vor debuta în „Cupa R.P.R." ediția 
1964—1965. Pînă atupei să vedem ce 
s-a întîmplat în etapa a XIIl-a:

Legia — Galatasaray
romîni vor revedea pe portarul Tur- 
gay, pe fundașul Candemir, pe mijlo
cașul Naci și pe Înaintașii Metin, Ah
met și llmaz. In prezent, Galatasaray 
este ta plutonul fruntaș al campiona
tului din Turcia. In primul tur al 
„Cupei cupelor", Galatasaray a jucat 
de trei ori cu cîștigătoarea Cupei 
R.D. Germane. S.C. Aufbau Magde
burg, și de tot atîtea erî, rezultatul 
a fost 1—1. După a treia partidă, 
desfășurată la Viena (pe teren neu
tru), au decis sorții, care au fost 
de partea echipei turce.

Formația poloneză LEGIA este deo
camdată pe locul 7 In campionatul 
R.P. Polone. Din echipă, cei mai cu- 
noscuți sînt înaintașii Brychczy și 
Blaut, de numeroase ori selecționați 
ta prima reprezentativă a țării.

în primul tur al „Cupei cupelor", 
Legia a realizat două victorii sem
nificative. A învins în deplasare cu
noscuta echipă Admira Viena cu 3— 1. 
și apoi, pe teren propriu a cîștigat 
cu 1—0. în „optimi" în primele două 
jocuri, Legia și Galatasaray și-au 
împărțit victoriile: 2—1 pentru Legia 
la Varșovia și 1—0 pentru echipa 
turcă, la Istanbul.

Rămîne de văzut, care dintre cele 
două formații va avea cîștig de cauză 
pe teren neutru, sau care va fi mai 
norocoasă dacă va intra în acțiune... 
tragerea la sorți.

Jocul va fi condus de N. Mihăiles- 
cu. la centru. Gh. Popovici și V. Du
mitrescu la tușe.

STEAUA - DINAMO ZAGREB
(Urmare din pag. 1)

bine calitățile tehnice și de spec
tacol ale „soccerului" iugoslav.

Deci, în perspectivă, un meci 
interesant, spectaculos, ta care 
— sîntem convinși — fotbaliștii 
de la Steaua vor da totul pen
tru a se impune în fața adver
sarilor. Este.o datorie a actua
lilor lideri ai clasamentului, față 
de îndrăgostiții de fotbal din 
țara noastră.

Partida va fi condusă de o 
brigadă cehoslovacă, avînd la 
centru pe 7DENEK VALEȘ. 
(V. P.)

Acest «tOm! arată lipsurile și slă
biciunile din fotbal. Personal sini de 
acord au toate problemele analizate. 
Ar H trebuii poate întărit ejpitolul 
referitor la echipele Steaua și Dinamo

Cuvântul
cititorilor

care, atunci ctad apare un jucător mai 
talentat la an «lob din provincie, 
caută să-1 aducă ta București. Voi 
aminti numai cîteva cazuri ta ultimii 
anii Dnguroiu de la G.S.M.S., Crei- 
niceanu — Minerul Eupeni, Koszka — 
U.T.A., P. Emil — Știința Cluj, Haidu 
— Tg. Mureș, Ghergheli — Baia 
Mare eta.

Aș vrea să mă refer la activitatea 
federației. Cum se arată ta articol, 
acest for a elaborat planuri, norme 
și regulamente care nu se respectă. 
Iată și ctteva exemple ta acest sens t 
tatr-un an competițional o asociație 
sau club nu poate legitima decît 3 
jucători. Este de prisos să arăt că 
acest punct nu a fost respectat. Exem
plu i în anul 1963—1964 la echipa 
din Baia Mare „Minerul" s-au legi

In seria Est, partida DINAMO MOL
DOVA IAȘI — FRUCTEXPORT FOC
ȘANI (1—1) „nu a început la ora pro
gramată din cauza echipei ieșene care 
nu a prezentat carnetele de legitimare", 
ne-a transmis corespondentul nostru 
D. Diaconescu. Și el continuă astfel; 
„Arbitrul A. Sauer — Suceava a per
mis (n.r. de ce oare?) durități și pro
teste ale jucătorilor ambelor echipe la 
deciziile sale*. La Bîrlad s-au disputat 
două jocuri: RULMENTUL BÎRLAD 
- METALUL RĂDĂUȚI (4—0) și 
FLACARA ROSIE TECUCI — CHI
MIA ONEȘTI (1—0), cel de-al doilea 
s-a disputat la Bîrlad pentru că tere
nul din Tecuci a fost suspendat. în pri
mul joc, ta care Rulmentul putea cîș- 
tiga la un scor și mai mare, actele 
de indisciplină și'lovirile reciproce au 
abundat, „eroii" meciului fiind Lavrio 
și Cilievici de la Rădăuți, Cărare I și 
Cărare II de la Bîrlad. In min. 50 

Fază din meciul Dinamo Victoria — Rulmentul Brașov
Foto i V. Bag^aa

arbitrul I. Petculescu — București a 
eliminat pe Cilievici și Cărare 1. După 
cum ne comunică corespondentul nos
tru E. Solomon, „la sfîrșitul jocului, 
Onofrei Rădulescu, conducătorul echi
pei din Rădăuți, n-a predat arbitrului 
legitimația jucătorului Cilievici, ci pe 
a lui Gh. Grămadă I Nu cumva însăși 
conducerea echipei din Rădăuți încu
rajează actele de indisciplină ?“ Refe- 
rindu-se la jocul PETROLUL MO1- 
NEȘTI — FORESTA FĂLTICENI 
(1—0), corespondentul nostru F. Pri- 
săcaru ne-a transmis: „cele două 
echipe au făcut foarte multe greșeli 
tehnice, iar arbitrul Victor Luca-Iași a 
condus sub orice critică". Doi elimi
nați și în meciul de la Piatra-Neamț, 
dintre CEAHLĂUL și TEXTILA BOTO
ȘANI (3—0): „arbitrul R. Mărgărit- 
Bucurețti, ne-a comunicat coresponden
tul C. Nemțeanu, care a condus bine, 
i-a eliminat pe Vișan Stancu (Textila) 
pentru intrări periculoase repetate și pe 
Mangalagiu (Ceahlăul) deoarece a 
protestat la deciziile conducătorului jo
cului".

„In momentul în care arbitrul jo
cului a fluierat începutul partidei TEX
TILA SF. GHEORGHE—ELECTRICA 
CONSTANȚA (5—0). oaspeții au apă
rut pe teren cu numai opt jucători, 

timai următorii Jucători i SASU, PAP 
I., (de la erîșul), SZEKELY. PÎN- 
ZARU, KROMELY, BAY. DRAGOl 
deci 7 Jucători: In 1964—19651 CZA- 
KO, CACOVEANU, HALAGIAN. 
COLCER1U, STAICU deci 5. Dintre 
toți jucătorii de ia Minerul Baia 
Mare numai 3 stat din regiunea Baia 
Mare. SASU, DRAGAN și UJVAR1, 
restul sînt... păsări călătoare.

S-a preconizat acum 2—3 ani adu
cerea unor antrenori străini. În unele 
țări, deși fotbalul este mai avansat 
sînt angajați și antrenori străini; nu 
ar fi de loo rușinos dacă am aduce 
și noî_ cițiva antrenori care au ex. 
periență și ® activitate bogată ta 
această muncă.

Și în problema Jocurilor internațio
nale trebuie luate unele măsuri. Avem 
nevoie de meciuri multe cu ech’pe 
tari din Europa și America de Sud.

Anul viitor o să avem șase jocuri 
oficiale inter-țări, ta cadrul prelimi
nariilor campionatului mondial. Dacă 
se procedează ca pfnă acum, adică 
pentru fiecare joc internațional se în
trerupe campionatul, atunci înseamnă 
că n-o să mai avem de loc meciuri 
de campionat. Eu cred că nu trebuie 
să se mai admită întreruperea cam
pionatului.

D. COZMA — Baia Mare 

pentru că în drum spre Sf. Glieor- 
ghe au avut un accident. In min. 10. 
utilizînd cîteva rezerve, ei și-au 
completat formația. Faptul, ne-au 
comunicat corespondenții noștri Z. Pap 
și Gh. Briofă, a avut repercusiuni a- 
supra jocului practicat de constănțeni. 
Ei au pus multă însuflețire, dar nu au 
putut rezista asaltului textiliștilor". In 
aceeași serie, la jocul METROM BRA
ȘOV — TEHNOMETAL BUCUREȘTI 
(2—0). „arbitrul ploieștean C. Dragu 
a acordat cu multă ușurință un pe- 
nalti în favoarea echipei brașovene, 
ne-au comunicat corespondenții V. Se- 
cărenu și E. Bogdan. Ca urmare a pro
testelor sale la acordarea acestei lovi
turi, jucătorul bucureștean Coconea a 
fost eliminat".

Terenurile acoperite cu zăpadă au 
fost factorul care a influențat majori
tatea partidelor disputate ta seria 
Vest. Așa a fost, de pildă, la meciul

ELECTROMOTOR TIMIȘOARA — 
METALUL PITEȘTI (4—2), C. F R 
ARAD — MINERUL DEVA (5—1). 
etc. Cel mai important meci s-a dis
putat la T. Severin, unde echipa io- 
cală METALUL a întrecut METALUL 
HUNEDOARA (3—1) după un ioc 
viu disputat .„Ambele echipe, după cum 
ne-a transmis corespondentul Gh. Ma- 
nafu, au jucat deschis, oferind un spec
tacol plăcut.

In seria Nord, în partida STEAUA 
ROȘIE SALONTA - MINERUL BAI\ 
SPRIE (1—0), „inițiativa a aparținut 
în general echipei gazdă, care a în
scris unicul gol în min. 9 prin Toții. 
Repriza a Il-a a fost mai echilibrată, 
dar ocazii de gol au avut tot jucătorii 
de la Steaua roșie. Lipsa lor de efica
citate. transmite corespondentul Gh. 
Cotrău, i-a privat de obținerea unui 
scor mai mare“. Foarte disputat, jucat 
într-un ritm rapid și într-o perfectă 
sportivitate a fost si meciul I.R.A. 2 
TG. MUREȘ — A.S. AIUD (0—1). 
Unicul gol a fost înscris în min. 43 
de Tatu (A.S. Aiud) care a speculat o 
greșeală a portarului niureșan.



SCHI POPI£E_ De la I.E.B.S.

In raionul Sibiu,
vie activitate de pregătire

Schiul este unul din sporturile cele 
mai iubite de către tinerii din raionul 
Sibiu. In timpul iernii, aceștia pot fi 
văzuți pe pârtii, întreeîndu-se la fiecare 
țrfîrșit de săptămînă în pasionante 
concursuri. în așteptarea noului se
zon de schi, asociațiile sportive cu 
tradiție în acest sport fac pregătiri 
intense pentru ca întrecerile să se des
fășoare în cele mai bune condiții.

La asociațiile Avîntul Avrîg, Știința 
Săliște, Carpați Mîrșa ș.a., de pildă, 
s-au luat măsuri pentru recondiționarea 
echipamentului și materialelor necesa
re în timpul iernii. Cea mai intensă 
muncă de pregătire o duc însă schio
rii asociației Păltiniș Rășinari, cam
pioană pe raion. Hotărîți să ocupe 
și în acest sezon locuri fruntașe în 
concursurile la care vor lua parte. 
Schiorii de la Păltiniș Rășinari fac

CjTEMISMtASA

serioase pregătiri conducerea in
structorilor voluntari Virgil Jonescu și 
Petru Manea. La antrenamente iau 
parte 60 de seniori, senioare, juniori 
și junioare care se străduiesc să-și îm- | 
b'^ătățească pregătirea fizică gene- 
ra’ă prin gimnastică și atletism. Ac
tivitatea practică este completată cu 
pregătirea teoretică. în acest sens 
au fost ținute referate despre istoria 
schiului, au fost prezentate kinogra- 
me și diafilme. Dintre cei mai harnici 
schiori ai asociației amintim pe Gh. 
Martin. Iacob Sandu, Maria Miirea, 
Soră rioschin^ Ion Mațea și Ion Mi
ca.

Paralel cu activitatea de pregătire 
a schiorilor care au mai participat 
la concursuri, comisia raională de spe
cialitate se preocupă de organizarea 
centrului de inițiere de la Rășinari, 
unde în ultimii ani au învățat să 
schieze mii și mii de copii.

Un reușit concurs pentru copii DUMITRU SOLOMEI-coresp.

Concursuri...
• Orașul Cluj a găzduit întrecerile 

finale ale campionatului cooperației 
meșteșugărești. La ultima fază a a- 
cestei competiții au participat repre
zentativele masculine și feminine ale 
regiunilor Ploiești, Banat, Cluj, Cri- 
șana, Maramureș și a orașului Bucu
rești. La capătul unor confruntări viu 
disputate primele locuri au fost ocu
pate și la fete și la băieți de repre
zentativele regiunii Ploiești.

CLASAMENTELE FINALE: feminin 
— 1. Ploiești 2414 p.d.; 2. Cluj 2349 
p.d.; 3. București 2277 p.d.; 4. Banat 
2159 p.d. Masculin: 1. Ploiești 4877 
p.d.; 2. Cluj 4873 p.d.; 3. Crișana 4858 
p.d.; 4. Maramureș 4762 p.d.

Cele mai bune rezultate individuale 
au fost obținute de Magdalena Raffai 
(Cluj) 436 p.d., Elena Silvestru (Plo
iești) 418 p.d., Wilhelmina Remeni 
(Banat) 416 p.d., Ileana Gearfaș (Cluj) 
415 p.d.. Ana Nedelescu (Ploiești) 409 
p.d.. Mariana Andrei (București) 407 
p.d. etc, iar la băieți s-au remarcat 
Fr. Salamon (Cluj) 851 p.d. și lulitt 
Szlop (Crișana) 850 p.d.

• în cadrul etapei a IX-a a cam
pionatului orașului București, echipa 
masculină Electroaparataj a întrecut 
pe cunoscuta formație Constructorul cu 
5143—4858 p.d. Popicarul Stelian Dinu 
de la învingători a dovedit în acest

rezultate...
meci o bună precizie în lansarea bilei, 
doborînd din 200 bile mixte 998 po
pice. De la învingători s-au mai evi
dențiat S. Anghel (876 p.d.) și M. Cris- 
tescu (841 p.d.), iar cel mai mare re
zultat de la Constructorul l-a realizat 
I. Popescu : 840 p.d.

• 9 echipe feminine și tot atîtea 
masculine îșî dispută întîietatea în 
campionatul regiunii Cluj.

Paralel cu această competiție, în 8 
raioane ale regiunii Cluj au loc cam
pionate la care s-au înscris 42 de echi
pe. De asemenea, în campionatul ora
șului Cluj sînt angrenate 15 formații.

• Pentru cuplajul de fotbal RAPID —
NERUL BAIA MARE și STEAUA — DINA 
ZAGREB de mîine de pe stadionul ,23 . 
gnst’, biletele se găsesc de vînzaie 
oasele obișnuite : str. Ion Vidu, Pronosj 
cal. Victoriei nr, 2, agenția C.C.A. .bd 
Martie, stadioanele .23 August", Repu 
cii, Dinamo și Giulești. ;î. g

Aceleași case vînd și bilete ’ pei 
întîlnirea internațională de fotbal' LE< 
VARȘOVIA — GALATASARAY ISTANB 
de joi 10 XII de pe stadionul .23 Augu 
al treilea joc în cadrai .Cupei cupei

• Patinoarul artificial din pârâul. 
August" este deschis pentru patinaj, pul 
în zilele de joi și sîmbătă orele 
duminică orele 10—13 și 15—17. :q-j ,

A La patinoar funcționează un curs 
inițiere în patinaj pentru copii între 6 
14 ani. însoiieii la patinoar.

Cu cîtva timp în urmă a avut loc 
în Capitală un interesant concurs de 
tenis de masă rezervat copiilor și ju
niorilor bucureșteni. Competiția orga
nizată de asociația sportivă Bere Gri- 
vița cu sprijinul comisiei orășenești 
de specialitate a reunit aproape 120 
de concurenți. k.j clasamentele: 
simpla fete, cat. 10—13 ani: 1. Ma
riana Stoian (centrul ASA), 2. Mari- 
lena Badea (centrul Spartac șc. ele
ment. nr. 76). 3. Cristina Mușat (cen
trul ASA), 4. Cornelia Aiexandrescu 
(centrul ASA); cat. 14—17 ani: 1. 
Liliana Panait (Voința Perierul), 2. 
Marina Gențu (Voința Perierul), 3. 
Nicoleta Petrovanu (Voința Perierul); 
simpla băieți, cat. 10—13 ani: 1. D. 
Preda (centrul ASA), 2. V. Lambru 
(MTTc), 3. A. Mureșeanu (centrul 
ASA), 4. A. Toader (centrul ASA) ; 
cai. 14—17 ani: 1. C. Teodorescu (AS 
Bere Grivița), 2. C. Costache (centrul 
ASA), 3. O. Stamatescu (centrul ASA), 
4. E. Danielis (centrul ASA).

Trebuie menționată comportarea fru
moasă a sportivilor pregătiți de antre
norii Geta Pitică (Voința Perierul), 
Vicențiu Tulcea (ASA) și Luci Slăves- 
cu (Spartac șc.el. nr. 76). Nu același 
lucru se poate spune despre antrenori 
cu experiență ca Stan Ilie care a avut 
doar cîțiva băieți de valoare scăzută 
și nu a prezentat nici o fată. De ase
menea, antrenorul A. Ardeleanu care 
conduce de patru ani un centru de 
copii nu a avut reprezentanți la pro
bele feminine.

Concursurile deschise pentru copii 
sînt binevenite și ele ar trebui să fie 
organizate cît mai des.

Dinamo —
Inaugurate sîmbătă seară, jocurile 

din cadrul campionatului orașului Bucu
rești au scos în evidență buna pre
gătire și valoarea principalelor prota
goniste (Steaua și Dinamo), care se 
anunță de pe acum pretendente se
rioase și la titlul de campioană repu
blicană.

Lăsînd însă la o parte aceste echipe, 
ale căror rezultate poartă „amprenta" 
decalajului valoric dintre ele și cele
lalte formații, să ne oprim puțin și 
asupra restului „plutonului". Știința, 
după cum am anunțat, se prezintă cu 
o echipă nouă, muit întinerită în evo
luția căreia se vede o oarecare lipsă 
de coeziune. De la meci la meci, stu
denții bucureșteni cîștigă în omogeni
tate și este cert că asupra acestui lu
cru este necesar să se insiste la an
trenamentele viitoare. Cît privește 
Constructorul, aceasta este de fapt 
o selecționată a celor mai buni juniori 
bucureșteni, dintre care unii au mani
festat în aceste prime partide frumoa
se perspective, motiv pentru care apre
ciem ca pozitivă acțiunea de a-i reuni 
în aceeași echipă. Cea de a cincea 
echipă participantă. Olimpia, se pre
zintă în această competiție cu un lot 
modest, cu muiți începători, dintre 
care abia la sfîrșitul sezonului se va 
putea face o selecționare corectă. Con-

Stiinta 2-2!
cludent în această privință este rezul
tatul ultimului joc disputat sîmbă'.ă 
seară, în care Dinamo a învins Olimpia 
cu 16—0 (8—0, 4—0, 4—0).

★

Meciurile disputate luni seara au 
marcat progresul înregistrat de forma
țiile mai puțin valoroase care, in ge
neral, au avut o comportare lăudabilă. 
Și dacă în partida de deschidere ju
niorii de la Constructorul n-au putut 
ține piept redutabilei formații Steaua 
decît o repriză — scorul final fiind 
de 14—1 (7-0, 4-0, 3-1), în meciul
vedetă Știința Buc. a furnizat marea 
surpriză a întrecerii, ținînd în ,.șah“ 
pe dinamoviștii bucureșteni. La capă
tul unui joc, care poate fi apreciat ca 
cel mai spectaculos din cele disputate 
pînă acum, scorul final a fost 2—2 
(2-2, 0-0, 0-0). Au marcat, în ordine: 
Niță (Știința). Florescu (Dinamo), 
Bașa (Dinamo) și Tăbăcaru (Știința)

C. A

★

Programul jocurilor de astăzi și mîi- 
nc este următorul: AZI de la ora 18: 
Știința—Constructorul și Steaua—Olim
pia: Ml INE de la ora 18: Steaua—Di
namo și Constructorul — Olimpia.
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Programul concursului PRONO
SPORT de duminică 13 decembrie 1964 
cuprinde restanța: Minerul Baia Ma
re—Dinama București, 9 meciuri din 
cadrul campionatului italian categoria 
A și 2 d:n B ale aceluiași campionat.

Iată ordinea ‘ jocurilor din programul 
de concurs: * ”

Minerul Bată Mare—Dinamo Bucu
rești

Bologna — Fogg; a
Cagliari—Vărese 
Catania—Mantova 
Genoa—Atalanta
Internazionale—Sampdoria

Juventus'—Milan
Lanerossi—Fiorentina
Lazio—Torino
Messina—Roma
Alessandria—Brescia
Triestina—Napoli.
o Astăzi, marți, este ultima z: in care 

mai puteți depune buletinele la con
cursul special PRONOEXPRES de 
inline 9 decembrie, a ciiriii tragere va 
avea loc la Brăila.

La acest concurs se atribuie nume
roase premii suplimentare, in afara obiș
nuitelor cîștiguri în bani.

La concursul specia! PRONOEX
PRES de mîine vor fi extrase din

urnă 22 de numere dintre care 8 pen
tru premiile obișnuite. în bani și 14 
pentru câștigurile suplimentare în obi
ecte și bani.

CELE MAI IMPORTANTE PREMII 
SUPLIMENTARE SÎNT CELE 10 AU
TOTURISME CARE SE ATRIBUIE LA 
ACEST CONCURS FAȚA DE 4 CÎT 
S-A ACORDAT LA CONCURSUL AN
TERIOR.

In afara autoturismelor, la premiile 
suplimentare se mai atribuie: motoci 
clete, motorete, televizoare, frigidere, 
aparate de radio, magnetofoane. mașini 
de spălat r::fe. ceasornice, stilouri și 
multe alte obiecte.

Rețineți un lucru important I Auto
turismele se pot cîștiga la catego
riile I, a Il-a și a IȚI-a.
Premiile concursului Pronoexpres nr. 42 

din 2 dec. 1964
Categoria I : 1 variantă a 100.000 

lei; Categoria a II.-a : 8 variante a 
8.487 lei; Categoriala III-a : 67,9 va
riante a 1.076 lei; Categoria IV-a : 
312 variante a 301 lei ; Categoria a 
V-a : 1.109,6 variante a 84 lei ; Cate
goria a Vl-a : 4.478,5 variante a 29 
lei.

Report la categoria I pentru con
cursul următor: 31.440 lei.

Premiul de 100.000 lei a revenit par
ticipantului Tigler Iosîf din Buzău pe 
un_ buletin combinat de 8 numere, ob- 
ținînd pe același buletin încă 2 premii 
categoria a Il-a, 10 premii categoria a 
III-a, 5 premii categoria a IV-a și 10 
premii categoria, a V-a, în total 
130079 lei.

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport
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AROMĂ SI GUST PLĂCUT
CEDAR • CEDAR O CEDAR • CEDAR

ÎNTREPRINDEREA CANAL APĂ BUCUREȘTI
Angajează :

- 1 DRAGOR SEF .
- 1 SEF MECANIC DRAGA
- 1 MOTORIST DRAGA
- 1 SEF ECHIPAJ DRAGA
- 5 MARINARI DRAGA
- 2 DRAGORI

Condiții de angajare - certificate și brevete de capacitate 
eliberate de M.T.Tc., iar pentru marinari, carnete de mări 
nari.

- INGINERI ELECTROMECANICI SI HIDROTEHNICI
- MECANICI AUTO
- GRESORI
- SPĂLĂTORI AUTO
Informații - str. Oieteleșanu nr. 2 sau telefon 13.28.10 int 

155 Bir. Evidență personal între orele 13-15.



HALTERE ) VOLEI
Rezultate care nu folosesc

| După cum SC vede, halterofilii, an
trenorii, cluburile și în primul rînd 
federația de specialitate nu au tras 

: concluziile ce se cuvin în urma rezul- 
I ta tei ar nesatisfăcătoare obținute în 
' acest an. Nici în ceasul al 12-lea 
; (permiițîndu-ne să denumim așa ulti- 
j mul concurs al anului — campiona
tul republican pe echipe) performan

tele nu au fost la nivelul așteptărilor. 
•'Am putea chiar să adăugăm că rezul- 
? latele obținute sîmbătă și duminică se 
coboară la valoarea celor realizate 
acum aproape... 10 ani! Și iată cîteva 
exemple î Ion Panaii a ridicai la 

[ „cocoș" doar 2'70 kg. A Toma, la 
(„pană", 300 kg, L. Ionescu 342,5 kg 
și N. Pană 320 kg la „semimijlocie", 
S. Cazan 425 kg la „grea" etc. Nu 
am fost mulțumiți cu rezultatele unor 
elemente denumite pompos „de pers
pectivă" care nti-și justifică cu nimic 
acest titlu (D. Dolofan, A. Toma, E. 
Rațiu, L. Mincu ș.a.) deoarece de ani 
de ziile ele bat pasul pe loc sau chiar 
merg înapoi.

Nu trebuie sa ne scape din vedere 
aspect deosebii de important: spor

tivii de mal sus se bucură de con
diții excelente de pregătire, ei fiind 
componenți ai secțiilor cluburilor frun- 
lașe Steaua și Dinamo în mare parte 
membri ai lotului republican. Dar, 
după cum se vede, în pregătirea aces- 

Cum s-ar zice, nouă halterofililor ne-a stat... calendarull
ț desen de Neagu Rădulescu
for sportivi există deficiențe mari și o 
condamnabilă lipsă de conștiinciozi
tate și exigență din partea antre
norilor. Maestrul sportului Lazăr Ba- 
roga spunea foarte bine că majori
tatea sportivilor noștri fruntași fac un

Din poșta zilei
ECHIPA DE HANDBAL 

IN COMUNA COGEALAC

Pentru prima dată comuna Cogealac, 
din raionul Istria, are o echipăm de 
handbal. Și, spre satisfacția suporte
rilor, la faza raională, echipa asocia
ției sportive Olimpia, s-a clasaU pe. 
primul loc, iar în etapa regionala a 
campionatului republican de calificare, 
pe locul secund. Este un început pro
mițător.

Un merit deosebit în formarea și în
drumarea acestei echipe îi revine pro
fesorului de educație fizică, H. Ca- 
rastere. Tînărul laborant C. Gherase 

„și mecanicul H. Jurcă sînt jucătorii cei 
mai buni ai echipei.

M. Cruceanu

ACȚIUNI TURISTICE

Oamenii muncii din Maramureș sînt 
pasionați ai excursiilor. Anul acesta, 
peste 71 000 de oameni ai muncii au 
vizitat cele mai frumoase locuri din 
regiune. Cele 494 de excursii organi
zate de comisia de turism împreună 
cu asociațiile sportive, printre care ci
tăm pe Minerul Baia Mare, Știința 
Ferneziu. Metalurgistul Baia Mare, 
s-au bucurat de un deosebit succes.

Virgil Ștefănescu

NOI INSTRUCTORI SI ARBITRI 
LA MEDIAȘ

Printre preocupările C.S.M. Mediaș, 
se numără și pregătirea cadrelor de 
specialiști: instructori și arbitri. Pe 
lingă cei 22 de antrenori și 118 instruc
tori existenți la diferite discipline spor
tive, în acest an au absolvit cursurile 
148 de instructori sportivi: 41 (turism), 
42 (handbal), 27 (volei), 16 (atletism), 
22 (gimnastică și popice).

lată și cîțiva dintre noii instructori: 
C. Mihai, M. Văcăraș, 1. Căpățină și
E. Salcu.

Alți 56 de pasionați ai sportului au 
absolvit cursurile de arbitri pentru 
handbal, fotbal, turism, atletism și gim
nastică. Cei mai multi sînt la turism 
— 36.

D. Vintilă 

antrenament empiric, depășit de cerin
țele pregătirii care să permită realiza
rea performanțelor superioare de as
tăzi. Ei consideră antrenamentul drept 
o... povară. In loc să muncească cu 
convingere, cu dragoste și cu plăcere, 
ei vin la sală ca să tragă chiulul, 
așteptînd epuizarea celor 2—3 ore de 
așa-zisă... pregătire. De tolerarea aces
tor grave deficiențe se fac vinovate 
conducerile cluburilor, metodiștii și 
tehnicienii însărcinați să controleze și 
să supravegheze intensitatea și serio
zitatea cu care se desfășoară antre
namentele.

Federația noastră (în special cole
giul de antrenori) se face de aseme
nea vinovată de faptul că nu a con
trolat antrenamentele sportivilor frun
tași și nu a luat măsuri corespun
zătoare pentru înlăturarea neajunsuri
lor. Alcătuirea lotului republican s-a 
făcut de multe ori la voia întîm- 
plării, pe ...„ochi", fără să se țină 
seama de calitățile, valoarea și serio
zitatea sportivilor.

Este timpul să se înceapă o muncă 
temeinică, plină de răspundere în 
cluburi, iar federația de specialitate 
să devină într-adevăr un for de con
ducere în ridicarea nivelului perfor
manțelor la haltere, în răspîndiîrea 
acestui sport în masele largi ale tine
retului.

Nu putem încheia aceste rînduri 
fără a aminti de alte două aspecte 
negative care au umbrit și mai mult 
acest campionat. „Echipa Dinamo, care 
candida cu certitudine pentru locul 
II a fost eliminată din concurs, pen
tru că un membru din echipă (D. 
Roșea) nu a realizat greutatea regu
lamentară la cîntarul oficial. Vina 
aparține în primul rînd sportivului, 
care trebuia să-și verifice greutatea 
înaintea concursului, precum și antre
norului său Al. Cosma. Acesta din 
urmă ne-a vizitat la redacție recu- 
noscîndu-și pe deplin greșeala.

Un caz asemănător, dar cu o nu
anță mai gravă (de data aceasta 
este vorba de o indisciplină) se re
feră la eliminarea din concurs a echi
pei Steagul roșu din Brașov. Antre
norul Gh. Piticaru ne-a declarat că, 
deși avea toate asigurările din par
tea sportivilor Ion Scrobotă și Carol 
Zentai, aceștia nu au făcut deplasa
rea la București. Poate rămîne clubul 
Steagul roșu indiferent față de această 
abatere ?

Din
nou 
campioni

Duminică dimineață s-au desfășurat 
la bazinul acoperit Floreasca ultimele 
meciuri de polo din cadrul celei de 
a 18-a ediții a campionatului țării. 
Prezentînd o formație mai tehnică 
și mai experimentată, Dinamo Bucu
rești a cucerit titlul de campioană 
republicană, pentru a 8-a oară con
secutiv.

în fotografie, componenții echipei 
Dinamo București la cîteva minute 
după decernarea cupei și tricourilor 
de campioni. De la stînga la dreapta, 
în rîndul de sus : Zahan, Grințescu, 
Zamfirescu, prof. C. Corcec (antre
nor), Al. Marinescu, Kroner, Mihăi- 
lescu ; rîndul de jos : Fleșeriu, Rusu, 
Gruia Novac, I. Popa și Frățilă.

Echipa Progresul București la primirea serviciului pe care o execută Dumitrescu. Acesta este urmărit cu 
atenție (de la stingă spre dreapta) de: Cherebețiu (intrai la fileu pentru a ridica), Vasiliu, Chezan șiluga. 

Foto: V. Bageac

ÎN COMPLETAREA CRONICII ETAPEI
Mai întîi, clasamentele în urma jocu

rilor de duminică din cadrul etapei a 
cincea la categoria A seria a Il-a (in 
competiția feminină s-a încheiat turuil). 
In paranteze — locurile ocupate de 
echipe înaintea etapei proaspăt jucate.

FEMININ

(2) 1. Voința M. Clac
(1) 2. Penicilina Iași
(3) 3. Prog. Tîrgovlșto
(5) 4. Sanitarul Tg. M.
(4) 5. Corvinul Deva
(6) 6. FL r, București

MASCULIN

(1) 1. Știința Brașov
(2) 2. Știința Petroșeni
(6) 3. Ind. sirmei C.T,
(4) 4. înainte Timișoara
(3) 5. Semân. București
(5) 6. C.S.M. Cluț
(7) 7. Electr. C-va
(8) 8. Metalul Pitești

yi.
S 4 1 13: 6 258:211 9
5 4 1 14: 7 296:226 9
532 10:12 262:286 8
5 2 3 11: 9 259:285 7
5 2 3 9:13 260:271 7
5 0 5 5:15 211:287 5

532 10:77 231:193 8
5 3 2 9 : 7 207:180 8
532 9: 7 200:180 8
5 3 2 10: 9 238:227 8
523 9: 9 219:210 7
523 76 9 163:187 7
523 7:10 188:225 7
S 2 3 7:10 176:220 7

IAȘI. Penicilina — Corvinul Deva 
(F> 3—1. S-au remarcat: Marcu, Chi- 
rițescu, Tăcu de la gazde și Cișmașu 
de la Corvinul. (E. Ursu-coresp).

TG. MUREȘ. Sanitarul — Progre
sul Tîrgoviște (F) 3—0. In ciuda aces
tui 3—0 a fost un meci de mare luptă. 
Gazdele s-au dovedit mai decise în 
atac și la blocaj. Arbitrajul (M. Vlă- 
doianu-Sibiu) — ou scăpări. (I. Păuș- 
coresp).

M. CIUC. Voința — FI. roșie Bucu
rești (F) 3—0. Jucătoarele evidențiate: 
Dorgo, Sallo, Condoroși (Voința) și 
Budișteanu de la învinse. (B. Seb“k- 
coresp.).

C. TURZII. Ind. sîrmei C.S M. 
Cluj (M) 3—1. Cele două echipe s-au 
întrecut în greșeli, iar cu sie s-a între
cut... arbitrul meciului, C. Mițaru-Sibiu. 
(P, Țonea-coresp.).

TIMIȘOARA. înainte — Semănă
toarea București (M) 3—2, după peste 
două ore de joc la un nivel tehnic sa
tisfăcător. Timișorenii au învins pe 
merit, mulțumită concentrării superioa

re din finalul partidei. (A. Arnăutu 
coresp.).

PITEȘTI. Metalul — Știința Petro
șani (M) 3—0. Partidă de bună cali
tate. •Remarcați: Stilea (Metalul) și 
Cojocaru (Știința). De la oaspeți, ju
cătorul Pusac și antrenorul Ieronim 
Ciacu au avut o atitudine necuviin
cioasă față de arbitrul meciului. (I. Fe- 
țeanu „și Elena Mihalache-corespon- 
denți). ’

CRAIOVA. ETectroputere — Știința 
Brașov (M) 3-0. Joc de o excelentă 
factură tehnică, datorită ambelor echi
pe, precum și arbitrajului prestat de 
N. Gălășanu-București. (Șt. Gurgui și 
V. Săndulescu-corespondenți).

PRIMA ETAPA IN SERIA I

SIBIU. C.S.M. — Farul Constanta 
(F) 3-0. Victorie ușoară și... necu
noaștere generală a noilor reguli de 
joc. (I. Solomei-coresp.).

CLUJ. Știința — C.S.M. Cluj (F) 
3—0. Desfășurarea meciului a scos 
în evidență jocul excepțional al tine
rei Monica Popa de la Știința, cea 
mai bună de pe teren. (ȘL Tâmaș- 
coresp).

BRAILA. Constructorul — C.S.M.S. 
Iași (M) 3—0. Victoria a revenit ce
lor mai bine pregătiți în condițiile de 
joc determinate de noile reguli. (N. 
Costin-coresp.).

PLOIEȘTI. Petrolul — Steaua 
București (M) 3—2. Joc frumos, care 
și-a atras binemeritate aplauze. în cele 
104 minute ale partidei s-au remar
cat: Zamolo, Petric (Petrolul), Poroj- 
nicu și Rotaru de la Steaua. (Șt. Io
nescu și M. Popescu-corespondenți).

CLUJ. Stiînta — Stiinta Timișoara 
(M) 2—3. Factorul hotărîtor al vic
toriei — atacul timișorenilor, în care 
a excelat Coste. Gazdele au acționat 
inegal, îpcepînd slab fiecare set. Bun 
arbitrajul’ lui I. Armeanu-BucureștL

BRAȘOV. Tractorul — Știința Ga
lați (Mi) 3—0. Brașovenii au fost net 
mai buni; gălățenii au rezistat doar 
un set, în care au avut de multe ori 
iiiiițLabiva. (P. Dumitrescu-coresp.).

BAIA SPRIE. Minerul B. Mare — ■ 
Minerul Bihor (M) 3—2. Spectacol 
de ridicată valoare. Majoritatea jucă
torilor au dovedit că s-au preocupat 
serios de însușirea regulilor noi. It 
schimb arbitrul V. Chioreanu-Cluj a 
arătat că le stăpînește ceva mai puțin. 
Din această cauză a avut unele ezi
tări. (A. Domuță-coresp.).

CONSTANȚA. Farul — Rapid 
București (M) 0—3. Campionii au
avut o comportare ireproșabilă sub 
toate aspectele, înyingînd clar, prin- 
tr-un blocaj de neirecut și un atac 
deosebit de variat. Consiănțenii — 
mult deficitari în ofensivă. A arbitrat 
bine FI. Satnoianu-Brașov. (L. Bruck- 
ner-coresp.).

BUCUREȘTI, — In. primul rînd —. 
despre o prezență... autocritică, a că
rei consemnare se impune: în sala 
Constructorul a apărut, în fine, tabela 
de marcaj. Era și timpul...

Apoi — despre cîteva prezențe inu
tile, cel puțin în felul cum ne-au fost 
înfățișate sîmbătă după-amiază la par
tida feminină Dinamo — Metalul. E 
vorba de de cele trei tinere jucătoare 
dinamoviste, Doina Belgea,, Olga Pa- 
șek și Ileana Gheorghiescu, care au 
stat tot timpul pe tușă, nefiind folo
site de antrenorul Gh. Constantinescu. 
Aceasta,- într-un meci lipsit de proble
me pentru dinamoviste (3—0:4,9,5), 
în vreme ce, de pildă, Doina Ivănescu 
n-a părăsit o clipă terenul, deși nu 
se poate spune că era ^neapărată ne
voie de ea la o dispută ca aceea de. 
sîmbătă.

întrebare absolut firească, pe care 
și-o pun mulți: pentru aceasta au 
fost legitimate_ la Dinamo București ? 
Pentru ca să..,. păzească banca rezer
velor i Pentrut această a fost adusă 
— spre exemplu — Doina Belgea din 
provincie ? Not credem că nu. Și cre
dem, totodată, că nu i-ar strica de loo 
antrenorului Gh. Gonstantinescu mai 
mult curaj în folosirea și în meciurile 
oficiale a cadrelor tinere, de cizelarea 
cărora știm că se ocupă stăruitor la 
antrenamente. Doar nu a muncit cu ele 
aproape o vară și nu muncește în con
tinuare numai pentru a le pregăti, so
lid în vederea unor foarte dificilq 
partide... de verificare 1...

C. FAUR

Curs de împrospătarea 
cunoștințelor

Comisia orășenească de voleî de pC 
lingă C.S.M. Sibiu a organizat un 
curs pentru împrospătarea cunoștințe
lor, după modificările aduse regulat 
mentului, în urma hotărîrilor luate re
cent la Tokio. La curs participă an
trenori, arbitri și instructori voluntari. 
După lecțiile teoretice, se vor ține 
lecții practice, cu sprijinul echipelor 
C.S.M. Sibiu (fete) și Balanța Sibiu 
(băieți).

MIRCEA VLADO1ANU, coresp.



Dinamo Zagreb DIN SPORTURILE DE IARNĂ
sosește azi în Capitală
Formația iugoslavă Dinamo Zagreb, 

bare va întîlni inline pe stadionul „23 
Angus 1“ echipa Steaua în cadrul „Cu
pei cupelor", sosește în cursul, dimi
neții de azi în Capitală.

Echipa iugoslavă se bucură de un 
frumos renume international. Este 
elocvent în acest sens să amintim că 
anul trecut Dinamo Zagreb s-a cali
ficat in finala „Cupei orașelor tîrguri" 
flntreeînd printre altele pe F. C. Porto 
(2-1 în deplasare), pe Union St. 
Gilloise Bruxelles (2—1, 0—1, 3—2), 
pe Bayern Miinchan (4—1 în depla
sare) si pe Ferencvaros Budapesta 
(1—0 și 2—1).

Anul acesta, Dinamo Zagreb a cîș
tigat „Cupa Iugoslaviei". în primul 
tur, din „Cupa cupelor"' ea a eliminat 
pa A.E.K. (Grecia) cu scorul general 
de 3—2.

în ultimele întâlniri din campionatul

iugoslav, Dinamo a terminat la ega
litate cu Radnicki Niș (1—1). iar du
minică a cedat la limită (0—1) 
fața formației Zagreb. Recent, 
Cupa Iugoslaviei (ediția 1964—1965) 
ea a învins în deplasare cu 3—2 for
mația Slavonia.

In prezent, după 12 etape, Dinamo 
7agreb ocupă locul al doilea în clasa
ment.
raj bun: 20—tO. Iată, de 
ția primelor trei clasate:
1. Partizan Belgrad 12 8
2. Dinamo Zagreb 12 7
3. Sarajevo 12 7

în 
în

ou 16 puncte, avînd un golave- 
altfel. situa-

4 0 23:13
2 3 20:10
2 3 25:14 

Celelalte rezultate din etapa de du 
minică a campionatului iugoslav: Hap 
duk—Vojvodina 2—1, O.F.K. Beograd 
—Jeleznicear 1—4. Sarajevo—Steaua 
roșie Belgrad 3—0! Vardar—Parti
zan '2—2. Radnîcki Niș—Treșaevka 
2—1, Sutieska—Rjeka 2—0.

20
16
16

COMITETUL tehnic al federației 
internaționale de schi a stabilit cla
samentele feminine ale celor mai bune 
schioare pînă la mijlocul noului sezon 
internațional. în proba de coborîre, 
primul loc a fost atribuit austriecei 
Christi Haas, urmată de Jean Saubert 
(S.U.A.) și Pia Riva (Italia). La slalom 
special Christine Goitschel (Franța). 
NL/’elle Goitschel (Franța) și Jean 
Saubert (S.U.A.) se află la egalitate pe 
primul loc. Tot la egalitate a fost a- 
tribuit primul loc și în proba de sla
lom uriaș, care are în fruntea clasa
mentului pe Marielle Goitschel (Fran
ța), Jean Saubert (S.U.A.) și Edith Zim
merman (Austria).

Eokano echipa cehoslovacă H. C. Vit- 
kovice a învins cu 7—1 (1—1 ; 4—0; 
2—0) pe campioana Austriei, H. C. 
Klagenfurt.

★

ECHIPELE selecționate de hochei 
pe gheată ale Suediei și R.S. Ceho
slovace s-au întîlnit din nou la Stoc
kholm. Hocheiștii cehoslovaci au ter
minat învingători cu 
(6—0; 1—0 2—0). 
hocheiștii cehoslovaci 
4—1.

★

★

ÎN ZIUA a doua a turneului inter
national de hochei pe gheată de la

F O T B AL PE GLOB

scorul de 
în primul 
cîștigaseră

3—0 
meci 

cu

TÎNARA patinatoare cehoslovacă 
Bohumila Sramkova a cîștigat clurni-

nică la Viena concursul international 
artistic rezervat juniorilor. Ea a rea
lizat 127,88 puncte fiind urmată in 
clasament de Elisabeth Nestler (Aus
tria); — 128,88 puncte și Monica Trap
pe (R. F. Germană) — 124,74 puncte.

★

AU CONTINUAT meciurile pentru 
campionatul de hochei pe gheață al 
R. S. Cehoslovace. Rezultatele înregis
trate : ZK.L. Brno—Dukla Kosice 5:1; 
Gottwaldov—Dukla Jihlava 3—1 ; 
VZKG—Spartak Plsen 4—5 ; S.Q.N.P. 
Kladno—H. Z. Litvinov 7—4 ; Slovan 
Bratislava—Spartak Sokolovo 3—2 ;

Spartak Matorlet—Tes
la Pardubice 3—10.

FINAL DE TUR ÎN R.P. BULGARIA
SOFIA (de Ia corespondentul nos

tru). — Duminică s-a consumat în 
Bulgaria ultima etapă a turului cam
pionatului categoriei A. Un final ne
așteptat a avut meciul disputat joi la 
Varna, care a opus pe Cemo More 
campioanei tarii și fruntașei clasamen
tului. Irikomotiv Sofia. în min. 83. 
când gazdele conduceau cu scorul de 
3—1, arbitrul a eliminat doi jucători 
ai echipei oaspe. dar aceștia n-au vrut 
să părăsească terenul. Arbitrul a fost 
nevoit în aceste împrejurări să între
rupă partida. Potrivit regulamentului 
campionatului bulgar, gazdele au cîș
tigat cu scorul de 6—0 (la scorul exis
tent în momentul întreruperii s-au a- 
dăugat 3 goluri în favoarea lui Cerno 
More, iar golul înscris de Lokomotiv a 
fost anulat). Celelalte rezultate ale 
etapei: Levski — Lokomotiv Plovdiv 
3—0, T S.K.A. Cerveno Zname—Beroe 
1—1, Spartak Sofia — Botev Vrata 
3—0, Sliven—Marek 2—0. Botev Plov
div — Slavia 0—0, Spartak Pleven — 
Dunav 0—1, Spartak Plovdiv — Aka- 
demik 2—0. Iată clasamentul la finele 
turului:
1. Lokomotiv Sofia 15103
2. Lokomotiv Plovdiv 15 9 2

6 7

echipei 
de Pele

în-
(4)

Santos cu 7—4. Punctele 
vingătoare au fost înscrise 
și Cutinho (3).

DOI LIDERI ÎN CAMPIONATUL 
FRANȚEI

Rezultatele etapei de duminică: Lille 
— Valenciennes 1—1, Lyon — Nimes 
2—1. Stade Franțais — Rennes 2—1, 
Nantes — Sedan 2—2, Bordeaux — 
Lens 0—0, Angers — Rouen 1—0, 
Strasbourg — Toulouse 5—3. Monaco
- 1—0. în clasament, pe pri

ori se află Valenciennes și
Sochaux

2
4
2
4
5 
și

23
20
19
18
17

27:17
35:22
25:17
30:20
21:19
Spartak

3. Beroe 15
4. Slavia 15 7 4
5. Levski 15 7 3

Ț.S.K.A. Cerveno Zname
Plovdiv — 16 p, Botev Vraf a — 15 p, 
Cern© More, Botev Plovdiv și Du- 
nav — cîte 14 p, Marek — 13 p, Spar
tak Sofia și Spartak Pleven — cîte 
11 p, Akademik — 10 p, Sliven — 
9 p.

TOMA HRISTOV 
DUKLA PRAGA ÎNVINSA

Tn etapa de duminică a campionatu
lui cehoslovac, campioana țării, Dukla 
Praga, a fost învinsă de C.K.D. Praga 
cu 2—1. Alte rezultate: Banik Ostrava
— Spartak Brno 4—0, Slovan Teplice
— Tatran Preșov 0—2, Jed nota Tren- 
cin — Spartak Praga Sokotovo 0—1.

PELE A ÎNSCRIS 4 GOLURI
în campionatul Braziliei cel mai im

portant meci s-a desfășurat între cu
noscutele formații F.C. Santos și Co
rinthians. întîlnirea s-a desfășurat la 
Sao Paolo și a fost cîștigată de F. C.

—Touton 
mele focu 
Lyon cu cîte 20 p, urmate de 
șt Nîmes cu cîte 17 p.

IN CAMPIONATUL R.D.
MANE...

...s-a desfășurat duminică
12-a. lată rezultatele: S.C. Karl Marx 
Stadt — S.C. Neubrandenburg 5—1, 
Dinamo Dresda — S.C. Empor Roștock 
2—1, Chemie Leipzig — S.C. Leipzig 
0—3, Wismut Aue — S. C. Motor 
Jena 1—0, S.C. Aufbau Magdeburg- 
Motor Zwickau 2—1, S.C. Motor 
Steinach — A.S.K. Vorwărts Berlin 
0—2. In clasament conduce S.C. Mo
tor Jena cu 18 p, urmată de Vorwărts 
Berlin 17 p și Empor Rostock 15 p.

REAL MADRID ÎNVINGĂTOARE 
IN DEPLASARE

Campioana Spaniei, Real Madrid, a 
realizat o nouă victorie. De data a- 
ceasta a învins pe Murchia, în depla
sare, cu 2—1. Alte rezultate: Barcelo
na — Oviedo 5—0, Levante — Espa- 

Elcbe 
1—0. 

19 p, 
17 p, 
P-

GER-

etapa a

Oviedo 5—0, Levante — 
noi 2—0, Atletico Madrid —
2— 0, Atletico Bilbao — Sevilla 
în clasament conduce Real cu 
urmată de Atletico Madrid cu 
Valencia și Saragossa cu cîte 16

IN CAMPIONATUL AUSTRIAC...
...fruntașa clasamentului, Rapid Vie- 

na, a învins în deplasare cu 1—0 pe 
Wiener Neustadt. Wiener Sportklub a 
dispus de Sturm Graz cu 3—1. Admi
ra a terminat la egalitate (1—1) cu 
L.A.S.K., iar Grazer A.C. a învins cu
3— 1 pe Vienna. In clasament, pe pri
mele locuri se află la egalitate de 
puncte Rapid Viena și Wiener Sport
klub cu cîte 21 p.
MANCHESTER UNITED ÎNVINSA
Etapa a 21-a a campionatului Angliei 

a furnizat cîteva surprize. Cea mai

importantă este înfrîngerea echipei 
Manchester United, eu t—0, de către 
Leeds United Alte rezultate: Everton— 
Wolverhampton 5—0, Arsenal — Ful
ham 4—3. Liverpool — Burntev 5—1. 
Tottenham — Sheffield Wednesday 
4—2, Chelsea — Westham United 
2—0. In clasament, continuă să con
ducă Manchester United cu 32 
mată de Chelsea 31 p, Leeds 
30 p etc.

F. C. KOLN ÎNVINSA CU
F. C. Kofn, care conduce tn

3—0
. . _. ___ , ___  ______ ... clasa

ment, a fost învinsă duminică în eta
pa a 14-a a campionatului R. F. Ger
mane cu 3—0 de F. C. Niirnberg. O 
altă echipă fruntașă, Borussia Dort
mund, a pierdut pe teren propriu jocul 
cu Werder Bremen (1—2). Alte re
zultate: Borussia Neunkirchen — 
Hertha 2—2, Hannover 96 — V.F.B. 
Stuttgart 2—1. Eintracht Frankfurt — 
Eintracht Braunschweig 2—2, Ham
burger S.V. — Munchen 1860 3—2, 
Meidericher S.V. — Schalke 04 3—1, 
Karlsruher S.C. — F.C. Kaiserslau
tern 6—1. In clasament conduc F.C. 
Kdln și Werder Bremen cu cite 19 p, 
urmate de F.C Nfirnberg și Hambur
ger S.V. cu cite 16 p.

TN AL TREILEA 
joc pe care reprezen
tativa secundă de' ’', 
chei pe gheață a R. S. 
Cehoslovace l-a sus
ținut în R. F. Ger
mană a întîlnit prima 
echipă a R.F.G. Ho- 
cheiștii cehoslovaci au 
obținut o nouă victorie, 
de data aceasta cu 
9—3 (1—0, 1—3, 7-0.)

Doi dintre fruntașii schiului suedez S. îernberg 
și F. Persson, au luat primele starturi în acest 
sezon pe pantele de la Valadalen, principalul centru 

de iarnă din Scandinavia
Foto: Ptessens Bild-Stockholm

ECHIPA DE HO
CHEI (juniori) a R. S. 
Cehoslovace a întrecut 
la Praga prima echipă 
a Austriei (seniori) cu 
scorul de 11—2 (3—2, 
4—0, 4—0) după ce 
cu o zi înainte victoria 
a revenit tot hocheiști- 
lor cehoslovaci, cu sco
rul de 9—0 (2—0,
6—0, 1—0).

DIN TOATE SPORTURILE
• Peste 2500 de spectatori au ur

mărit la Belgrad meciul internațional 
masculin de handbal dintre echipele 
Iugoslaviei și R. D. Germane. Oaspeții 
au repurtat victoria cu scorul de 20—13 
(10—7). Cel mai bun jucător de pe 
teren a fost Pappusch, care a înscris 
5 puncte. S-au mai remarcat Landhoff, 
Randt și Tiedemann. Din echipa gaz
delor au jucat bine Karadzza, Stefano- 
vici și Idjakovici.

• Cu prilejul campionatelor de hal
tere pe echipe ale R.P. Ungare cunos
cutul sportiv de cat. „pană“ Imre Fo- 
eldi, clasat pe locul doi la J.O. de la 
Tokio, a stabilit un nou record mondial 
la stilul „împins" cu 127,5 kg. Vechiul 
record era de 126 kg și aparținea ja
ponezului Fukuda. Este pentru a 7-a 
oară cînd Foeldi își înscrie numele pe 
lista recordmanilor mondiali.

• La Belgrad, 
lor europeni" de 
chipele Zelezniciar Belgrad și 
gelb Viena. Voleibaliștii iugoslavi au 
cîștigat cu scorul de 3—0.

în „Capa campioni- 
volei s-au întîlnit e- 

Blau

• In finala turneului international 
de sabie de la Paris s-au întîlnit scri- 
merii maghiari Meszena și Kovacs. Pri
mul a obținut victoria cu 10—8. Ma
rele favorit al competiției, polonezul 
Pawlovski, a fost eliminat in sferturi
le de finală de către olandezul Karde- 
lus. In semifinale, Meszena a dispus 
cu 10—8 de Kardelus, iar Kovacs l-a 
întrecut cu același scor pe francezul 
Ramez

• într-un meci international de 
rugbi în 13, desfășurat duminică la 
Perpignan, echipa Franței a învins cu

REVISTA PRESEI DE PESTE HOTARE
IN APA ȘI... APROAPE SUB APA

Sub acest titlu, ziarul polonez TRI
BUNA LUDU publică un articol sem
nat de K. Nowak în care se referă 
la întrecerile de natație din cadrul 
J.O. de la Tokio. In rîndurile de mai 
jos spicuim din acest material.

„Dacă vorbim astăzi despre 
riie Olimpice de la Tokio ca 
o Olimpiadă a recordurilor și 
țațelor excepționale, apoi, la 
lucru au contribuit în mare măsură

Jocu- 
despre 
rezul- 
acest

Trybuna Ludu• •••« •••« •••»• •<■••••■ 
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și înotătorii. Intr-adevăr, natatia este 
unul din sporturile care a înregistrat 
în ultimul timp cea mai rapidă creș
tere. Iar rezultatele de la Tokio con
firmă din plin acest lucru.

Sportivii știu foarte bine că stabi
lirea unui nou record mondial nu e 
o treabă atît de ușoară. La actualul 
nivel ridicat al performanțelor, pen
tru stabilirea unui record mondial 
este nevoie de o muncă intensă, de 
bandiții de concurs favorabile etc. etc.

Și totuși, parcă ignorînd aceasta, la 
Tokio s-a înregistrat o ploaie de re
corduri mondiale și olimpice. Firește, 
se pune întrebarea: cum se explică 
aceasta ?

Desigur, șt lucrul acesta este ce! 
mai important, la baza recordurilor 
mondiale stă, tn primul rînd, pregă
tirea excepțională a part'cipantilor. 
Mii și mii de ore de antrenament — 
iată drumul ce duce sore culmea glo
riei sportive. Cei mat mari specia
liști ai natatiei prezenfi la Tokio 
au declarat că nici cel mai talentat 
înotător nu-și poate permite astăzi să 
trateze cu ușurință problema antre
namentului. Măiestria constă Insă tn 
a găsi cele mai bune metode de pre
gătire si antrenament, care să ducă 
la obținerea rezultatelor scontate. 
Exemplul americanului Don Schollan- 
der. cistigător a patru medalii de aur 
la Tokio, este elocvent In acest sens. 
De la virsta de 10 anî el se antre
nează în mod sistematic de patru ori 
pe săntămînă, ore în șir. imnunîn- 
du-și la fiecare ședință de antrena
ment anumite limite de timp, ne care 
nu le încalcă niciodată. „Un efort 
mic va aduce beneficii mici" — spu
ne antrenorul său. Un antrenament

multă dăruire, un efortcere astăzi 
enorm.

Aminteam 
antrenament 
norilor de natație. reiese că In ulti
mul timp înotătorii „ies" tot mai mult 
din bazine. Aceasta. înseamnă că ei 
nu fac numai înot, ci și temeinică 
pregătire pe uscat, pracficînd nume
roase sporturi complimentare, nrintre 
care îndeosebi gimnastica și halterele, 
care contribuie la întărirea mușchilor, 
la obținerea tortei. Aceasta a făcut 
ca înotul să devină în ultimul timp 
un sport al forței, mai pu(in specta
culos si plăcut ca în trecut. In schimb 
dinamic și cu rezultate mult supe
rioare celor de acum cîtiva ani. Proba 
de 100 tn liber bărbați este aoroape 
un zbor la suprafața apei. Brațele 
lucrează ca niște elice. aruncîndu-I 
pe înotător în sus. Se înțelege că pen
tru aceasta el are nevoie de forță, 
care nu se obține decât prin antre
namente, în cursul cărora unii spor
tivi obișnuiesc să-și lege de corn di
ferite greutăți pentru ca. mal tîrziti. 
in timpul concursului, să se simtă 
„ușori" șl „liberi".

Sau stilul clasic. Nici vorbă nu 
mai poate fi astăzi de stilul clasic...

mat sus de metode de 
Din declarațiile antre-

Sub această definiție înțelegem un 
Înot frumos, plin de grație și farmec. 
Și cînd colo brasiștii și brasistele 
de azi despică apa prin mișcări scurte, 
rapide, ieșind mult afară din apă, 
ca și cînd ar dori să-și ia zborul 
deasupra ei. Eficacitatea a devenit 
problema cea mai importantă a na
tatiei.

Iar efectele ? Să vedem rezultatele 
înregistrate la Tokio, comparîndu-le 
cu cele de la J.O. de la Roma. Aus
tralianul Rose, cîștigător al medaliei 
de aur în I960 la 400 m liber, s-ar 
fi aflat la Tokio doar pe locul 6, 
Schollander obtinînd în capitala Ja
poniei o performantă superioară cu 
6,1 sec. celui mai bun rezultat de la 
Roma. La Roma americanul Troy a 
stabilit un nou record mondial la 
200 m fluture cu 2:12,8, dar la Tokio 
el nu s-ar fi numărat printre primii 
șase. Noul deținător al recordului 
mondial al acestei probe este aus
tralianul Kev’n Berrv, cu performanța 
de 2:06,6. Timoitl reaFzat de sovie
tica Prozumenscikova la 200 m flu
ture este cu 3.1 sec. mai bun decât 
recordul stabilit la Roma de înotă- 
toarea engleză Lonsbourgh. 
de 4x100 m liber a S.U.A. 
recorduri mondiale atît la 
și la Tokio, 
kio este cu 
performanta

Să vedem 
torul ?“

scorul de 18—8 (10—5) echipa Angliei, 
în urma acestui succes, rugbiștii fran
cezi au revanșat înfrîngerea categorică 
suferită anul trecut la Londra.

• Continumdu-și turneul în R. p. 
Chineză, echipa feminină de volei a 
Japoniei, campioană u lumii, a întîlnit 
ta Șanliai selecționata orașului. Volei
balistele japoneze au obținut victoria 
cu scorul de 3—1 (11—15; 15—4: 
15—10; 15—8). In meciul următor, 
echipa japoneză va evolua la Canton.

• în orașul Bydgoszcz au luat sfîr
șit campionatele internaționale de tenis 
de masă ale R. P. Polone. Competiția 
a fost dominată de jucătorii cehoslovaci 
care au cîștigat 4 din cele 5 titluri, 
în finala probei de simplu masculin 
Miko (R. S. Cehoslovacă) l-a învins 
cu 3—0 (22—20; 21—10; 21—9) pe 
Haranghy (R.P.U.) La feminin a cîști
gat Lukacs (R.P.U.) învingătoare cu 
3—1 (21—13 ; 21—18 • 20—22 ; 21—12) 
în fața cehoslovacei Luzova. în probe
le de dublu au fost înregistrate urmă
toarele rezultate, maeulin: Stanek, 
Miko (R.S.C) — Kucsar, Haranghy 
(R.P.U.) 3—0; mixt : Miko, Luzova 
(R.S.C.)—Stanek, Bosa (R.S.C.) 3—2 ; 
feminin : Luzova, Bosa (R.S.C.)—Lu
kacs, Papp (R.P.U.) 3—1.

IN JURUL RINGULUI

dar rezultatul
5.2 ș»c. mai 

de la Roma.
ce ne va mai

Ștafeta 
a stabilit 
Roma cit 
de la To- 
bun decît

aduce vii-

CONSILIUL mondial de box a anun
țat oficial că dacă campionul mondial 
la cat. „muscă" Pone Kingpetch (Tai- 
landa) nu-și va apăra în decurs de o 
lună centura în fața șalangeru'ui, ita
lianul Salvatore Burruni, atunci v? fi 
deposedat de titlu. In caz că King
petch nu va accepta acest meci, atunci 
consiliul mondial de box va organiza 
două întîlniri semifinale: Burruni 
(Italia) — Torres (Mexic) și Ebihara 
(Japonia) — Accavallo (Argentina), 
învingătorii urmînd să lupte pentru 
titlul mondial.

PESTE 25 000 de spectatori au 
aplaudat victoria campionului mondial 
de box la categoria pană. Mexicanul 
Vicente Saldivar și-a apărat titlul în 
fața compatriotului său Fino Rosales. 
Saldivar a boxat excelent, cîștigînd 
prin k.o. în rundul 11.
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