
Tot sprijinul organizării și desfășurării
Spartachiadei de iarnă a tineretului

Spartachiada de iarnă a 
tineretului a început în în- 
treaga țară sub semnul unui 
interes major. Buni gospo
dari, activiștii sportivi din 
majoritatea asociațiilor spor
tive de la orașe și sate au 
pregătit cu grijă întrecerile
— latît din punct de vedere 
organizatoric cît și tehnic. 
Numărul ‘ mare de partici
pant la sporturile prevă
zute în regulamentul com
petiției atestă popularitatea 
de care se bucură această 
competiție de mase în rin- 
durile tineretului.

în munca sportivă s-a sta
tornicit O' rodnică colaborare 
între consiliile asociațiilor 
sportive, organizațiile 
țj.T.M. și sindicate. Pe linia 
acestei tradiționale colabo
rări comitetul sindicatului 
nostru sprijină și cu prilejul 
desfășurării ediției 1964/1965 
a Spartachiadei de iarnă a 
tineretului munca pe care o 
desfășoară consiliul asocia
ția, sportive a uzinelor 
„I Mai“ Ploiești. Pentru a 
ceasta mi s-a dat ca sarci
nă să asigur — în colabo
rare cu președintele asocia
ției sportive — Ion Jifanu și 
secretarul comitetului U.T.M.
— Ion Petcu condiții opti
me de desfășurare a întrece
rilor de șah și tenis de masă

ale Spartachiadei de iarnă 
a tineretului. Trebuie să vă 
spun că gimnastica și halte
rele vor avea ca loc de des
fășurare sălile stadionului 
Petrolul; unde condițiile de 
organizare sînt superioare ce
lor pe care le putem oferi 
noi. Revenind la șah și te
nis de rnursă să vă relate» 
lucrurile pe care le-am; în
treprins, Desigur, ceea ce 
am făcut noi ține de partea 
organizatorică. Astfel, am 
amenajat la clubul uzinei o- 
sală de șah cw 20 de mese. 
De asemenea, am utilat să
lile de cultură din secții cu, 
încă 10 șahuri care vor per
mite ca o parte din între
ceri să aibă loc chiar în 
secții. Pentru1 tenis de masă 
am pregătit de asemenea o 
sală. Am mai cumpărat 6 
palete și un număr suficient 
de mingi. în programul clu
bului au fost cuprinse orele 
și zilele de concurs. Șahul 
se desfășoară marți, joi și 
duminică, iar concursurile do 
tenis de masă zilnic. în acest 
fel s-atl creat condiții pen
tru Ca >n sălile clubului

GH. BRUTUS
directorul clubului uzinelor 

„1 Mai “-Ploiești

(Continuare în pag. a 2-a)
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Campionatul republican de șah

ACTUALITATEA
W MECI INTERNATIO
NAL DE LUPTE LIBERE
• La puține zile după ter

minarea campionatului repu
blican pe eeliipe, formația 
campioană a țării noastre — 
Steaua — va susține un nov 
examen. De data aceasta, 

'Steaua va avea ca adversara 
echipa Dukla Hodonln din. 
R. S. Cehoslovacă. Reuniunea 
va avea ioc duminică, de la 
ora 17, în sala Dinamo.

Cu acest prilej, iubitorii 
sportului luptelor vor vedea 
din nou „la lucru" formația 
militară care va fi alcătuita, 
în ordinea categoriilor din : 
P, Cornau, Gh. Tă-pălafjă, AS 
Geantd, P. Circiumaru, Șt 
Tampa, I. Popescu, A. Balog, 
Șt. Stîngu.

Alexandra Nicolau și-a păstrat 
titlul de campioană a țării

Gheorghiu l-a invins pe V. Ciocîltea —
cte joc, stopînd cu 
calm și siguranță 
încercările „șalen- 
gerei" sale celei 
mai active, Elisa- 
beta Polihroniade, 
de a reface han
dicapul.

Partida Polihro- 
niade — Nicolau a 
început cu a va
riantă închisă din 
vieneză, în care 
albul a obținut în
să curînd spațiu 
de mișcare în cen- 

: tru. Negrul s-a a- 
părat exact. Pe co
loanele deschise, 
campioana țării a 
găsit contrajocuri 
suficiente și. schim
burile inevitabile 
au diminuat pînă 
la zero întreg avan
sul adversarei. La 
mutarea 35, pe fi
șele de control a 
fost consemnat re
zultatul de egali
tate.

Prin :
lexandra
(Constructorul) to
talizează 2*/2 punc
te (din 4 posibile), 
cucerind primul loc 
în meci-turneul de 
tea Elisabetei Polihroniade (Spar- 
tac) cu 2 puncte și Margaretei 
Teodorescu (Constructorul) cu 
iy2 puncte. Este pentru a patra 
oară (și pentru a doua oară con
secutiv) că maestra internațio
nală Alexandra Nicolau devine 
campioană republicană.

Ca o concluzie, putem afirma 
că „meciul celor 3“ a fost o în
trecere interesantă, de luptă, 
care a oferit și partide de 
un bun nivel tehnic, dovedind

• •

® O INIȚIATIVA 
BUNĂ

FI
consumatJoi după-amiază s-a 

ultimul act al întrecerii pentru 
titlul de campioană de șah a 
Romîniei. După ce, în rundele 
precedente ale meci-tumeului 
de baraj, își făcuseră loc cîteva 
surprize, de data aceasta am a- 
sistat la o confirmare a prono
sticurilor. Avînd nevoie doar de 
l/2 p. pentru a rămîne în pose
sia titlului, Alexandra Nicolau 
și-a confirmat încă o dată forța

ZĂPADĂ...

aceasta A-
Nicolau

Tn runda de aseară, in timp ce Cio- 
ciltea gindește la mutare. Gheorghiu 
analizează poziția de pe... margine.

Foto : T. Roibu

baraj, înain- că șahistele noastre fruntașe 
sînt bine pregătite și- posedă <* 
reală forță de concurs.

★
Cunoaștem pe noua campioa

nă, dar nu cunoaștem încă pe 
noul campion... Finala masculi
nă continuă și — așa cim ne-a 
arătat runda a 6-a a turneului 
de joi — lupta pentru titlu de-

RD. V,

1 munte a nins. Deocamdată timid. Totuși, în împrejurimile- „Cotei 1400“ s-a adunat o... 
brumă de zăpadă, de ajuns pentru primele antrenamente.

Zitiți în pagina a 3-a amănunte din. pregătirile schiorilor).
Foto: P. Rocnoșan

„Duminicile sportive" pot avea loc și in timpul iernii
Din discuțiile purtate cu adi

eri ai asociațiilor sportive și ai 
■nsiliidtti raional UCFS Cim- 
ilung-Muscel am constatat că 

multe localități din aceasta 
•rte a tării „duminicile sporti- 
•“ au atras un număr mare de

lități s-a... încetinit și ritmul 
organizării „duminicilor sporti
ve". Această stare de lucruri a 
fost constatată la asociațiile 
sportive Partizanul Vlădești. 
Victoria Bădetti, Flacăra Boteni.

Piatra Craiului. Dimbooicioar a 
etc. unde s-a inițiat un număr

TR. IOAN1ȚESCU

(Continuare in pag. a 3-a)

(Continuare in pag. a 8-a)

ieri și virstnici. Astfel, in ra
pid Cimpulung Muscel au a- 
tt loc, în cursul acestui an.. 
'6 „duminici sportive" la care 
i participat /5 000 de sportivi 

aproape 50060 de spectatori.
• un frumos succes s-au bu&i- 
•t întrecerile din comunele 
ucăr, Lerești. Cetățeni, Malul 
t Flori și „duminicile culiural- 
lorttoeT inițiate de asociațiile 
limpia și Electrica din Cimpu- 
•ng, in cadrul cărora mii de 
imeni ai muncii s-aa recreat, 
apă o săptămină de munci, 
icind volei, baschet, fotbal, con- 
irind la diverge probe atletice, 
iu asistind la spectacole ar- 
stice. Cu acest prilej numeroși 
neri și-au îndeplinit o serie de 
arme ale Insignei de polispor- 
v. și-au exprimat dorința să 
eoină membri ai UCFS. In- 
-un cuvint, „duminicile sporii ■ 
e" au avui darul să învioreze 
ciivitatea sportivă din multe a- 
ociafii ale raionului Cimpulung 
luscel.

Dar, dacă total ar fi mers 
ine nc-am fi oprit aici... Din 
ăcate insă, o dată cu termina- 
ea marii competiții. Spartachia- 
'a republicană, in anumite loca-

Un „filon“
La intrare, te întinv 

pină o imensă vitrina 
plină cu tot soiui dă 
minereuri. în dreapta 
ei, se găsește clubul. 
Clubul asociației spor-- 
tive Geologia. în asta- 
seară, clubul geologilor 
trăiește o frumoasa 
sărbătoare sportivă;.

... 18 mese de șan și 
foarte mulți susținători 
pe margine. Lumină „a 
giomo». Se desfășoară 
o „acțiune''4 în cadrul 
Spartachiadei de iarnă 
care a luat startul în 
întreaga țară. La în
ceput, un cuvînt intro
ductiv interesant și „la 
subiect44 al tov. Dimf- 
trie Filoti, președintele 
asociației. Ascultători - 
lor li se dezvăluie co
ordonatele Pe care se 
vor desfășura activită
țile asociației în acea
stă iarnă. Evident în 
primul rînd schiul — 
sportul complementar 
activității „pe teren44 a 
geologilor. întrecerile 
în această disciplină 
vor fi „punctul forte44. 
Dar si tenisul de masă, 
luoțele, șahul...

Șahul 1 în aceiastă

seară este programat în 
exclusivitate. Dar nu-i 
vorba de un campionat 
pe asociație. Nu î Ci 
de o încercare a for
țelor în compania ma
estrului internațional 
Victor Ciocîltea care, 
puțin înaintea începerii 
campionatului republi
can a ținut să se veri.

F. R. Baschet, în colabo
rare cu Ministerul Tnvățămîn- 
tului, organizează în zilele de 
21, 22 și- 23 decembrie la Bueu. 
rești o consfătuire cu profe
sorii de educație fizică și 
antrenorii care se ocupă cu 
echipele de copii și juniori 
din școli.'e medii, școlile spor
tive de elevi șl cluburile spor
tive școlare. Consfătuirea are 
scopul unui larg schimb de 
experiență în ceea ce privește 
modul de selecție șl pregătire 
a’ celor mai tineri baschetba- 
iliștl.

Q CENTRU DE INI
ȚIERE ÎN GIMNASTICĂ 

LA ONEȘTI
In. ultima vreme, gimnxistksa 

■sportivă și-a căpătat multi prie
teni în rîndul pionierilor și șco
larilor din orașul Onești. In ve
derea inițierii amatorilor în. 
gimnastică, consiliul orășenesc 
UCFS., cu sprijinul secției de 
învățămînt, a hotărît să orga
nizeze un centru de învățare a 
acestei ramuri sportive.

Centrul funcționează pe lîngă 
asociația sportivă Flacăra., cu 
peste 100 de pionieri și școlari. 
«Viitorii gimnaști din Onești sînt 
îndrum ac-i cu multă competență 
de către antrenorul Marcel 
Duncan.

AL. ANDRONESCU
■ corespondent

® ARBITRI ROMÎNI 
DE HANDBAL PESTE 

HOTARE
D>od arbitri romîai de handbal 

aa, kisi s a^.cM'ațî peste ha tace. 
Paade&e Cirligeamu va conduce 
rn Une refarni raec-îiuku feminin 
Tind RScsoava—Fortecimit Weis
senfels din ccadnal „Capei cam- 
pi<Miiifcor europeni", iar Vasile 
S&ăea partida masculină din 
„C.C.E.-* ciinAre Medveșciak Za
greb și DuTsla Praga, fîxxrtă Ia 
Iii diecemhrie (jocul urma să 
aibă ioc azi, dar a fosl am în at 
La 18 decembrie Ia cererea e- 
chipei Dukla, oare are mulți 
jucători iu reprezentativa Ceho
slovaciei, aliată in prezent în 
turneu în nordul Europei).

S PO B TIV A

AZI: INAUGURAREA PATINOARULUI FLOREASCA
Astăzi după-amiază noul pa

tinoar artificfal din Floreasca 
va găzdui o frumoasă mani
festație sportivă, în cadrul că
reia se vor desfășura demon
strații de patinaj viteza și ar
tistic, după care va avea loc 
un carnaval pe gheață. Intere
sant este faptul câ la acest

prețios...
sportivă să fie întregi
tă, înaintea începerii 
simultanului. Ciocîltea 
răsfoiește ultimele sala 
amintiri de Ia Olimpia
da de Ia Tel Aviv. A- 
mintiri punctate ici- 
colo cu considerații de 
ordin tehnic.

INSTANTANEE

fice într-un simultan. 
Deci, revenind la des
crierea de la început: 13 
mese de șah, mulți 
susținători și... un ad
versar. Prezentarea lui 
Ciocîltea este inutilă. 
Mă întreb care din cei 
18 șahiști așezați în fața 
pieselor negre nu a 
studiat măcar una din 
partidele tînărului nos
tru maestru ? Presupun 
că- nici unul, iar antre
norul. echipei, Em. Rel- 
cher, îmi confirmă !

Și totuși, pentru ca 
Intr-adevăr sărbătoarea

Simultanul a ajuns 
la a 20-a mutare. Pozi
ția de pe una din me
sele de joc îmi atrag 3 
atenția. De altfel și 
Ciocîltea rămîne mal 
mult în dreptul ei. 
Partener : inginerul
Florin codarcea. „Fisa-* 
Iui trebuie să fie com
pletată cu titlul de can
didat în științe și mare 
amator de șah.

— Șahul ? O pasiune ! 
mi-a declarat ing. Co- 
darcea. Iar făptui c*

în cadrul Spartachiadei 
se vor desfășura con
cursuri de șah pe aso
ciație uii se pare bine
venit. O formă de a ne 
cunoaște mai bine, de 
a ne împrieteni și de a 
ne... antrena !

— Aud că ați parti
cipat la Olimpiadele de 
șah de la Moscova si 
Varna...

— Da, dar numai ca 
spectator ! în plus, cu 
această ocazie am reu. 
șit să-mi completez co 
lecția de autografe ale 
marilor șahiști : Petro
sian, Smîslov, Tall, 
Fischer, Bllek...

Exact în acel mo
ment, Victor Ciocîltea 
îi semna fișa oferind u-i 
pe lîngă un prețips au
tograf și... o jumătate 
de punct !

★
înnoptase cînd am 

plecat cu Ciocîltea.
— A fost pentru mine 

un serios antrenament, 
mi_a. spus el. La „Geo- 
loffia" există un prețios 
„filon* de șahiști !

MIHAI TODEA

carnaval costumat vor putea 
participa și spectatorii. Ei vor 
avea astfel prilejul de a se 
întîlnî pe gheață cu sportivii 
noștri fruntași, dintre care Ele
na Moi.ș, Radu Ionian, Marcel 
Comanici, Letiția Păcurarii, Li
liana Georgescu, Dan Săv-eanu, 
Beatrice Huștiu șt alții își vor 
da concursul la tiuna reușită 
a spectacolului.

Programul festivității de inau
gurare este următorul : ora 18
— parada sportivilor;, ora 18,20
— demonstrație de patinaj vi
teză ; ora 18/55: demonstrație 
de patinaj artistic (partea I); 
oca 19,15: demonstrație de pa

tinaj artistic (partea a II-a)J 
ora 19,45 — începe carnavalul 
pe gheață, care va dura pînă 
la ora 24.

LA BRAȘOV...
...ttmpul rece din ultimele 

zile a permis deschiderea a 
doua patinoare : pe terenul de 
tenis de sub Tîmpa, aparțt- 
nînd clubului Steagul roșu, și 
pe un teren al asociației spor
tive „Voința“, plasat nu de-, 
parte de primul.

Chiar de la inaugurarea ce
lor două patinoare, sportivii 
au început antrenamentele pa 
gheață.

CAROL GRUIA-coresp, 1

Oră de educație fizică la Școala medie nr. 35 din Capitală.
Exerciții de ansamblu cu participarea elevelor, clasei, a Y.Ul-Ss



L fii mfiWÂ atmeretulu
însemnări

Duminica trecută ne-am oprit pentru 
cîteva ceasuri la colectiviștii din comu
na Brezoaiele, depărtare de cîțiva kilo
metri de Răcari, reședința raionului. 
Cu o săptămînă înainte, aici avusese 
loc festivitatea de deschidere a Spar- 
tachiadei de iarnă. De altfel, tinerii 
din asociația sportivă Recolta, asocia
ția celor două gospodării agricole din 
comună — „7 Noiembrie" și „Dîmbo
vița" — sînt prezenți la startul Spar- 
tachiadei încă de la prima ediție.

Și fiindcă pină la ora stabilită pen
tru începerea primelor întreceri mai 
era vreme, învățătorul Ștefan Ciomîr- 
tan, secretarul asociației sportive, ne-a 
sfătuit să mergem totuși la căminul 
cultural, unde vom avea ce vedea. A 
avut dreptate...

în sala de festivități erau deja adu
nați mulți colectiviști, înșirați pe bănci 
care cum puteau mai bine, pentru a-și 
vedea Ig „lucru" tovarășii de muncă : 
D. Niță, Gh. Grigore și C. Ionescu 
coinponenți ai echipei de tenis de 
masă care activează în campionatul 
regiunii București. Ei primeau replica 
uneia din fruntașele clasamentului —
I.G.O.  Oltenița — în fața căreia voiau 
să fie la înălțime. Și au început bine. 
Nițu a câștigat la jucătorul „numărul 
unu" al oaspeților — Gh. Babă — și 
Ionescu la V. Saiuciuc. Pînă la urmă 
eu cedat însă cu 3—5.

în acest timp, alături, la bibliotecă, 
se aștepta transmisia la televiziune a 
meciurilor de fotbal din Capitală. Pa- 
sionații fotbalului erau și ei destul de 
mulți : P. Gheorghe, M. Păun, FI. Cos- 
ma, I. Ilie, G. Badea, G. Șerban și 
alții s-au grăbit să'-și ocupe locuri cît 
mai „bune". Tot aici șahiștii, gimnas
tele și trîntașii așteptau primele con
fruntări ale Spartachiadei. Și ele n-au 
întîrziat mult. S-a văzut, din capul 
locului, că există o frumoasă rivali-

Sportivii din Brașov au luat startul
Startul în actuala ediție a Sparta

chiadei de iarnă a tineretului s-a dat. 
Sportivii brașoveni au așteptat cu ne
răbdare desfășurarea întrecerilor. Pri
mii, ca de altfel și în alte împrejurări 
asemănătoare, au fost sportivii asocia
ției Metalurg. Chiar în ziua deschide
rii, în ciuda timpului nefavorabil, 
teci de tineri s-au prins în întrecere.

Alături de sportivii asociației Meta-

Raid-anchetă Prin sălile de sport din Cluj
O dată cu căderea zăpezii, interesul amatorilor de sport din multe re

giuni ale țării se mută de la competițiile desfășurate in aer liber, la cele 
organizate Jn săli. Fotbalul (pentru scurt timp), hocheiul, patinajul și schiul 
iși continuă activitatea în aer liber. In rest însă, antrenamentele sau compe
tițiile trec in sală. Pentru ca munca să continue în săli în condiții cît mai 
bune, este necesară întocmirea unei bune planificări a orelor de pregătire.

Cu intenția de a urmări cum au fost pregătite sălile, cum este întocmită 
și respectată planificarea, am făcut o vizită la Cluj, unul din cele mai 
importante centre sportive din țară. Constatările? Iată-le în rîndurile de
mai |os.

SALA ARMATEI ARE O FAȚĂ 
NOUA!

'In urmă cu cîțiva ani sala Armatei 
'din Cluj era un hangar imens, lumi
nat din loc in loc cu cite un beculeț 
și in care, imediat după începerea unui 
meci de volei sau de baschet, atmosfe
ra devenea greu respirabilă din cauza 
prafului care se ridica prin crăpăturile 
pardoselei

Cu totul altfel se prezintă acum sala 
lArmatei. Inundată in lumina albă a 
•celor 100 de tuburi fluorescente (pă- 
•cat insă că nu se aprind toate cele 10 
proiectoare laterale), ea a devenit o 
sală modernă de sporturi: pereții, re- 
<cent zugrăviți- intr-o culoare plăcută 
’Ochiului, ridică gradul de luminozitate 
iol sălii; podeaua, complet refăcută, 
■este acum mai elastică si ca atare foar
te bună pentru volei sau baschet; tri- 
bunele cu 1 250 de locuri numerotate ; 
panourile noi de baschet, plasele de 
■volei, de asemenea, noi etc., etc. — 
totul invită să-i calci sălii pragul. 
De altfel, de dimineață și pină 
tîrziu seara, aproape de miezul nopții, 
sala cu cele două terenuri ale sale 
este ocupată de sportivi de la Știința 
Cluj, A.S.A.. Clubul sporii* școlar. 
Universitatea Babeș-Bolyai, Ș.S.E. etc.

Stînd de vorbă cu tov. Eugen Ghi- 
nescu, din conducerea .4.S./I. Cluj, am 
aflat că în curind se vor pune la 
punct 4 vestiare noi, o baie, o maga
zie pentru echipament și un fumoar.

„ RIVALII “

Prima secvență din exercițiul de gimnastică al țetelor
tate sportivă între colectiviștii celor 
două gospodării. De mai mulți ani, la 
șah au întîietatea colectiviștii de la 
„Dîmbovița" iar la tenis de masă cei 
de la „7 Noiembrie" și de fiecare dată 
și unii și alții speră să fie unicii re
prezentanți ai colectivei lor în etapa 
următoare a Spartachiadei.

După primele întreceri însă, cel pu
țin la tenis de masă, situația pare să 
rămînă aceeași ; Nicolae Tudor de la 
„7 Noiembrie", campionul raional de 
anul trecut, și-a învins pe rînd toți 
adversarii, printre care, bineînțeles, 
erau câțiva „rivali" de la „Dîmbovița", 
spulberîndu-le speranțele de a fi selec
ționați în reprezentativa asociației.

Iwg, sute și sute de tineri din clubu
rile și asociațiile orașului Brașov se 
află în momentul de față în plină în
trecere. Concursuri entuziaste se desfă
șoară în cadrul asociațiilor Melrom, 
Rulmentul, Voința, Dezrobirea, Crea
ția și Poligrafia. Duminică au intrat 
în întrecere și sportivii celor 11 aso
ciații din orașul Codlea.

C. GRUIA-coresp. reg.

In vederea primenirii aerului s-au co
mandat două aeroterme.

ACTIVITATE „NON-STOP" ȘI LA 
BAZINUL ACOPERIT DE ÎNOT

_ ...„Executați acum traversarea ba
zinului în stilul liber. Aveți grijă : bă
taia picioarelor trebuie s-o faceți nu
mai în apă și nu la suprafață ei". 
Un fluierat scurt și ciurda de prichin
dei porni de la un perete spre celă
lalt. Antrenorul i-a urmărit cu atenție 
pe toți, apoi a intervenit iar: „Tu, Bog
dan, ai greșit. Am spus că bătaia pi
cioarelor nu se face la suprafața apei. 
Privește la Liviu cît de frumos exe
cută". Și Liviu, mîndru de el, traver
sează din nou bazinul, în admirația 
celorlalți...

Scene ca aceasta se petrec de zeci 
de ori pe zi în bazinul de înot (25 m 
lungime) de la Cluj. De administrarea 
lui se ocupă Olubul sportiv muncito
resc Cluj. De la primii pași îți dai sea
ma că această bază se află în mîna 
unor buni gospodari. De altfel, după 
cum am aflat de la tov. S. Chezdi, 
secretarul clubului, bazinul propriu-zis 
a fost complet refăcut, iar activitatea 
sportivă se poate duce acum în bune 
condițiuni.

în ziua în care l-am vizitat, bazinul 
n-a avut o clipă de... odihnă. Conform 
unui program riguros respectat, între 
orele 6—22 el a fost rînd pe rînd fo
losit atît de sportivi de la C.S.M., 
Constructorul, Știința, Ș.S.E. și Con
servatorul „Gh. Dima", cît și de copii 
care acum învață să înoate. Și, zi de 
zi, lucrurile se petrec la fel, de dimi
neața și pînă seara.

întrecerile au continuat pînă tîrziu. 
Rezultatele însă nu-s edificatoare, cel 
puțin așa susțin tovarășii de la aso
ciație și de aceea ne-au rugat să le 
facem cunoscute mai târziu. Ce vreți, 
„rivalitate" în toată regula.

COSTIN CHIRIAC

Tot sprijinul organizării și desfășurării 
Spartachiadei de iarnă a tineretului

(Urmare din pag. 1)

să se poată întrece un număr însem
nat de concurenți, atît la șah cît și 
la tenis de masă. Munca de popu
larizare a competiției a fost făcută 
de consiliul asociației sportive și co
mitetul U.T.M. prin intermediul sta
ției de radioamplificare, al afișelor 
etc.

Munca tehnică pe care o comportă 
o astfel de competiție este asigurată 
de cadre calificate ale asociației noas
tre sportive. Graficele de concurs, 
arbitrajele, afișarea rezultatelor, pre-

„Credem însă, ne spunea tov. 
Chezdi, că va trebui să reducem orele 
de folosire a bazinului. Aceasta din 
cauza instalațiilor de încălzire a apei, 
mult prea vechi, care fac să nu putem 
schimba apa decît o dată pe săptămî
nă. Igiena ne obligă". Iată o chestiune 
deosebit de importantă căreia trebuie 
să i se găsească o soluție, bineînțeles, 
fără a împiedica o cît mai rațională 
folosire a bazinului. Nu putem crede 
că la Cluj nu există suficiente posibi
lități pentru refacerea instalației.

Cînd am plecat, din celălalt capăt 
al bazinului se auzea zgomotul unei 
mingi trimisă cu... sete de un tînăr 
spre o poartă de polo. O dată, de zece 
ori, de o sută de ori... Așa se capătă 
măiestria.

LA CLUJEANA...

Binecunoscută amatorilor de sport 
e și cocheta sală Clujeana. Gospodă
rită cu grijă, ea a fost întotdeauna 
o gazdă primitoare pentru sportivi, 
cărora le-a oferit condiții bune atît la 
antrenamente cît și la competiții. In 
plus o curățenie desăvîrșită.

Multă vreme, sala a fost folosită 
mai mult după-amiaza: de la 14.30— 
16.30 fac gimnastică copiii membrilor 
A. S. Clujeana; de la 17—20 se an
trenează boxerii și luptătorii de la 
C.S.M., apoi între 20—22.30 sala e 
pusă la dispoziția diverselor echipe de 
volei (începători și avansați) ale 
C.S.M. Urmărind planificarea sălii o- 
ferită de C.S.M., se poate trage con
cluzia că la Clujeana au avut acces 
pînă nu de mult numai luptătorii, bo
xerii, voleibaliștii și voleibalistele de la 
C.S.M., fiind foarte puțin (ca să nu 
spunem de loc) folosită de celelalte 
secții. Doar lunea era prevăzută o 
oră (I) pentru atletism. După spusele 
tov. Zovani, activist al asociației, ur
mează ca în curind să-și înceapă ac
tivitatea la sală handbaliștii, handba
listele, baschetbaliștii, baschetbalistele, 
parașutiștii, jucătorii de tenis de dmp

Activiștii clubului in mijloc 
participanților la Spartachiat
Recent, am avut o convorbire cu 

tov. ION OLARU, secretar al clubului 
sportiv Farul-Constanța. Discuția noa
stră s-a referit la o serie de aspecte 
privind felul în care „clubul" va sprijini 
asociațiile constănțene în organizarea și 
desfășurarea întrecerilor primei etape a 
acestei mari competiții de mase. Am 
aflat, cu acest prilej, o mulțime de lu
cruri dintre care am reținut pe cele 
care ni s-au părut mai semnificative.

— Asociațiile pe care le coordonăm 
— a început tov. I. Olaru — cuprind 
peste 40.000 de membri ai UCFS. De-a 
lungul anilor ele au căpătat o bună 
experiență organizatorică și în sprijinul 
afirmației noastre stă faptul că la prima 
ediție a Spartachiadei republicane nu
mărul total al participanților s-a ridicat 
la 36.000. întrecerile Spartachiadei re
publicane s-au desfășurat în toate cele 
93 de asociații. Sondajele efectuate de 
către activiștii clubului nostru, în legă
tură cu Spartachiada de iarnă, ne indică 
faptul că și acum sînt create toate con
dițiile propagandistice și organizatorice 
ca această competiție să se bucure de 
aceeași participare.

— Spuneți-ne ceva despre măsurile 
concrete pe care le-a luat clubul pentru 
a sprijini asociațiile în această pri
vință.

— Aș putea să încep cu faptul că toți 
antrenorii clubului au fost repartizați 

cum și judecarea eventualelor... con
testații sînt efectuate de către activiști 
sportivi obștești.

Ceea ce aș dori să mai. subliniez 
este faptul că din partea comitetului 
sindicatului nostru activitatea sporti
vă se va bucura și pe mai departe de 
sprijinul necesar. De altfel, în privin
ța Spartachiadei de iarnă a tineretu
lui este elocvent faptul că la compe
tițiile pe care le găzduiește clubul nos
tru numărul participanților este de la 
o zi la alta n»ai mare. Și pentru noi 
acest lucru constituie o reală bucurie.

în asociații pentru a te ajuta efecii 
organizarea întrecerilor în ace 
etapă. Cei 53 de antrenori și instru< 
răspund, fiecare, de un grup de 
dații. De pildă, antrenorul P. Comă 
are în grijă asociațiile I.T.C. și 1 
trica, profesoara Jeana Baltă, Victori 
I.P.A.T. iar antrenorul H. Vichi 
punde de Aurora și I.M.P.D. De 
menea, în mijlocul participanților 
Spartachiada vin și mulți sportivi f 
tași, pentru a le împărtăși din cunoi 
fele lor.

— Ce alte măsuri a mai luat cc 
liul clubului ?

— Au fost înființate 5 centre de 
fiere în sportul halterelor, Ia asocic. 
T.C.H., S.N.C., Energia, Portul ș 
clubul Farul. De asemenea, s-au 
măsuri ca o dală cu sosirea frigulu 
funcționeze 5 patinoare naturals, 
terenul Spar tac (2), Școala medie 
Mangalia (1) și pe stadionul „I / 
(1 pe terenul de zgură). Nici ama 
de tir nu au fost uitați. In tir 
întrecerilor Spartachiadei de iar ni 
vor avea la dispoziție 6 poligoane: 
Constanța și cite unui la Mang 
Năvodari, Eforie Sud și Techirg 
Și aici la standurile de tragere vc 
prezenți antrenori și instructori < 
petenți.

Așa cum Spuneam, discuția noa 
cu tov. Ion Olaru a fost mai Iu; 
Ea a avut darul să ne încredințeze 
activiștii clubului constănțean nu 
stat și nu vor sta cu mîinile în sîr 
vor contribui efectiv la succesul ac< 
frumoase și pasionante competiții 
mase. Nu ne rămîne decît să u 
succes organizatorilor și concurent

V.

și atleții de la Clujeana, ca și atleții 
și atletele de la C.S.M.

Printr-o planificare și mai judicios 
întocmită de cei în drept, sala Clujea
na ar putea aduce foloase și mai mari 
sportului și sportivilor din oraș. De 
asemenea, utilarea sălii cu o tabelă de 
marcaj și panouri transparente cre
dem că ar contribui tntr-o măsură și 
mai mare la urmărirea în cît mai bune 
condițiuni a meciurilor de baschet.

ALTE ASPECTE

Micul nostru raid pe la bazele spor
tive din Cluj se apropie de sfîrșit. 
Ne-am ocupat de cele mai importante 
săli ca și de bazinul de înot, lăsînd 
la o parte terenurile de sport în aer 
liber. Nu putem încheia aceste rîn- 
duri fără a mai arăta — pe scurt — 
o serie de aspecte:

• Terenul de fotbal aflat în spatele 
stadionului orășenesc, teren folosit 
pentru jocurile din cadrul campionatu
lui orașului Cluj, are nevoie de o serie 
de amenajări, cum ar fi de pildă refa
cerea terenului de joc, îngrădirea lui 
etc. Ce părere are despre aceste lucruri 
I.G.O. Cluj care se ocupă cu „admi
nistrarea" lui î

• Unde se antrenează scrimerii și 
scrimerele din Cluj ? lată o întrebare 
căreia cu greu i se poate da un răs
puns în clipa de față. De multe ori, 
după cum ne-a confirmat și tov. Cucu, 
activist al Consiliului regional UCFS 
Cluj, atunci cînd nu găsesc adăpost 
în sala Școlii medii nr. 11, scrimerii 
și scrimerele se plimbă cu materialele 
după ei de la o sală la alta. Se im
pune ca această chestiune care durează 
de mai multă vreme să fie rezolvată 
neîntîrziat.

★
Așadar, sălile și bazinul acoperit de 

înot din Cluj nu cunosc — în general 
— odihna. Intr-unele locuri se impune 
o planificare mai judicioasă, mai lega
tă de acțiunea de ridicare a nivelului 
calitativ al sportului de masă clujean, 
fără a se neglija însă munca de creș
tere a noilor cadre.

MIRCEA TUDORAN

Sportivii satele 
în întreceri

Numeroși tineri și tinere din st 
și comunele raionului R. Vîlcea 
întrec, în aceste zile, în diferite 
cursuri organizate de consiliile ase 
fiilor lor sportive în cadrul Sps 
chiadei de iarnă. în comuna Boișc 
de pildă, la invitația „Participați 
prima etapă a Spartachiadei de ia 
ediția 1964—1965“ au răspuns 
în prezent 115 săteni care și-au 
putat întîietatea la gimnastică,; 
cros, șah și trîntă. Dintre particip 
s-au remarcat Doina Mandea, M 
Tîmplaru, Mihai Rebegel (gimnasti 
Ion Biloiu, Valerian Bușui, Stelian 
țigoi (șah), Petre Pepelea, Ion T 
(trîntă) și alții care au ocupat Ic 
fruntașe în clasamentele respective.

Cu aceeași însuflețire s-au într 
în primele concursuri și sportivii 
comuna Perișani. 46 de tineri și v 
nici au luat loc la mesele de șat 
frumoasa sală a căminului cultural 
trăgătorii comunei și-au verificat... 
cizia pe poligonul sportiv amenaja 
poalele muntelui Cozia. La tir a 
vina Ion Doldoran, președintele 
tulul popular comunal, iar la șah 
mai multe victorii le-a obținut br 
dierul Gheorghe Frunzescu'

Astfel de concursuri au mai i 
loc la Băbeni, Rîureni, Ocnele t 
etc. unde primele întreceri ale Spa 
chiadei de iarnă s-au bucurat d< 
largă participare din partea spor 
lor din comunele respective.

Asociație sportiv 
sătească fruntaș

De cîțiva ani, asociația spor 
Ogorul din comuna Rîmnic se situe 
printre asociațiile fruntașe din rai< 
Istria. Cei 412 membri UCFS — 
cotizația la zi — participă cu îi 
flețire la concursuri de atletism, ; 
volei, popice și fotbal.

Iată cîțiva dintre protagoniștii < 
cursurilor: electricianul C. Bălan 
impus ca un bun jucător la șah, 
cerind titlul de campion raional 
Spartachiadei de iarnă *— ediția 1! 
I. Stoian s-a dovedit a fi cel mai 
din comună la săritura în lungim< 
I. Crețu la popice.

In prezent, se desfășoară întrece 
din cadrul Spartachiadei de iar 
Consiliul acestei asociații sportive 
străduiește să-și mențină locul ft 
laș.
__  N. FUCIGlU-coresj



ÎN PBAGUL SEZONULUI DE SCHI...
Deși a nins doar... timid, ză

pada căzută în Ultima vreme 
în regi-une-a de munte a creat 
atmosfera propice începerii ac
tivității pe schiuri. ZiileJe tre
cute. în Bucegi, în Postăvar și 
pe Cioplea au putut fi văzuți 
primii schiori făcînd contactul— 
inaugural cu zăpada mult aș
teptată. Pînă la începerea p-ro- 
priu-ai-să a sezonului au mai 
rămas însă cîteva săptămîni, 
care constituie, de fapt, ultima 
șf cea mai importantă perioadă 
de pregătire în vederea impor- 
tantelor întreceri ale sezonului 
1965.

Cea mai însemnată acțiune în 
aceste zile este, desigur, cursul 
organizat de F.R.S.B. pentru an
trenorii și instructorii secțiilor 
de schi ale cluburilor și aso
ciațiilor sportive și ai centrelor 
de inițiere care vor funoțibna 
în această ternă. Cursul a în
ceput joi la cabana Cristianul 
Mare din Postăvar cu lecții teo
retice și practice predate de dr. 
C. Doboșiu, prof. M. Epuran, 
prof. V. Teodorescu, prof. I. 
Berindei, prof. M. Bîră, I. Roș- 
culeț ș.a. Săptămâna viitoare 
„lotul" lectorilor va fi comple
tat prin prezența cunoscutului 
antrenor francez Rene Sulpice.

NATAȚIE. Bazinul Floreasca, de 
la ora 16 : „Cupa 30 Decembrie" 
cu participarea înotătorilor din 
centrul universitar București.

VOLEI. Sala Dinamo, ora 8,30 : 
Metalul — C.S.M. Cluj (f), Semă
nătoarea — Metalul Pitești (m), 
Steaua — Știința Cluj (m), me
ciuri în campionatul republican.

HANDBAL. Sala Floreasca, de 
la ora 15 : Rapid — S.S.E. nr. 2 
(f), Voința — Știința (m). Pro
gresul — Confecția (f). Steaua — 
Rapid (m) și Știința — Electromag
netica (f), meciuri în cadrul „Cupei 
F.R.H.“.

LUPTE LIBERE. Sala Dinamo, de 
la ora 17 : Steaua — Dukla Ho- 
donin.

FOTBAL. Stadionul Dinamo, ora
11 : Dinamo Obor București — . 
Flacăra roșie I București (Cupa 
R.P.R.) ; teren I.C.A.B., ora 11 : 
Flacăra roșie II București — Unirea 
Răcori (Cupa R.P.R.); teren Poli
tehnica, ora 10: Progresul — 
Știința București (amical) ; stadio
nul Ciulești, ora 9,30 : Rapid II — 
Laminorul ; ora 11,15 : Rapid Bucu
rești — Metalul București (meciuri 
amicale de juniori).

Întrecerilor sportiveuscat, aceștia au început antre
namentele specifice pe zăpadă. 
Numai că zăpada din Poiana 
Brașov s-a topit repede, astfel 
că biatloniștii antrenați de Mar
cel Stuparu au fost nevoiiți să 
plece în căutarea ei în altă 
parte. Și au găsit-o în Poiana 
Rute. Aid, ei pot fi văzuți an- 
trenî>ndu-se cu sîrguință pentru 
corectarea și perfecționarea teh
nicii mersului pe schiuri, obiec
tiv principal în această peri
oadă. Un alt obiectiv îl con
stituie tragerile în condiții de 
concurs, care — după cum ne-a 
declarat antrenorul Marcel Stu
paru — „merg bine".

Schiorii din Sinaia s-au dove
dii și ei nerăbdători șt au por
nit spre Valea lui Carp unde 
au găsit zăpadă din belșug. De 
ta Vîrful ou Dor pînă ia Cota 
1500 vîntul a ta sat zăpada și 
datorită acestui fapt sinălenii 
au putut efectua primele cobo- 
rîri de antrenament. Pentru zi
lele următoare, schiorii de la 
Carpați, Voința, S.S.E., Pro
gresul și Bucegi Sinaia și-au 
propus să meargă în grup pen
tru a „bate" pirtiile necesare 
antrenamentelor de slalom spe
cial și slalom uriaș.

Amenajarea dm vreme a pîr- 
tiilor, mai precis baterea și în
ghețarea lor la prima ninsoare 
mai densă, constituie de altfel o 
condiție esențială pentru calita
tea și durata acestora. De aceea, 
nu putem decît să salutăm ac
țiunea maestrului sportului Ion 
Cojocaru, care a „bătut" Kant- 
zerul de la prima zăpadă și, 
datorită acestui lucru, pîrt-ia poa
te fi folosită și acum, cînd nin
soarea se lasă așteptată.

FOTBAL Stadionul „23 August' 
ora 13,45 : Steaua — Crișul (cat. A).

BOX. Sala Floreasca, de la o-ra 
19: Progresul Brăila — Dinamo 
Craiova (turneul final al campio
natului pe echipe).

PATINAJ. Patinoarul Floreasca, 
de la ora 18 : concursul inaugural 
ol noii baze. La patinoar se poate 
ajunge cu autobuzele 31 și 35 și 
cu tramvaiul 5.

VOLEI. Sala Dinamo, de 4a ora 
17: Dinamo — Progresul (f), 
Rapid — Progresul (m), meciuri în 
campionatul republican.

TENIS DE MASĂ. Soia de la sta
dionul Republicii, de la ora 17,30 : 
Progresul — A.C.B.B. Paris (meci 
feminin amical).

MÎINE
TENIS DE MASĂ, Sala Floreasca, 

ora 11 : Voința București —

A.C.B.B. Paris, partidă feminină 
contlnd pentru sferturile de finală 
ale „C.C.E.".

BASCHET. Sala Floreasca, ora 9: 
Știința București — Voința Bucu
rești (camp, republican feminin).

IN CĂUTAREA ZĂPEZII

După cum am spus, zăpada 
a căzut în cantitate mică și 
doar la altitudini, mai mari, 
fiind bună numai pentru spe
cialiștii probelor alpine. Printre 
cei doritori să obțină în acest 
sezon, performanțe frumoase sînt 
însă și biatloniȘtii de la A.S. 
Armata Brașov. După încheie
rea perioadei de pregătire pe

„Duminîcile sportive44 pot avea loc și în timpul iernii
(Urmare din pag. 1) 

restricts de astfel de acțiuni și n-a 
existat suficientă preocupare pentru 
reușita lor. Astfel, organizatorii nu au 
alcătuit un program bogat și atractiv, 
hi au inclus întotdeauna întreceri pen • 

îtiu cucerirea Insignei de polisportiv și. 
nu au folosit aceste acțiuni pentru 
atragerea de noi membri în UCFS.

Nici despre unele asociații .din Ciot 
putting nu se pot spune lucruri ma1 
bune. Conducerea asociației Flacăra a 
organizat pînă în prezent doar două 
.duminici sportive", Sănătatea tot atl- 
tea iar Voința și Viitorul — cite trei 
Să recunoaștem că este puțin, în ra
port cu posibilitățile pe care le au 
aceste asociații.

Țirund seama că „dumitucite sporii

ve" sini zile in care numeroși membri 
UCFS își pot petrece timpul In mod 
util și plăcut, că ele se pot organiza 
cu rezultate bune și in timpul iernii, 
se impune ca acolo unde asemenea 
manifestații cultural-sportive au fost 
abandonate să se reia cit mai curînd. 
Fiecare program artistic la căminul 
cultural di ti- sat să fie însoțit de intre, 
ceri de triată; haltere, gimnastică. 
Programul sportiv poate fi completat 
în această perioadă cu concursuri ne 
patinaj, schi și săniuțe. Spartachiada 
de iarnă a tineretului ‘ oferă largi po
sibilități ca duminicile să fie transfor
mate la sate, în zile cu o bogată acti
vitate sportivă — în mijloace eficace 
de atragere a unui număr cit mai mare 
de tineri și vîrstnici în activitatea 
sportivă.

HANDBAL"*?

CE SPORT PREFERAȚI?
Gimnastica — o sursă nesecată de energie și sănătate 

ternului nervos central, îmbunătățind 
capacitatea de lucru. Este, de ase
menea, cunoscut faptul că după o 
munca de concentrare intelectuală, 
de mal multe ore, cîteva exerciții 
de gimnastică, efectuate cu geamul 
deschis au darul să reconforteze, 
să refacă puterea de muncă. în afară 
de acest efect fiziologic inrediat, 
mișcările de gimnastică acționea
ză și asupra forței, supleței. îndemînă- 
rii precum și asupra rezistenței la îmbol
năviri. Continu-înd, trebuie să amin
tim că pe Ungă contribuția pe care 
gimnastica o aduce la întărirea să
nătății, ta refacerea forțelor de mun
că ea este mijlocul cel mai adecvat 
de a forma și menține un 
corp armonios dezvoltat. 
Și aceasta datorită varie
tății exercițiilor de care 
dispune. Exercițiile de 
gimnastică se pot aplica 
în mod analitic, cu exac
titate, 
grupe musculare : 
supra musculaturii 
țelor și 
asupra 
spatelui etc. Prin doza
rea lor putem -influența 
direct transformarea ace
lei musculaturi care ne in
teresează. Deci putem să 
ne formăm brațe și pi
cioare puternice, talie 
suplă, spate drept, o ți
nută frumoasă a corpu
lui, și cei care doresc, o 
armonie sculpturală.

In țara noastră condi
țiile pentru practicarea 
gimnasticii devin din ce 
în ce mai bune. Numeroși 
oameni ai muncii care cu
nosc importanța educației 
multilaterale, folosul îm
pletirii educației intelec
tuale cu cea fizică, își a- 
duc copiii în secțiile de 
gimnastică ale diferitelor 
cluburi sportive. Sute de oopii pă
șesc în secțiile cluburilor Dinamo, 
Rapid, Steaua, Olimpia d.n Capitală 
ca și în cete din provincie pentru a 
învăța „tainele" gimnasticii. Aici ei 
se dedică gimnasticii sportive, artistice 
sau acrobatice, fortificîndu-și sănă
tatea, formindu-și 
ținută corectă a 
o mare varietate 
menele medicale, 
pometrice, care s-au făcut și se fac 
cu regularitate, arată că acești copi-i 
sînt mult mai bine dezvoltați decît 
colegii tor care nu practică gimnastica.

Faptul că practicarea sistematică a 
exeroițiilor de gimnastică generează o 
sursă nesecată de energie și sănătate 
este un lucru dovedit de mult.

Posibilitatea alegerii exercițiiior po
trivit particularităților de virată, sex. 
dezvoltare sau pregătire fizică, muncă 
profesională, deficiențe fizice sau stări 
biologice speciale, a făcut ca gimnas
tica să se bucure de o înaltă prețuire 
în toate țările. Datorită efectelor sale 
pozitive asupra organismului gimnas
tica este propagată la posturile de rado 
din majoritatea țărilor de pe gk>b, 
la televiziune, în broșuri, articole, ma
nuale etc. Se tinde prin .aceasta să 
se pună la indenting tuturor largi po
sibilități de practicare a gimnasticii.

In zilele noastre gimnastica consti
tuie obiectul principal al educației 
fizitce din sistemele de învățământ 
ale tuturor țărilor. Dar nu numai 
atît. Cei ce și-au format o educație 
în privința practicării sistematice a 
exercit iilor de gimnastică știlu de 
pildă că, efectuînd 1 dimineața 
cîteva exerciții de 
își pot crea starea 
șie și optimism atît de 
activității din cursul zilei, 
lucru este normal. Prin 
de gimnastică efectuate se 
circulația sîngelui și respirația, lucru 
care are un efect pozitiv asupra sis-

Cei mai buni dintre acești copii sîni 
promovați în activitatea competiționadă 
cu caracter orășenesc ‘ ' -
Ecaterina Mlncitiescu a devenit la 
vîrsta de zece ani campioană a 
R.P.R. la gimnastică, categoria copii. 
O urmează îndeaproape colegele ei 
din București Silvia Casant», Cristina 
Hurezeanu, Anca Coman, Ileana Sede- 
rjeși, Tineta Pavel, precum și tinere 
sportive din provincie cum sini Mar
cela Păunescu din Craiova, campioană 
a R.P.R. la sol, Elisabeta Isac din 
Reșița, campioană a R.P.R. la sărituri, 
Ofelia Alexa din Cluj și multe altele.

Dar poarte ou toți copiii vor să 
urmeze calea gimnasticii sportive.

și republican.

campioană a

1 acasă 
gimnastică, 
de voio- 

necesară 
Și acest 

exercițiile 
activează

asupra anumitor 
fie a- 

bra- 
picioarelor, fie 

abdomenului și

Mîine — jocuri în două săli
Sfârșitul acestei sâptărpînî va ,cu-' 

noaste' o . intensă activitate handbalis
tică’în Capitală., De data aceasta însă, 
meciurile nu se vor desfășura ndmai 
în sala Floreasca. .Laț dispoziția tutu
ror echipelor bucureștene sță acum, din 
nou — după o lungă pe^foadă , de (1'4—13) la seniori ji NegoMil 
timp — sala Constructorul (fostă Re- Victoria — S.S.E. Brașov
^uita) din Șos. lancului, Aici vor _ 
avea loc mîine toată ziua, de la ora 
8 dimineața, partide în cadrul com
petiției de iarnă.

Cele mai interesante întîlniri însă 
sînt programate la „Floreasca", unde;

Pe agenda activității hăndttal-isttoe 
din țara noastră se1 înscrii! ltina ăceabta 
o serie de întreceri c-ti caracter ’ intern 
și internațional, care sînt așteptate cu 
viu interes de'- iubitorii ăcestuT short. 
In țară, sute de echipe de seniori’ șl 
juniori își dispută întîietatea săptă- 
mî-nal, în cadrul unor cbmpetițlt deve
nite tradiționale — „Cupa F.R.H." și 
„Cupa Sportul popular". . In, același

mîine de; la ora 15 își vor continua 
întrecerea formațiile feminine și- mas
culine de categoria A îit „Cupa 
F.R.H.-: Rapid — S.S.E. nr. 2 (f), 
Voința — Știința (m), Progresul — 
Confecția (f), Steaua — Rapid (m) 
și Știința — Electromagnetica (f).

SCURTE ȘTIRI

Parti
zanul roșu Brașov 6—0 (neprezen-

nivel tehnic remarcabil. Iată rezulta- (9—6), Tractorul Brașov 
tele din ultima etapă-disputată : 'Ști- i__ 1 _.T_ 2 ? ,
irita Brașov — Colorom Codlea 33—20 tare), Rulmentul Brașov —‘ Luceafărul

Tracto- Brașov 20—8 (11—4) și Tractorul Bra- 
Recolta șov —- S.S.E. Brașov 24—6 (11—4) 
30—24 la senioare. In clasamente conduc Di- 
Orașul namo Brașov la- băieți si Rulmentul 
14—13 Brașov La fete. (Dan Vkittiă, ooresp.).

(16—14), Dinămă Brașov — 
rut Brașov 26—16 (li—13), 
I-Iălchiu —: Chimia 'Făgăraș

NOTE, COMENTARII

• începînd din returul camptona- ,. ■ , ■ . . ■
tului republican, echipa timișoreană handbahștu noțșțr» fruntași se
S.S.E. va juca sub numele de S.M: afla.ln. P>'“a pregătire un vederea unor 
nr. 4, care a preluat mtregul tot de 
jucătoare, acestea fiind de altfel, eleve 
ale școlii.

• Jocurile „Cupei de iarnă" au con
tinuat la Tg. Mureș în sala I.M.F. Iată 
rezultatele etapei de duminică: Start
— S.S.E. I 24—4 (13—2) la junioare; 
Știința — S.S.E. I 12—11 (6—4); 
S.S.E. Odorhei — S.S.E. II 16-5 
(8—4), Știința — S.S.E. II 10—12 
(5—7), S.S.E. I — S.S.E. Odorhet 
2—18 (0—6) la juniori; Mureșul II
— S.S.E. 14—-5 (6—2) la senioare ; 
Voința ■— Progresul Odorhei 11—9 
(4—4), Progresul Odorhei — I.C.O. 
22—24 (9—10) la seniori. (I. Păuș, 
coresp.).

• Prima parte a „Cupei F.R.II." se 
apropie de sfîrșit. Jocurile devin din 
ce în ce mai interesante și de un

orice caz, pentru jucătorii și jucătoa
rele tinere (cei mai multi între 17— 
19 ani) meciurile au fost utile.

întîlnirile internaționale viitoare — 
mai multe și mai dificile — nu mai au 
însă acest caracter și de aceea ele 
trebuie privite de jucători și jucătoare 
cu toată seriozitatea și exigența pe 
care le Impune poziția handbalului 
nostru -pe plan mondial. Reprezentanții 
noștri trebuie să lupte cu toată dîr- 
zenia pentru a întări prin comportare 
și prin rezultate ; prestigiul nostru.

Activitatea internă se desfășoară 
multă regularitate în toată țara, 
pretutindeni corespondenții noștri 
relatează că jocurile se dispută la 
nivel tehnic satisfăcător, ceea ce 
treține un interes? sporit în jurul com
petițiilor de sală. în. același timp însă, 
ni se semnalează că în unele centre 
(Brașov, Sibiu, de pildă), se înregis
trează și neprezentări. Este de datoria 
fn primul rind a conducerilor echipelor 
respective (Partizanul roșu Brașov,

meciuri internaționale,: Cele mai apro
piate sînt la Dortmund, în R.F.G., la 
16 decembrie (cînd va evolua a selec
ționată masculină bucureșteană) și la 
Berlin, în R.D.G., în aceeași perioadă 
(unde va juca o echipă feminină;.

Pentru aceste întîlniri, loturile noas
tre au făcut antrenamente intense: 
joi, de pildă, handbaliștii a-u susținut 
un joc de verificare cu Dinamo Bucu
rești, iar ieri au jucat cu lotul de ti
neret. Scopul acestor antrenamente a 
fost omogenizarea, formațiilor, avînd .__r____ ,________ ___ ,
tn vedere că în rîndurile lor au fost Sparta Mediaș, Păltiniș Rășinari) de 

a-și respecta obligațiile luate o dată 
cu înscrierea în. competiție și în al 
doilea rînd a comisiilor locale de a lua 
măsurile cuvenite în caz de repetare 
a acestor abateri.

introduse o serie de elemente tinere, 
de perspectivă. De al.tfeL, aceasta s-a 
și urmărit în ultimul timp în partidele 
internaționale susținute și în alegerea 
partenerilor, dintre care unii au avut 
o valoare ridicată, iar alții nu. Ia

cu 
De 
ne 
un 
în-

asociații și

i

■ 'W

, * A z

sănă- 
un cc-rp armonios, o 
corpului, dobindind 
de. deprinderi. Exa- 
măsurătorite antro-

Midți se îndreaptă spre gimnastica 
artisitică. Așadar, cei care iubesc mu
zica, ritmul, mișcarea grațioasă pot 
s-o urmeze pe Mihaela Filip-Satomo- 
nov campioana noastră la gimnastică 
artistică. Și dacă preferințele se în
dreaptă spre gimnastica acrohatică 
(în care exercițiile de îndeminare, 
forță, suplețe dezvoltă la un înalt gud 
calitățile fizice) secțiile specializate 
în acest sens stau cu „porțile" larg 
deschise.

Copii, tineri și tinere! Secțiile de 
gimnastică sînt gata să vă primească. 
Veniți. practicați și îndrăgiți acest 
util și frumos sport!

Prof. PETRE DUNGACIU

TENI5«MA5A
Finala campionatului Cooperației meșteșugărești pe țara
Zilele trecute a avut loc în Capitală 

finala campionatului de tenis de masă 
al Cooperației meșteșugărești pe țară. 
Au luat parte 80 de jucători și jucă
toare reprezentînd cele 16 selecționate 
regionale. S-au evidențiat cu acest pri
lej tinerii sportivi de la Voința Arad 
(antrenor E. Procopeț) din regiunea 
Banat : frații Adrian și Liviu Șiman- 
dan, Gavril Iacob, precum și Ghel- 
dagi (reg. Dobrogea), Beniovschi (reg. 
Mureș-A.M.). S-au mai remarcat și o 
serie de concuronți din regiunile Bra
șov, Ploiești și orașul București. In

schimb s-au comportat slab sportivi 
reprezentînd regiunile Maramureș, Hu
nedoara, Suceava și Iași.

Iată clasamentele : masculin : 1. reg. 
Fanat 6 p., 2. oraș București 5 p., 3. 
reg. Dobrogea, 4. reg. Brașov ; femi~ 
nin: 1. reg. Fanai, 2. reg. Brașov, 3. 
reg. Ploiești, 4. reg. Cluj.

S. VASILE-coresp.



OTEMI5nMA5Ă

După campionatele de la Malmo, un bilanț nesatisfăcător (II)
FfiFHTHl CREȘTEREA EF 
CARACTERISTICĂ A CAMPIOf

Cu puțin înainte de începerea „eu- 
ropenelor“ ffiulți specialiști pre- 
zenți la campionate afirmau că 

este greu de dat vreun pronostic la 
băieți. Aceasta, deoarece valorile erau 
extrem de apropiate.

Intr-adevăr campionatele la băieți 
au fost mai echilibrate, ceea ce a adus 
un plus de vigoare în partide ; s-a 
văzut, de asemenea, un asalt puter
nic din partea tinerelor „palete", mai 
multă preocupare pentru un joc va
riat și modem în care mișcarea la 
masă, acrobația, au constituit elemente 
principale.

în întrecerile masculine sportivii ro- 
roîni n-au fost lipsiți de șanse. La 
simplu, sorții au fost ceva mai nefa
vorabili cu Giurgiucă, însă... obișnuiți 
pentru restul jucătorilor: Reti, Negu
lescu, Bodea. La probele de simplu și 
dublu băieți se putea realiza mai mult, 
iar locul 4 obținut pe echipe nu are 
darul să mulțumească. Jucătorii noștri 
au avut posibilitatea să obțină un re
zultat de valoare, dar această posibili
tate n-au transfor
mat-o în realitate. 
Ca și fetele, pe du
rata întregii compe
tiții băieții s-au 
comportat — cu ex
cepția a 3—4 întîlniri — necorespun
zător. în linii man iată care sînt, după 
părerea noastră, cauzele :

O PREGĂTIRE FIZICĂ 
INCOMPLETĂ...

Nu greșim cînd afirmăm că băieții 
nu au avut o pregătire fizică bună, la 
nivelul sarcinilor ce se pun în fața u- 
nei competiții grele, de durată. Antre
norul Paneth, cunoscut pentru price
perea sa în lucrul cu sportivii, dacă a 
reușit ca la „europene" să alinieze o 
formație în general sudată, cu posi
bilități de afirmare, nu același lucru 
se poate spune despre pregătirea ge
nerală a jucătorilor.

Primul meci a fost cel eu Spania, pe 
care formația noastră a învins-o net 
cu 5—0. Au evoluat Giurgiucă, Bodea 
și Reti. Primii doi s-au comportat bine 
în fața unor jucători cu pretenții mo
deste. Reti, care a învins pe M. Olivar 
(15—-21, 21—12, 21—16) a arătat și 
unele lipsuri, în special legate de con
diția fizică.

în meciul următor, cu Franța, adju
decat de noi cu 5—1, Radu Negules- 
cu l-a înlocuit pe Reti, dar lipsurile 
acestuia s-au transmis lui Bodea, la 
care s-a constatat în plus lipsă de calm 
și voință de luptă. Acesta era la un 
pas să piardă la francezul Secretin (7— 
21, 25—23, 21—16).

Apoi, într-o întîlnire apreciată de 
presă, Romînia dispune de Ungaria 
cu 5—2. Cei mai bine au evoluat Do
rin Giurgiucă și Radu Negulescu. în 
partida cu formația Ungariei s-au ju
cat 17 seturi, din care noi am pierdut 
6. Cu toate deficiențele arătate în joc 
(lipsa unor puternice lovituri din re
ver și forhend — Giurgiucă — înce
tinirea ritmului de joc — Negulescu 
— o insuficientă concentrare—Reti—), 
se părea că formația noastră și-a găsit 
cadența și că ea va face o figură fru
moasă în campionatele de la Malmo. 
Dar, de la acest meci cu formația Un
gariei s-a văzut cel mai pregnant că 
echipa noastră nu este bine pusă la 
punct cu pregătirea fizică. în unele din 
cele 17 seturi jucate s-a observat că, 
după ce jucătorii noștri aveau o „zes
tre" de 4—5 și 6 puncte, pierdeau spre 
sfîrșit punct cu punct, terminînd în- 
tîlnirile fără suflu. Că jucătorii romîni 
au avut o condiție fizică insuficientă 
o dovedește și faptul că, după ce am 
condus echipa maghiară cu 4—0, pas 
cu pas, am început să... pierdem te
ren.

In prima partidă Romînia—Suedia, 
pierdută de noi cu 3—5, s-au desprins în 
continuare lipsurile noastre la capi
tolul condiție fizică.

La puțin timp formația romînă s-a 
întîlnit cu cea a Angliei, care învinsese 
înainte redutabila echipă suedeză.

în dimineața meciului Romînia—An
glia ziarul „Svenska Dagbladet" scria 
că „romînii au mult mai mari șanse 
dectt englezii în partida de după a- 
miază și este foarte posibil ca în me
ciul de baraj, dacă suedezii înving pe 
unguri, să se întilneaseă cu romînii". 
„Profeția" ziarului s-a adeverit, forma
ția suedeză a învins Ungaria cu 5—0, 
iar noi pe cea britanică cu 5—2 (11 
seturi cîștigate și 6 pierdute). „Eroul" 
serii de marți a fost Radu Negulescu, 
care a învins pe I. Harrison (21—6, 
21—15) și D. Nealle (23—21, 21—19) 
și în ultimul meci pe C. Barnes (21— 
9, 21—19) ! în această partidă băieții 
noștri au făcut un joc tehnic și tactic 
bun, întorcînd acel 2—0 cu care erau 
conduși și învingînd în final.

Ca urmare a efortului depus, în me
ciul pentru cîștigarea barajului, ne-am 
prezentat insuficient puși la punct fi
zic și am pierdut cu 3—5. Trebuie to
tuși să spunem că acest baraj dintre 
Romînia și Suedia a fost o adevărată 
finală. S-au jucat 21 de seturi care 
au durat trei ore și jumătate, într-un 
ritm și o tensiune infernală. într-o 
bună parte a seturilor noi am con
dus cu diferențe uneori de 3—5 punc
te, dar spre finalul seturilor, ca 
urmare a scăderii potențialului fizic 
și moral, am cedat. Trebuie să arătăm 
că la lipsa de condiție fizică s-a adău
gat și o slabă putere de concentrare.

întîlnirea cu Cehoslovacia pentru 
locurile III—IV a ținut puțin. Prezen- 
tîndu-ne extrem de obosiți, luptînd 
fără convingere, am pierdut cu 5—1 1 
Și astfel, țara noastră ocupă doar lo
cul 4, după Suedia, Iugoslavia și Ce
hoslovacia.

Restul partidelor, de simplu, susți
nute atît de Giurgiucă, Reti, Negu
lescu, cît și de Bodea sînt de factură 

PUNCTE DE VEDERE
modestă și la primul „hop" mai greu, 
cu toții au cedat. La dublu băieți și 
la dublu mixt, unde aveam șanse și 
unde sorții ne-au favorizat, ne-am pre
zentat în continuare necorespunzător.

...DAR ȘI LIPSĂ DE MORAL 
ȘI VOINȚĂ

Oricît de bună ar fi pregătirea teh
nică, dacă nu este însoțită și de o pre
gătire fizică și moral-volitivă cores
punzătoare, nu poate aduce rezultate 
bune. Și acest lucru s-a văzut cu noi 
la Malmo. Deci o altă lipsă care s-a 
vădit la sportivii noștri a fost și cea 
legată de modul cum ne-am prezentat 
la capitolul moral și de voință. Or, 
băieții au „strălucit" doar în 2—3 par
tide ca apoi să piardă, cum se spune, 
la „sosire". Considerăm că o parte din 
vină pentru rezultatele slabe de Ia 
„europene" o poartă antrenorii Pa
neth și Pop; ca și biroul federal, care 
n-au urmărit cum trebuie și n-au fă
cut tot ce este posibil ca jucătorii 
noștri să aibă o temeinică pregătire de 
ansamblu. Ca și fetele, băieții puteau 
obține mai mult. Trebuia însă o și 
mai mare dîrzenie în întreceri, o mai 
mare concentrare în luptă. O confir
mare a acestui lucru ne-o subliniază 
și declarațiile unor specialiști prezenți 
în sală, care spuneau că „romînii își 
pierd firea, se inhibă puternic și 
joacă crispat" ...că „Dorin Giurgiucă 
este un mare jucător, care acționează 
foarte concentrat, dar ce păcat că 
tot atît de repede el se și deconcen- 
trează".

Și noi am tras asemenea concluzii 
urmărind atent evoluția jucătorilor 
noștri în decursul campionatelor. Dorin 
Giurgiucă, de pildă, un jucător cu bo
gat palmares internațional, în partida 
cu francezul Purckart (de o valoare 
mediocră) a prestat un joc dezlînat, 
care l-a dus — la un moment dat — 
la un pas de înfrîngere. Și cînd 
a văzut că nu-i merg topspinurile și 
loviturile pe rever, și-a pierdut com
plet calmul, voința de luptă șl a înce
put să trimită mingile... afară și în 
plasă. Numai intervenția promptă a 
antrenorului l-a mai liniștit. La Reti 
s-au văzut lipsuri și mai serioase. Din 
cauza slabei sale voințe și a lipsei de 
concentrare el pierde meciuri foarte u- 
șoare cu o dezinvoltură care exaspe
rează. Așa, de pildă, după ce l-a învins 
pe redutabilul Berczik (21—19 și 21— 
15) în partida a șasea cu Rozsas a ju
cat lipsit de voință și inițiativă, pier- 
zînd simplu și rapid cu 2—0 I Numai 
comportarea fără greș a lui Negulescu 
în fața lui Berczik ne-a adus victoria 
finală împotriva reprezentativei ma
ghiare.

Și Negulescu a evoluat uneori emo
tiv, cu un moral necorespunzător. Ast
fel, el s-a prezentat la masa de joc 
deseori foarte crispat și nervos, fapt 
care a dus la ratarea loviturilor sau 
la ridicarea în serie a mingilor. în ge
neral Negulescu pune prea mult ac
cent pe spectaculozitate, lucru care îl 
solicită la eforturi multiple, foarte 
grele. Asemenea mișcări inutile îl obo
sesc însă, aduc o scădere a potențialu
lui lui de luptă.

Considerăm că din punct de ve
dere al pregătirii morale și de voință 
sportivii noștri nu s-au prezentat bine 
și că această problemă trebuie urgent 
rezolvată în tenisul nostru de masă.

La cele două serioase deficiențe a- 
mintite mai sus se adaugă una la fel 
de importantă și anume aceea legată 
de pregătirea tactică. Fără a trece cu 
vederea cele 3—4 partide bune făcute 
de jucătorii noștri, dîrzenia cu care 
ei au jucat unele seturi, trebuie să 
spunem răspicat că în privința tacti
cei, în momentele date de concurs, 
felul de a proceda al băieților noștri 
a lăsat de dorit

Tată în acest sens un exemplu e con
cludent : din nou meciul Giurgiucă—• 
I’urckart. Tn această partidă — repe
tăm cu un jucător mult inferior — 
Giurgiucă s-a demobilizat repede pen
tru că nu-i mergeau, mai ales, lovitu
rile pe rever 1 în setul II francezul 
egalează și face 8—8. Un moment de 
întrerupere îi dă prilejul antrenorului 
Paneth să intervină, acțiune dovedită 
ulterior salutară. Giurgiucă își schimbă 
tactica trimițînd lui Purckart mingi pe 
forhend, care îl incomodau vădit și îl 
sileau pe acesta să răspundă cu mingi 
înalte pe stînga, adică pe partea con
venabilă lui Dorin.

în meciul cu maghiarii, sportivul 
nostru, bine condus de pe margine, 
a adoptat o tactică în funcție de ad
versar, de posibilitățile sale, iar atunci 
cînd acesta își schimba tactica, spor
tivul nostru proceda la fel. Astfel, în 
setul I din meciul cu Pignitzki, Giur

giucă a smuls punct 
cu punct datorită 
faptului că a pus 
mai multe topspi- 
nuri, pentru că a 
contrat cu atenție ; 

în setul III, cînd Pignitzki își schim- 
liase jocul, Giurgiucă n-a mai dat tops- 
pinuri ci numeroase retopspinuri. El 
a cîștigat pentru că și-a pregătit fie
care minge, pentru că a știut să sur
prindă pe adversar.

în continuare, în meciurile pe echi
pe, la dublu și la simplu, jucătorul ro- 
mîn n-a mai procedat așa. Lipsa de 
orientare tactică a jucătorilor noștri s-a 
vădit și în partida de baraj ou Sue
dia. în acest meci s-au jucat 21 seturi 
din care am luat abia 9. Partida pu
tea fi cîștigată dacă Reti nu se am
bala în contre (10—21, 13—21) în în
tîlnirea cu K. Johansson, care era foar
te sigur pe rever și care avea o vi
teză de execuție foarte mare ; noi nu 
pierdeam dacă Negulescu, în partida 
a cincea, cu același jucător, avea mai 
multă inițiativă, o alternare a serviciilor, 
o dirijare variată a mingilor, mai ales 
pe linia de mijloc. în general, în această 
întîlnire Negulescu a pierdut mingi 
foarte ușoare, nu a reușit să păstreze 
un ritm uniform în joc, iar în setul 111, 
la 19—17 pentru Johansson, a dat mingi 
înalte pe care suedezul le-a fructi
ficat. Se impune deci și aici un învă- 
țămînt : mai multă atenție pentru în
sușirea unei tactici variate, în funcție 
de adversar și de posibilitățile și capa
citatea sa

UNELE CONCLUZII
O analiză sumară a evoluției și com

portării sportivilor noștri la „europe
nele" de la Malmb scoate în relief o 
serie de lipsuri în tenisul nostru de 
masă, care trebuie de urgență lichi
date. Ce trebuie făcut ?

1. O pregătire tehnică la nivelul ce
rințelor tenisului de masă mondial. în 
acest sens federația de specialitate, co
legiul de antrenori, antrenorii loturi
lor au datoria să acționeze cu și mai 
multă responsabilitate pe linia însuși
rii de către sportivi a unui joc dina
mic, variat, în care loviturile hotărî- 
toare să fie bine învățate de jucători.

2. O pregătire fizică la nivelul com
petițiilor grele, de durată. La Malmo, 
așa cum am subliniat, sportivii s-au 
prezentat slab din punct de vedere al 
pregătirii fizice. în timpul concursului 
sportivii noștri nu au știut să-și do
zeze bine efortul, au făcut deplasări 
inutile, la masă au ridicat „baloane", 
au permis adversarului să-i alerge și 
să-i obosească. Neavînd condiție fizică 
necesară, ei au pierdut primele seturi, 
au jucat la maximum posibilităților fi
zice și tehnice ca să cîștige seturile 
următoare și apoi, slăbiți, au pierdut 
în final.

3. Mai multă inițiativă în foc 
Băieții și fetele nu au avut suficientă 
inițiativă, nu s-au priceput să rezolve 
rapid problemele tactice, în timpul 
jocului, în condițiile ivite.

Considerăm, de asemenea, necesar 
ca federația să asigure pe viitor:

• O mai mare atenție dezvoltării 
bazei de mase, prin înfăptuirea de cen
tre de inițiere pentru copii, campio
nate școlare pe grupe, clase etc (mai 
multă atenție tineretului de la sate)

• îmbunătățirea sistemului compe- 
tițional.

• îndrumarea celor mai competenți 
antrenori către centrele de inițiere în 
tenisul de masă.

• O infuzie cu tineret, cu elemente 
talentate, a loturilor republicane.

• Mai mult contact cu viața, cu 
terenul, din partea antrenorilor și a 
specialiștilor ce lucrează în cadrul fe
derației (tenisul de masă este o disci
plină prevăzută în programul Sparta- 
chiadei, dar cîți tineri campioni au 
fost urmăriți și selecționați pentru sec
țiile de performanță ?!).

• întronarea unei munci colective, 
mai pline de responsabilitate, în ca
drul federației și comisiilor ei.

VAS1LE GRAD1NARU

Ca și în alțî ani, campionatul republican 
masculin de baschet stîrnește în rîndul iu
bitorilor de sport un mare interes, alimen
tat de calitatea ridicată a multor partide, 
de Jocul rezultatelor surprinzătoare, precum 
și de faptul că spre deosebire de alte 
ediții, de data aceasta, jumătate din echi
pele participante în seria I (de pildă) au 
un cuvînt greu de spus în lupta pentru 
întîietate. Să vedem care au fost pînă 
acum punctele de atracție ale acestei în
treceri aflate în momentul de față după 
desfășurarea primului tur.

70 DE PUNCTE IN FIECARE JOC
Aceasta este media realizată de cele 12 

echipe la sfîrșitul turului, cifră care ilus
trează mărirea continuă a eficacității jocu
lui. De altfel, aceasta este o primă carac
teristică pe oare ne-o dezvăluie întrecerea 
echipelor masculine. Aruncarea din sări
tură de la semidistanță și chiar distanță 
a început să devină o armă tot mai puter
nică în jocul echipelor noastre și nu gre
șim dacă afirmăm că aproape 50 la sută 
din punctele pe care le înscrie o echipă 
fruntașă într-un meci se datorează unor 
aruncări de la o distanță de cinci-șase 
metri și chiar mai mult. Dinamo București, 
Steaua, Știința Timișoara, Știința București, 
Steagul roșu Brașov — iată numai cîteva 
din echipele care-și organizează majorita
tea acțiunilor ofensive pentru crearea unor 
astfel de poziții de aruncare și rezultatele 
pozitive nu au întîrziat să apară. Acest 
lucru, desigur, ridică noi probleme dificile 
apărărilor, care sînt nevoite să caute tot 
timpul antidotul unor asemenea tactici. S’ 
din aceste căutări — unele chiar inspirate 
(vezi Rapid București) — baschetul nostru 
nu va avea decît de cîștigat. Am vrea, 
însă, ca la acest capitol să putem cita în 
viitor și alte exemple. Ne referim la echipe 
ca Farul Constanța, Politehnica Cluj, Știința 
Tg. Mureș sau C.S.M.S. Iași unde lipsurile 
în această direcție sînt evidente.

SA FIE VORBA NUMAI
DE INCONSTANȚA?

Desigur, surprizele constituie farmecul 
oricărei întreceri sportive și acest, joc al 
rezultatelor neașteptate, care produc răs
turnări de clasament spectaculoase, suscită 
întotdeauna interesul publicului pentru 
competiția respectivă. Există însă surprize 
și ...surprize. Unele sînt generate de auto- 
înarederea unor sportivi, de lipsa de ins
pirație a unui antrenor sau de greșelile 
de tactică (în momente decisive) ale unei 
echipe. Altele însă... pot fi mai greu de 
înțeles. Și din această categorie am ales 
(pentru că exemplul este cel mai recent) 
victoria Științei Timișoara asupra formației 
Dinamo București. Pentru că, orice s-ar 
spune, era greu de imaginat ca numai la 
o săptămînă după frumoasa victorie din 
meciul cu Steaua, formația dinamovlstă să

\. Gheorghe și M. Albu își c 
Novacck și Nedef a;

capoteze în țața unei- echipe cu i 
posibilități infinit mai reduse.

Părerea noastrâ este că crtît în 
echipei Dinamo București, cît și 1 
al formațiilor Steaua, Rapid sau 
Oradea, caie au avut pe parcurs 
11 etape unele comportări contr 
se poate vorbi, în primul rînd, d< 
unui sistem precis de joc, de o

MUME: ȘTIIMțA BUCUREȘTI — VOINJA BUCUREȘ
Cluj — Constructorul Bucure 
afîrșit, la Oradea, se desfășoa 
biul codașelor între Voința și 
Constanța, care nu au obținut 
victorie pînă în prezent.

în seria a Il-a, toate cele t 
mâții care ar putea depăși pe i 
lider al clasamentului. Olimpia 
rești (care stă în această etapi 
țin meciuri în deplasare: I.C.l 
iași, cu C.S.M.S., Crișul Ora 
Cluj, cu A.S.A. și Voința Tg. 
la Oradea, cu Spartac Salonts

S Singurul joc feminin din etapa a 
) VIII-a a campionatului republican, 
\ programat în Capitală între Știința 
! București și Voința București, consti- 
Vtuieunadin partidele decisive ale intre- 
/ cerii. Meciul este programat mîinedimi- 
“ neață, la ora 9, în sala Floreasca. 
d Din restul programului seriei 1 se 

desprind alte două întîlniri echilibrate 
Intre echipe aflate in partea supe
rioară a clasamentului : Mureșul Tg.

% Mureș — Rapid București și Știința

IM
Să arun cam mai

Mă gindesc cum de este posibil ea 
după 20 de ani de viață nouă, cînd 
in fora noastră s-au petrecut crtîtea 
transformări fundamentale, cînd s-au 
creat condiții atît de bune pentru 
sport, fotbalul să fie in regres? Nu 
avem talente ? Nu, nu acesta este ade
vărul, Avem ta fente din belșug, dar 
se pune întrebarea : CUM NE OCU
PAM DE ELE? Atunci, cine este vi
novat ? Răspunsul îl știm cu toții: 
conducerile cluburilor, antrenorii, unii 
susținători ai echipelor, care s-au obiș
nuit să cocoloșească abaterile grave 
ale jucătorilor în scopul de a nu-i su
păra, de a nu le „strica" buna dispo
ziție...

Declarațiile unor antrenori (Silviu 
Ploieșteanu, Valentin Siănescu, Angelo 
Niculescu) publicate de dv. și de alte 
ziare reflectă tocmai acest lucru. Ei 
cocoloșesc greșelile jucătorilor.

Aș dori să solicitați tuturor fotba
liștilor care activează în categoria A 
să arate (in spirit critic și autocritic) 
cum se pregătesc la antrenamente, 
cum își petrec timpul liber și ce com
portare au avut in cursul meciurilor 
disputate în 
Același lucru 
antrenorii și 
cluburilor.

Aș fi curios să știu de ce Petru Emil 
de la Dinamo București nu mai joacă

turul acestui campionat, 
ar fi bine să-l facă și 

tovarășii din conducerea

ca pe vremea cînd era la Știința 
în altă ordine de idei, consi 

clarația făcută de Pîrcălab 
„oboseala pe care o resimte ș 
ca urmare a Olimpiadei de la 
Ca o motivare foarte ieftină. Sir 
că in conștiința sa nu este Imp 
cele declarate.

Vreau să vă scriu și despre 
petrecut pe stadionul „1 Ma. 
Constanța in timpul jocului Fi 
C.S.M.S. disputat la . 22 noi 
Este vorba de jucătorii Stoice 
lancu de la C.S.M.S. care, pi 
alte abateri avute cu acest pr. 
insultat publicul, făcind unele 
turi, ce nu pot fi descrise. S 
tea ca din tribună cineva si 
adresat vreun cuvint necuviinci 
asta nu-i 'îndreptățea să răspur 
cum au făcut in fața unui mare 
de spectatori.

Pentru îmbunătățirea muncii 
F. R. Fotbal următoarele:

— să interzică tuturor clubul 
mai ia cadre gata crescute și 
dice ca acestea să-și crească e 
de la juniori (mă refer la Din 
Steaua);

— să trimită cite un repre 
care să controleze la cluburi, ; 
țație, pregătirea și comportarea 
tățeni a jucătorilor;

— să nu se mai cocoloșească 
Iile, indiferent despre cine e v 
să se aplice sancțiuni foarte 
pentru abateri;



(TH-O PRIMĂ
[ MASCULIN

are mingea in timp ce Spiridon, 
pasionant „duci aerian"

Foto: P. Romoșan
t de maturitate. De asemenea — și 
ra acestui lucru am mai atras atenția 
. alte rînduri —- carențele unor sisteme 
asive nesigure își pun adesea ara
ta asupra comportârilon echipelor noas- 
fruntașe și le îngrădesc posibilitățile 
dezvoltare, de atingere a unei valori 
rioare. Iată, deci, încotro trebuie în- 
tată atenția.

TINERETUL LA ÎNĂLȚIME!
turtle acestui tur au scos și mai mult 
'eală posibilitățile unor tineri baschet- 
ti, promovați cu curaj chiar și în ,5- 
• de bază. Diaconescu (Steaua), 
ng (Știința Cluj), Jekeli (Știința Bucu- 

au devenit jucători pe care antrenorii 
Citează din ce în ce mai mult. Chiar 
ovac, Scorțescu (Dinamo Buc.), Haneș 
id) sau Mazilu (Dinamo Oradea) se 
pie cu pași repezi de grupul fruntaș, 
jtăm însă mai mult de la Dîkai. Tudosi 
ua), Filip, Purcăreanu (Știința Buc.) 
entru a numi doar cîțiva din cei ce 
nuă să stea pe banca rezervelor — 

au frumoase posibilități, dar din 
j pregătirii lor incomplete nu se bu- 
încă de suficientă încredere, ceea ce 
ituie o notă proastă și pentru antre- 
respectivi,

A. VASILIU

Știința Cluj din nou învingătoare 

în fața dinamoviștilor bucureșteni: 3-1 (1-1) 
lează. Jocul capătă un ritm mai viu.
Știința atacă dar Marcu — intercalat 
In atac — irosește prea multe mingi, 
trăgînd imprecis de la distanță, 

în repriza a doua gazdele forțează, 
profită de forma slabă a lui Ivan și 
lansează pe partea dreaptă atacuri re
petate, bine conduse de Szabo. In min. 
60 acesta centrează, Ivan lovește min

CLUJ 11 (prin telefon de la trimi
sul nostru). Tradiția continuă. Știința 
Cluj și-a îmbogățit palmaresul cu o 
nouă victorie obținută în fața dina- 
moviștilor bucureșteni. 3—1 de pe ta
bela de marcaj concretizează în lim
bajul sec al cifrelor superioritatea în 
acest joc a gazdelor. Victoria studen
ților este pe deplin meritată.

Dar mai întîi ceva despre condițiile 
de joc: joi după-amiază mercurul ter
mometrelor coborîse la Cluj sub linia 
lui 0 grade. Frig pătrunzător și un 
teren înghețat ce a devenit mai tîrziu 
alunecos pe anumite porțiuni.

Ca întotdeauna jocul dintre aceste 
formații a oferit o întrecere dîrză. Din 
primul minut echipele s-au angrenat 
într-o luptă de uzură. Vrînd să... în
scrie cît mai repede, cele două echipe 
joacă nervos, greșesc pasele în apro
pierea careurilor de 16 m și dau pri
lej apărărilor să respingă fiecare ac
țiune. Aproape 15 minute jocul se des
fășoară mai mult la centru. Știința 
„leagă" totuși mai bine jocul și își 
creează în min. 12 și 16 două situații 
favorabile pe care Adam și Szabo le 
ratează. Și iată că a venit min. 19 ou 
o fază neprevăzută: Ghergheli și Ște
fan se încurcă reciproc și mingea ajun
ge la Nunweiller III. Acesta se „joacă" 
cu ea și vrînd să trimită „acasă" o 
aruncă peste Dateu. Balonul e inter
ceptat de Szabo care pasează lui Pîr- 
vuleț și acesta înscrie. Golul îi aduoe 
pe studemți' in atac, insă apărătorii 
dinamoviști degajează de acum din- 
ir-o „bucată". La o asemenea dega
jare se construiește un contraatac 
(min. 37). Grăjdeanu intervine și, imi- 
tîndu4 pe Nunweiller III, trimite și ei 
miingea peste propriul portar,, i ' 
fectuos din poartă, line II, pre
lungește... pasa adversarului și ega-

AZI

Știri
«I

ȘI MI INE DOUA RESTANTE 
IN CATEGORIA A

Stadionul „23 August" din Capitală 
găzduiește astăzi, cu începere de la 
ora 13,45 meciul de fotbal Steaua — 
Crișul Oradea, restanță din etapa * 
VIII-a. Mîine, la Baia Mare, se dis
pută al doilea joc programat la sfîr- 
șitul acestei săptămîni. Minerul — Di
namo București, care trebuia să aibă 
loc tot în etapa a VIII-a.

ETAPA IN CUPA R.P.R.
Mîine, în întreaga țară, se dispută 

o nouă etapă în cadrul „Cupei R.P.R.", 
prilej cu care vor debuta în această

înaintea meciurilor programate azi 
și mîine în categoria A, clasamentul a- 
rată astfel,
1. Steaua
2. Bapld
X. C^Jd.S.
4. Petrolul
5. Farm
(. Steagul roșu
7. Dinamo București
». ȘtHnfa Ctaj
». UT.*.

10. Crlșul
11. Dlnamo PlleeU
12. știința Craiova
11. Mineral Bcda Mare
14. Progresul

9 7 2 0 21: 6 19
11 7 2 2 17: 7 18
13 6 2 5 17:18 14
13 5 3 5 16:13 13
13 5 3 5 14:17 13
12 4 4 4 14: 8 12
9 6 0 3 19:11 12

13 4 4 5 21:18 12
13 4 4 5 16:21 12
12 3 5 4 11:12 11
13 4 3 6 16:20 11
13 4 3 6 11:22 11
12 3 2 7 13:23 8
12 1 5 6 6:16 7

life și el apropiere, tnsorie din nou. Jocul 
ieșit de-. alocuri a plăcut datorită ritmului

gea cu mina în careu și V. Alexandru 
transformă, precis, lovitura de pe
deapsă, aducînd avantaj echipei sale. 
Așadar, trei goluri Înscrise din greșeli 
grave de apărare. Studenții își impun 
superioritatea, deși nu joacă la cea 
mai bună valoare. Acțiunile lor sînt 
înlesnite de jocul slab al apărării di- 
namoviste (dintre oare doar Popa a 
corespuns) și care se mulțumește să 
trimită mingea în tribune sau în cor
ner. In min. 82 o frumoasă combinație 
V. Alexandru-Szabo (șut puternic pe 
care Dateu nu-1 reține) și Pirvuleț, din

Pe 
i ra

pid. Dar unele deficiențe de ordin teh
nic, precum și unele ieșiri nesportive 

noutâti
competiție formațiile din categoria O. 
în Capitală vor avea loc două jocuri 
Dinamo Obor București — Flacăra 
roșie I București și Flacăra roșie II 
București — Unirea Răcani.

MODIFICĂRI ÎN LOTUL ECHIPEI 
PROGRESUL BUCUREȘTI

Zilele trecute, în cadrul acțiunii de 
întinerire a echipei, la clubul Progre
sul din Capitală a avut loc o consfă
tuire cu prilejul căreia s-a hotărît 
ca jucătorii Oaidă, M. Voinea și Ivă- 
nescu să nu mai facă parte din lotul 
formației bucureștene. 

au făcut ca el să scadă din valoare. 
Jucătorii și-au plătit polițe vechi (Nun
weiller III, Nunweiller IV, Ene II și 
Szabo și-au lovit intenționat adver
sarii ).

Arbitrul Petre Sotir (Mediaș) a 
condus bine pînă în min. 72. De aici 
însă el a tolerat ieșirile nesportive a- 
mintite care au dus la denaturarea jo- 
oului în această ultimă perioadă.

ȘTIINȚA: Moguț-Marcu, Georgescu, 
Grăjdeanu, Cîmpeanu-V. Alexandru, 
Suciu-Ivansuc, Szabo, Adam, Pîrvuleț.

DINAMO: Datcu-Popa, Nunweiller 
III, Nunweiller IV, Ivan-Ștefan, O. 
Popescu-Nunweiller VI, Ghergheli’, Ene 
II, Haidu.

CONSTANTIN ALEXE

In al treilea meci, 
Legia a eliminat Galatasaray cu 1-0 (1-0)

• FOTBALIȘTII POLONEZI S-AU CALIFICAT IN SFERTURILE DE FINALA
r'IM CUPA CUPELOR"

Al treilea meci dintre Legia Varșovia 
și Galatasaray Istanbul din "Cupa 
cupelor" s-a desfășurat joi, pe stadi
onul „23 August" din Capitală. Ambele 
echipe au jucat lent, *u puține acțiuui 
la rioartă.

Galatasaray a avut joi în echipă na 
mai puțin de 7 internaționali (Turgay, 
Candemir, Ahmet, Naci, Kadri, Mustafa,

A APĂRUI „REGULAMENTUL
JOCULUI DI FOTBAL“ (comentat)

A apărut — în redactarea arbi
trului George N. Gherghe — , RE
GULAMENTUL JOCULUI DE FOT
BAL" (comentat).

Editată de UCFS, lucrarea cu- ' 
prinde doua mari capitole : 1. Din 
istoria fotbalului și a regulamen- j 
tului de joc; 2. Directive ale > 
F.I.F.A. privitoare la arbitrajul in 
diagonală, întrebări și răspunsuri. ‘

Antrenori și jucători I Procura- ' 
fi-vă din timp această carte — cu 
conținut valoros și aspect grafic 
ireproșabil — care vi se adresează . 
în egală măsură. Ea vă va înlesni 
o mai bună cunoaștere a jocului ' 
de fotbal.

Atac la poarta echipei Legia. Fază din meciul Legia — Galatasaray i—(J 
Foto: St. Petrică

Metin). Deși posesori ai unei nune- 
tehnici individuale, fotbaliștii turei aa- 
au legat jocul, nu au fost folosite extre
mele. Apărarea a fost compartimentul 
care a dat în general satisfacție. în
deosebi Candemir și Naci. „Te'enut 
greu, neobișnuit pentru not — după 
cum au declarat jucătorii turci — « 
fost un impediment centru un eont'eF 
mai bun al balonului".

iltă maică pentru îmbunătățirea calității fotbalului
jutred
la selectionarea jucătorilor pentru 
ele reprezentative să se țină sea- 
;t de factorii morali.
că vom arunca mărul putred, a- 

ihgîmfarea, supraaprecierea, in- 
dina și alte racile vom asista la 
iri frumoase pe stadioanele noa-

ing. TR. VIȘOIANU
U.S.A.S. Năvodari

Discuții
în majoritatea articolelor scrise după 

înfrîngerile din ultima vreme ale echi
pelor noastre de fofbal, critica a fost 
adresată în mod justificat jucătorilor, 
antrenorilor și federației de speciali
tate. Mă așteptam ca în „Sportui popu
lar" să apară măcar un răspuns la 
numeroasele critici întemeiate, cel pu
țin de la un antrenor sau din partea 
federației. Dar... nimic. Antrenorii, se 
pare, nici nu se sinchisesc de obser
vațiile făcute, și de asemenea jucă
torii și federația. De ce?

IAI MULTĂ DRAGOSTE PENTRU CULORILE PATRIEI
fel ca și mine, toți pasionat ii 

ului din țara noastră au fost ne- 
imiți de comportarea multor din- 
sportivii noștri la J. O, de la

:ep cu fotbalul, despre care a- 
•sc doar at it: că la Tokio am 
cea mai mare ocazie de a cîș- 

o medalie! După părerea mea, 
lin cauzele care fine pe loc fotba- 
ste greșita orientare a federației 
pecialitate, care perfectează me
de verificare (sau amicale) cu 

e slabe. De exemplu, ce rost are 
t fiecare an echipele noastre de 
’ să facă turnee in (ările din Asia 
i Africa 2 De ce la înapoiere fol
ii sini lăudați și suprafeliciîati 
ire și in revistele noastre de spe
rie. de parcă ar fi încins,. Bs- 
' De ce federația de fotbal nu

duce tratative și cu alte țări puternice 
în fotbal, ca: R. P. Ungară, R. S, 
Cehoslovacă ș.a.7 Am avea numai de 
ciștigat. ...

La fel ca fotbaliștii, o comportare 
slabă au avut la Tokio voleibaliștii, 
gimnaștii și gimnastele, poloiștii, 
luptătorii (în special cei de la libere), 
scrimerii ș.a., de la care așteptam 
mult mai mult.

Sportivii trebuie să abandoneze pa
sivitatea și să se pregătească temeinic, 
tehnic și tactic, să lupte cu mai multă 
dragoste pentru victorie, pentru culo
rile patriei. Condiții au și vrem să ne 
mîndrim cu ei, la fel cum ne mindrim 
cu realizările obținute de țara noastră 
în toate celelalte domenii de activitate.

TRAIAN TIMARU - Aluniș 
impiegat de mișcare

multe, măsuri
Și de ce nu se iau măsuri de redre

sare ? Atîta timp cît doar se va dis
cuta și măsuri nu se vor lua, tot fotbal 
prost se va juca, pentru că jucătorii, 
antrenorii și federația s-au obișnuit 
cu critica si cu discuțiile așa cum 
s-a obișnuit Popa de Ia Dinamo cu 
apostrofările publicului pentru jocul lui 
brutal I

Prin intermediul ziarului „Sportul 
popular", pun câteva întrebări i

1) Cînd vor da răspuns, în acest 
ziar, jucătorii (măcar Constantin și 
Nunweiller), antrenorii și federația la 
toate articolele care au reliefat lacu
nele fotbalului nostru ? Și de ce nu

ESTE NEVOIE
Cauzele sînt desigur mai multe. Eu cied 

însă că una dintie cele mai importante 
este legată de lucrul insuficient la antrena
mente, de numărul mid de repetări în exer
cițiile de perfecționare a tehnicii indivi
duale. Fotbaliștii noștrf vin la antrenamen
te ca din obligație, muncesc iară pasiune 
și cu ochii pe ceas, grăbiți să revină cît 
mai iute ia preocupările lor particulare. 
Am fost la multe antrenamente ale Rapidu
lui,. Progresului și la Dinamo și am rămas 
nemulțumit de felul cum se pregătesc, de 
pildă, Dumitriu II, Varga, Năsturescu, Du
mitru Popescu și alții. Și spun asta ca 
unul care, modest jucător cu ani în 
urmă, m-am străduit cîndva să-i imit de 
exemplu pe foștii rapidiști Bogdan, Răși- 
naru, Vintilă și alții, pe care îi urmăream 
cum lucrau la antrenamente; și-i vedeam

puține
se respectă o hofărîre cu privire la 
răspunsurile ce trebuie date ziarelor ?

2) Cînd se vor lua măsuri împotriva 
jucătorilor care nu au o conduită dem
nă nici la antrenamente și nici la 
competiții ?

3) Oare deficiențele fotbalului nos
tru nu se datoresc și înfumurării și 
insuficientei pregătiri a unor antre
nori ?

4) Cînd socotește federația de fot
bal că vom putea avea o echipă care 
să nu mai fie criticată că practică un 
joc demodat ?

Ing. GH. ȘTEFAN
— Zărnești-Brașov —

DE PASIUNE
rămînînd deseori timp îndelungat după 
programul de antrenament pe terenul din 
Giulești, muncind ore în șir singuri, fără 
antrenor, în direcția în care știau că au 
ceva de remediat.

O altă cauză — lipsa de valoare a mul
tor antrenori, care se bazează pe cele 
învățate de demult și de mult depășite de 
evoluția mondială a fotbalului. Și mai sînt 
și alte cauze care, după părerea mea, țin 
de munca de educare a fotbaliștilor, de 
munca nesdtisfăcătoare dusă cu juniorii, de 
numeroasele .dădace“ care se îngrijesc a- 
desea de echipele noastre de fotbal și se 
amestecă în treaba antrenorilor ș a.m.d.

VASILE MARIN
muncitor tipograf la l.P. „Inioriuația'

Mai organizat, mai atletic și mai 
sobru ni s-a părut jocul formației po
loneze, care a ciștigat la limită (T— 
prin golul marcat în min. 14 de Apos- 
tel. Acesta a reluat o centrare de pe 
stînga și a trimis balonul cu sete în 
poarta lui Turgay. în continuare, turcii 
au căutat să străpungă sistemul de
fensiv al polonezilor dar nu au reușii, 
pentru că formația în avantaj s-a or
ganizat bine, în special pe linia de 
fund, în care Gmoh, Blaut și Caskowski 
au fost adevăraji „goliați" în fața unor 
„liliputani". îndeosebi, Caskowski s-» 
remarcat în repetate rînduri, după ee 
a respins de pe linia porții o „bombă" 
expediată de Mustafa. Portarul pola- 
nez Pekoneck s-a remarcat în douS- 
rînduri prin intervenții curajoase, res- 
pingînd șuturile puternice ale lui Ta- 
ran și Dogan (min. 29 și 41).

Repriza a doua ne-a oferit foarte pu
ține acțiuni. Porțile celor două echipe 
au fost amenințate doar de... loviturile 
libere, de care mai ales jucătorii 
turci au beneficiat. Spre sfîrșitul meciu
lui, Galatasaray a încercat totul pen
tru a egala și a sperat... în prelungiri 
dar nu a reușit să egaleze. Rezultatul 
a rămas 1—0 și Legia s-a calificai 
în sferturile de finală ale „Cupei".

Arbitrul N. Mihăilescu a condus ur
mătoarele formații i

LEGIA: Pekoneck — Masheli, Peh- 
niak, Gmoh, Caskowski — Kozenjow- 
ski, Blaut — Zmijewski. Brichzy, A-. 
poște). Frockițeweicz.

GALATASARAY: Turgay — Cande- 
mir. Ahmet. Naci — Dogan, Kadri — 
Tarik. Mustafa, Metm, Turan, Ugur.

ION OCHSENFELD
★

P. S. Meciul era — desigur —* 
interesant de urmărit și de către an
trenorii și specialiștii noștri, care 
puteau să tragă unele concluzii folo
sitoare. Nu i-am văzut, însă, in 
tribune nici pe antrenorii federali șf 
nici pe ceilalți. Oare ei nu au crezut 
că este util să fie „observatori" la a- 
ceastă partidă disputată la Bucu
rești ?



VOLEI V- țg MATA TIE
Azi și miine la Dinamo Activitatea in Capitală și in țară

REVEDERE CU CAMPIONII REPUBLICANI ÎNTRECEREA JUNIORILOR
BUCUREȘTENI

(ÎN FORMAȚIE COMPLETA) 
SI CU STUDENȚII CLUJENI 

■9

Și în acest final de săptămînă, iu- 
ftitorilor de volei le sînt oferite, în 
Capitală și în provincie, întâlniri care 
compun un bogat și atrăgător program 
competițional. Agenda însumează 17 
partide de categoria A, care se vor 
disputa în cadrul campionatului din 
seria I (masculin și feminin) și din se
ria a II-a (masculin).

Cele mai interesante meciuri se joacă 
la București (Rapid—Progresul, care 
reține atenția prin reapariția în Capi
tală a campionilor republicani în for
mație completă, și Steaua—Știința Cluj), 
la Iași, Constanța, Cluj, Brașov și Cîm- 
pia Turzii. Iată programul complet al 
etapei :

CATEGORIA A, SERIA I, ETAPA 
rA DOUA, MASCULIN: Rapid Bucu
rești—Progresul București, Steaua Bucu-

Citiți revista
„SPORT" nr. 23

Din cuprinsul acestui număr spi
cuim :

»
iești—Știința Cluj, Știința Galați—Di
namo București, Minerul Bihor—Trac
torul Brașov, Știința Timișoara—Mine
rul B. Mare, C.S.M.S. Iași—Petrolul 
Ploiești, F arul Constanța—Constructo
rul Brăila ; FEMININ : Metalul Bucu
rești—C.S.M. Cluj, Dinamo București- 
Progresul București, Farul Constanța- — 
Rapid București, Voința Craiova—Știin
ța București, Știința Cluj—C. P. Bucu
rești, Partizanul roșu Brașov—C.S.M. 
Sibiu. CATEGORIA A, SERIA A II-A, 
ETAPA A ȘASEA, MASCULIN : Se
mănătoarea București—Metalul Pitești. 
C.S.M. Cluj—Știința Brașov, Știința Pe- 
troșeni— Electroputere Craiova, Ind. 
sîrmei C. Turzii—înainte Timișoara.

Meciurile din București se vor des
fășura in sala Dinamo, după următo
rul program : astăzi după-amiază înce- 
pincl de la ora 17 (partida feminină 
Dinamo—Progresul și în continuare cea 
masculină Rapid—Progresul) și miine 
dimineață cu începere de la ora 8,30 
(întâlnirea feminină Metalul—C.S.M. 
Cluj, urmată de jocurile masculine Se
mănătoarea—Metalul Pitești și Steaua— 
Știința Cluj).

La scurtă vreme după ce s-a înche
iat prima parte a campionatului oră
șenesc., alte echipe bucureștene se pre
gătesc să iia startul în întreceri ofi
ciate. Este vorba de cele 6 formații 
de juniori, care în această perioadă 
se pregătesc intens în vederea cam
pionatului orășenesc programat să în
ceapă la 23 decembrie. Aceste 6 for
mații (Steaua, Știința, Dinamo, Olim
pia, Constructorul și - S.S.E. 2) se an
trenează zilnic pe patinoar, dintre ele 
cea mai avantajată fiind Constructo
rul, care și-a putut face un bun rodaj 
prin participarea la campionatul de 
seniori.

VEȘTI DIN MIERCUREA CIUO

Centru eu o veche tradiție în hochei, 
orașul Miercurea Ciuc trăiește cu in
tensitate apropierea competițffloc care 
se vor organiza pe plan local. Prima 
întrecere este un campionat mterstrăzi, 
rezervat echipelor de copii, la oare 
s-au înscris pînă în prezent 20 de 
formații. Dintre acestea multe și-au 
și început antrenamentele pe gheață, 
astfel că partidele inaugurale slot aș 
teptate cu mult interes.

O vie activitate desfășoară în pre
zent — așa după cura ne informează

corespondentul nostru loan Păuș — și 
cei 22 de jucători din lotul echipei 
Voința M. Ciuc, clasată pe locul se
cund la ultima ediție a campionatu
lui republican. După ce și-au desăvâr
șit pregătirea fizică pe uscat, în pre
zent jucătorii de la Voința se antre
nează pe gheață, sub îndrumarea 
antrenorului P. Sprencz. în lotul aces
tei echipe vor apărea jucători noi cum 
sînt Farenczi (antrt trecut la Știința 
București), Otvds (fost la Știința Cluj) 
și Antal (fost la Steagul roșu).

Antrenamente intense au loc și 
echipa Avîntul, formată în marea 
majoritate din elemente tinere și 
perspective. Antrenorul St. Szabo
ocupă, paralel, de un centru de copii, 
în cadrul căruia sînt înstruiți 60 de 
tineri hocheiști. Astfel de centre există 
și la Șc. medie, IJM..T.F. și Palatul 
pionierilor.

Rezultate, concursuri...
• După cum se știe, campionatul re

publican de polo (turneul final) a luat 
sfîrșît duminica trecută cu victoria echi
pei Dinamo București. Uflimul loc 
(stabilit de un turneu fințțl desfășu
rat anterior) a fost ocupat de Știința 
București care retrogradează astfel 
din prima categorie a țării. In locui 
ei a promovat o altă echipă bucu- 
reșteană — Rapid — cîștigătoarea 
campionatului de calificare. Dar iată 
clasamentul oficial:

Dar iată
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sărituri, des

Concurs
de orientare turistică

RUGB1 — Joc dramatic, victorie 
la limită. (Fotocronica meciului 
Romînia — Franjo).

La poalele Tîmpei — fotore
portaj printre elevii brașoveni. 
FOTBAL — Brașovenii și princi
piul „căii de mijloc".
— Ce ne-a arătat Inter.
— Povestea lui Alfredo Di Ste

fano (IV).
— Nici un gol la Sofia (meciul 

Bulgaria — U.R.S.S.)
TIR — Argintul lui Tripșa.
VOLEI — Mîini „peste" (comenta

rii la noul regulament).
PATINAJ — Primul concurs inter

național.
Sportul si muzica.

MAGAZIN SPORTIV • Cea mai 
bună • Jucăriile favorite • 
Recordman la... transfer • Cu 
zmeul • In patru zile etc.

Procurați-vă din timp nr. 23 al 
revistei iluslrate „SPORT".

La București, derbiul ultimei etape
de valoare care vor evolua 
din sala Floreasca.

din 
de

Ultima etapă a turneului final 
cadrul campionatului republican 
box pe echipe oferă motive de bucu
rie iubitorilor sportului cu mănuși din 
Capitală. Cea mai „tare“ partidă a 
etapei este programată la București. 
Astă-seară de la ora 19, sala Flo
reasca va fi gazda întâlnirii de box 
dintre formațiile PROGRESUL 
BRĂILA și DINAMO CRAIOVA — 
reprezentante a două orașe cu veche 
tradiție pugilistică.

Din rîndul celor două echipe fac 
parte o serie de pugi'liști bine cunos- 
cuți publicului bucureștean. P. Cova- 
liov, N. Deicu, D. Roman, I. Covaci 
(Brăila), C. Buzuliuc, FI. Pătrașcu. 
M. Cornel, N. Moț, E. Constantinescu 
(Craiova), sînt numai cîțiva dintre

boxerii 
ringul

Echilibrul valoric dintre cele două 
formații, precum și forma deosebită 
pe care ele au dovedit-o cu prilejul 
actualului campionat sînt garanții 
că vom fi martori ai unui frumos 
spectacol pugilistic.

Cea de a doua partidă din cadrul 
grupei l, dintre echipele A.S.A. Ora
dea și Dinamo București este progra
mată fa Cluj. întrecerile din cadrul 
grupei a doua se dispută după urmă
torul program: la Tr. Severin, MUS
CELUL C. LUNG MUSCEL — ME. 
TALUL BOCȘA ROMI NA : la Con-

Pe

Asociația sportivă Poligrafia organi
zează un interesant concurs de orien
tare turistică, dotat cu „Cupa 13 De
cembrie". întrecerea se va desfășura 
duminică, în pădurea Pustnicul și va 
reuni la start cîteva dintre cele mai 
bune echipe mixte.

Plecarea în traseu se va da la ora 
8 dimineața, din fața Cabanei Pustni
cul. Concursul este deschis tuturor 
sportivilor „specialiști" în gradul II.

1. RAPID BUC.
2. Progresul Buc.
3. Rapid Oradea
4. Constr. Lugoj
5. Olimpia B. Mare

• Gupa de târnă la 
fășurată la bazinul Floreasca în dotli 
etape (29.XI și 6.XII) a prilejuit ur 
mătoarate rezultate: seniori, cat. ma 
eștri: P. Decuseară (Rapid) 127,40 p 
cat. I: Gh. Baican (Rapid) 118,00 p 
senioare, cat. I: Nora Mtess (Progce 
sul) 90,74 p; cat a II-a: Aurelia Ma 
tiache (Progresul) 83,54 p; juniori I 
eat. a II-a: N. Speriosu (C.S.S.) 89,81 
p; cat. a IlI-a: D. Petrol (C.S.S.) 74,« 
p; juniori II, cat. a Il-a: M. Mlwtoam 
(Progresul) 41,21 p.

• Comisia orășenească de natați 
organizează astăzi și miine la bazi 
nul Floreasca, de la ora 18, 
curs de înot rezervat copiilor 
12 ani.

un con
pînă 1-

Își vo• Tot la bazinul Floreasca
da întâlnire înotători și înotătoare, stu 
den ți din centrul universitar Bucurași 
Concursul rezervat tor și dotat cu „Cup 
30 Decembrie" se desfășoară mîin< 
de la era 16.

stanța. STEAUA — CONSTRUCTO

Azi, ultima zi la concursul Pronosport de miine RUL GALAȚI.

PORTEXPRES

Programul concursului PRONO
SPORT de mîine cuprinde întîtnirea 
restanță dintre Minerul Baia Mare și 
Dinamo București, 9 intîkiiri din ca
drul campionatului italian categoria A 
și două din categoria B a aceluiași 
campionat.

lată programul complet al concursu
lui PRONOSPORT de mîine:

Minerul Baia Mare — Dinamo Bucu
rești

Bologna — Fogg ia
Cagliari — Varese
Catania — Mantova
Genoa — Atalanta 
lirternazionale — Sampdoria 
Juventus — Milan
Lanerossi — Fiorentina
Lazio — Torino
Messina — Roma
Alessandria — Brescia
Triestina — Napoli

Participanțifor la Pronosport, dor
nici să cunoască și programul con
cursului de duminică 20 decembrie 
1964, le satisfacem curiozitatea pu- 
blicind în rîndurile de mai ios meciu
rile incluse în program.

Sampdoria — Lazio
Torino — Catania
Varese — Genoa
Roma — Juventus
Spal — Padova

Concursul special SPORTEXPRES 
trimestrul IV a fost primit cu deosebit 
interes de către participanți datorită 
avantajelor pe care le prezintă,

34 440 de premii în frunte cu 30 
autoturisme, 90 călătorii în Ceho
slovacia și R.D. Germană, motociclete, 
motorete, televizoare, frigidere, mașini 
aragaz, picupuri, mașini de cusut, 
magnetofoane, mașini de spălat rufe, 
aparate de radio, biciclete și altele.

în afara cîștigurilor valoroase, 
SPORTEXPRESUL trimestrul IV mai 
atribuie participanților și mii de premii 
in bani.

PRONOSPORT
Premiile concursului Pronosport nr. 

49 din 6 decembrie 1964.
Categoria I: 111,1 variante x 425 

lei; Categoria a II-a : 1313,6 va
riante x 43 lei; Categoria a IlI-a : 
8003,8 variante x 10 lei.

LOTO-CENTRAL

De la I. E. B. S.
• Pentru jocul de fotbsu. STEAUA — 

CRIȘUL de azi ora 13,30 de Pe stadio
nul „23 August", biletele se găsesc de 
vînzare la casele obișnuite.

• Casa de bilete din str. Ion> Vidu 
vinde și bilete pentru gala de box DI
NAMO CRAIOVA — PROGRES UI 
BRĂILA de azi ora 19, din sala Flo- 
reasca.
• Pat’noarul artificial din parcul »»23 

August" este deschis pentru patinaj 
public azi orele 17—19 și miine orele 
10—13 și 15—17.

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

& La bazinul acoperit Floreasca se 
primesc înscrieri, în . limita locurilor 
disponibile, pentru cursul de inițiere la 
înot pentru copii.

faptă mina viitoare pe ewane
O PQOBUCTIf A STUDIOURILOR 
DIN REPUBLICA ARABA UNITĂ

• -

Rapid — Steaua
Turcia — R.P. Bulgaria
Fiorentina — Internazionale
Milan — Bologna
Atalanta — Lanerossi
Cagliari — Foggia
Mantova — Messina

La tragerea Loto-Central din 11 
decembrie 1964, au fost extrase din 
urnă următoarele numere :

50 88 85 66 81 73 55 41 78 59
Premii suplimentare : 52 48 70
Fond de premii ; 745.935 lei.
Tragerea următoare va avea loc în 

București.
Rubrică redactată de Loto-Prono- 

sport.

lUSUFSAHlN”
- - 1

MARIAN FAHR ED DiN

OMAN EȘ-$ERJF 
LAURA SIDGI 
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ORDINUL CAVALERULUI CU RUBINJJ

în timpul Jocurilor 
Olimpice de -la Tokio au 
fost medaliați nu numai 
trei dintre luptătorii noș
tri — V. Bularca, I. Cer
nea și D. Pirvtilescu — ci 
și doi... arbitri. Este vor
ba de Ion Corneanu și 
Valentin Bați care au pri- 
m-8t din partea biroului 
Federației internaționale

una din cele mai mari 
distincții, rivnită de mulți 
cavaleri ai fluierului de 
lupte din arena interna
țională.

ION CORNEANU a 
„debutat" ca arbitru in
ternațional în 1956 cu pri
lejul Olimpiadei de la 
Melbourne. De atunci Ion 
Corneanu a arbitrat la 7

/. CORNEANU. V. BAȚI

taie în 1952, cu prilejul 
Olimpiadei de la Helsinki. 
Cîte nu-și amintește și el 
din noianul întilniritor in
ternaționale pe care le-a 
arbitrat în cei 12 anî care 
au trecut de atunci... Pe 
lingă activitatea de arbi
tru internațional, maistrul 
de Ia depoul de locomo
tive dîn Timișoara, Va
lentin Bați, este și antre
norul echipei C.F.R. din 
localitate, echipă în prima 
serie a campionatului re
publican de lupte Cla
sice.

• Un anunf apărut în
revista engleză „The Cul- 
tur“: „Femeie puternică
(1,80 m înălțime, 105 ki
lograme greutate) avînd 
40 de ani dar părind nu
mai de 30, ar dori să ia 
în căsătorie un fost hal
terofil sau aruncător de 
greutate, pentru a forma 
un cuplu ideal. Cei care 
au mai puțin de 100 ki
lograme sînt rugați să se 
abțină".

• în localitatea Aarau 
din Elveția s-a disputat 
recent tradiționalul con
curs anual „aruncarea 
pietrei de Unspunnen", 
competiție populară care 
se desfășoară din anul 
1805.

Câștigătorul concursului 
de anul acesta a aruncat 
piatra la o distantă de 
2,73 m. Performanța lui 
nu trebuie totuși să-l facă 
să surîdă pe Dallas Long,

dat fiind faptul că pia
tra în chestiune cîntă- 
rește... 83,500 de kilogra
me I
• Picchi, căpitanul lui 

„Inter", a fost pedepsit 
cu o amendă pentru pro
teste și purtare necuviin
cioasă față de arbitru la 
meciul Milan — Inter 
nazîonale.
• In S.U.A. există 15 000 

de terenuri de golf, iar 
numărul celor care prac
tică acest sport se ridică 
la... 8 milioane! In anul 
1963, cele 10279 de echi
pe de golf au „consumat" 
5694 239 duzini de mingi.

• Renumitul înotător 
scoțian Bobby Mc Gregor 
(medalie de argint la To
kio în proba de 100 m) 
nici nu vrea să mai audă 
de Ciudad de Mexico.

— Atunci voi avea 24 
de ani — a spus el — 
și nu voi avea ce să mai 
caut printre copii".

IASIN A APĂRAT 100 DE LOVITURI
11 METRI

C. COSTIN

Recent, renumitul por
tar sovietic lașin a săr
bătorit un jubileu cu care

Steaua—Dinam o-Zagreb 1-3

UN AVOCAT

de lupte — amatori „Or
dinul cavalerului cu ru
bin".

Iată și cîteva „per
formanțe" care le-au adus

MINGEA
și POARTA
Mingea se plîngea că 

poarta-i cam mare, 
Că prea -multe bare are 
Și că se mută din loc 
In fazele decisive de joc 1

Poarta — la rîndul ei —•
Susținea cu temei
Că adesea mingea nu in- 

tră-n plasă 
Nu pentru că ea n-o lasă 
Din spirit de opoziție;
Dar netrăgîndu-se din 

orice poziție,
Și-apoî pripeala,
Tocmeala,
Potriveala,
Execuțiile greșite — 
Duo la atacuri nereușite.

campionate mondiale (la 
Sofia și Helsinborg, în 
1963, i s-a încredințat 
președinția juriului) și la 
ultimele două ediții ale 
Jocurilor Olimpice. Trebuie 
să mai adăugăm că în 
1962 a fost ales membru 
al biroului F.I.L.A. Spor
tivii noștri din lotul re
publican de lupte clasice 
sînt și ei recunoscători 
antrenorului emerit Ion 
Corneanu pentru că le-a 
călăuzit pașii pe dru
mul atît de anevoios al 
măiestriei sportive.

VALENTIN BAȚI 
trunit pentru prima 
sufragiile Federației
ternaționale de speciali-

Nu mă surprinde insucce
sul 

Și nici nu este de mirare. 
Băieții au pierdut pro

cesul... 
Fiind lipsiți de... apărare.

(păreri și... păreri)
două puncte (faza 

nu așteaptă I) 
cea mai scurtă 
este linia dreaptă.

Intre

Galea

UN DRAMATURG

UN CHIMIST

De ce în ambele reprize 
Băieti-atîta au ratat ?
Se va vedea la analize;
Eu cred că s-au... preci

pitat.

Am înțeles, la stadion
Din jocul Stelei, pe ga

zon, 
De ce, de-un timp, atita 

lume 
Preferă „Steaua fără 

nume".
EMIL NEICIULESCU

rtu știm să se fi mîndrit 
un alt portar: a apărat 
cea de-a 100-a lovitură de 
la 11 metri l Dacă ne re
ferim numai la meciurile 
inter naționale din ultime
le 3 luni, vom aminti că, 
în septembrie la Belgrad, 
in meciul dintre selecțio
nata Europei și reprezen
tativa Iugoslaviei, lașin a 
apărat un penalii tras de 
Krîstici; în octombrie la 
Viena, în meciul Austriei 
— U.R.S.S., lașin a sal
vat un „11 metri" execu
tat de Scocik: apoi, in no
iembrie, la Alger, in me
ciul dintre reprezentati
vele U.R.S.S. și Algeriei, 
a apărat lovitura de pe
deapsă trasă de Mekloufi.

UN MATEMATICIAN

a în- 
dată 

in-

Atacantii noștri bine-ar 
fi să știe 

Vechea teoremă de la 
geometrie i

Hochei 1 ct..« sate

învinsă după 7 ani

Apropo de nivelul cultural al unor fot
baliști.

— Cum îți place Balzac?
— Nu pot să-ți spun, că n-am jucat niciodată 

contra hulii

Unii apărători, ca să compenseze lipsa de 
tehnică, practică un joc dur, obstructionist.

— Nu știi ? A jucat și el pe partea lui Popescu ?

Sînt unii care se extaziază prea mult ia 
fata unor așa-zise vedete.

...Cititorule,
Spectatorule,
Ai bunătatea
Și-mparte dreptatea !....

D. MAZILU
București

Faptul a produs mare 
senzație în Belgia. 
Campioana Belgiei la 
handbal în 7, R.O. Fle
malle, neînvinsă în 
campionat de la intro
ducerea acestui sport în 
Belgia, din anul 1957, a 
suferit prima înfrînge- 
re: 9—11, în fața echi
pei Schaerbeek.

Astfel a luat sfîrșit 
seria celor 139 de jocuri 
de campionat din care 
R.O. Flemalle a ieșit 
neînvinsă (138 victorii 
și un meci nul), caz 
unic în analele sportu
lui belgian și poate 
chiar internațional.

Parcă vedem semnul de 
întrebare din privirile ci
titorilor. La sate ? Poate 
că este vorba de o de
monstrație făcută de una 
din echipele noastre frun
tașe în mediul sătesc ? 
Nu I Lucrurile nu stau 
așa, deoarece ne referim 
la o competiție care anul 
acesta nu este la prima 
sa ediție : campionatul să
tesc al raionului 
rea Ciuc.

Ca și Tn al(i 
acest raion iarna 
mai devreme ca 
părți, motiv pentru care 
principalele sporturi care se

Miercu-

ăni, în 
a venit 
in alte

practică aci sînt patinajul 
și, firește, hocheiul. De • 
bună bucată de timp, mai 
precis de cînd s-au putut 
amenaja patinoare natu
rale, antrenamentele se 
desfășoară cu intensitate 
și, în curînd, se vor dis
puta și primele jocuri. 
In acest an titlul de cam
pion sătesc al raionului 
va fi disputat de urmă
toarele formalii: Minerul 
Bălan, Harghita Cîrța, 
Flamura roșie Sînsimion, 
Foresta Sîncrăieni, Șoimii 
Tușnad-sat, Stăruința Ra
cul și Șc. medie Dănești.

— Acest as al balonului rotund așteaptă să in
troducă mingea in poartă cu capul lui saaant...

NA. Poanta uu-mi aparține; sint cuvin
tele spuse de un crainic al televiziunii la unul 
din meciurile de fotbal ale categoriei A.

In patru rinduri Posta I

In ultima vreme, halte
rofilii noștri au obținut 
rezultate de valoarea ce
lor realizate acum... 
zece ani.

Vă-mprumut orice doriți 
Câ, șttu, îmi restituiți;
Și la rezultate voi 
De un timp,., dați înapoi

UCFS Șimleu a înscris 
din birou șase echipe 
în campionatul raional 
de popice

Popicele, de cînd există.
Se joacâ peste tot pe pistă. 
Doar la Șimleu —- ce come

die 1 — 
Se pot juca și pe... hîrtie.

V. D. POPA
Deși fundaș, C. Dan 

(Rapid) a purtat pe tri
cou, în meciul cu Farul, 
ni. 14 iar în întîlniiea 
cu Minerul nr. 7.

Părerea mea vreau să o
știe:

Zău, nu m-aș supăra de loc 
Dacă aceeași fantezie 
Ax dovedi-o -și în... joc I

ȘTEFAN BBATOESCV, BLAJ. 
1. Sergio Goii, cai. a ju- 
cat centru înaintaș la .In
ter" în meciul de la Bucu
rești cu Dinamo, are 19 ani. 
Ii împlinește la 24 februa
rie. 2. .O minge centrată 
cade pe bara transversală 
Șl după aceea revine ia te
ren. Un coleg susține câ în 
momentul cînd a căzut pe 
bară, mingea se considera 
afară din teren”. Bine câ nu 
susține un arbitru lucrul a- 
cesia 1 Un coleg, nu e cu 
supărare. Bara transversală 
Ore aceeași lățime — 12 cm 
— ca șl linia de poartă 
marcată cu var Și cum tre
buie ca mingea să depă
șească cu întreaga ei cir
cumferință linia porții, pentru 
a fi gol, tot așa se conside
ră că batonul a ieșit din te
ren (aut sau corner) numai 
atunci cînd a depășit bara 
transversală cu întreaga el 
circumferință. De altfel. In 
acest caz ori cit ar fi de 
capricioasă, o minge nu 
revine în teren.

▼â rog sâ precizai! dacâ ta 
acea perioadă .lovitura do 
pictor căzută” (drop-gol) era 
„taxată** cu patru puncte”. 
Tocmai dv. care ați fost Ju
cător de rugbl ne cereți 
nouă lămuriri ? Mal firesc 
era sâ vâ întreb eu pe dv. 
Da: în urmă cu ani se acor
dau 4 puncte pentru o „lovi
tură de picior căzută" și... 
reușită.

T. WILHELM, SIGHIȘOARA. 
Finala campionatului mon
dial de fotbal din 1954, din
tre R. F. Germană șl R. P. 
Ungară, n-a necesitat pre
lungiri. in mln. 88, Rahn a 
înscris golul victoriei (scor 
final 3—2 pentru R.F. Ger
mană). Cu cîteva zile îna
inte, în cadrul grupei res
pective, Ungaria învinsese 
R.F. Germană cu 8—3. De-ale 
fotbalului 1

mal

NICHITA, TIBGU 
Oaidâ, Volnea șl 

nu mal joaca la 
2) Mindru este xe- 
Cozma și... vice-

1. CH1VU

NICOLAE TURC1NSKI, 
MIERIA. „Subsemnatul, 1 
jucător de rugbl la C. 
București, ia anul 1934—1935

si- 
fost 
. F.

VASILE 
OCNA. 1) 
Ivănescu 
Pro greșul, 
zexva iul 
versa. Totul depinde de for
ma unuia sau a altuia, Ne 
Întrebați dacă „Mind.ru * mai 
este internațional Din
moment ce a fost — și a 
tost de 3 on — nici la a-

d!nd bătrînețl nu 1 
ge din palmares 
performanță.

GH. MUNTEANU ______
<) Doi campioni olimpici au 
reușit, trecînd la profesio
nism, șâ devină campioni 
mondiali de box la toate ca
tegoriile: Floyd Patterson șl 
Cassius Clay. Trebuie sâ a- 
mlnUm că. în 1952, la Hel
sinki, Floyd Patterson a 
luptat la categoria mijlocie. 
2) In primul meci cu Spa
nia, la Madrid, centru îna
intaș a jucat Voinea (Pro
gresul). De ce, nu știm însâ 
nici pînă acum 1 Manolache 
a jucat în cel de-al doilea 
meci, de la București.

VASILE SBARCEA, CLUJ — 
Este frumos, desigur, câ fă- 
cîndu-vâ studiile universitare 
la Cluj, inima dv. continuă 
sâ batâ puternic pentru e- 
chipele din Brăila, de unde 
sinteți originar. Firește, șl 
noi am apreciat comporta
rea echipei brăilene Con
structorul în seria I a cate
goriei B. Dv. ne propuneți 
s-o felicităm prin „Poșta Ma
gazin". N-avem nimic îm
potrivă. Dar nu vreți să aș
teptăm și returul ? E mai 
prudent I

se șter- 
această

CU GIR.

ION BUSU, OBȘOVA. — 
Faptele povestite sînt cam... 
Încurcate. In orice caz, așa 
cum arătați dv., la ora ac
tuală lucrurile se prezintă 
astfel: Comisia Taională de 
fotbal Orșova l-a suspendat 
pe arbitrul meciului Meta
lul Topleț-Minerul Orșova, 
Dumitru Onea, pentru felul 
cum a condus această în
tâlnire. Este bine să știți 
Insă că amănuntul socotit ca 
foarte important că „jucăto
rul Kring de la Minerul se 
afla cu un picior în careu 
și cu unul afară", n-are în 
fond nici un fel de importan
ță în determinarea locului 
unde a fost comisă lntfrac- 
țiunea (hențul): in careu sau 
în afara lui. Un singur lu
cru contează — bineînțeles 
in afară de faptul 
hențul a fost voluntar 
nu : unde se afla 
jucătorului ? In afara 
reului sau in careu ? 
ca s-o știți și dv. șl...
Și mai ales arbitrul de tușă 
Alanasie Popitu, care aduce 
în discuție un amănunt fără 
nici o legătură cu regula
mentul.

„Un pas înainte și trei înapoi, 
Uite-așa se joacă fotbalul la noi".

(cintec popular, puțin schimbat)

Unele cluburi, în loc să-și crească jucă
tori, îi iau gata formați de la alte echipe.

daca 
sau 

mina 
ca- 

Asta 
alții.

ION POȘTAȘU

— Tot pe drum, tot pe drum...
— Ce să-i faci ? Meseria: trebuie să văd prin 

ce oraș ne-a mai crescut vre-un jucător ca să-l 
aduc... „acasă! /“

%25e2%2580%259eMind.ru


Miine, hi sala Floreasca Sportivii din țările nordica în pragul „sezonului rece"

| voința București-ACBB ParisiI
£ După C.S.M. Cluj, o altă echipă 
jp* românească, formația: feminină de 
sg tenis de masa Voința București își

în ,,lC.C.E.“ ia tenis de masă

| 
g
I

face debutul în actuala ediiție a 
„Cupei campionilor europeni". La 
fel ca st C.S.M., Voința est® de
ținătoarea trofetrfat Jucătoarele ro- 
mînce vor susține duminică dimi
neața, cu începere de la ora 11, în 
sala Floreasca partida din sfertu
rile de finală ale „C.C.E." cu cam
pioana Franței, echipa ACBB Paris.

Sportivele oasj 
în r .-. ' „ 
lot: Martine Le Bras, Christine 
Delaubert. Mărie Jose Desplancțues, 
Marie Louise Theveriard. Ieri, stînd 
de vorbă cu căpitanul formației 
franceze, dl. Robert Delaubert, aces
ta ne-a declarat: „Tragerea la sorți 
nu ne-a fost de loc favorabilă. Cred 
că Voința este o echipă prea pu
ternică pentru noi. Ca excepția 
Voinței, consider că am fi putut 
emite pretenții de victorie în fața 
oricărei formații participante în 
„C.C.E.". Sperăm totuși și vom face

portivele oaspe au sosii joi seara 
București, deplasând următorul

tot ce este posibil pentru a avea 
o comportare onorabilă. Sîntem 
foarte îneîntați de primirea care ni 
s-a făcut, de atenția cu care sân
tei» înconjurați ca și de cele văzute 
tn frumoasa dv. capitală".

Pentru meciul de duminică, dl. 
Robert Deta-ubert ne-a comunicat 
următoarea echipă.: Martine Le 
Bras, Chriistme Delaubert și Mărie 
Jose Desplanques. Voința București 
va fi reprezentată de Ella Constan- 
tinescu, Eleonora Mihalca și Marfa 
Tompa. Avem convingerea că jucă
toarele noastre vor depune toate 
eforturile pentru obținerea virjoriei 
și calificarea în semifinalele compe
tiției alături de învingătoare» parti
dei TSC Berlin' (R.D.G.Ț — Spartak 
Sokolovo Praga (R.S.C.).

Sîmbătă, cu începere de la ora 
17,30, ACBB Paris va întîlni într-o- 
partidă smweală, formația Progre
sul (Catrinel Folea, Viorica Ivan, 
Mariana Jandresctr). Partida va 
avea toc în sala de la stadionul 
Republicii.

ȘTIRI EXTERNE
HOCHEIȘTII SOVIETICI ÎN CANADA 

ȘI S.U.A.

După cele două meciuri de verificare 
Susținute la Moscova în compania 
echipei Suediei, selecționata de hochei 
pe gheață a U.R.S.S. a plecat într-uii 
turneu de trei siptămîni în Canada 
$1 S.U.A. Hocheiștii sovietici vor sus
ține în total 8 îrrtî-kiiri. In primul joc, 
la Montreal, ei vor jttca în compania 
cunoscutei formații canadiene Winnipeg 
Marrons. Din rîndtd selecționa briilor 
se remarcă frații Maiorov, Ragulin, 
gtarșiiinv, Konovafento, lurzinov și 
alții.

ghi și Benvenutti. Campionul acestei 
categorii este Joey: Giardetlo, care ur
mează să-și apere titlul zilele acestea 
tn fața lui Carter. Titlul de cel mai 
bun boxer al lunii noiembrie a fost 
decernat lui Emile Griffith, campionul 
lumii la cat. semimijlocie. învingător 
înainte de limită, la Londra. în fața 
Iui Dane Charnley.

CEI MAI BUNI BOXERI 
Al ANULUI 1964

Uniunea internațională de 
'(I.B.U.) a stabilit clasamentele celor 
mai buni boxeri ai anului 1964, la 
cele 8 categorii de greutate. La cat. 
grea, primul loc este deținut de cam
pionul mondial Cassius Clay, urmat de 
șalangerul său. Sonny Liston, Floyd 
Patersson, Ernest Terelle, Zora F alley 
etc. La „mijlocie" campionul european, 
maghiarul Laszlo Papp, se află acum 
pe locul 4. înaintea italienilor Mazzln-

box

• începută încă în timpul verii, pre
gătirea patinatorilor suedezi în vede
rea competițiilor interne și internațio
nale din sezonul actual a intrat acum 
înțr-o fază superioară, aceea a con
fruntărilor pe gheață. Mîine, la Gote- 
borg, este programată deschiderea ofi
cială a „sezonului rece", printr-un con
curs de Ia care nu vor lipsi Gher
man Johansson, Karl-Oke Karlsson și 
Gherman Klaesson, tineri de la care 
se așteaptă afirmarea internațională, 
precum și veteranii sportului cu pa
tine : Beckman, Lavos, Leckman, Nil-

son, Sandler ș.a. Tn lotul patinatorilor 
suedezi și-a făcut acum apariția șî 
veteranul Ivar Nilson, care și-a între
rupt o perioadă activitatea competițio- 
tială.

Este interesant de remarcat că cei 
mai buni patinatori suedezi iau star
tul în noul sezon pe gheața patinoa
rului din Gdteborg, aceeași care în 
zilele de 30 și 31 ianuarie 1965 va 
găzdui campionatul european de pati
naj viteză. Din presa sportivă sue
deză am spicuit cîteva date privitoare 
la programul ccmpetfțional al patina-

torilor suedezi t în zilele de 16 și 17 
ianuarie 1965 campionatul Suediei, la 
Verensborg ; 9—10 ianuarie, meciul 
Suedia — Finlanda (masculin); 27—28 
februarie meciul echițrdcE feminine aie 
Suediei șl Norvegiei.

Tn mod firesc, pe agenda noastră 
privind sporturile de iarnă țările nor
dice europene se află la loc de frunte. 
După ce ne-am referit la patinatorii 
suedezi, să vedem cum se pregătesc 
și patinatorii norvegieni. In sezonul 
trecut Knut Johannesen le-a adus iubi
torilor de sport din Norvegia satis
facția cuceririi titlului de campion mon
dial, iar în trei din cele mai impor
tante competiții ale sezonului — cam
pionatul european, mondial și Jocu
rile Olimpice — patinatorii norvegieni 
au cucerit aproape jumătate (21 din 
44) din totalul medaliilor
buite. Din relatările presei 
vegiene reiese că antrenorii lotului de 
patinatori norvegieni nu sînt întrutotul 
mulțumiți de rezultatele obținute. Ei 
se pregătesc intens pentru ca în se
zonul care începe acum elevii lor să 
cbțin-ă rezultate și mai mari. Pentru 
cei maj mulți dintre așii patinajului 
din Norvegia pregătirea a început încă 
din iurta mai, cînd Uni-unea norve
giană de patinaj a alcătuit un lot com
pus din 22 de sportivi. Printre aceș
tia, campionul mondial Knut Johanne
sen, campionul Norvegiei pe 1964 Per 
Ivar Mu, Fred Meyer, NUs Aness, 
Ivar Eriksen, Alf Estvang ș.A ' - mij
locul lunii noiembrie majoritatea pa
tinatorilor fruntași ai Norvegiei aveau 
de acum „în picioare" cîte 6—7 antre
namente pe gheață, în cadrul cărora 
accentul s-a pus pe pregătirea fizică 
și nu pe viteză. Primele concursuri 
oficiale sînt programate pentru mij
locul lunii decembrie.

Și acum, în Finlanda. Aici, mai ales 
în nordul țării, iarna a Intrat pe de
plin „în drepturi", astfel incit 
localitățtte din nordul Finlandei 
și 
ale 
ce 
la probe nordice sînt programate m 
1966 la Oslo, în Finlanda se apreciază 
că sezonul 1964/1965 va fi o pregătire 
activă încordată, avînd drept scop în 
primul rînd depistarea de noi elemente 
și apoi buna pregătire a celor deja 
consacrate, în vederea viitoarelor con
fruntări. Aproape 50 de schiori și 
schioare figurează în lotul care de pe 
acum se pregătește pentru campiona
tul mondial din 1966, sub conducerea 
antrenorului principal Veil Saarinen. 
Dar, iubitorii sportului din Finlanda 
speră că încă în acest sezo-n schiorii 
finlandezi vor putea obține rezultate 
bune, în competițiile la care vor par
ticipa.

Jj
Surorile Christine și Marielle 

drept cele mai bune in anul 
Iată-le fotografiate împreună 

ționale de schi

Goitschel (Franța) 
1964 la slalom și. 

la Poiana Brașov, 
ale R.P. Romine, pe

sînt considerate de F.I.S. 
respectiv, la slalom uriaș, 

la campionatele interna- 
anul 1964

Foto : P. Romoșan

SCRISOARE DIN SOFIA

Pregătiri pentru „Cupa Dunării" la hochei
DE EA CORESPONDENTUL NOSTRU

In capitala Bulgariei va începe peste 
cîteva zile o importantă competiție de 
hochei pe gheață, cea mai mare între
cere organizată vreodată în Bulgaria : 
este vorba de cea de a treia ediție a 
turneului dotat cu „Cupa Dunării". 
Spre deosebire de edițiile anterioare, 
găzduite de orașele Belgrad și Bucu
rești, concursul de la Sofia prezintă 
noutatea că — în cadrul acestuia —

Campionatul republican de șah
(Urmare din pag. 1)

vine mai dîrză, mai plină de conți
nut.

Numai jumătate din întrlniriie de 
joi au luat sfirșit în timpul regula
mentar de joc și nu cele mai impor
tante. Au rămas întrerupte majoritatea 
partidelor dintre actualii fruntași ai cla
samentului. Florin Gheorghiu a între
rupt cu o calitate în plus în fața lui 
Gh. Mititelu, dar realizarea avantaju
lui material pare a comporta dificul
tăți, pînă în momentul cînd tînărul 
maestru va reuși să schimbe unut din 
nebunii adversarului. în schimb, na 
are probleme prea dificile V. Ciocîl
tea, cu doi pioni în plus în pșziția de 
întrerupere cu C. Partos. Neamțu are 
un pion în plus Ia Nacu, iar Soos 
deține o calitate în fața lui Pușcașu. 
Partida Șuta—Szabo pare a merge 
spre remiză.

Două partide au fost decise în pri
mele 5 ore de joc. Giinsberger l-a în
vins pe Șuteu, iar Stanciu a 
peste amenințările adversarului și ale 
crizei de timp, înscriind în fața Iui 
Bozdoghină, prima sa victorie în con
curs 1 Remize au fost partidele : Pa- 
,vlov—Reicher, Alexandrescu—Gavrilă
și Radovici—Voieulescu.

Iată și cîteva rezultate ale unor par
tide întrerupte și amînate : Șuteu— 
Soos 1—0, Pușcașu—Șuta 1—0, Miti
telu—Pușcașu */2—lft.

★
Aseară, „derbiul" rundei a 7-a, par

tida Gheorghiu — Ciocîltea, a dezamă
git în bună parte pe spectatori-. Sacri- 
ficînd incorect o- figură din deschidere, 
Ciocîltea a intrat tn grea defensivă și 
în fata atacului decisiv asupra roca
dei, declanșat de Gheorghiu, a trebuit 
să cedeze la mutarea 27.

Alte rezultate de ieri: Șuteu — 
Stanciu 0-1 (25 mutări), Szabo — Soos 
0-1 (40), Neamțu — Mitltetlu l[1—'h

(35), Reicher — Radovici —V» (30), 
Partos — Alexandrescu 1-0 (53), Ga
vrila — Șuta ‘fg— V» (31), Pușcașu— 
Gttasberger și Voieulescu — Naeti, 
întrerupte.

Tot ieri, Na cu a cedat fără joc între
rupta cu Neamțu.

în clasament continuă să conducă 
FI. Gheorghiu cu 5 panele și o între
ruptă, urmat de Neamțu 5, Stanciu 
4’/j, Soos 4 (1), Radovici 4, Mititelu, 
Giinsberger și Parton 3‘/2 (I), Rei
cher 3'/2, Voieulescu și Alexandrescu. 
3 (1), Ciocîltea 2‘/2 (2) etc.

va evalua pentru prima oară și repre
zentativa orașului Budapesta. în acest 
fel, lupta pentru cucerirea trofeului va 
deveni și mai dîrză, mai ales dacă 
avem în vedere faptul că în actualul 
sezon hocheiștii maghiari au demon
strat o formă bună, învingînd recent 
Italia cu 5—4. în ascensiune de formă 
se află și hocheiștii bulgari.

Pregătirile reprezentativei de hochei 
pe gheată a orașului Sofia se desfă
șoară sub conducerea antrenorilor P. 
Pantev și V. Kalev, ajutați de specia
listul cehoslovac Zdenek Picha. în pre
zent e cunoscut doar lotul lărgit de 
jucători din care vor fi selecționați cei 
17 cotncure»ți, care vor alcătui selecțio
nata Sofiei. Cei mai mulți dintre ho- 
clieiști fac parte din cluburile ȚSKA— 
Cerveuo Zname, Levski și Metalurg, 
echipe care în actualul sezon sînt prin
tre cele mai bune din țară. Desigur, 
echipa ȚSKA-—Cerveno Zname, de 
mai multe ori campioană republicană, 
va da selecționatei orașului Sofia cel 
tnai mare număr de jucători. în ac
tualul campionat, care a început în 
prima jumătate a lunii noiembrie, mi
litarii au demonstrat o formă foarte 
bună,

fată 
lărgit,

cîștigînd toate partidete.
de altfel componența Iotului 

cei mai mulți dintre hocheiști

fiind bine cunoscuți și publicului 
bucureștean : portari : Kirilov (ȚSKA—- 
Cerveno Znaine), Iliev, Haratampiev 
(Levski) ; fundași : Ioncev, Ciomakov, 
Antov (ȚSKA—Cerveno Zname), Mi
hailov, Nikolov (Levski), Filipov (Me- 
talurg) : atacanți: Varvarian, Baeiva- 
rov, Elmov (ȚSKA-Cerveno Zname), 
Folianski, Kalev, Mihailov, Topalski 
(Metalurg), Botev, Iankov (I,evski), 
Glierasimov (Akademik), Nedialkov, 
L.eșev (Slavia). Definitivarea lotului 
„de 17“ va avea loc după disputarea 
a trei partide de verificare, progra
mate în zilele următoare în compania 
unor echipe bulgare de club.

Meciurile din cadrul turneului „Cu
pa Dunării" se vor desfășura în zilele 
de 17—20 decembrie pe patinoarul 
artificial „Drujba", de lîngă stadionul 
„Vasil Levski".

Comitetul de organizare a întoemit 
următorul program de desfășurare a 
competiției : 17 decembrie : Sofia'—
Belgrad ; 18 decembrie: București— 
Budapesta ; 19 decembrie : Sofia—Bu
dapesta și București—Belgrad ; 20 de
cembrie : Budapesta—Belgrad și So
fia—București.

TOMA HR1STOV

K<

trecut

airi- 
nof-

în 
au 

avut loc primele concursuri
schiorilor finlandezi. Deoare-

campionatele mondiale de schi

Pe scurt
• în turneul internațional de șah 

de la Baku s-au desfășurat partickh 
din runda a 10-a. Iată rezultatele; 
Baghirov (U.R.S.S.) a câștigat la 
Țvetkov (R. P. Bulgaria), Lilienta 
(U.R.S.S.) la Adamski (R. P. Polo
nă), Listengarten (U.R.S.S la Ilos 
kins (Anglia), Partida Ranar (Iugo 
slavia) — HalibebiM (U.R.S.S.) s-t 
încheiat remiză. Resrul partidelor s-ai 
întrerupt. Tn clasament conduce Nej 
metdinov (U.R.S.S.) cu 6J> puncte.

• Pe . ___________
disputat tradiționalul meci de rugb 
dintre reprezentativele unioersitățito. 
Oxford și Cambridge. Studenții de li 
Oxford au repurtat victoria cu scoru 
de 19—6 (8—6).

stadionul „Twickenham" s-i

BENFICA LISABONA
IN „SFERTURI"

„C.C.E." a fost desemnată a 7-aTn
echipă în sferturile de finală. Aceasta 
esfe Benfica Lisabona, care în meci 
revanșă a surclasat formația elvețiană 
Chaux de Fonds (5—0). Ultima echipă 
calificată în „sferturi" va fi cunoscută 
la 16' decembrie, după partida Ander- 
leeht — Liverpool (în tur 0—3), iar 
cu o zi mai tîrziu vom cunoaște par
tidele din sferturi, în urma tragerii 
la sorți, care va avea loc la Viena.

a obținut de asemenea calificarea, prin 
victoriile repurtate asupra echipei Ber- 
sclioot (2—0 și 1—0). Tn meciuri ur
mător, Bilbao' va juca cu Dunfermline.

ECHIPA GRECIEI DIN NOU 
ÎNVINGĂTOARE

S-AU ÎNCHEIAT JOCURILE 
DIN „OPTIMILE" CUPEI ORAȘELOR 

TIRGURi -

Ultimele jocuri cfirr „optimile" C.O.T. 
s-au consumat în această săptămînă. 
Tn meci revanșă, F.C. Liege a dispus 
cu 2—0 de D.O.S. Utrecht. în primul 
joc echipa belgiană câștigase tot cu 
2—0, calif i-cîndu-se pentru turul ur
mător, în care va întîlni formația spa
niolă Atletico Madrid. F. C. Bilbao

Tn preliminariile campionatului mon
dial (grupa a Vll-a) echipa Greciei a 
mai obținut o victorie. De data aceasta, 
grecii au învins pe teren propriu pe 
galezi cu 2—0.

Iată, de altfel
1. Grecia
2. Danemarca
3. U.R.S.S.
4. Țara Galilor
Tn acest 

nu se va 
preliminar.

dasa meniul gruoei._ _ ---------4
2
0
0

grupa de mai sus 
mai desfășura nici un
an, în

ALTE ȘTIRI

0 0 
0 1 
o o
0 2

6:2 
3:4
0:0
0:3

joc

• Ți.nînd seama de declarația 
trenorului Helenio Herrera și de 
ten sa campanie publicitară făcută în

an- 
in-

presa italiană că meciul amical In- 
ternazionaie — Atletico Madrid se va 
juca fără regula ofsaidului, numeroase 
posturi de radio din străinătate au 
transmis marți știrea despre jocul res
pectiv în acest sens. Aflăm însă că, 
in ultimul moment, F.I.F.A. a interzis 
această „experiență" și jocul s-a des
fășurat conform regulilor în vigoare.

• într-irn meci amical desfășurat 
în Berlinul occidental echipa selecțio
nată a R. P. Bulgaria a învins cu 
scorul de 3—0 (0—0) echipa Borussia.

• în campionatul belgian continuă 
să conducă Anderlecht. care în ultima 
etapă a cîștigat cu 3—1, în deplasare, 
în fața echipei Union- St. GiWoise. 
rezultate: La 
ges 1—1, F. 
0-1, F. C. 
3—3, Daring 
«en 
Berchem Sport I—1, Lierse 
Diest 0—1. Clasament:
20 p din 10 jocuri. Standard 17 p 
(11 jocuri), Lierse șl St. Trond — cîte 
13 p (li).

• Pe patinoarul artificial din ora 
șui Erfurt echipa selecționată secund: 
de hochei pe gheață a R. D. German 
a învins cu scorul de 8—1 (1—1 
2—0; 5—0) echipa R. P, Ungare.

• Au continuat meciurile perttr,
„Cupa campionilor europeni" la bas 
chei, fn competiția feminină Slova 
Orbis Praga a învins la Halle c 
74—(x? (36—23) for mafia Che mie. Re. 
turul se va desfășura la Praga. Wisl 
Cracovia a întrecut cu 62—41 (19 
10) pe Standard Liege. La masculii 
Villeurbanne (Franța) a dispus c 
74—66 (36—22) de Central Lorrdri 
în meciul de la Viena, S.R. Handel 
inoins cu 76—63 (36—36) pe Chemi 
Halle (R.D.G.).

Alte 
Gantoise — C. S. Bru- 
C. Liege — Standard 
Bruges — Saint Trond 

„ — Tilleflr 0—0, Beerin- 
Beerschot 4—0, Antwerp — 

‘ — F. C.
Anderlecht

• Campionatul unional de șah ; 
sindicatelor a continuat ctt desfăși 
rarea rundei a 6-a. Petrosian a cîșt 
gat Ia Platonov și Sofovfev la Lrbei 
zov. Partidele Boleslavski — Cești a ko- 
Ilivițki — Taimanov, Polugaevski - 
Nei și Gipsiis — Mnațakanîan s-a 
încheiat remiză. In clasament condi 
ce Gipsiis cu 4,5 puncte, urmat c 
Petrosian cu 4 puncte.

• Leningrad s-a disputat meci: 
internațional de box dintre setecfioni 
tele orașelor Leningrad și Hambar 
Gazdele au obținut o categorică oi 
torie cu scorul de 18—0.
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