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Să extindem 
pregătirile

ZILELOR posomorite de toamnă
le vor lua, foarte curînd, locul 

zilele aspre de iarnă cu geruri ți 
viscole dar ți cu.... zăpada abun
dentă, așteptată cu atita nerăbdare 
de miile de tineri iubitori ai spor
turilor de iarnă. Spre deosebire de 
vremea cînd apropierea iernii în
semna, de fapt, întreruperea acti
vității la multe discipline sportive, 
în acest an, mai mult decît oricînd, 
colectivele noastre sportive se 
pregătesc cu intensitate pentru a 
putea desfășura, în lunile de iarnă, 
o cît mai rodnică activitate. Nenu
măratele vești sosite din întreaga 
țară vorbesc despre diferitele ame
najări de baze sportive de iarnă în 
orașe ca Timișoara. Cluj, Ba a 
Mare, Arad, Oradea etc., despre 
permanenta preocupare p.ntru pre
gătirea din vreme a echipamentului 
și materialului sportiv, manifestată 
de colectivele sportive din Cia’ați, 
Iași, Reșița. Tg. Mureș, ca și de 
colectivele sportive sătești din re
giunile Suceava, Pitești, etc. Pre
tutindeni s-au luat, de asemenea, 
măsuri menite să ducă la întări- | 
rea secțiilor pe ramură de sport, la I 
continuarea activității pe lin a com
plexului G.M.A., la întărirea mun
cii organizatorice.

In acest an trebuie ficut totul 
pentru a se asigura și continuita
tea în activitatea competițională, 
ca principal mijloc de pregătire dar 
și de mobilizare a maselor de tine
ret în practicarea diferi elor ramuri 
sportive. Angrenarea maselor largi 
de oameni ai muncii în activitatea 
continuă pe tot timpul iernii, cu
prinderea acestora în concursurile 
organizate la sporturile de iarnă și 
crearea unei baze materiale cores- 1 
punzătoare, iată principalele sarcini 
ce stau în fața activiștilor sportivi, 1 
acum în pragul iernii.

Eirește că î l asemenea condiții | 
apare evidentă necesitatea extin
derii necontenite a pregătirilor pen- 1 
tru lunile de iarnă, a folosirii tutu- 1 
ror mijloacelor pentru a se asigura ! 
realizarea acestor importante sar- , 
cini. I

Și începutul trebuie făcut prin ; 
aplicarea practică a tuturor învăță- ! 
mintelor ce au putut fi trase din ' 
experiența anilor treculi, din lipsa- ■ 
rile manifestate atunci. Au fost ini- I 
țiate, mai în fiecare an, acțiuni din ! 
cele mai frumoase, îmbrățișate cu l 
căldură de masele de sportivi, dar . 
care mi pretutindeni au fost înțe
lese și sprijinite. Centrele de an
trenament la schi, organizate de 
C.C.S. ca și centrele mobile, orga
nizate în raioane cu sprijinul org a
nelor locale, n-au fost folosite peste 
tot ca unul din cele mai eficace 
mijloace de mobilizare a tineretu
lui In practicarea schiului, sport 
atît de frumos și cu un vădit ca
racter aplicativ utilitar. In unele 
regiuni, cum sînt Ploești, Suceava, 
lași, etc., pregătirile pentru iarnă 
au avut în anii trecuți, un carac
ter izolat, inițiativele atît de pre-

Dinamo (Moscova) învingătoare in Elveția
ZURICH (Agerpres). — TASS 

transmite:
La 11 noiembrie, echipa sovietică 

de fotbal „Dinamo" .Moscova a 
susținut primul său meci în Elve
ția, întîlnind pe stadionul Hard- 
tu m din Zu-lch o puternică selec
ționată alcătuită din cele mai bune

tot mai mult
de iarnă
țioase ale multor sportivi din sa
tele acestor regiuni n-au fost ex
tinse și popularizate. De asemenea, 
trebuie arătat că în unele orașe. 
Sibiu, Bîrlad, Bacău, nu s-a pus 
accentul cuvenit pe organizarea de 
concursuri locale, etc.

Sînt, desigur, doar cîteva din pro
blemele care nu trebuiesc uitate, 
acum, în toiul pregătirilor pentru 
lunile de iarnă.

In organizarea și desfășurarea 
activității în această perioadă, un 
rol important revine instructorilor 
sportivi care, cu sprijinul organi
zațiilor U.T.M.. vor trebui să fie 
instructați și seminarizați. Munca 
de cunoaștere a stadiului în care 
se găsesc pregătirile pentru iarnă, 
în fiecare colectiv sportiv, trebuie 
să fie înțeleasă nu numai ca un 
control ci, în primul rînd, ca un 
principal mijloc de cunoaștere a 
posibilităților de planificare a 
muncii sportive, a bazelor, a ca
drelor tehnice, a întregii activități 
competiționale. Aceasta va duce, 
fără îndoială, la evitarea perioade
lor de inactivitate sau, dimpotrivă, 
la cele de supraaglomerare în or
ganizarea de competiții.

Coordonarea, îndrumarea și con
ducerea activității din cadrul dife
ritelor discipline sportive de iarnă 
trebuie să constituie preocuparea 
centrală a comisiilor regionale și 
raionale pe ramură de sport, care 
au datoria să pornească mai cura
jos la inițierea ți organizarea de 
concursuri și competiții cu carac
ter local, întreceri intercofective 
sau întreceri între cercuri sportive. 
Comisiilor locale pe ramură de 
sport le revine principala sarcină 
de a organiza pe diferitele disci
pline întreaga activitate a celor 
care au îndrăgit, schiul, hocheiul, pa
tinajul, bobul etc.

Bineînțeles aceeași grijă trebuie 
acordată activității la toate spor
turile, luptîndu-se cu hotărîre îm
potriva tendințelor de a lăsa de 
acum voleiul, gimnastica, baschetul 
etc. pe un plan cu totul secundar 
și de a se ocupa numai de schi.

In general, întreaga muncă de 
pregătire a activității pentru lunile 
de iarnă trebuie să cointereseze nu 
numai activiștii colectivelor spor
tive ci și toți ceilalți activiști cu 
sarcini pe linie sportivă și în deo
sebi activiștii organizațiilor U.T.M., 
al căror sprijin trebuie să fie cît 
mai puternic

Coordonarea muncii, justa folo
sire a resurselor materiale, re
partizarea judicioasă a cadrelor 
tehnice, sprijinul reciproc Intre toa
te verigile mișcării sportive, orga
nizarea unui număr cît mai mare 
de concursuri locale, vor însemna 0 
prețioasă contribuție la ridicarea ni
velului general al măiestriei în 
sporturile de iarnă, la sporirea con
siderabilă a numărului celor care 
vor să se întreacă pe pîrtiile de 
schi sau bob, pe patinoare, în con
cursurile de patinaj sau hochei.

evhipe elvețiene : „Grasshoppers" și 
„Lausanne Sport".

Fotbaliștii sovietici au desfășurat 
un joc excelent, intr-un ritm foar
te rapid, obținînd victoria cu sco
rul de 4—0.

La 14 noiembrie, „Dinamo" Mos
cova va susține o nouă întilnire, 
în orâșul Lausanne.

TREI UTEMIȘTI
Ion Neacșu Constantin Jeles și 

Ion Foibert. Nume bine cunoscute 
de muncitorii fabricii „Cauciucul 
Quadrat" din Capitală. Trei vred
nici utemiști, care, afît în produc
ție, cît și pe terenul de sport, ob
țin rezultate frumoase, se stră
duiesc să fie întotdeauna printre 
primii, să facă cinste tovarășilor 
lor de muncă.

Primul are doar 20 de ani și îi 
poți citi în privii! hotărîrea cu 
care își duce ia bun sfîrșit sarci
nile. Lucrează la serviciul labora
tor al întreprinderii, unde reali
zează depășiri de 140%. In timpul 
liber practică hocheiul pe iarbă, 
contribuind și el la succesele e- 
chipei colectivului Flamura roșie, 
care, după cum se șt’e este prin
tre fruntașele campionatului orășe
nesc.

Constantin Jeles este mai în 
vîrstă. Are 29 de ani. Dar, același 
entuziasm tn muncă îl caracteri
zează și pe el. pentru că la sec
ția mecanică, acolo unde munce
ște zi de zi, Constantin Jeles re
duce timpii de reparație la ma- 
șini cu 90 la sută, culegînd bine
meritase succese în producție. In 
sport are o pasiune: fotbalul. El ț 
luptă cu toate forțele sale în e-

întâlnirea internațională de box 
Dinamo — Spartac Soția

Joi 18 noiembrie, in Sala Spor
turilor de la Floreasca, reprezen
tativa de box a asociației Dinamo 
va intîlni puternica echipă Spar- 
lac din So.'ia. Această întilnire 
stimește un viu interes, deoarece

Noi maeștri ai sportului in U. R.S.S.
MOSCOVA, (Agerpres). — TASS 

transmite:
Comitetul pentru cultură fizică 

și sport de pe lingă Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S. a decernat ti
tlul de maestru al sportului unui 
grup de sportivi din Moscova. 
Printre aceștia se află — Gromov, 
lăcătuș de la uzin3 „Secera și 
ciocanul", membru al asociației 
sportive „Metallurg". Gromov a 
cucerit în repetate rînduri titlul de

Ieri s-a întors de la Belgrad 
delegația sportivilor romîni care 
au participat la campionatele in
ternaționale de tenis de masă ale 
Iugoslaviei După cum se știe, 
maestra emerită a sportului, cam
pioana mondială Angelica Rozea- 
nu, a ob(inut o nouă performantă 
de valoare, cucerind titlul de cam
pioană internațională de tenis de 
masă a Iugoslaviei. In finala 
probei, Angelica Rozeanu a în
vins-o cu ușurinfă (3-0) pe cunos
cuta jucătoare engleză Rosalinde 
Rowe. In cadrul întrecerilor care 
au avut loc la Belgrad, o excelen
tă comportare a avut și tînăra 
noastră jucătoare Ella Zeller, care 
a invins-o pe valoroasa jucătoare 
austriacă Linda Wertl și a pier
dut la limită in fa(a lui R. Rowe.

!n fotografie, sportivii noștri la 
sosirea tn gara de nord. 

chipa de fotbal Flamura roșie 
„Cauciucul Quadrat", pentru un 
loc cît mai bun în campionatul o- 
rășenesc.

De aceeași putere de muncă dă 
dovadă și cel de al treilea dintre 
utemiștii noștri, și anume Ion Fot- 
bert. La secția valțuri calandre el 
se poate mîndri cu un succes de
osebit: o depășire a normei de 170 
la sută. Și trebuie să spunem că 
utemiștii din secție apreciind con
știinciozitatea în muncă și price
perea tînărului lor Foibert, l-au 
ales secretar al organizației U.T.M. 
Cu drag se avîntă el și în în
trecerea sportivă, unde activează 
cu multă rîvnă, alături de tova
rășul său Jeles, în echipa de 
fotbal.

Trei utemiști. Trei exemple vred
nice pentru sportivii fabricii „Cau
ciucul Quadrat". Alături de ei și’ 
stimulați de pilda lor, boxerul Aurel 
Croitoru, fotbaliștii Adam Miha- 
lache și Marin Popa, atleta Flo- 
rica Sandu. arbitrul de baschet 
Stelian Mașek, țin pasul pe un 
drum rodnic în succese în muncă 
și în «sport.

GEORGETA NASTASE 
corespondent

in formația oaspe sînt o serie din
tre ce! mai buni boxeri din R.P. 
Bulgaria, tn frunte cu cunoscutul 
campion al țării vecine^ Petar 
Spasov. Wii'' 

campion al U.R.S.S. la sportul go- 
rodki. Titlul de maestru al sportu
lui a fost decernat de asemenea 
cicliștilor Arseniev, Mihailin și 
Naumov, studențj la Institutul ener
getic din Moscova, studentului Gar- 
bacev de la Institutul de aviație 
din Moscova și altora.

In prezent, la Moscova există a- 
proximativ 2.500 sportivi distinși 
cu titlul „Maestru al sportului al 
U.R.S.S.".

I

Din țările 
de democrație populară
SE CONSTRUIEȘTE UN PALAT 

AL CULTURII LA SOFIA
1

In capitala Republicii Populare 
Bulgaria se coinstruiește înR-un 
ritm rapid noua clădire a Pala
tului Cu'tirii. Colectivul care lu
crează la această construcție luptă 
să termine construcția într-un timp 
cît mai scurt. Palatul Culturii se 
află în apropierea stadionului „Va- 
sil Levski" și ocupa o suprafață 
de 2.200 metri patrați. Stadionul 
„Vasil Levski" și monumentala 
clădire a Palatului Culturii vor fi 
unite printr-o alee 1 rgă La poar
ta de intrare în palat ’.or fi insta
late sculpturi pe teme sportive. Aici 
va fi const'u’t un bazin acoperit 
destinat diferitelor concursuri de 
amploare. La etajul patr-i al clă
dirii vor fi amenajate săli de gim
nastică, atletism. Tot în palat , vor 
fi amenajate săli pent‘n șah, box, 
scrimă, cabinete medicale, cabinete 
de cercetări șt'ințifiee în domeniul 
culturii fizice și sportului, cabi
nete pentru alpinism si turism.

NOI MAEȘTRI Al SPORTULUI 
TN R.P. POLONĂ

De curînd, președintele comite-' 
tului pentru cultură fizică și sport 
din R.P. Polonă. Vladimir Reczek, 
a înmînat celor mai buni sportivi 
polonezi medalia „Pentru merite 
excepționale în sport". Medalia de 
aur a fost conferită campionului 
european la aruncarea suliței Janus 
Sidlo. Medalii, de argint au primit 
atletul Jvanski și canotorul Theoi 
dor Kocerka. Medalii de bronz aii 
primit atleții Rut, Lerczak și Peske.

UN NOU STADION DE IARNA 
IN R. CEHOSLOVACA

OPAVA. — Zilele trecute au fost 
terminate în orașul Opava lucră
rile de construcție a stadionului de 
iarnă din localitate. Noul stadion 
de iarnă din Opava are o capac!-: 
tate de 5.000 de locuri și va da 
"osibilifăți largi de dezvoltare spor
turilor de iarnă în regiunea de 
nord a Moraviei. Acesta este cel 
de al 13-lea stadion de iarnă din 
R. Cehoslovacă.
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Mai multă grijă 
la fabricarea insignelor 

8. M. A.!
Din an in an, activitatea 

complexului sportiv G.M-A. cu
noaște noi și valoroase succese 
la orașe și sate. Pe stadioane, 
pe orice teren de sport, poți 
întilni aproape în fiecare zi nu
meroși tineri și vîrstnici care, 
sub îndrumarea atentă a antre
norilor și instructorilor spor
tivi. se pregătesc cu însuflețire 
tentru trecerea normelor G.M.A.

Tojf iceștia, mii și mii la nu- ) 
măr, A' care luni de zile se 
antrenează cu regularitate, pînă 
cînd pregătirea lor tehnică și 
fizică multilaterală le va per
mite prezentatei in fața comi
siei de control, au dorința fier- 
birpe de a deveni cit mai cu- 
rînd purtători ai insignei
F. G.M.A. sau G.M.A. Dar, după
trecerea cu succes a acestui 
ultim examen, aspiranții G.M.A. 
care sint declarați purtători, au
cam mult de furcă în încercarea
lor de a-și păstra insigna în 
bune condiții. Desigur, fiecare 
dintre noii purtători dorește să 
poarte, pe pieptul lui, în fie
care zi, insigna G.M.A. lată 
însă că, după ce o mută de
cîteva ori de pe o haină pe
alta, purtătorul respectiv des
coperă într-o bună zi că a 
pierdut insigna.. Motivul este 
felul defectuos în care sînt fa-

. bricate insignele de către între
prinderea I.P.M.S. Arad, în spe
cial în cea ce privește lipirea 
acelor de pe spatele insignei. 
Și este bine cunoscut faptul că 
acei sportivi care și-au pier
dut insigna nu vor putea primi 
cu ușurință un alt exemplar.

întrebăm pe această cale fo
rurile respective, care răspund 
de f ibricarea insignelor G.M.A., 
dacă socotesc că este just ca 
un sportiv care s-a pregătit cu 
seriozitate atita vreme pe te- 
renurite de sport, să aibă as
tăzi „bucuria" de a fi purtător
G. M.A. doar numai cîteva zile?

Este oare aceasta răsplata 
cea mai justă a tinerilor șf 
tinerelor care și-au trecut toate 
nor*” '<» cnmolexului G.M A. ?

N<yi baze sportive
-*a că us. . i a ușor 

să construiești o bază sportivă pe 
dealurile stîncoase de la Niculițel 
(raionul Tulcea). Dar, atunci cînd 
iubești sportul dm tot sufletul, cînd 
6e simte nevoia unei baize sportive, 
pornești la lucru cu toată hotă- 
tirea. Așa s-a intimplat la Niculi- 
țel. Elevii școlii din comună au 
reușit ca numai in cîteva zile de 
muncă voluntară să amenajeze un 
teren de volei de toată frumusețea. 
Conduși cu pricepere de profesorul 
Vasile Popa, elevii au lucrat cile 
5—6 ore pe zi. Printre cei care 
s-au evidențiat pentru felul în> care 
au muncit se află elevii fruntași 
la învățătură: Ion Tudor, Dumitru 
Popa, Petre Cerserabat, Valerig Ca
ra stei an și Florica Am za. Acum, pe 
terenul de volei am loc frumoase 
întreceri sportive. Cu toată toamna 
tirzie, zilele simt încă frumoase la 
Niculițel. Și acest lucru îi bucură 
mult pe elevii școlii, ca șt pe să
tenii din Niculițel, care-și pot con
tinua antrenamentele și întîlnirile 
de volei pe terenul construit cu a- 
■tîta rîvnă de cei mai tineri locui
tori ai satului. Dar nici venirea 
iernii nu va face să înceteze acti
vitatea de pe acest teren. El va 
putea fi transformat în patinoar și, 
astfel, cei din Niculițel vor putea 
practica in cele mai bune condi- 
țiuni patinajul, unul din cele mai 
frumoase sporturi de iarnă.

GH. ȘTEFANESCU, 
V. PALADESCU 
corespondenți

ta Negoîeștl sportul și-a făcut multi prieteni
Mare a lost bucuria țăranilor 

muncitori din comuna Negoi ești 
cind echipa lor de fotbal a ter
minat victorioasă cu 3-1 la Bucu
rești, chiar în fața primei clasate, 
din campionatul regional Flacăra 
Petrol. Deși au trecut multe zile 
de la terminarea campionatului, ei 
își amintesc și acum cu aceeași bu
curie, de victoria Recoltei din Ne- 
goiești. Cine și cum a înscris, cum 
a jucat fiecare dintre cei 11, cine 
și cum a arbitrat, unde s-a dispu
tat jocul, toate amănuntele acestui 
joc le cunoaște fiecare suporter al 
echipei caire, desigur, nu a lipsit 
de pe terenul C.C.S., unde s-a des
fășurat meciul.

A mai obținut Recolta Negoiești 
rezultate frumoase și în fața altor 
echipe, cum ar fi Metalul „Matyas 
Raikosi", Metalul Oltenița, Dinamo 
Oltenița, dar nici unul dintre ele 
nu a stârnit atîta vîlvă, nici unul 
dintre aceste rezultate nu a produs 
aiîta bucurie ca succesul obținut 
în fața Flăcării Petrol. Trei 
sate în jur s-a dus vestea despre 
victoria obținută la București de 
fotbaliștii din Ne go iești. Și de 
unde pînă atunci, la meciurile care 
se disputau în comună asistau de 
obicei 3—400 de oameni, acum, te
renul din fata gospodăriei de stat 
a devenit neîncăpător. Vin să pri
vească cum joacă flăcăii din Ne
goiești nu numai cei din comună, 
ci și dim satele alăturate, Budești, 
Vasllați, Mostești. S-ar putea spu
ne că odată cu victoria asupra 
echipei bucureștene fotbaliștii din 
Negoiești au cucerit și foarte ipulțj 
spectatori. Deseori, aceștia ridică 
moralul echipei sau constituie fac
torul hotărîtor al victoriei...

Foarte mulți dintre cititorii ace
stor rîmdurî fac desigur, cunoștință 
pentru prima oară cu fotbaliștii de 
la Recolta-Negoiești, care activează 
în prima serie a campionatului re
giunii București. Sînt tineri mun
citori de la G.A.S. Negoiești, țărani 
muncitori oare au dovedit aptitu
dini deosebite pentru această ra
mură sportivă. V. Lefter, Nicolae 
Bădoi, Dumitru Constantin, Emil 
David. sînt printre primii cane au

Din activitatea consHIor regionale sportive ale asociațiilor
Voința — Regiunea Autonomă Maghiară Recolta — Regiunea Craiova

Nu de mult, consiliul regional 
sportiv al asociației Voința a orga
nizat „săptămîna G.M.A.", cu pri
lejul căreia sportivii din Regiunea 
Autonomă Maghiară și-au trecut 
peste 700 de norme, 59 dintre ei 
reușind să cucerească insigna. In

mod deosebit s-au evidențiat colectivele sportive 
din Odorhei, Sf. Gheorghe, Reghin. Ultima perioadă 
de muncă a prilejuit consiliului regional sportiv 
Voința și alte frumoase realizări. Astfel, au fost 
organizate schimburi de experiență intre diferite 
colective și cercuri sportive, Întreceri între brigă
zile sportive de producție, conferințe educative 

etc.

Printre numeroasele acțiuni ini. 
țiate de consiliul regional sportiv 
Craiova al asociației Recolta, ’se 
pot număra și conoursurile de tir 
și șah organizate în orașele Cara
cal și Balș. La întreceri au luat 
parte numeroși fruntași în sport și 

agricole de toamnă. Mulți dintre

In întrecerea sportivă lansată încă de la înce
putul anului de asociația Voința, Consiliul regio
nal sportiv din Regiunea Autonomă Maghiară al 
acestei asociații s-a clasat pe primul loc, obținînd 
drapelul de regiune fruntașă pe asociație.

Cele mai frumoase succese sînt însă cele do- 
bîndite în munca de îndeplinire a angajamentelor 
anuale. Trebuie spus mai întîi că aceste angaja
mente au fost îndeplinite încă de la 1 octombrie.

In prezent, angajamentele la „sportivi persoane 
fizice" este depășit cu 273 la sută, la „sportivi 
clasificați" cu 289 la sută, la „purtători de in- 
signă‘- gradul I cu 123 la sută, la gradul II cu 
280 la sută, la „amenajări de baze sportive" cu 
500 la sută etc.

La toate aceste frumoase realizări trebuie adău
gată desigur și rodnica muncă de îndrumare și- 
sprijinire a colectivelor sportive Voința din re
giune, preocuparea pentru ca, în fiecare din aceste 
organizații sportive, oain nii muncii să aibă la 
dispoziție condițiile necesare pentru practicarea 
sportului.

IOAN PAUȘ 
corespondent

în muncile
ei au realizat chiar performanțe destul de bune. 
Astfel, tînărul C. Florescu de la Recolta- 
Balș, a realizat la tir 85 puncte (țin 100 
posibile, iar. P. Stănculescu de la Reeolta-Caracal 
77 de puncte. La șah, victoria i-a revenit tehni
cianului Eugen Nistorescu de la Centrul Mecanic 
Caracal, dar rezultate frumoase au obținut și 
I. Diaconescu de la Recolta-Balș, Virginia Con- 
stantinescu de la același colectiv și Elena Nicu- 
lescu de la Recolta-Corabia.

Tot în cadrul acestor acțiuni a fost organizat 
la Craiova și un concurs de trîntă, la care au 
asistat peste 400 de spectatori. Cei mai buni s-au 
dovedit a fi sportivii echipei Recolta-Boureni, ra
ionul Băilești, urmați de cei de la Recotta-Tg. Jiu 
șl Recolta-Corabia. - •

Printre celelalte competiții organizate de consi
liul regional sportiv Recolta-Craiova, de un fru
mos succes s-au bucurat și întrecerile feminine 
de volei. Primele clasate au fost: Recolta-Celei.
raionul Corabia, Recolta-Tg. Jiu și Recolta-Filiași. ,

Iată o preocupare demnă de toată lauda, ce do
vedește că activiștii consiliului regional sportiv 
Recolta din regiunea Craiova au înțeles pe deplin 
rolul pe care-1 are activitatea competiționalâ în 
mobilizarea oamenilor muncii și în pregătirea 
sportivilor.

P. COSMULESCU 
corespondent

(Jn angajament îndeplinit
Colectiviștii Hamar Zoltan și 

Benide Carol, fruntași în muncile 
agricole de toamnă în G.A.S. Ar
cuș, sînt astăzi purtători ai insig
nei G.M.A. Colectivistul Kadar Fe
renc din Valea Crișului, care în
deplinește în fiecare zi o normă și 
jumătate la recoltatul și transpor
tul cartofilor ca și tractoristul 
fruntaș Molnar Gabor de la S.M.T. 
Sf. Gheorghe au cucerit și ei, prin
tre sute de alți aspiranți din sa
tele raionului Sf. Gheorghe, insigna
G.M.A.

Succesele obținute pe linie 
G.M.A. în raionul Sf. Gheorghe se 
datoresc muncii rodnice depuse de 
comitetul raional C.F.S., oare și-a 
îndeplinit la 1 noiembrie angaja
mentele pe întreg anul, ca și efor
turilor depuse de colectivele spor- 

format în 1953 oaza echipei de 
fotbal. Anul acesta ei au reușit să 
promoveze din campionatul raio
nal în cel regional și rezultatele 
pe care le-au obținut vin să con
firme străduința lor de a reprezen
ta cu cinste sportul din comuna lor.

Odată cu formarea consiliului 
colectivului sportiv, activitatea 
sportivă din comuna Negoiești a 
căpătat o linie nouă, iar munca a 
pornit pe un făgaș sănătos.

Cu sprijinul organizației U.T.M. 
și al direcțiunii G. A. S„ a fost 
asigurată în parte baza materială, 
echipamentul și materialele sporti
ve. Au luat. apoi ființă secții pe 
ramură de spoirt. In afară de sec
ția de fotbal, unde s-au format trei 
echipe, una în campionatul raional, 
una în campionatul regional și 
alta de juniori, au mai fost în
ființate secții de ciclism, atletism, 
volei, șah, tenis de masă.

In competițiile la care au parti
cipat, sportivii din Negoiești au 
avut o comportare frumoasă. In 
cadrul fazei raionale a Spartacha- 
dei satelor, tehnicianul veterinar 
Vasile Bădoi a cîștigat proba de 
100 m. plat. La fel, echipele de 
tenis de masă au cîștigat întrece
rile cu echipele din Budești și 
S.M.T. Curcani.

Și cicliștii au obținut rezultate 
bune. In campionatul raional, (bi
ciclete de oraș) la care au parti
cipat 7 cicliști, Stoian Colonelu, 
curelar la gospodăria de stat, a cu
cerit primul loc. In competiția ci- 
clistă organizată în cinstea zilei 
de 7 Noiembrie și-a făcut debutul 
și tractoristul Dumitru Tănase, 
fruntaș în întrecerea socialistă, care 
a luptat și a cucerit un loc de 
frunte.

Activitatea sportivă in comuna 
Negoiești progresează neîncetat 
prin munca neobosită a președin
telui consiliului colectivului sportiv, 
Petre Brezeanu.

Datorită muncii rodnice pe care 
el și consiliul colectivului o des
fășoară zi de zi, sportul în co
munal Negoiești și-a făcut mulți 
prieteni.

P. M1IIAI
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Colectivul sportiv din Pus tini ș, 
fruntaș pe raion

Pentru a putea vorbi despre cei 
din Pustiniș, raionul Timișoara, nu 
e suficient să arătăm că activita
tea sportivă merge bine și că au 
obținut drapelul de fruntași. Vom 
lăsa să vorbească oamenii.

O seară de toamnă tîrzie in sat. 
I<n sala căminului cultural din 
Pustiniș s-au adunat sportivi vîrst
nici și tineri și toți membrii colec
tivului sportiv, să asculte darea de 
seamă. Tov. Vasile Deheîeanu, res
ponsabilul organizatoric al colec
tivului sportiv, a arătat îndeplini
rea angajamentelor luate de acest 
colectiv. Astfel, — spune organiza
torul colectivului — am îndeplinit 
cu 200 la sută angajamentele pri
vind înscrierea de noi membri, cu 
100 la sută angajamentele la „pur
tători G.M.A.“, cu 400 la sută la 
„sportivi calificați", cu 200 la sută 
la „arbitri și instructori", iar la 
crosurile „1 Mai" și „7 Noiembrie" 
s-au prezentat la startul întreceri
lor sute de tineri.

In continuare, tov. Deheîeanu, a- 
rată că în sat aproape toți tinerii 
au insigna F.G.M.A. sau G.M.A. 
A luat apoi cuvîntul tov. Nicolae 
Vucajev, care a vorbit despre cei 
100 de jucători de șah, despre echi
pa de tenis de masă, care a obți

Activitatea G.M.A.
In colectivele sportive din ra

ionul Hirșova s-a desfășurat în 
ultima vreme o susținută ac- 
t’vitate în domeniul complexului 
sportiv G.M.A Consiliile colecti
velor sportive, folosind din plin 
în munca de mobilizare și ins
truire a aspiranților, toate ca
drele tehnice de care d’spun, au 
reușit să realizeze peste 500 pur
tători ai insignei G.M.A., depășind 
cu peste 20 la sută angajamentele 
luate. Noii purtători ai insignei 
G.M.A. din acest raion sînt mem
brii gospodăriei agricole colective 
din Topalul, țăranii muncitori din 
G.A.S. Stupina, tinerii de la S.M.T. 
Horia și Pantelimon. Un exemplu 

tive din raion și de largul activ 
obștesc, pentru realizarea înainte 
de termen a angajamentelor anuale 
pe întreg raionul. Succese deose
bite a,u obținut colectivele sportive 
ale Școlii medii tehnice textile, 
Școlii medii tehnice de cooperație 
și ale școlilor din sistemul Rezer
velor de Muncă, precum și colec
tivele sportive Recolta din raion.

In cadrul activului obștesc al co
mitetului raional C.F.S. au muncit 
ou mult elan instructorii sportivi 
Lictfuss Eugen (Flamura roșie), 
Ion Sima (Voința), Al. Aczel 
(Progresul), L. Szigetty (Recolta) 
și profesorii de educație fizică 
C. Benedek și Ad. Szekely.

t 
C. FINICHIU 

coresipondent 

nut lrun.^ase succese in cadrul ' 
campionatului republican, faza pe 
raion, atit la fete cît și la băieți. I 
Apoi, tov. Ștefan Lantos, instruc-I 
torul voluntar al raionului Tirni-1 
șoara a vorbit despre sprijinul pe; 
care colectivul l-a primit din partea; 
gospodăriei agricole colective „Ber- 
nath Andrei", gospodăriei agricolei 
de stat și cooperativei. Dar, în 
această ședință, așa cum e și firesc, 
nu s-a vorbit numai despre reali-F; 
zări. S-au pus în discuție și anu
mite lipsuri, atitudini neprincipiale- 
manifestate de unii jucători de fot-1 
bal. Jucătorul de fotbal Nicolae: 
Vîlcăteanu, căpitanul echipei, al 
arătat la adunarea generală că e 
vinovat de lipsurile echipei de fot-| 
bal, făcîmdu-și o severă autocritică 
și luindu-și angajamentul să fief 
un exemplu de disciplină pentru 
colectivul de care răspunde. Adu- 
narea< generală l-a reales în una
nimitate ca președinte pe tov. N. 
Patroneatu, iar sportivii și-aiu luat 
angajamentul să sprijine primtr-o 
susținută activitate noul consiliu ( 
ales al colectivului din Pustiniș, 
pentru a păstra mai departe stea
gul de colectiv sportiv fruntaș.

(De la suhredacț'a noq^tră) • _

in raionul Hirșova
în această privință îl constituie! 
electricianul Aurel Mindruț frun
taș în întrecerea socialistă la 
G.A.S. Stupina care, pe l'ngă 
faptul că a cucerit insigna G.M.A.. 
gradul I, a mobilizat și pe ceilalți; 
tineri din colectivul sportiv al 
G.A.S. în vederea trecerii norme
lor.

Nu putem spune același lucru' 
despre muncitorii pescari din a- 
ceastă localitate care desfășoară o; 
slabă activitate pe linia com
plexului G.M.A. Vinovat de acea
stă stare de lucruri este. în pri
mul rînd, tov. Constantin Marines
cu, responsabilul sportiv,

Se pregătesc pentru iarnă
Apropierea iernii înseamnă 

pentru consiliul sportiv regio
nal al asociației ca și pentru 
ori care altă organizație spor
tivă o perioadă de muncă in
tensă, în oare trebuie întărită 
baza organizatorică și mate
rială a activității sportive din 
timpul lunilor de iarnă,

Un exemplu în această pri- ' 
vință îl constituie consiliul ' 
sportiv regional Știința Bucu- 1 
rești, care s-a îngrijit din vre- ’ 
me de buna pregătire a activi- , 
tățij sportive de iarnă. Activi- ' 
tatea pe acest tărim a îmbrăți
șat încă de la început două as
pecte principale. Primul este 
acela al preocupării pentru re
pararea echipamentului și ma- . 
termalelor sportive, iar cel de 
al doilea este temeinica pregă
tire a întregii activități spor- - 
tive pe această perioadă.

Controlînd îndeaproape felul 
in care colectivele sportive Ști
ința din București își pregătesc 
echipamentul și materialele spor- . 
tive de iarnă, consiliul sportiv 
regional Știința București s-a 
preocupat în același timp și de 
justa planifica re a tuturor ba- , 
zelor sale sportive, pentru ca . 
ele să fie cit mai bine folosite.

In planul de muncă al con
siliului sportiv regionali este ■ 
prevăzut ca, în timpul lunilor 
de iarnă, 5.000 de studenți și ț 
salariați dim învățământ să-și 
treacă norma de schi din ca
drul complexului G. M. A. De 
asemenea, tot în timpul lunilor 
de iarnă, consiliul sportiv re- . 
gional Știința București va or- ? 
ganiza o serie de competiții , 
sportive la care vor participa 
numeroși membri ai asociației. .

Fruntașe în campania pregă
tirilor de iarnă s-au dovedit a 
fi colectivele sportive Știința j 
Instituitul Politehnic, Construe- : 
ții, Institutul Pedagogic și Uni- ■. 
versitatea C. I. Pairhon.

STAN TUDOR 
corespondent



adimhlea amtisnlm* ventrale
Box

Zilele acestea, biroul , comisiei 
centrale de box s-a întrunit într-o 
importantă ședință. Primul punct 
al ordinei de zi, a fost discutarea 
activității comisiei centrale de box 
pe anii 1953—1954, precum și pre
gătirea conferinței pe țară a co
misiei, care urmează să se desfă
șoare în cursul lunii decembrie.

Luîndu-se în discuție problema 
clasificări? antrenorilor, biroul co
misiei centrale a liotărît promova
rea în categorii superioare a unor 
antrenori cu activitate merituoasă, 
printre care se numără : I. Stoiano- ț 
viei (București), Ștefan lordache i 
(București), Dumitru Câlinescw 
(București), N. Florescu (Iași), 
etc. De asemenea, au fost promo
vați în categorii superioare de cla
sificare o serie de arbitri care au 
desfășurat în ultim, vreme o ac
tivitate rodnică. Printre aceștia se 
numără D. Dimulescu (București), 
A. Andreopol (București), etc. 
Totodată, unii arbitri care au avut 
abateri au fost retrogradați (P. 
Mihelfy-Oradea, A. Kevorkian-Ga- 
lați etc).

La propunerea subcomisiei de dis
ciplină, biroul comisiei centrale de 
box și-a însușit punctul d ■ vedere 
al asociației sportive Locomotiva 
care a propus sancționarea boxeru
lui Ion Zlătaru pentru abateri grave 
și repetate. S-a hotărît de asemenea 
să se dea un prim avertisment ar
bitrului Tiuia Ogneanovici (Timi
șoara), pentru atitudine incompa
tibilă cu aceea a unui arbitru.

Biroul comisiei centrale de box 
a discutat în continuare calendarul 
intern și internațional pe anii 
1954—1955. Pentru lunile care au 

mai rămas în acest an au fost pre- , 
văzute o serie de importante în- 
tîlniri. Astfel, la 18 noiembrie, ecțlii- 
pa reprezentativă a asociației Di
namo urmează să primească, la 
București, replica puternicei echipe 
Spartac din Sofia. La 25, 28 noiem. 
brie și 7 decembrie va avea loc 
concursul triunghiular de box cu 
participarea reprezentativei asocia
țiilor sportive sindicale, C.C.A. și 
Dinamo.

Activitatea din anul 1955 va în
cepe chiar din primele zile ale lunii 
ianuarie. Astfel, de la 15 ianuarie 
va avea loc prima etapă a concursu
lui de calificare seniori. Biroul co. 
misiei centrale de box a luat de ase
menea unele măsuri privitoare la 
buna pregătire a boxerilor frun
tași.

Atletism
' AnaMzînd în ședința din 10 no
iembrie, desfășurarea etapei a Vt-a 
a campion..tului de atletism pe e- 
chipe, Biroul comisiei centrale de 
atletism apreciază că rezultatele 
obținute în această etapă sînt din
tre cele mai importante obținute 
piuă acum în desfășurarea diviziei 
de atletism.

In această etapă, maestrul spor
tului Ion Opriș a realizat în cursa 
de 110 m. garduri timpul de 14.3, 
care se situează printre primele 
p rformanțe europene și mondiale 
obținute în acest an la această 
probă.

De asemenea, au fost bătute 
două recorduri de juniori la pră
jină (cat. I-a) și triplu salt (cat. 
a Il-a), iar rezultatele obținute de 
tinerii atleți Coveianu (45,23 m. la 
disc) și Iacoveanu (53,28 m. la a

runcarea ciocanului) trebuie să-i 
încurajeze în a ridica performanțele 
lor — în probele respective — la 
nivelul performanțelor europene.

Insușindu-și crixicile aduse, sec
ția de atletism a G.C.A. a prezen
tat în campionat o echipă comple
tă, compusă din elemente tinere, 
cu perspective, care, dacă vor fi 
ajutate în prowestil de instruire, 
pot obține rezultate tot mai bune.

Biroul comisiei centrale a omo
logat rezultatele obținute în etapa 
a Vl-a, cu excepția celui din cursa 
de. 100 m. plat femei de la Oluj — 
unde rezultatele nu sînt reale— și 
cursa de 80 m. garduri de la Timi
șoara — unde cursa a fost de 88 
m. — și consideră clasamentul la 
probele respective în ordinea so
sirilor.

Biroul comisiei centrale conside
ră nejustă și ca o abatere de la dis
ciplină atitudinea avută pe teren de 
unii atleți fruntași — Soter. Zăvă. 
descti și alții — și le dă un avertis. 
mient.

Biroul comisiei centrale consideră 
nejustă atitudinea pasivă a asocia
ției Locomotiva și a colectivului 
Locomotiva Timișoara față de felul 
cum este întreținută pista de atle
tism a stadionului Locomotiva Timi- • 
șoara și a hotărît să-i ia colectivu
lui Locomotiva Timișoara dreptul de 
a organiza concursuri de atletism 1 
pe acest stadion, pînă la amena
jarea lui.

In cadrul ședinței, pe baza ra
portului prezentat de colegiul de 
antrenori, Biroul comisiei centrale a 
luat în discuție clasifioarea antre
norilor și a propus C.C.F.S. ridica, 
rea într-o categorie superioară, 
menținerea în categoria respectivă 
și retrogradarea unor antrenori.

Sancțiuni bănești 
împotriva celor care provoacă tfezordM 

la manifestațiile sportive
La unele din ultimele manifes

tații sportive au fost constatate 
acte de indisciplină din partea 
unora dintre spectatori. In timp ce 
marea majoritate a publicului înțe
lege să aibă o prezență disciplina
tă, corectă, la competițiile sportive, 
se găsesc, totuși, unii care provoacă 
dezordini, căutînd să intre fără bi
let, nerespectînd locul de pe bilet, 
sau nedînd ascultare organelor de 
ordine.

Sezisîndu-se de aceste fapte, or
ganele în drept, aplicînd art. 2 și 
8 H.C.M. Nr. 910 din 14.VI.1954, 
cu privire la paza și ordinea ob
ștească, au aplicat amenzi.

Iată, mai jos, o parte din per
soanele care au fost amendate pen
tru provocare de dezordini la dife
rite manifestații sportive :

1. — Horvat Cornel, contabil, 
str. Ilie Pintilie 24 din.Alba Iulia, 
100 lei. 2. — Oiălău Niculae, stu
dent, str. Dionisie Lupu nr. 74 
București, 25 lei. 3. — Râdulescu 
Ion strungar, Calea Grivițej nr. 262, 
București, 25 lei. 4. — Roșcov
Porfiri, croitsr particular, comuna 
Gura Ocniței. 25 lei. — 5. Stă- 
nescu Teodor, felcer, str. Polonă 
nr. 26. 50 lei 6. — Acrea ă lancu, 
mecanic, str. Mircea Vodă nr. 91, 
Călărași, 50 lei 7. — Aposto-
lescu Alexandru, actor, str. Eca- 
terina Teodoroiu nr. 12, București, 
150 lei 8 — Alionte Ștefan, ma
gazioner, str. Lucaci nr. 4, Bucu
rești, 30 lei. 9 — Belodi Nicu-
lina, casnică, str. Turturea Cără
midari nr. 114, București, 50 lei. 

S-au luat măsuri...

10.— Ciobotaru Marin, elev, Cale* 
Victoriei 11, Buc. părinții amen
dați cu 100 lei pentru lipsă de su-* 
praveghere. 11. —Coloneii: Consta»*» 
tin, frizer, str. Teleajen nr. iî 
București, 40 lei. 12. — Constantin 
Gheorghe, laborant, comuna Știr
bei Vodă, Raionul Onești, 60 leț;
13. — Ghenea Niculae, paEjr
ticutar, str. Ștefan Cepreagă nr. ț 
București, 150 lei. 14. — Dascăl* 
Ion. str. Brădetului nr. 24 Bucile 
rești 100 lei. 15. — Focșa ElenaL 
fără ocupație, str. Furnica nr. 23 
Sinaia, 100 lei. 16. — Serf
gal Mișu, student, Calea Victoria! 
nr. 214 București, 60 lei.—17. Tudor 
Anton, zugrav, str. Stăvilarului nr»- 
28, București, 100 lei. 18. —•’
Tăbîrcă Petre, grădinar, str. 9 
Mai nr. 30, comuna Ghiajna, 
București, 50 lei. 19. — Ștefan
Marin, vopsitor, str. Xenopol nr. 
8—10. București, 75 lei. 20. — 
Goldemberg Ăron, contabil, str. 
Sabinelor nr-. 57, București, 35 
lei 21. — Dumitrescu Constantin.
Ref. Tehnic, aleea Niculescunr. 12 
București, 75 lei. 22. — Niță
Zaharia, ospătar, str. Ștefan Furtu-' 
nă nr. 93, 150 lei. 23. — Panait
Ana, telefonistă, str. Vasile Lascăr 
nr, 73. București, 25 lei. 24. 
— Ghiță Vasile, desenator, str. 
Bulboieni nr. 11 București, 100 lei. 
Forgaci Vasile, fără ocupație, co
muna Iltcști. Suceava 100 lei. 26.— 
Cătănescu Victor, fără ocupație, 
comuna Cocu, raionul Vedea, 100 
lei. 27. — Vasile Gheorghe, fără 
ocupație, comuna Lișteava raionul 
Sadova, 100 lei și alții.

CĂRȚI

® A apărut, zilele aoestea, in 
Editura Cultură Fiziică și Sport, 
„Anuarul sportiv" pe 1953. Lucra
rea cuprinde campionii, recordurile 
și rezultatele obținute de sportivii 
noștri, listele celor mai bune 10 
performanțe ia atletism și înot, 
precum și rezultate, campioni și 
recorduri din U.R.S.S. și țările de 
demooraiție populară.

FILME

• Pe ecranele cinematografelor 
din Capitală vo>r rula săptămîna 
viitoare următoarele filme sportive:

„Campionii noștri" la cinema Tu
dor Vladimirescu și „Campionatul 
mondial de fotbal-Bcrna 1954“ la 
cinematografele Elina Pavel și 
Timpuri Noi (înceipînd de la 20 
noiembrie)

EXPOZIȚII

9 In localul Centrocoop din cal. 
Victoriei continuă să fie deschisă 
„Expoziția concursului de fotogra
fii turistice" inițiat de C.C.S. Ex
poziția poate fi vizitată între ore
le 9—2!

EMISIUNI RADIOFONICE

© Miercuri 17 noiembrie pe pro
gramul I în cadrul concertului de 
prînz ce va fi difuzat pe programul 
I între orele 13,15 și 14,30 se va 
transmite și Fantezie de Soloviov 
Sedoi din filmul „Campionul Bo
xului";

Joi 18 noiembrie pe programul 

I se va transmite incepînd de la 
orele 6,35 „Cîntece sportive și de 
tineret'1 ;

Iubitorilor de drumeție le reco
mandăm două lucrări inspirate de 
peisajul alpin: „Simfonia Alpilor" 
de R. Strauss (marți 16 noiem
brie pe programul I Ia 23,05) și 
Suita „Munții Apuseni" de Marțian 
Negrea (marți 16 noiembrie pe 
programul II la orele 19,30).

Antrenori, sportivi și activiști • 
sportivi, abonați-vă pentru anul 
1955 la publicațiile sportive:

CULTURA FIZICA SI SPOR r 
FOTBAL, REVISTA DE ȘAH, ■ 
SPORTUL POPULAR și STA
DION.

Abonamentele se fac la ofi- ' 
clile poștale, la factorii poștali 
și la difuzorii voluntari din în
treprinderi și instituții.

■ „Numai noi eram la așa-zisele 
concursuri, numai noi doi consti- j 
tuiam secția de n-atație a colecti
vului sportiv Flamura roșie din 
Timișoara, așa cum arăta și cari
catura de la rubrica „Din joi în 
joi" a ziarului Sportul Popular..." 

Cei criticați recunosc în acest 
fel justețea criticii noastre, dar ei 
înțeleg, totodată, să 'a măsuri 
grabnice pentru înlăturarea lipsu
rilor existente.

Astfel, pentru ca activitatea sec
ției de natație să prindă viață, în 
urma unei ședințe de temeinică a- 
naliză, a fost ales un colectiv con
dus de un responsabil, care să se 
ocupe de bunul mers al acestei ra
muri sportive.

Prima acțiune a acestui colect;v, 
a fost popularizarea înotului și în
scrierea de noi membri în secție.

■ ,,Cmd plouă la Pitești" așa 
se-intitula articolul în care comi
tetul C.F.S. al regiunii P'tești era 
criticat pentru felul cum s-au pre
gătit activiștii sportivi în vederea 
organizării etapei regionale a cro
sului „Să întîmpinăm 7 Noiem
brie".

In scrisoarea de răspuns la cri
tică, comitetul C.F S. ne relatează 
că, în ziua desemnată pentru des
fășurarea crosului, a... „plouat to
tuși" și din această cauză crosul 
nu a mai avut loc. Unii s-au su
părat... dar alții au discutat arti
colul și pînă la urmă au 
ajuns la concluzia că etapa regio
nală se putea desfășura, dacă erau 
luate d;n timp măsurile cele mai 
potrivite. Și au ajuns la această 
concluzie, după ce au citit și 
broșura scrisă de maestrul spor
tului V. Firea și Gh. Florian, inti
tulată „Crosul".

In multe d'in- colectivele noastie 
sportive poate fi observată o se
rioasă deficiență in munca spor
tivă de mase; lipsa de continui
tate. Intr-adevăr, zeci de mii de 
tineri și tinere își trec anual nor
mele G.M.A.; sure de m;i de oa
meni ai muncii participă la Spar- 
tachiada sindicală, la campionatele 
republicane de cros, la campio
natul de poliatlon G. M. A. al 
R.P.P. sau la campionatele orga
nizate de asociațiile Voința, Re
zervele de Muncă, etc. Dar, după 
ce și-au cucerit ins'gna sau după 
ce au participat la rtapa de mase 
a uneia din competițiile amintite, 
oei mai mulți dintre noii '■■portivi 
întrerup orice activitate, rămînînd 
departe de v'ața sportivă. Apoi, cu 
ocazia unei noi competiții de mase,

Un regulament care trebuie
parte din ei sînt iarăși aduși pe 
stadioane, pentru ca, din nou, după 
concurs, ei să rămînă inactiv'. In 
felul acesta, munca de angrenare 
a maselor în activitatea sportivă 
ajunge uneori să bată pasul pe loc 
deoarece la fiecare nouă compe
tiție de mase trebuie ca să încea
pă totul d'-a capo...

. .Tocmai pentru a remedia, în 
parte, această mare lipsă și pen 
tru a da celor care au participat 
vreodată la o competiție spor
tivă posibilitatea să-și continue 
activitatea, secția Cultură Fizică 
și Sport a C.C.S. a organizat în 
ultimii ani concursuri populare, 
într-o serie d’e ramuri sportive. 

Anul acesta, de puld'ă, au participat 
la concursurile populare aproape 
30.000 de oameni ai muncii, dintre 
care cei mai mulți la schi (peste 
18.000). la natație (3.429) și la ca
notaj (3.158). Trebuie evidențiate 
pentru munca depusă C.S.R.-urile 
și colectivele sportive din Regiu
nea Autonomă Maghiară, Baia 
Mare și Pitești, care au depus e- 
foriuri deosebite în organizarea 
concursurilor. Rezultatele rsu sînt 
rele, cantitativ, și dacă lucrurile ar 
sta la fel și din punct de vedere 
calitativ, am putea considera că 
anul acesta concursurile populare 
și-au atins, în oarecare măsură, 
scopul propus.

Dar, așa o fi oare? Realmente, 
concursurile populare i-au atras pe 
purtătorii de insignă G.M.A. și pe 
partic'.panții la primele etape ale 
Spartachiadei sindicale într-o acti
vitate continuă? Din păcate, nu se 
poate afirma acest lucru. In con
cursurile populare, ca și în alte 
competiții de mase care sînt orga
nizate an de an, s-a strecurat în 
multe locuri veșnicul dușman al 
dezvoltării activ'tății sportive de 
mase; formalismul. De altfel, în
suși regulamentul competiției a 
favorizat acest lucru: deși era 
vorba de o competiție inițiată în 
scopul de a-i atrage pe cei care 
au participat la O eompetiție dte 
mase în activitatea sportivă conți-

revizuit
9

G.M.A. Și atunci, în rapoartele tri
mise de unele colective către Con
siliile Sindicale Regionale, multe 
concursuri pentru trecerea norme
lor G M. A. au fost „botezate" 
concursuri populare, așa după cum 
în rapoartele înaintate comitetelor 
C.F.S. concursurile populare au 
fost denumite concursuri pentru 
trecerea normelor G.M.A. Rezulta
tul : dacă ai totaliza rapoartele, 
ai constata că în unele colective 
numărul total de concursuri orga
nizate pentru sportivii începători 
se ridică la cifre astronomice; pe 
cînd, în realitate, este vorba d'e a- 
celeași 2—3 întreceri, care au fost 
raportate însă de Fecare dată sub 
altă... „firmă".

O altă dovadă a faptului că ini
țiatorii concursurilor populare nu 
au prea multe motive să fie mul
țumiți de rezultate este felul de
zordonat în care au muncit asocia
țiile și colectivele pentru organi
zarea concursurilor pe sporturi. 
Faptul că la Arad au participat 
1912 canotori și... 57 atleți, că la 
Constanța au fost 140 de înotători, 
dar nici ur» canotor, că în regi
unea Stalin au luat parte la con
cursuri 10.379 de schiori, dar nici 
un atlet și nici un ciclist, dovede
ște că în foarte puține locuri a 
existat o orientare după specificul 
regiunii, după posibilitățile natu
rale de practicare a sporturilor sau 
ctaUinl do dezvoltare a fiecărui

siliului Central al Sindicatelor nu 
trebuie să se mulțumească cu re» 
zultatul cifric obținut în acest an, 
continutnid organizarea concurși^ 
rilor populare în aceeași formulă 
ca în anii precedenți. Despre nece
sitatea organizării lor nu poate 
exista discuție. In măsura în care 
se realizează scopul propus, acel* 
de a asigura continuitatea activită-a 
ții sportive de mase și ridicarea d* 
noi elemente, bine pregătite, din 
rînduirile maselor, concursurile 
populare constituie o necesitate 
pentru mișcarea sportivă sindia 
cală, par girija cea mane trebuie 
acordată creării condițiilor pentru 
ca aceste întreceri sportive să nu 

Icadă din nou în păcatul fomialis- 
multii. Și, atunci, normal ar fi ca 
organizarea să se desfășoare la ni
velul regiunilor, ca răspunderea 
tehnică să revină comisiilor locale 
pe ramuri de sport, iar răspun
derea pentru mobilizare — sec
țiilor de cultură fizică și sport ale 
C.S.R., consiliilor regionale ale a- 
sociațiitor și consiliilor colectivelor 
sportive. De asemenea, regulamen
tul ar trebui întocmit pe scară re
gională, iar datele de desfășurare, 
ca și sporturile respective, ar tre
bui stabilite tot în funcție de con
dițiile locale. Numai în acest fel, 
căutînd și găsind cea mai bună 
formulă de organizare, inițiatorii 
vor putea să asigure concursurilor 
populare succesul în real-area 
scopurilor propuse.

V. ARNAUTU



O PUTERNICĂ AFIRMARE A TINERILOR BOXERI
IN REUNIUNEA DE JOI SEARA

D e i p r e campionatul 
de lupte libere

Tinerii boxeri care au evoluat joi 
seara în semifinalele „Cupei Sfa
tului Popular" la box au constituit 
o adevărată revelație. Astfel, An
drei Drăgan l-a învins pe maestrul 
sportului Ilie Gheorghe, Marin Cri
stea a obținut victoria în fața lui 
Mircea Mihai, Eugen Scobiola l-a 
întrecut pe Jack Priffer, iar N. Ale
xandru a avut o comportare exce
lentă în fața maestrului sportului 
Ghețu Velicu. Aceste întreceri, ală
turi de celelalte meciuri desfășurate 
joi seara, au fost de o bună valoa
re tehnică. Se poate afirma că reu
niunea de jot a fost una dintre cele 
mai reușite din cite s-au desfă
șurat în ultima vreme în Capitală.

Am vorbit mai sus de cîteva re
zultate surprinzătoare. Dar, pentru 
cei care au asistat la reuniune, 
rezultatele înregistrate nu au con
stituit o surpriză, pentru că victo
riile tinerilor boxeri, obținute m 
fața unoi pugiliști rutinați, au fost 
pe deplin meritate.

La categoria muscă, Marin Cri- 
stea (Metalul Matyas R.akosi) s-a 
comportat foarte bine în fața lui 
Mircea Mihai (Dinamo). In prima 
repriză, Cristea și-a prins adver
sarul pe picior greșit, trimițîndu-1 
la podea. In reprizele următoare, 
dinamovistul a avut o puternică 
revenire, însă în ultima repriză a 
cedat, permițînd lui Cristea să-și 
dezlănțuie atacul și să cîștige la 
puncte.

La categoria pană, Andrei Dră
gan (Progresul I.T.B.) a făcut o 
partidă excepțională în compania 
lui Ilie Gheorghe (Dinamo). Dră- 
gan s-a priceput să-și țină adver
sarul la distanță, lovind prompt ^și 
puternic, atunci cind partenerul său 
era descoperit. Avind o pregătire 
fizică excelentă, Dragam a obținut 
o netă victorie la puncte în fața 
unui pugilist de valoare ca Ilie 
Gheorghe.

La „ușoară" Eugen Scobiola 
(Știința) l-a învins la puncte pc 
Jack Priffer (M-talul 23 August). 
După ce în primele patru renrize 
lupta a fost echilibrată. în ultima 
repriză, reprezentantul Științei și-ș 
depășit adversarul.

Cel mai spectaculos și cel mai 
disputat meci s-a desfășurat în li
mita categoriei mijlocii. Ghefu Ve
licu (Dinamo) a avut de înfrun
tat elanul, dîrzenia și combativita
tea lui Nicclae Alexandru (Meta
lul). Acesta din urmă nu s-a inti
midat de forța și experiența lui 
Ghețu și a luptat cu o voință 
deosebită. După două reprize,

La primul concurs de slalom pe apă...
Slalom pe apă...
Iată un lucru despre care n-ați 

mai c'tit, desigur, niciodată în co
loanele ziarului nostru, dar despre 
care — fără îndoială — veți auzi 
din ce în ce mai des. Pentru că 
această ramură a canotajului, des
tul de răspândită în străinătate (în 
fiecare an se dispută și campio
nate mondiale în această disci
plină) a fost de'curînd introdusă 
și la noi.

Primul pas a rost făcut la Arad. 
Duminică dimineața, cei care-și fă
ceau obișnuita plimbare prin par
cul de pe malul Mureșului s-au o- 
prit atrași de un neobișnuit aspect 
ai tastei pe sare, deob’cei, se dis
pută concursuri. pe 0 distantă de 
350 de metri, la intervale de 30— 
40 metri, erau instalate (bine în
fipte în fundul apei) diferite obs
tacol»: porti, rotatoare, viraje, mal 
penalizata, culoare, făcute din pari 
și scîpduri voosite cu roșu și verde

La ora 11.30, vocea craitacului a 
anunțat primul start oficial de 
slalom pe apă din istoria canota
jului nostru...

Pornește — într-un caiac klinker 
■— concurentul Pavel Aldea de la 
Flamura roșie U.T.A ! El pleacă 
puternic, pentru a realiza un timp 
cit mai bun și trece bine nrintre 
ce' doi st'lni ai primei port:. așe
zați la 1,20 m. unul de altul Ur
mează un obstacol dificil: rotatorul 
roșu. Aici, concurentul trebuie să 
facă un ocol de 360 de prade, por
nind pe stingă. Acest lucru nu-i 
ușor, mai ales din cauza curentului 
puternic: totuși. Aldea trece fără 
să atingă rotatorul, ceea ce în
seamnă că nici aici n-are pena
lizare. Poarta 3: litera P așezată 
pe obstacol arată concurentului că 
trebuie să treacă prin poartă, con- 
ducînd caiacul cu pupa înainte. 
Aici, Aldea mergq cu multă pru-

Iosif Schwartz (Constructorul) dezlănțuie în colțul ringului un 
atac asupra lui Niță Nicolae (FI. roșie). Meciul a luat sfirșit cu vic
toria prin K.O. în favoarea primului.

Ghețu își crease avantaj, trimițta- 
du-și adversarul la podea. In run
da a 111-a, Alexandru contrează 
foarte puternic și Ghețu cade la 
podea. Pupă aceea Ghețu atacă 
vertiginos, trimițîndu-1 la podea 
pe Alexandru. In repriza a IV-a, 
la u<n atac al dinamovistului, A- 
lexandru se împiedică și cade, 
ceea ce-1 determină pe arbitrul de 
ring Putu Dumitrescu să oprească 
meciul, declarîndu-1 învingător prin 
k. o. tehnic pe Ghețu Velicu. Cre
dem că decizia dată de arbitrul 
Puiu Dumitrescu a fost pripită, în 
contradicție cu regulamentul in
ternațional, care menționează că 
un boxer va fi declarat învins prin 
k. o. tehnic atunci cind in de
cursul UNEI reprize a fost numă
rat de trei ori sau atunci cind 
este intr-o vădită inferioritate. Or, 
în meciul de mai sus nu era cazul 
să se aplice nici una din aceste 
prevederi ale regulamentului. To
tuși, nu trebuie să minimalizăm vic
toria lui Ghețu Velicu, victorie care 
i-air fi revenit în orice caz, deoa
rece. pînă în momentul întreruperii 
meciului el avea un avantaj apre
ciabil. Tînărul N. Alexandru este 
un element de certă valoare, cu o 
forță remarcabilă și cu frumoase 
perspective, calități care-1 vor aju
ta să obțină rezultate valoroase.

Iată celelalte rezultate tehnice: 
cat. muscă: Ștefan Dumitrache 
(Tin. Dtaamovist) b. p. pe Ion 
Săndulescu (Metalul Mao Tze-

dență și trece din nou cu succes: 
a scăpat de amenințarea celor 50 
de puncte penalizare date unui 
concurent care atinge obstacolul! 
Poarta 4 este un culoar din stîlpi 
verzi și roșii, care trebuiesc oco
liți pe dreapta și pe stingă. După 
poarta 5, o poartă simplă, urmează 
un viraj de 180 de grade. Stîlpul 
este vopsit în alb-verde, ceeace în
seamnă că el trebuie „luat" pe 
dreanta. Tînărul caiacist, elev al 
școlii de tineret, nu uită și exe
cută trecerea corect. După acest 
virai el se îndreaptă spre mal... 
Va ancora ? Nu. taci vorbă: chiar 
lingă malul vopsit în verde este a- 
șezat un alt stîlp Caiacul trebuie 
să se strecoare printre mal și 
stîlp! Aldea trece și acest obsta
col. Urmează acum un alt rotator 
de 360 grade; fi’nd verde, este o- 
colit pe dreapta. De acum, traseul 
este mai ușor: o poartă simplă, un 
culoar pieziș o nouă poartă și apoi 
finișul! Concurentul Aldea a 
parcurs traseul în 7 minute 24, 
r.u 0 puncte penalizare!

linul după altul, caiaciștii se a- 
vîntă pe parcurs. Unii merg mai 
încet și scot timpuri mai slabe, dar 
— trecînd cu mai multă grijă prin
tre obstacole — nu iau penalizări. 
Alții, mai grăbiți, scot timp bun, 
dar fac greșeli penalizante' P>nă 
la urmă din transformarea timpului 
în puncte și adunarea cu penaliză
rile, rezultatul pr’mei probe <fc ca- 
iac-slalom disputată la noi este 
următorul:

1. A. Kozanețchi (Progresul) 408 
puncte (6 min. 48 sec., 0 puncte 
penalizare). 2. Macedon Sferdean 
(Progresul) 419 ' puncte (6 min. 
59,0 pct. penalizare). 3. Pavel Al
dea (Flamura roșie) 444 puncte 
(7 min. 24, 0 puncte penalizare).
4. A. Andlras 5. Ioan Klug. 6. Ion 
Gușat. 7. I. Curtieean. 8. M. Lta- 

' gurar. 9. A. Reich, 10. L. ,Mure- 

dun); cat. cocoș: Ion Borz (Meta
lul Electromagnetica) b. p. pe 
Petre Dumitrescu (Metalul 23 Au
gust): cat. semiușoară: Luca Ro
mano (FI. roșie A. P.) învinge prin 
k. o. tehnic în repriza a IV-a pe 
Ion Marin (Metalul 23 August); 
Const. Ocneanu (Flacăra) b. p. pe 
Mihai Trancă (Dinamo); cat. semi- 
mijlocie: Iosif Schwartz (Constr.) 

j Sîmbătă seara, de la ora 19, 
> se vor desfășura în sala Flo- 
; reasca finalele Cupei Sfatului ț 
[Popular. Programul reuniunii j 

cuprinde următoarele meciuri j 
în ordinea categoriilor : Ludo- I 
vie Ambruș — C. Mănescu; ? 
Marin Cristea — Ștefan Dumi- | 
trache ; Grigore Vasile — Ion j 

ț Borz ; Gh. Zamfirescu — Andrei i 
) Drăgan ; Luca Romano — C. j 
J Ocneanu; Titi Dumitrescu — !

Eugen Scobiola ; Toma Tudor j 
— Iosif Schwartz ; Albert Blanc ; 
— Virgil Mitrache ; Gheorghe i 
Simion — Ghețu Velicu; Bă- j 
trînu Tănase — Vladimir Izrael. ț 

învinge prin k. o. ta repriza a 
doua pe Niță Nicolae (FI. roșie 
A. P.); cat. mijlocie ușoară: Vir
gil Mitrache (CCA) b. p. pe Ghe
orghe Moise (Știința); cat. semi
grea: Vladimir Izrael (Constr.)
b. p. pe M. Mihăilescu (Constr.).

ION OCHSENFELD

șanu. 11. M. lonescu, 12. W Si
mon.

In afară de concurs a mers și o 
fată: Jtidita Kalman, de la Flamura 
roșie, care a realizat 642 p. (9 
m n. 52 și 50 p. penalizare).

Performanțe mai bune s-a reali
zat în proba de canoe-dublu, cu 
care este mai ușor de trecut prin
tre obstacole, decît cu caiacul fără 
cîrmă Primul loc a fost ocupat de 
cuplul Kehr—Aldea de la Flamura 
roșie U.T.A., cu 383 de puncte (5 
min. 33 și 50 p. penalizare), urmat 
de echipajul Cociș—Toth d'e la 
Metalul cu 460 de puncte.

Concursul s-a bucurat de un 
remarcabil succes, mai ales dacă 
ținem seama că organizatorii au 
avut de făcut absolut totul „de la 
capăt". Comisia de sporturi nautice 
de pe lîngă Conviețui C.F.S. Arad a 
dus o muncă deosebită pentru pre
gătirea unui corp special de ar
bitri pentru confecționarea mate
rialelor tehnice (toate făcute din 
resurse locale), pentru desfășura
rea concursului cît mai aproape de 
regulamentul internațional. Un a- 
pert substanțial l-au adus în or
ganizarea acestui prim concurs de 
canotaj-slalom maestrul «mortului 
Ervta Erdos și campionii repu
blicani Ion Budacec și Ferdinand 
Ribarovici, care s-au ocupat nu 
numai de problemele tehnico-orga- 
nizatorice, dar au dat și un pre
țios sprijin concurenților tinerii, in- 
struinidu-i în diferite probleme ri
dicate de tehnica specială a cano- 
tajului-slalom.

începutul a fost plin de promi
siuni. Sîtaem convinși că slalo
mului. pe apă îi stat deschise largi 
perspective de dezvoltare la noi." 
Rămîne ca forurile competente să 
sprijine mai mult organizarea con
cursurilor similare și să introducă 
această ramură în calendarul com
petițiilor pe anul viitor

RADU URZ1CEANU ...

O parte însemnată a concurenți- 
!or la finalele campionatotai repu
blican de lupte libere s-au prezen
tat în concurs cu o pregătire su
mară, comportarea lor fiind pe 
măsura acestei pregătiri, adică ne
corespunzătoare. Aceasta se dato- 
rește ta primul rtod faptului că 
muilți dintre antrenorii noștri cu
nosc foarte slab luptele libere. Din
tre aceștia, cîțiva s-au bazat în 
pregătirea elev'lor lor doar pe unele 
cunoștințe acumulate cu ocazia 
pregătirilor ce s-au făcut pentru 
Jocurile Festivalului de la Bucu
rești, cunoștințe desigur insuficien
te. Dar cum documentație și mai 
ales literatură de specialitate tra
dusă în limba romtaă nu există, 
era firesc ca aceștia să fi recurs 
la ceea ce au găsit la îndemînă. 
Este însă cazul ca Editura C.F.S. 
să-și planifice — neapărat — în 
programul de tipărituri pe anul vii
tor traducerea și tipărirea unor lu
crări de specialitate pentru lupte 
libere și, ta general, pentru lupte, 
literatură care la noi este — din 
păcate*— foarte, foarte săracă.

C altă parte dintre luptători — 
în special fruntași în luptele clasice
— au socotit ca suficientă pregăti
rea lor la „clasice". Or, experiența 
le-a dovedit că s-au înșelat și că, 
de faipt, ta lupte l'bere stat încă la 
„.abecedar". Printre aceștia se nu
mără campioni și maeștri ai spor
tului, ca M. Belușica, M; Schultz, 
V. Popovici, A. Șuii, V. Popescu, 
A. Ruzsi s.a. Dacă unii dintre a- 
ceștia au obținut totuși victorii și 
ultimii doi chiar titlurile categorii
lor respective, aceasta se datorește 
faptului că au întîlnit concurenți 
care au utilizat, ca și ei, acțiuni 
de „clasice", ramură în care M. 
Belușica, V. Popovici și alții sînt, 
în!r-.adevăr, mai buni. In această 
privință sîtaem datori o explicație 
cititorilor noștri, cărora — poate
— nu le este clară deosebirea dintre 
luptele libere și cele clasice : în 
lupte clasice acțiunile sînt permise 
numai de la centură în sus, iar 
ta luptele libere stat permise orice 
acțiuni pe întreg corpul, cu excep
ția acelora care ar dăuna integri
tății corporale. Deci, ta lupta cla
sică, luptătorul acționează pe brațe, 
trunchi și cap, iar în lupta l’beră 
atenția este îndreptară mai ales 
spre p:c;oare, care au rol activ 
deosebit de important în desfășu
rarea unei întreceri. Tocmai în pri
vința acțiunilor la picioare frun
tașii luptelor clasice au fost slabi. 
De altfel uni' dintre maeștri și 
campioni nu au luat parte la a- 
ceste concursuri tocmai pentru că, 
așa cum a spus maestrul sportului 
D Cuc, „la clasice, de picioare are 
grijă arbitrul, dar la libere..» ad
versarul" !

Sîtaem însă de părere că este 
bine ca luptătorii fruntași și mai 
ales cei, din lotul de lupte clasice 
al R.P.R. să renunțe a ma; parti
cipa pe viitor la concursurile de 
lupte libere și să-și îndrepte atenția 
spre ridicarea continuă a măiestriei 
lor în ramura pe care ei o stăpî- 
nesc în prezent cu remarcabil suc
ces.

Și acum, cîteva rtaduri despre 
A. Șuii. A.cest luptător, maestru

„Cupa orașului București” la tir
In organizarea Comitetului pen

tru Cultură Fizică și Sport Bucu
rești, va avea loc miine pe poli
gonul Tunari un concurs de tir 
taterorașe, dotat cu „Cupa orașului 
București".

Concurenții la această competiție 
vor participa la proba de armă 
sport cu înălțător, trei poziții cîte 
40 focuri. Se vor face clasamente 
pe echipe și individuale, atît la 
pozițiile culcat, genunchi și picioa
re, cît și la cele trei poziții de tra
gere.

„Cupa orașului București" va 
reveni echipei care la cele trei po
ziții de tragere va totaliza cel mal 
mare număr de puncte, echipele 
fiind formate din cîte cinci tră
gători.

In joc stat puse două cupe, una 
pentru echipa feminină și una pen
tru echipa masculină.

La aoeiastă oompetiție și-au a- 
nunțat participarea patru echipe 
feminine, reprezenttad orașele Cluj, 
Orașul Stalin, Arad și Bucu
rești și șapte echipe masculine 

_.rextr?zej?tațive ale orașelor Cluj, 

al sportului și campion al R..P.R. 
la cat. grea, a fost întrecut — așa 
cum .am mal arătat — de doi ad
versari mai slabi ca valoare decît 
el. Dar nu pentru că aceștia ar fi 
cunoscut mai bine lupta liberă, ci 
pentru că A. Șuii s-a prezentat 
inadmisibil de slab. Vina pentru 
această comportare o poartă mi
mai el. Este cazul să treacă ho 
târât la remedierea lipsurilor din 
pregătire, urmînd cu rigurozitate 
îndrumările antrenorului său.

★
La verificarea listelor de parti- 

cipanți s-a văzut că numărul con
curenților este m.ai mic decît cel 
anunțat de către comitetele regio
nale C.F.S. și, de asemenea, au fost 
constatate unele înlocuiri ale celor 
anunțați drept campioni regionali. 
S-a vădit — tacă odată — ’ipsa 
de sprijin a unora dintre colectivele 
sporb've care, ta cazul de față, au 
pus piedici participării luptătorilor 

•lor (Flamura roșie Arad). Alte 
colective n-iau asigurat echipamen
tul necesar : în această situație s-a 
aflat Metalul Hunedoara ai cărei 
luptători nu au avut treninguri. O 
situație inadmisibilă a fost provo 
cată de cotectivul Știința Univer
sitatea C. Parhon din București. 
Luptătorii, membri ai acestui co'ec- 
tiv, au fost trimiși la Orașul Stalin, 
fără să li se asigure banii de îna
poiere, ci numai... promisiunea din 
partea asociației respective că li 
se va tr!mite suma necesară la 
Orașul Stalin. Or, la sfârșitul con- x 
cursului, sportivii s-au găsit ta fața 
situației penibile de a solicita un 
împrumut de la diferite persoane. 
Ce crede asociația Știința despre 
aceasta ?

In legătură cu înlocui rea unor 
concurenți : aci a ieșit ta evidență 
lips.’a de legătură între unele comi
tete regionale C.F.S. și comisiile 
lor de lupte. Una au anunțat co
mitetele și alta a fost realitatea. 
Astfel, clujenii au trimis luptători, 
care, după afirmația delegatului 
respectiv, erau „de fapt" campionii 
regiunii și nu acete pe care îi 
anunțase comitetul C.F.S. In sfirșit, 
comitetol regional C.F.S. Hune- 
doara, cu sediul la Deva, a „uitat" 
să trimită la București lista cam- , 
pionilor regionali și — desigur — 
apariția neanunțată a acestora a 
provocat surpriză, mai ales pentru 
organizatori.

Dar, au fost cazuri cind antre
nori mai „grijulii", bazîndu-se pe 
o veche dar nesănătoasă tradiție, 
au adus cu ei sportivi care nu a- 
veau drept de participare, fără să 
țină seama de risipa die bani pro
vocată, de timpul pierdut de .aceștia 
(ex. Covaci-Humedoara, Constanti- 
nescu-Buc ) Acest obicei dăună
tor trebuie să înceteze.

In ceea ce privește asistența me
dicală, chiar dacă, nu s-au tn- 
registrat cazuri care să necesite 
vreo intervenție de acest fel, 
aceasta nu scuză faptul că medicii 
nu au fost prezenți la toate reuniu
nile.

Aceste lipsuri, mult mai puține 
decît la alte concursuri — e drept 
— trebuie totuși eliminate cu de- 
săvîrșire. •

I. ȘEINESCU

Arad, Orașul Stalin, Oradea, Tîrgu 
Mureș, Timișoara și București.

Ținând seama de faptul că în a- 
ceste echipe vor evolua cei mai 
buni trăgători și oele mai bune 
trăgătoare ale orașelor respective, 
e de prevăzut că lupta pentru cu
cerirea trofeului va fi foarte dispu
tată.

Loturile masculine și feminine 
ale Capitalei, care s-au antrenat 
intens ta vederea acestei competi
ții, sita următoarele: Masculin: 
Laurian Cristescu, Iulian Constan- 
tinescu, Dragomir Niculescu, Con
stantin Antonescu, Emil Popovici, 
Aristotel Bujoreanu, Gheorghe 
Gheorghiu, Victor Antonescu, Aurel 
Rugină și Paul Loghin: Feminin: 
Jacqueline Zvonevski, Sanda Ioa- 
novici, Ioana Postelnicu, Florica 
Fogoroș, Elena Țon, Vasilica Ni- 
tula, Georgeta Tărărăscu, Marga
reta Lazairiu, Milica Olteanu șl 
Anca Manolescu.

întrecerile din cadrul „Cupei 
orașului București" vor avea loc 
mîine pe poligonul Tunari din Ca
pitală, începîntd de la ora 9.



DJURGARDEN — FLACĂRA PLOEȘTI 3-1 (1-0)
AU MARCAT: Sandberg (min. 

11), Pahonlu (min. 47), Er !.s- 
son (min. 49) și Sandberg 
(min 52).
DJURGARDEN : ArvidsSon-Ols- 
son, E. I\. Andersson, Stenman 
Larsson. Parling-B. Andersson,
H. Tvilling, Eriksson (din min. 
79, Mild), Eklund, Sandberg.

FLACARA: Voinescu-Pahor.(u, 
Apolzan, Neacșu-Hidișan, Per (- 
Ene, Botescu (din min. 39, 
Avasilichioaie), Alexandrescu 
(din min. 46, Dragan), Geor
gescu, Mihai.

Telegraful ne-a adus recent ști
rea că echipa de fotbal a Suediei 
a învins reprezentativa Austriei 

jcu 2—1. Firește, rezultatul a stîr- 
nit multe comentarii, pentru că se 
consideră, în genere, că valoarea 
fotbalului austriac este la o treaptă 
mai înaltă decît cel practicat de 
suedezi.

■ Pioeșt.nii în careul suedezilor, 
decit K. E. Anderson. Mihai

t
Cu atît mai interesant a fost, 

„deci, să vedem în acțiune, la scurt 
timp după răsunătorul succes al 
fotbalului suedez, echipa fruntașă 
a campionatului Suediei, Djurgar- 
'tien, care dăduse echipei naționale 
nu mai puțin de 5 jucători.

De la primele schimburi de 
mingi s-a conturat clasa ridicată 
a fotbaliștilor suedezi, care au 
început să desfășoare un joc spec
taculos, bazat pe o tehnică indi
viduală ireproșabilă și pe o deose
bită ușurință în dezvoltarea acțiu- 

- iilor de atac. Djurgarden a dezvă- 
Ț. - uit multe din finețile și subtilită- 

ile fotbalului artistic, a mizat pe 
aceste calități, dar, în același timȚ), 

. >pre d- osebire, de pildă, de F.C. 
Austria, pe care am văzut-o acum 
:îteva luni, a aruncat în joc și 

jnultă forță de luptă. Partida a a- 
»ut astfel de multe ori, aspectul 
inui joc de campionat, cu obișnui- 
ele lui scăderi, dar și cu acea notă 
de dîrzenie și dinamism, care dă 
atît de multă „viață" unei întreceri 

j jle campionat.
Totuși, Djurgarden a părut unora 

o echipă „înceată". Poate că în

Intre două etape importante in campionatul categoriei A
Cu două etape înainte de sfîr șitul campionatului, echipa cam

pioană și cele trei formații care urmează să retrogradeze nu 
sînt încă cunoscute. Etapa desfășurată miercuri, care a fost dominată 

j de puternica revenire a dinamov iști lor în lotul fruntașilor și de com- 
, portarea constant bună a Metalului Hunedoara, nu a adus nici o cla- 
. rificare. Dimpotrivă, ea a complicat situația, atit in frunte, unde acum 

a candidează și Dinamo, cit și in „coadă" unde sini amenințate de 
. retrogradare chiar și echipele care au 22 de puncte.

Miine, duminică, se disptdă o nouă etapă, penultima, la fel de 
importantă și care poate aduce — in sfirșit — un început de lim
pezire. Jocurile de la Arad (FI. roșie—Metalul Hunedoara), Petro- 

1 șani (Minerul—CCA) și Ploești (Flacăra—Dinamo București) inte- 
' resează direct primul loc, în timp ce meciurile de la Tg. Mureș (Lo- 
! comotiva—Metalul C. Turzii), București (Locomotiva Gr. R.—Știința 

Cluj, stadionul Giulești, ora 14.45) și de la Arad, pot rezolva situa- 
'. fia din coada clasamentului.

Jocurile de la Arad, Petroșani și Ploești rețin atenția în mod 
- deosebit Și pe bună dreptate, din moment ce aici își dispută șan- 
■ sele echipe fruntașe, candidate la primul loc.

O înaintare pe... picior greșit

Pornind de la principiul că un 
heci nul în deplasare echivalează 
u un succes, rezultatul de egali- 
ate (0—0) obținut de Locomotiva 

privița Roșie la Timișoara, in 
focul cu Știința, poate fi cbnside- 
at ca satisfăcător. In realitate, 

jață de desfășurarea meciului, în 
■are a dominat cu autoritate ma- 
oritatea timpului, ratînd însă zeci 
Ic ocazii favorabile, feroviarii n-au 

iniei un motiv să fie mulțumiți de 
îezultat •
‘ Dacă potențialul apărării a spo
it prin introducerea lui Busch și 

unele iaze de poartă, cum au lost 
cele din primele 5 m'inute de joc 
și în alte ocazii în decursul me
ciului, suedezii n-au avut acea 
zvîcnire, acel „piept" al marelui 
vitezist, pe linia de sosire, care 
le-ar fi permis să termine acțiunile 
prin goluri. Dar, în general, în jo
cul lor nu a fost vorba de „înceti
neală", ci de aplicarea unui prin
cipiu foarte just al fotbalului : 
mingea trebuie să fie mai mult 
in . mișcare decît omul t Cînd se 
întîmplă invers, oapienii fug mai 
mult, dar ajung mai încet de la o 
poartă la alta.

Acest lucru s-a observat la Fla- 
căra-Ploești. Jucătorii ei au mun
cit mai mult, au alergat mai mult, 
au consumat mai multe resurse fi
zice, dar mingea a stat de multe 
ori pe loc, a întîrziat fie în picioa
rele lui Botescu, fie în acelea ale 
lui Pereț și Hidișan, în loc să a- 
jungă, atunci cînd trebuia, la cel 
care avea situație de gol. Cînd a- 
jungea, era prea tîrziu... Apărarea

va trage insă alături de poartă.
Mihai ajunge la minge mai repede

masivă și hotărîtă a oaspeților era 
deja la post cu întreg efectivul ei 
și putea destrăma atacul ploeșteni- 
lor. Așa s-a întîmplat în min. 6, 
39, 56 și 88, cînd poarta suedezilor 
a fost în pericol, dar golul n-a ve
nit, din cauză că Mihai, Drăgan și 
Ene primiseră mingea, nu cînd era 
loc de pătruns și de tras, ci atunci 
cînd întreaga apărare suedeză, care 
avea și avantajul... înălțimii, ve
nise în ajutorul portarului Arvids- 
son.

Pe de altă parte, cheltuindu-și 
uneori eforturile într-o goană fără 
rost de-a lungul și de-a latul 
terenului, atacanții ploeșteni s-au 
pomenit fără resurse, tocmai atunci 
cînd ar fi avut mai multă nevoie 
de ele, adică în fața porții. Și 
iată că Ene în min. 16, Georgescu 
în min. 50 și Mihai în min. 56 
și 58 au tras fără vlagă și im
precis în situații clare de gol.

Așa stînd lucrurile, comportarea 
Flăcării n-a mulțumit. „Motorul" 
echipei, linia de mijlocași Hidișan- 
Pereț, în care se puseseră justifi
cate speranțe, atît pentru momen
tele de apărare, cît și pentru cele

a lui Tudoroiu, în schimb linia de 
atac feroviară continuă să fie 
„punctul nevralgic" al formației. 
Diferitele formule încercate de la 
meci la meci, determinate de for
ma jucătorilor și unele indisponibi- 
tăți, nu fac decît să destrame o- 
mogenitatea acestui compartiment, 
care, la Timișoara, a fost în per
manență pe... picior greșit. In 
zeci de ocazii acțiunile n-au avut 
finalitate, fie că Filote, Olaru, Ma
rian. Andrei Rădulescu și Călin au 
ajuns la minge cu o fracțiune de 
secundă mai tîrziu, fie că au pa- 

de atac, a fost departe de forța 
sa obișnuită. Tocmai pe „spațiul" 
acestora oaspeții au reușit să con
ceapă și să declanșeze acțiunile lor 
de atac, care au surprins. în re
petate jînduri, apărarea imediată 
a Flăcării. Și dacă Neacșu, Apol
zan sau Voinescu au intervenit cu 
succes în ultimul moment în multe 
situații, Pahonțu, insuficient pre
gătit pentru un asemenea joc, a 
recurs la repetate iregularități, care 
an umbrit meritul lui de a fi în
scris un gol printr-o lovitură li
beră de la 16 metri, impecabil e- 
xecutată.

Din echipa oaspeților, publicul a 
reținut în mod special aripa stingă, 
Gosta Sandberg, ale cărui curse, 
driblinguri și șuturi au fost, în- 
tr-adevăr impresionante. Dar, tot 
atît de bine au jucat și mijlocașul 
stînga Parii, ng și interul stînga 
Eklund și, în general, toată echipa. 
Dar adevărata valoare a forma
ției suedeze o vom cunoaște mai 
bine In meciurile viitoare, cînd 
Djurgarden va întîlni adversari mai 
puternici: duminică, la Timișoara, 
cu Locomotiva și miercuri din nou 
la București cu Dinamo. De la 
Flacăra Ploești atj corespuns doar 
Alexandrescu, Apolzan și Georgescu.

Franz Grill (Austria) bine se
condat la tușă de D. Schulder și
S. Segal a arbitrat excelent.

JACK BERARIU 
RENATO ILIESCU

Campionatul de calificare pentru categoria B
Corespondenții noștri din Arad 

și Sibiu și trimisul nostru special 
la Ploești au caracterizat etapa de 
joi din turneul de calificare drept 
cea mai echilibrată și mai aprig 
disputată din toate cele care au 
avut loc pînă în prezent.

Iată rezultatele înregistrate în 
etapa de ieri și clasamentul fie
cărei serii (alcătuit cu rezultatele 
de pe teren, încă neomologate) :

SERIA I-a (Ploești) :

Avîntul Fălticeni — Flamura ro
șie [ași 2—1 (1—0). Au marcat: 
Csegezi și Szasz pentru Avîntuf 
și Marcu Marcel pentru FI. roșie. 
Flacăra Moinești — Dinamo Te
cuci 2—2 (0—0). Au înscris : Pan- 
taze și Borbeli pentru Dinamo și 
Talpa și Furdui pentru Flacăra. 
Locomotiva Galați — Flamura ro
șie Constanța 2—2 (1—1). Duca 
și Za pis au fost autorii golurilor 
pentru Locomotiva și Zinculescu 
și Boerică pentru FI. roșie.

CLASAMENT

1. Locomotiva Galați 4 3 1 0 7: 4 7
2. Avîntul Fălticeni 4 3 0 1 9: 5 6
3. Flacăra Moinești 4 1 2 1 5: 5 4
4. Dinamo Tecuci 4 1 1 2 7:10 3
5. Flamura roșie Iași 4 1 0 3 6: 8 2
6. Flamura roșie

Constanța 4 0 2 2 5: 7 2
SERIA Il-a (Arad) : 

Flacăra București — Metalul O-

sat cînd ar fi trebuit să șuteze la 
poartă, și invers. Feroviarilor le-a 
iipsit orientarea și hotărîrea în fața 
porții, iar nervozitatea i-a făcut 
să acționeze precipitat, ușurînd — 
prin greșelile comise — sarcina a- 
părătorilor timișoreni, dintre care 
s-au remarcat îndeosebi Curcan și

Metalul Hunedoara a învins iarăși

Jocul omogen, schimburile ra
pide de mingi și pătrunderile ata
cului echipei din Hunedoara (Pîrvu, 
Zapis, Voinescu) au făcut ca poar
ta timișorenilor să fie mereu în 
pericol. „Gaura" cea mare a exis
tat pe partea lui Rodeanu, care 
s-a mulțumit să-și justifice exis
tența pe teren, ironizîndu-1 con
tinuu pe Pîrvu degaiînd balonul 
fără „adresă" n^rir'ifta4 astfel 
mereu poarta echipei sale. De par
tea cealaltă a terenului. Rod anu 
a avut un bun „adept" în Mă'.ăicru 
care, în prima repriză, a faultat și 
a vociferat continuu, fiind de-alifd 
avertizat de arbitru. Această ati
tudine, complet nesportivă, arată 
nu numai înfumurarea lui Mălăieru 
dar și lipsa sa de răsnundere și 
dragoste pentru echipă. El s-a jucat 
la un moment dat cu victoria e- 
chipei sale. Cu Mălăieru eliminat 
din joc — și n-a lipsit mult ca 
acest lucru să se întîmple — cei
lalți jucători și-ar fi văzut pericli
tată, o victorie pentru care munci
seră cu deosebită rîvnă. In orice 
caz, aceștia meri’ă felicitări neu
tru ardoarea și cal nul cu care au

După terminarea meciului, arbi
trul FRANZ GRILL (Austria) a 
deci arat unui corespondent al zia
rului nostru următoarele :

„Un meci ușor de arbitrat. Am
bele echipe au jucat „fair", deși foar
te bărbătește. De fapt, suedezii 
sini mari specialiști ai jocului cu 
cornul și stilul lor este totdeauna 
puțin cam aspru. N-am avut insă 
de sancționat decit rareori durități. 
La fotbaliștii romini am remarcat 
rapiditatea acțiunilor, dar ei au 
fost destul de clar întrecuți pe 
plan tehnic. Comparlnd cu cele 
văzute la prima mea vizită aci. in 
cursul verii, pot să spun că forma
ția romină m-a deziluzionat din 
punct de vedere al jocului colectiv. 
Alunei am văzut o selecționată ca
re era insă o echipă, deși în com
punerea ei intrau jucători din di
verse cluburi. De data aceasta, for
mația pe care am văzut-o in teren 
a fost departe de ceea ce se nu
mește obișnuit o echipă 1 Despre 
suedezi, pot să spun că ei du făcut 
jocul lor obișnuit pe care l-am 
mai văzut, destul de spectaculos șl, 
în același timp, eficace. Ei au a- 
buzat însă de pasele pe sus la 
înaintare, care ușurează totdeauna 
sarcina apărătorilor, chiar cînd ei 
sînt ceva mai scunzi, rn conclu
zie, un joc frumos, cu multe faze 
interesante".

țelul Roșu 2—2 (1—0). In minu
tul 80, Flacăra conducea cu 2—0 
prin golurile înscrise de Moisescu 
(min. 37) și Nutescu (mm. 65), 
dar în ultimele 6 minute Metalul 
a egalat prin Hamus (min. 80) și 
Titel (min. 86). Știința Craiova 
— Metalul 113 2—1 (0—1). Au 
marcat: Capitanu (min. 46 și 84) 
pentru Știința și Marcel Marin 
(min. 43) pentru Metalul. Metalul 
108 — Flamura roșie R. Vîlcea 
4—1 (1—1). Au înscris: Mărgl- 
neanu (min. 32), Ionescu (min. 50 
și 87.) și Călinescu (min. 68) pen
tru Metalul și Constantin (min. 3) 
pentru FI. roșie.

CLASAMENT
1. Metalul 108 4 3 1 0 9:4 7
2. Știința Craiova 4 2 1 1 5:3 5
3. Metalul Oțelul Roșu 4 1 2 1 7:7 4
4. Flacăra București 4 0 4 0 5:5 4
5. Metalul 113 4 0 3 1 4:5 3
6. FI. roșie R. Vîlcea 4 0 1 3 5:9 1

SERIA III-a (Sibiu) :
Progresul Bistrița — Dinamo

Tg. Mureș 0—0, Metalul AMEFA
Arad — Flamura roșie Salonta
1—1 (0—1), Știința București —
Metalul 131 1—0 (0— 0).

CLASAMENT
1. Metalul AMEFA Arad 4 2 2 0 6:1 8
2. Progresul Bistrița 4 2 2 0 3:1 6
3. Dinamo Tg. Mureș 4 1 2 1 3:4 4
4. Știința București 3 1 1 1 2:2 3
5. Metalul Satu Mațe 3 1 0 2 3:4 2
S. Metalul 131 3 1 0 2 2:5 2
7. FI. roșie Salonta 3 0 1 2 3:5 1

Brînzei. Cu mai mult calm, mai 
multă precizie în combinații și cu 
mai multă hotărîre în atac. Lo
comotiva putea cîștiga acest joc și, 
odată cu el, puncte prețioase pen
tru poziția sa în clasament.

S. Massler

jucat. In apărare ei au aplicat une
ori jocul la ofsaid.

Victoria Metalului Hunedoara nu 
ar fi putut fi pusă la îndoială 
după modul cum s-a desfășurat 
jocul.

Locomotiva Timișoara a jucat 
mat s’ab ca de obicei, iar atacul 
n-a trăit decît prin Ritter și A. 
Covaci (păzit cu strășnicie de C. 
Marinescu).

Arbitrului T. Asztaloș i se dato- 
rește în cea mai mare parte fap
tul că jocul n-a degenerat, cum 
părea că se va înfîmnța după pri
mele minute. El a fluierat cea mai 
mică intenție d“ fruit și astfel a 
pus capăt, de ’a început tuturor 
pornirilor nesportive, temnerînd ju
cătorii. Cele două greșeli mențio
nate în cronică se datoresc faptului 
că odată nu s-a aflat în apropie
rea fazei, iar a doua oară (la pe- 
naltiul comis de Androvicl și ne
acordat) a fost mascat de jucători. 
In ambele cazuri tesă, arbitrul 
Asztates nu a urmărit cu sufi
cientă atenție fazele și s-a plasat 
greșit.

G. Mihalache

Pregătin penwi eefi-itatea 
la hochei pe gheată

Nu mai e mult pînă cînd echi
pele de hochei pe gheață se vor 
avînta pe suprafața lucie a pati
noarelor, în goană îndîrjită după 
puc, în luptă sportivă pentru vic
torie. Pînă alunei, toată grija co
lectivelor cu secții de hochei pe 
gheață se îndreaptă asupra pregă- 

. tirilor, pe care cele mai murite le-au 
început dim timp.

Știința Cluj, echipa campioană 
pe anul 1954, a început pregăt’rile 
încă de la jumătatea lunii septem
brie, sub îndrumarea antrenorului 
Fr. Csasar. De la două antrena
mente pe săptămână în luna seo- 
tembrie, s-a ajuns la 3 în octombrie 
și la 4 antrenamente săptămînale 
în noiembrie. Antrenamentele de 
pregătire fizică generală se țin 
diupă planuri de antrenament so
vietice și cuprind: cros, atletism, 
gimnastică, jocuri. La antrena
mente participă un lot numeros de 
jucători, printre care: Sprencz 
II, Agardi, Tomor, Torok, Denes, 
Czaka 11, Krasser, Tacaci, Haidu, 
Csasar, Covaci V, Fenke //, Gali, 
Unger ș.a. Antrenamentele tehnice 
se țin în sala de gimnastică Bolyai. 
Deocamdată, echipa duce lipsă de 
echipamente corespunzătoare, în 
special de patine.

Ca și în alți ani, echipa Casei 
Centrale a Armatei a plecat la la

cul Bîlea, unde se antrenează de 
pe acum pe gheață. Lotul C.C A a 
făcut ta ziua de 7 Noiembrie pri
mul antrenament pe gheață. Lacul 
Bîlea este complet înghețat în 
partea de sub versantul' nordic, 
ceea ce permite ținerea antrena
mentelor în bune condițium. Pregă
tirile echipei C.C.A. sînt conduse 
de antrenorul Mihai Flamaropol.

Actualmente, lotul cuprinde ur
mătorii jucători: Dron, Varadi, 
Dlugoș, Czaka, Raduc, Ganga, Zo- 
grafi, Peter Lorincz, Măzgăreanu, 
Tudor, Hollo, Almași.

După cum se vede, echiipa C.C.A. 
are în lot și anul acesta o serie 
de elemente tinere • portarul Va
radi și atacantul Almași de la 
Gheorgheni și atacantul Hollo de la 
Miercurea Ciucului. Pînă acum, e- 
chipa a făcut patinaj ușor și pre
gătire fizică. Vremea este foarte 
frumoasă, temperatura osc'li nd 
între — 2 și + 2 grade. Dacă 
între timp nu va începe să cadă 
zăpadă prea mare (acoperind ghea
ța cu straturi groase) echipa C.C.A. 
va rămîne la Bîlea pînă la sfîrșit'rf 
acestei luni. împreună cu jucătorii 
de hochei se află la Iacul Bîlea și 
Vladimir Bulat, campion republi
can de patinaj viteză. E1 se antre
nează cu deosebită sîrguință.

Cu multă grijă privește noul se
zon și colectivul Flamura roșie Si
ghișoara, care a început pregătirile 
încă din luna septembrie. Analizând 
lipsurile de anul trecut diin pregă
tirea echipei, s-a ajuns la conclu
zia că începerea prea tîrzie a an
trenamentelor a fost principala 
cauză a rezultatelor nemulțumitoare 
scoase de echipă. De aceea, s-a 
pornit din timp la antrenamentele 
de pregătire fizică generală. După 
cum ne anunță corespondentul 
nostru loan Turjan, lotul de ju
cători este destul de bogat • Fac 
parte din lot : E E sigma n, A. Ma
rinescu, R. Eder, E. Haner, B. 
Matefi, L. Balaș, M. Covacevici, 
O. Căpățlnă, M Onu și alții In 
acest sezon, vor mai activa la Fla
mura roșie o serie de jucători cu 
experiență, ca C. Adlef, H. Ca- 
mili, A. Pastor

In ceea ce privește terenul, s-au 
luat măsuri pentru completarea re
gulamentară a mantinelelor și mă
rirea puterii de luminare - irre*" a- 
ției electrice. Cît despre ecb a- 
ment, o parte dim lipsuri au fost 
remediate prin folosirea pos' bil1 ta
ților locale. Astfel, la întreprinde.'ea 
„Nicovala" din localitate au lost 
confecționate cochilii și temerare 
de foarte bună- calitate.
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Atletism
în penultima etapă a campionatu

lui republican de atletism sînt pro
gramate trei întîlniri: două în Bu
curești și una la Cluj. Este vorba 
de meciurile: Dinamo—Știința Bu
curești—Locomotiva și Progresul— 
Metalul—Constructorul -ț-Flamura 
roșie, care se vor desfășura în Ca
pitală și de meciul Știința Cluj— 
C C A. -Știința S.M.T.C.F.-j-Voin
ța, care va avea loc la Cluj.

înaintea acestei etape, clasa
mentul campionatului are următoa
rea înfățișare:
1. DINAMO 12 12 0 0 1.522,5 24
2. Știința Ciul 12 10 0 2 1.557 20
3. Locomotiva 12 8 0 4 1.345,5 16
4. Șt. S.M.T.C.F + 

Voința 12 7 0 5 1.238,5 14
5. Const.+ F1. roșie 12 6 0 6 1.296 12
6. Metal’ 1 12 6 0 6 1.253,5 Î2
7. Progresul 12 3 0 9 1.157 6
8. Știința Buc. 32 2 0 10 1.110 4
9. C.C.A. 12 0 0 12 803 0

Cele două meciuri din București 
se dispută astăzi după masă și 
mîine pe Stadionul Republicii.

Baschet
In etapa de mîine a campio

natului masculin și feminin de 
baschet al categoriei A, jocul cel 
mai important se dispută la Bucu
rești și opune campionilor pe anul 
1953, echipa Dinamo București, 
formația Știința Timișoara, care 
de la etapă la etapă, se prezintă 
tot mai bine. Dovadă e compor
tarea avută luni seara, în fața Lo
comotivei P.T.T., cînd a fost între
cută cu două puncte și numai da
torită lipsei unui conducător teh
nic de pe margine, care să știe 
să dea sfaturile cele mai juste și 
la momentul oportun.

Locomotiva P.T.T. a prestat un 
joc mult îmbunătăț:t față de com
portarea din etapele anterioare, iar 
meciul pe carc-1 va disputa mîine 
la Tg. Mureș cu Progresul va avea 
darul să ne lămurească asupra 
gradului de pregătire al echipei.

La Cluj. Dinamo Oradea are un 
adversar dificil în echipa Flamura 
roșie. Ca o caracterist’că a majo
rității echipelor provinciale de bas
chet, dinamoviștii dau din ce în ce 
mai mult dovada unei valori ridi
cate. Spunem acest lucru bazîn- 
dti-ne și pe victoria cucerită în ul
tima etapă la București, unde a 
întrecut din toate punctele de ve
dere Progresul Finanțe Bănci. In 
concluzie. întîlnirea de la Cluj 
promite a fi foarte disputată, pen
tru că și Flamura roșie are nevoie 
de puncte...

In rest, Știința I.C.F. va întîlni 
Progresul F.B., iar la Orașul Stalin 
Progresul din localitate va întîlni, 
într-un meci deschis oricărui re
zultat. formația bucureșteană Pro
gresul Casa Scînteii.

• Campionatul feminin de bas
chet are programate pentru mîine 
trei întîlniri, dintre care cea mai 
echilibrată se va disputa la Bucu
rești. între Locomotiva București 
și Progresul Oradea.

Celelalte două meciuri sînt: Ști
ința I. C. F.—Progresul Arad și 
Știința Iași—Știinta Cluj.

Partidele d'in Capitală au loc 
mîine în sala Floreasca, începînd 
de la ora 15.30, dună următorul 
program: Știința I.C.F.—Progresul 
Arad (fem.)’, Știința I.C.F.—Pro
gresul F.B. (mase.), Locomotiva 
București — Progresul Oradea 
(fem), Dinamo București—Știința 
Timișoara (masc.Ț.

Rugbî
Mîine, la ora 11, pe terenul Pro

gresul Finanțe Bănci, arbitrul To
ma Moldoveanu va chema la în
trecere două dintre echipele frun
tașe ale rugbiului nostru, Locomo
tiva Grivița Roșie și Casa Cen
trală a Armatei. Se întîlnesc din 
nou două echipe ale căror forțe 
de joc sînt sensibil egale. In ul
timul joc susținut, cel cu echipa

vCupa Avintul” la alpinism
In zilele de 15, 16, 17 și 18

noiembrie, asociația sportivă Avîn
tul, organizează în masivul Piatra 
Graiului un concurs de alpinism 
dotat cu „Cupa Avîntul”. 

pragheză Dynamo, feroviarii bucu- 
reșteni au arătat o formă bună. 
Sc prezintă in special bine pache
tul de înaintași de la Locomotiva. 
Casa Centrală a Armatei participă 
la acest joc cu șanse egale, în ciu
da faptului că a terminat la ega
litate cu Dynamo Praga, pc care 
Locomotiva a întrecut-o în meciul 
de pe Giulești.

Tot mîine, pe terenul din Petro
șani. Știința București se va în
trece cu echipa din localitate, Mi
nerul. care a obținut rezultate fru
moase de-a lungul întregului cam
pionat. Putem da ca exemplu ul
timul joc susținut tot în compania 
Științei, de astă-dată chiar la 
București, unde a învins cu scorul 
de 3—0. Restanța de mîine îi poate 
aduce Minerului o nouă victorie, 
dat fiind faptul că în perioada ac
tuală Știința se află într-o accen
tuată scădere de formă.

Etapa de mîine a categoriei B 
programează următoarele jocuri: 
Flacăra Ploești — Știința Iași, la 
Ploești: Știința Timișoa-a — Fl. 
Roșie Orașul Stalin, la Timișoara; 
Minerul București — Locomotiva 
Buzău, se dispută pe stadionul Ti
neretului, la ora 14.30.

înaintea etapei de mîine clasa
mentele celor două serii ale cate
goriei B se prezintă astfel:

SERIA l-a

Știința Cluj 14 11 2 1 251: 17 38
Știința Tim. 13 12 1 0 173: 21 38
Locomotiva I.C.F.

București 14 7 3 4 85: 65 31
Locomotiva Cluj 14 5 4 5 66: 72 28
Știința Arad 14 5 3 6 47: 86 27
Tîmăveni 14 5 2 7 40: 80 25
Flamura roșie

Orașul Stalin 13 1 1 11 24:121 16
Locomotiva

Timișoara 14 1 0 13 12:236 14

SERIA Il-a

Dinamo IX Buc. 14 12 0 2 241: 25 33
Metalul Buc. 14 12 0 2 144: 37 38
Minerul Buc. 13 8 0 5 124: 77 29
Știința Iași 13 6 2 5 80: 61 27
Știința Galați 14 4 2 8 57: 81 23
Locomotiva

Buzău 13 3 2 8 29:111 21
Flacăra Ploești 13 3 0 10 34:264 18
Progresul Tecuci 14 3 0 11 20: 73 13

Handbal
Mai sînt încă două etape din 

campionatul republican masculin de 
handbal. Virtuală cîștigătoare a 
ediției din acest an est€ echipa 
Casei Centrale a Armatei. Pînă în 
prezent, militarii au reușit exce
lenta performanță de a nu pierde 
nici o partidă, totalizind, după 
cele 24 de meciuri susținute, 47 de 
puncte și avînd 10 puncte în plus 
■față de a doua clasată. In etapa 
de mîine, C.C.A. va avea de trecut 
peste un adversar dificil: Flamura 
roșie Cisnădie, la Sibiu. Un meci 
■interesant sc anunță cel de la Ora
șul Stalin, între Dinamo și Voința. 
Este un meci de tradiție, în care 
dinamoviștii ■— separați in clasa

Lupte
Așa arată clasamentul înaintea I echipe: 

etapei a 8-a a campionatului pe •
1. Dinamo Buc. (1) 6 0 0 0 41: 7 (24:17) 18
2 C. C. A. (2) 6 5 0 1 32:16 (13:19) 16
3. Dinamo Or. Stalin (3) 6 5 0 1 31:17 (13:18) 16
4. Constructorul PI. (6) 7 3 1 3 26:30 (11:15) 14
5. Fl. roșie Cluj (7) 7 3 1 3 26:30 ( 7:19) 14
6 Metalul B. Mare (4) 6 3 1 2 27’21 (12:15) 13
7. Metalul Reșița (5) 7 2 2 3 27:29 (11:16) 13

8. Constructorul Buc. (8) 7 1 3 3 25:31 (14:11) 12
9. Locomotiva Tim. (9) 7 3 0 4 21:35 (10:11) 12

10 Fl. roșie Arad (10) 6 1 2 3 23:25 (12:11) 10
11. Progresul Lugoj (1 1) 6 1 2 3 21:27 (10:11) 10
12. Progresul Oradea (12) 7 0 0 7 12:44 ( 6: 6) 7

In București se vor disputa două 
meciuri și anume: C C A.—Progre
sul Lugoj și Constructorul Buc.— 
Progresul Oradea. Ambele vor 
avea loc duminică dimineața în 
sala Dinamo, începînd de la ora 
9, în ordinea de mai sus. In țară

Fiind ultima competiție din a- 
cest an, alpiniștii din toată țara 
vor participa la întreceri în număr 
mare, asociațiile care s-au înscris 
prezentînd echipe omogene.

Pînă în prezent, și-au anunțat 
narticioarea asociațiile Conslrțtc- 

ment prin zece puncte de sibieni — 
păstrează prima șansă. In turul 
competiției, cele două echipe au 
terminat la egalitate: 6-6. In Capi
tală, dinamoviștii bucureșteni vor 
căuta să se revanșeze în fața me
ta lurgiștilor din Reșița, care în 
tur au cîștigat această înitîlnire 
cu 10-5. In perspectivă, un meci 
echilibrat.

Celelalte întîlniri programate în 
penultima etapă sint: Metalul Ti
mișoara,—Știința I.C.F. (10-6), Ști
ința Iași—Știința Cluj (7-6), Fla
căra Ploești—Știința -Timișoara 
(8-5) și Flamura roșie’ Jimbolta—• 
Recolta Varias (7-2). (In paranteză 
sînt trecute rezultatele înregistrate 
în tur).

*

Tot mîine se va desfășura, ulti
ma etapă din cadrul celor două 
serii ale campionatului republican 
feminin. In seria I-a situația este 
mai clară. Pe primul loc se află 
în prezent Progresul Orașul Stalin, 
cu 8 puncte. Mîine, la Orașul 
Stalin, Progresul va întîlni Meta
lul Reșița de care a dispus în 
tur cu 6-2. Știința I.C.F., aflată 
pe locul 2, cu 7 puncte, întîlnește 
Flamura roșie Buhuși. Studentele 
s-ar califica în finală numai în ca
zul unei înfrângeri a echipei din 
Orașul Stalin, ceea ce este puțin 
probabil.

In seria a Il-a, „sosirea" este 
mai strînsă. înaintea ultimei etape, 
pe primul loc se află la egalitate 
de puncte Progresul Tg. Mureș și 
Știinta Timișoara. Aceste echipe 
se întilnesc mîine, în meciul de
cisiv, la Tg. Mureș. Echipa locală 
ar fi avantajată și în cașul un,ui 
rezultat nedecis, avînd un golaveraj 
mai bun. Celălalt meci al seriei, 
dintre Avîntul Codlea și Știința 
Invățămînt București, programat la 
Codlea, va decide echină clasată 
pe locul 3.

Volei
întrerupt pentru două săptămîni, 

campionatul masculin al categoriei 
A va fi reluat mîine prin desfă
șurarea a patru jocuri, în care e- 
chipele bucureștene dau replica e- 
chipejor din restul țării.

Dintre aceste partide, cea mai 
interesantă este cea dintre Știința 
Cluj și Dinamo București, care se 
dispută mîine în sala Giulești, a- 
vînd în deschidere (ora 9,30) me
ciul Știința Iași-Locomotiva Bucu
rești. Este o revanșă pentru dina- 
moviști, care în tur au cedat sur
prinzător studenților clujeni, pe 
teren propriu. Cum clujenii au 
arătat că știu să joace meciu
rile cu adversari redutabili (o 
dovadă este recenta victorie a- 
supra Progresului București) ne 
putem aștepta la o întîlnire dispu
tată. Echipa C.C.A. se deplasează 
la Arad pentru a întîlni pe Știința 
din localitate.

In celelalte două meciuri Meta
lul Orașul Stalin va juca cu Pro
gresul București, iar Știința Iași 
cu Locomotiva București.

se vor desfășura meciurile: Di
namo Orașul Stalin—Flamura ro
șie Cluj, Locomotiva Tim,—Cons
tructorul PI., Flamura roșie Arad- 
Dinamo Buc. șl Metalul Reșița— 
Metalul Baia Mare.

Traseele do concurs — Acul 
Curmătura și Fisura Jderilor— sînt 
deosebit de interesante, prin nouta
tea pe care o prezintă. Fisura Jde- ’ 
rilor a fost escaladată îiț premieră 
de o echipă a asociației Avîntul

B Campionatul de șah al orașului 
Galați suscită un interes deosebit 
și în acest an. Recent, au luat sfîr
șit semifinalele, care au dat urmă
torii calificați: 1. Cormoș și S. So
lomon IOV2 p. (din 13), Gr. Jiainiu,
H. Flarnen, 1. Costache și M. Zii- 
berman 9'/2 P- (grupa l-a); P. Ro- 
zeniberg 9 p. (din 13), I. Similea- 
mu și P. Damian 8 p. (grupa 2-a);
I. Luca 8 p., I. Moscovici, C. Mir- 
ctolu și N. Gheler 7 p. (grupa 3-a).

■ Și la Iași au început semifi
nalele campionatului orășenesc. Cu 
ocazia unei demonstrații de șah 
organizată de comisia regională, 
s-a jucat un meci între echipa aso
ciației Știința și o selecționată a 
colectivelor sindicale. Studenții au 
învins cu 10-3.

■ La Casa de Cultură raională 
din Turnu Măgurele a luat ființă 
un cerc de șah, care este frecven

AZI

NATAȚIE: Bazinul acoperit de 
la Floreasca, ora 17,30: Concursul 
lotului republican.

BOX. Sala Floreasca, ora 19: 
Finalele Cupei Sfatul Popular.

MIINE
FOTBAL. — Stadionul Giulești, 

ora 14.45: Locomotiva — Știința 
Cluj (categoria A).

LUPTE. — Sala Dinamo, ora 
9: Constructorul Buc. — Progre
sul Oradea și C.C.A. — Progresul 
Lugoj. (Camp, republican pe echi
pe).

SPORT
■ FOTBAL. Mîine, in deschidere 

la jocul Locomotiva Grivița Roșie- 
Știința Cluj, se va disputa partida 
București 1I-Constanța, din cadrul 
competiției organizată de CGS 
pentru echipe formate din jucători 
în vîrstă de 18—21 ani. Jocul va 
începe la ora 12.45.

— Luni 15 noiembrie se dispută 
ultima etapă din cadrul turneului 
interteatre. Sînt programate jocu
rile: Teren CCS, ora 12.45: Teatral 
de Estradă al Armatei-Teatrul Ti
neretului; ora 14.30: Teatrul de 
Estradă al R.P.R.-Teatrul de Ope
retă.

si VOLEI. In cinstea Săptămânii 
Mondiale a Studenților, asociația 
sportivă Știința organizează o mare 
competiție de volei la care parti
cipă un număr de 24 echipe (12 
feminine, 12 masculine). întrecerile 
se vor desfășurai în zilele de 13, 
14, 20 și 21 noiembrie. Jocurile fe
minine se vor desfășura în sala 
ședii de 2 ani (fost liceul Mihai 
Viteazul), iar cele masculine în 
sala căminului 303. Ora dc înce
pere este 15, în afara duminicii, 
cînd jocurile încep la ora 8.

— întrecerile pentru campionatul 
masculin de calificaire al orașului 
București și cele de juniori vor 
continua mîine, după următorul 
program: Teren Dinamo ora 10: 
SMTCF-T. Diniamovist (jtin); Te
ren Știința, ora 10: Progresul org.

INFORMAȚII onosport
Depuneți buletinele din timp.
h La ultimele concursuri, un mare 

număr de participant nu au putut 
depune buletinele fiindcă s-au pre
zentat la agenții în ultimele ore. 

PRONOSTICURI DATE LA PRIM A SUTA DE BULETINE

In prima sută de buletine de puse în Capitală pentru concursul 
Pronosport Nr. 32 (14 noiembrie) s-au dat următoarele pronosticuri j

1. R.P.U. — Austria (A) (pronostic final)
II. R.P.U. — Austria (A) (pronostic la pauză)

III. Locom. Timiș. — Djurgardens (pronostic final)
IV. Locom. Timiș. — Djurgardens (pronostic la pauză)
V. R. P. Ungară — Austria (jun .)

VI. Flacăra Ploești — Dinamo B ucurești
VII. Minerul Petroșani — C.G.A.

VIII. locomotiva București — Știința Cluj
IX. Flamura roșie Arad — Meta Iul Hunedoara
X. Locomotiva Tg. Mureș — Me talul G. Tifrzii
XI. Metalul A.M.E.F.A. — Știin ța București

(calificare categ.
— Flacăra Bucu rești (calificare categ. B)XII. Metalul 108

B)

MECIURI DE REZERVĂ

• (camp. Franței) a

1 X 2
75 15 10
75 15 10
60 17 13
50 40 10
29 30 41
48 27 25
27 23 50
34 33 33
75 15 10
62 38 —

35 25 40
36 41 23

52O 1 14
<51

34no

tat de numeroși iubitori ai acestui 
frumos sport.

■ Șahiștii din Reșița l-a<u invitat 
pe candidatul de maestru timișo
rean Gh. Mititelu, care a susținut
un simultan. El a obținut rezulta- t 
tul +15 =3 —3.

h In Capitală, concursurile de 
calificare organizate de colectivul 
Constructorul MCIMC se apropie 
de sfîrșit. Pentru primele locuri 
luptă Mendelsohn și tinerii S cur tu, 
Olaru și Erdecz.

a Pînă luni se mai pot trimite par
ticipări la concursul de compoziție ■ 
șahistă organizat de asociația ■ 
sportivă Constructorul (Bd. Repub
licii 23).

■ Mîine dimineață la ora 10, la 
Casa de Cultură a Sindicatelor, 
compozitorul șahist V. Nes torc seu 
va citi conferința „Cum se compu
ne o problemă de șaft“.

TIR. — Poligonul lunari, ora 9:' 
Cupa Orașului București.

RUGBI. — C.C.A. — Locomotiva 
Gr. Rosie (Stadionul Progresul 
F.B., ora 11).

HANDBAL. — Teren I.T.B., ora 
14: Știința I.C.F. — Flamura roșie 
Buhuși (fete), ora 15: Dinamo 

■ București — Metalul Reșița (bă
ieți).

BASCHET. — Sala Floreasca, 
ora 15.30: meciuri feminine și mas
culine în cadrul campionatelor cat. 
A.

VOLEI. — Sala Giulești,' ora 
930: meciuri masculine în cadrul 
cat. A.

LA ZI
de masă-Dineuno (seniori); Știința 
Agronomia-Avîntul Butoiul (se
niori).

■ HOCHEI PE IARBA.—Cam
pionatul orășenesc masculin, de ho
chei pe iarbă a luat sfîrșit prin 
desfășurarea celei de a V-a etape. 
Miercuri, s-au întîlnit echipele Fla
mura roșie M.I.U. și Progresul 
F.B. Victoria a revenit echipei Fl. 
roș;e cu scorul de 1—0 (0—0) prin 
punctul înscris de Mircea Nico- 
lau. Ieri după amiază, meciul din
tre echipele Dinamo 4 A și Dina
mo 4 B s-a terminat la egalitate: 
0—0.

In felul acesta, titlul de echipă 
campioană a orașului București i-a 
revenit Flamurii roșii M.I.U. care 
a acumulat 9 puncte.

Iată clasamentul competiției :
Fl. roșie M I.U.
Dinamo 4 B 
Dinamo 4 A 
Progresul F.B.

6 3 3 0 7: 3 9
6 2 3 16: 4 7

6 2 2 2 5: 3 6
6 1 0 5 3:10 2

Duminică 14 noiembrie, se va 
desfășura pe stadionul Progresul 
F.B. meciul de hochei pe iarbă în
tre echipele Progresul F.B. și Di
namo. Jocul începe la ora 15.

CONEA VALER, corespondent
■ NATAȚIE. — Astăzi are loc 

în piscina Floreasoa al doilea con-' 
curs de verificare a lotului repu
blican. Concursul începe la ora 
17,30.

In vederea evitării aglomerație? 
la depunerea buletinelor, parțicH 
panții la concurs sînt invitați să 
le depună din timp.

Agențiîfe din Capitală sînt des- 
chise duminică pînă la ora 12.



Pe întreg cuprinsul patriei lor, sportivii sovietici au sărbătorit cu 
un entuziazm și cu un avînt de nede scris cea de a XXXVIl-a aniversa
re a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie. Cu acest prilej, ei au 
raportat patriei și poporului marile succese repurtate în acest an în 
domeniul accentuării caracterului de masă al mișcării de cultură fi
zică din U. R. S. S., în domeniul ridicării tehnicii și măiestriei spor
tive. Totodată, ei au trecut in revistă glorioasa lor activitate de 
pînă acum, luindu-și noi și importante angajamente.

Marile victorii repurtate pe plan internațional de sportivii so
vietici în cursul acestui an sînt cunoscute. Ele au uimit întreaga 
lume, care s-a convins odată in plus că mișcarea de cultură fizică 
din U R.S.S. este cea mai avansată, neavînd egal în lume.

In materialele de mai jos s'nt trecute in revistă o parte din a- 
ceste succese, sini analizate cauzele și condițiile care au dus la rea
lizarea lor

Stilul
In preajma noului sezon de pa

tinaj, care mu se va mai lăsa aș
teptat multă vreme, este bine să 
ne amintim d'e cele mai mari suc
cese obținute în sezonul trecut de 
maeștrii sovietici ăi acestui spart.

Japonia. Orașul Saporo. Aici au 
venit din toate colțurile lumii cei 
mai buni alergători pe gheață, 
pentru a-1 desemna pe cel mai pu- 
tern'c dintre ei. O zăpadă umedă 
se așterne mereu. In asemenea 
condiț i nu-i ușor să realizezi per
formanțe înalte. Dar reprezentanții 
Uniunii Sovietice participant la 
campionatele lumii trebuiau, to
tuși, să demonstreze că sînt cei 
mai bun: șj cg n>u există piedici 
care să-i oprească de la aceasta. 
Trimișii Țării Sovietice au concu
rat excepțional. In luptă grea cu 
celebrul alergător norvegian Jal- 
rnar Andersen, tînărul sportiv so
vietic Boris Silkov a cucerit titlul 
de campion mondial absolut. Pe ur
mătoarele două locuri s-au clasat 
compatrioții săi Oleg Goncearenko 
și Evghenii Grișin.

Patinatorii sovietici au devenit 
astfel profesori în această disci
plină sportivă. De la ei au început 
să învețe chiar și patinatorii nor
vegieni. care pînă nu de mult au 
deținut locul fruntaș în arena in
ternațională După întrecerea' de 
la Saporo. ziarul „Verdensgang" 
scria că federația norvegiană de 
patinaj a hotărît să introducă în 
pregătirea patinatorilor săi stilul 
sovietic de alunecare pe gheață.

A doua mare victorie a fost ob
ținută în Elveția pe patinoarul de 
altitudine al localității balneare 
Davos, unde se disputau campio
natele europene.

...întrecerile sînt în toi. Pe pistă 
alunecă patinatorul sovietic Boris 
Silkov, campion al lumii. De acest 
rezultat depinde soarta campiona
tului Europei. Cine va învinge — 
Andersen sau Silkov ?

In camera presei, cunoscutul pa
tinator norvegian Farstad, care 
comenta desfășurarea luptei, privi 
ultima dată pe cronometru și spu
se : S'lkov. Deși pînă la sfîrșitul 
cursei de 10.000 metri mai rămî- 
neau cîteva ture de pistă, specia
listul norvegian și-a dat seama 
din alergarea relaxată și lină a 
sportivului sovietic că soarta pri
mului loc este pecetluită. El s-a 
apropiat de telefon și a transmis 
redacției ziarului pe care îl repre
zenta :

Avem în față o hartă a lumii. 
Dacă vom însemna pe ea drumu
rile făcute în acest an de șahiștii 
sovietici, liniile negre se vor în
tinde în toate direcțiile, peste mă
ri, granițe și continente. Montevi
deo și Buenos Aires, New York și 
Toronto, Pam's și Londra, Bucu
rești, Oslo, Stockholm, Belgrad...

Echipa U R.S.S. a întîlnit de 22 
ori echipele reprezentative ale al
tor țări. De 20 de ori, victoria a 
fost de partea șahiștilor sovietici, 
iar de două ori jocurile lor au luat 
sfîrș’t cu un rezultat de egalitate. 
157 puncte din 200 posibile, iată 
rezultatul tehnic obținut de marii 
maeștri sovietici, în întrecere cu 
cei mai puternici șahiști din lu
me. Iată rezultatul tehnic al unui 
an de activitate.

De fapt, acesta este rezultatul 
’a 37 de ani în muncă. Fără Marea 
Revoluție Socialistă din Octombrie 
Moscova n-ar fi putut deveni nici
odată centrul șahist al lumii. Pe

„Silkov șa înscris pentru a 
doua oară numele în istoria pati
najului, intr-un mod care lasă să 
se întrevadă că el va rămîne unul 
dintre cei mai străluciți reprezen
tanți ai acestui sport".

A 3-a evoluție a patinatorilor 
sovietici a avut loc la Oslo, capi
tala Norvegiei. Stadionul Bislet 
era arhiplin.

„Patinatorii norvegieni își vor 
lua de această dată revanșa", scri
au ziarele locale. Lucrul acesta îl 
sperau muilți, cunoscînd că pati
najul are vechi tradiții în Scațid<- 
navia. Norvegia a dat lumii nume
roși patinatori străluciți și pînă 
în ultima vreme a ocupat pozițiile 
cheie în arena mondială. In 
schimb, patinatorii sovietici au în
ceput asaltul recordurilor lumii de 
curînd. Și, puțin timp după aceea, 
Oleg Goncearenko a devenit pen
tru prima oară campion al lumii.

...Pe stadionul Bislet sportivii 
sovietici au demonstrat din nou 
superioritatea lor. Ca și în meciul 
desfășurat mai înainte la Mosco
va, ei au repurtat o victorie con
vingătoare. Această victorie, ca și 
cele anterioare, a reprezentat un 
triumf al școlii sovietice, al unei 
tehnici perfecționate, a fost o vic
torie a stilului sovietic de patinaj.

Patinatorii sovietici au preluat 
o frumoasă tradiție. E: au avut 
puternici înamtași. Pînă la Revo
luția dn Octombrie Alexandr 
Panșin din Petersburg și Nikolai 
Strunnikov din Moscova au câști
gat importante întreceri internațio
nale. Dar ei erau excepții, pe cîtă 
vreme victoriile de astăzi au fost 
posib’le pentru că în întreaga ta
ră le-au fost create maselor de oa
meni ai muncii condiții admirabile 
pentru practicarea sportului. Iar
na, mii de patinoare și terenuri 
de gheată sînt populate de dimi
neața pînă seara. Și. în fiecare an, 
dm mijlocul acestor mase se ri
dică noi patinatori talentați.

Cine sînt Boris S’Tkov. Oleg 
Goncearenko, Lidia Selihova și a- 
tîția alți campioni și recordmani? 
Sînt elevi străluciți ai școlii spor
tive sovietice. Ei au știut să ta 
și să ducă mai departe cele mai 
bune tradiții ale sportului din pa
tria lor. Ei sînt posesorii unei teh
nici înalte, ai unei voințe neclinti
te în lupta pentru victorie, ai unei 
puteri de muncă excepționale, ei 
întrunesc toate trăsăturile stilului 
sovietic.

Cantitate, dar și calitate
suprafața lucitoare a cupei de 
campion al lumii, care de mai mulți 
ani !a rind și-a stabilit „domiciliul*- 
în capitala Uniunii Sovietice, se 
reflectă luminile Dneproghesului și 
Magnitogorskului, ale miilor de clu
buri, palate ale culturii, școli, case de 
lectură. Intre tractorul care a in
trat obișnuit în decorul satelor, 
între învățămîntul școlar general 
și victoriile convingătoare ale șa
hiștilor sovietici, este o strînsă le
gătură, In aceste victorii este ex
primată inalta cultură a întregu
lui popor sovietic, viața lui nouă, 
economia lui avansată.

Știm cu toții că șahul este un 
joc foarte vechi. Dacă ne vom a- 
funda în secolele istoriei, vom găsi 
la multe popoare, și în timpuri di
ferite, șahiști talentați. Dar, aceș
tia erau singuri. Indiscutabil că 
niciodată, în nici o țară, în nici 
o epocă, preocuparea față de șah 
nu a cunoscut un caracter de ma
să atît de pronunțat ca în Uniunea 
Sovietică. Nu este un joc fericit 
al întîmplării faptul că intr-un

Sportul frumuseții
Cind in sunetele marșului pă

șesc pe terenul de gimnastică spor
tivi cu trupuri zvelte și mușchi 

< puternici, inima începe să bată 
parcă mai puternic. Și, involuntar, 
fiecare spectator, fie el copil sau 
bătrîn, este pătruns de gînduri : 
cît de nobil e acest ‘ sport care-1 
face pe om atît de minunat.

A devenit realitate idealul plă
mădit cu 37 de ani în urmă, ca 
omul sovietic care acum constru
iește palate uimitoare, care taie 
canale în stepă și pustiu, omul 
creator al unei epoci noi, să fie 
minunat nu numai prin fapte, ci 
și prin înfățișarea sa exterioară. 
Acesta este motivul pentru care 
gimnastica este atît de mult popu
larizată în U.R.S S., acesta este 
motivul pentru care ea și-a făcut 
un loc temeinic în viața oamenilor 
sovietici.

Deschideți aparatul de radio și 
veți auzi în fiecare dimineață cu
vintele devenite familiare :

— începem lecția de gimnastică!
Nu este cu putință să fii în a- 

celași timp în milioane de case și 
locuințe, dar, dacă s-ar putea, am 
vedea cum, alături de bunicul că
runt. copilul aleargă cu pași mă
runți în ritmul muzicii, cum ală
turi de academician, stahanovist, 
sau medic, mișcările de gimn.Vti- 
că sînt efectuate de elevi, studenti 
sau muncitori. In cele 15 minute, 
copiii acumulează forțele viitoare 
necesare umor isprăvi carne să-i 
uimească chiar și pe părinții lor.

In întreprinderi au devenit o- 
hîșmu.ite așa numitele pauze spor
tivi Munca, r'dcată la rang de 
onoaire în Uniunea Sovietică, nu 
trebuie să-l obosească pe om. Și, 
în ritmul clocotitor al v’eții, ală
turi de noi uzine, fabrici sau ate
liere care se ridică necontenit, au 
luat f'iiioță „uzinele de sănătate", 
cum sfnt supranumite în U.R.S.S. 
colectivele sportive.

Gimnastica și-a făcut loc și în 
spitale. Medicii sovietici folosesc 
cu succes exerciți le fizice pentru 
a-i vindeca pe oameni de boli sau 
infirmități grele.

Dar gimnastica nu este numai 
un izvor de sănătate. Ea oferă o 
uriașă satisfacție estetică. îl îno- 
bilează pe om, îl învață să iubea
scă frumosul. Acesta este și mo
tivul pentru care demonstrațiile de 
gimnastică sînt atît de prețuite de 
mase. .Triumful frumuseții omu
lui" a fost supranumită minunata 
paradă desfășurată pe stadionul 
„Dmamc" cu prilejul Zilei Unio
nale a Spottivului, în care exer
cițiile de gimnastică de mase au 
ocupat un loc principal:

Ca mii de Izvoare care alimen
tează un fluviu, se varsă în uria
șa mișcare sportivă noi și noi 
maeștri tineri. Tot mai mari și 
maii strălucite sînt biruințele gim- 
naștițpr sov'etici. Faima lor mon
dială constituie cel mai bun exem
plu al faptului că în U.R.S.S. a- 
cest sport crește și se întărește 
necontenit. La temelia acestei dez
voltări stă viața fericită și lumi
noasă a oamen lor sovietici

lată de ce giimnaștii Uniunii So
vietice sînt cei ma: buni din lume.

timp atît de scurt s-au ridicat în 
U.R.S.S. 16 mari maeștri, oameni 
cu un talent deosebit, cu o capaci
tate excepțională, oameni înzes
trați cu o voință de luptă nemai- 
întilnită.

Cantitatea se transformă în ca
litate. In spatele acestor șaispre
zece, în spatele acestei avangărzi, 
stau sute de maeștri, candidați de 
maeștri și, după statistica cea mai 
modestă, 300.000 de șahiști clasi
ficați. Conform unor date încă pro
vizorii, numai în cursul acestui an 
secțiile de șah ale cluburilor au 
fost frecventate de 1,200.000 oa
meni, d-intre care 225.000 colhoz
nici. Poți iubi, sau nu, statistica, 
dar nu poți rămîne nepăsător în 
fața acestor cifre.

Nu-i de mirare deci, că în Uni
unea Sovietică, unde numărătoarea 
jucătorilor de șah nu se mai face 
în sute de mii oi în milioane, să 
apară noi 'și noi talente, care, cu 
o vigoare excepțională, își fac loc 
spre primele locuri ale tabelelor 
marilor turnee internaționale.

Oamenii gindirii creatoare
Iubitori: de atletism din U.R.S.S. 

își mai aduc aminte de memorabila 
dată cînd la campionatele U.R S.S. 
din anul 1939 maestrul emerit al 
sportului Nikolai Ozolin trecuse, 
în proba de săritură cu prăjina, 
ștacheta înălțată la 4,30 m. El sta
bilea nu numai un record al 
U.R.S S., dar și un rezultat care, 
pe atunci, nu-i stătea în puteri 
nici unui săritor de pe continent. 
Martorii acestei performanțe re
trăiesc emoția puternică ce stă'pî- 
nea tribunele în momentul cind 
Nikolpi Ozolin șe pregătea să por
nească pe pista de elan. Și, intr-a
devăr, spectatorii aveau toate mo
tivele să aștepte cu respirația în
tretăiată această săritură. Nimeni 
nu reușise pînă atunci în U.R.S.S. 
o performanță asemănătoare.

Nu au trecut prea mulți ani de 
atunci și totuși parcă întîmplarea 
s-a petrecut tare de mult. Aceasta, 
pentru că la ediția din acest an a 
campionatelor din U.R S.S., nu a 
părut nimănui ceva neobișnuit ca 
în proba de săritură cu prăjina 
ștacheta să fie ridicată la 4,30 m. 
După cum nu a fost o surpriză 
faptul că 7 atleți au trecut peste 
această înălțime. Pentru partici- 
pa-nții la întrecere, nici înălțimea 
următoare de 4.40 m. nu a fost o 
limită. Căci trei concurenți au re
ușit s-o învingă. Campionul a fost 
desemnat în persoana lui Piotr 
Denisenko, elev și colaborator al 
lui Nikolai Ozolin, abia la 4,46 m. 
Atletul sovietic a realizat cu a- 
cest prilej un nou record european.

4,30 m. și 4.46 m. In centimetri 
nu este prea mult. Totuși, dife
rența aceasta reprezintă un salt 
uriaș, saltul făcut de școala so
vietică de atletism, care a reușit, 
în puțini ani, să se impună auto
ritar pe planul marilor competiții 
internaționale.

Sîntem obișnuiți ca atunci cînd 
se vorbește de un strălucit maes
tru, fie el în artă, muncă sau alte 
domenii de activitate, să ne închi
puim un om în vîrsta, cu fire ar
gintii la tîmple, care a petrecut 
zeci și zeci de ani în meseria sa. 
Nu este întâmplător. Simțămîntul 
acesta ne-a fost transmis din ge
nerație în generație și am învă
țat că trebuie să muncim mult pen
tru a acumu' ? experiența care ge
nerează măiestria.

Dar în Uniunea Sovietică asis
tăm astăzi Ia un fenomen cu totul 
diferit. Vîrstnicii împărtășesc ti
nerilor „în mers" Bogata lor ex
periență si nu rareori întilnești 
maeștri cărora nici nu le-au mijit 
mustățile în sport, fenomenul a- 
cesta caoătă un aspect si mai ge
neral. Titlurile de campioni și re- 

cordnieni ai U.R.S.S. poposesc tot 
mai mult în mîiniile sportivilor ti
neri.

Mulți ani a muncit Nikolai Ozo- 
l;n ca să treacă ștacheta înălțată 
la 4,30 m. Apoi au venit în pro! a 
lui preferată nenumărați tineri, au 
învățat experiența vestitului ma
estru, au lucrat împreună cu el. 
au descoperit lucruri noi, au modi
ficat în mod creator anumite a- 
mănunte și iată că rezultatul mi
nunatului sportiv, al candidatului 
în științe pedagogice Nikolai Ozo
lin a fost obținut și chiar întrecut 
de numeroși atleți tineri.

Nu i-a fost ușor Ninei Dumbad- 
ze să treacă de 50 metri la arun
carea discului. Dar Nina Ponoma
reva. antrenată de docentul Dimi
tri Petrovici Markov, a parcurs 
într-un timp mult mai scurt dru
mul spinos către aceste strălucite 
performanțe.

— Ca să învingeți rezultatele 
mele trebuie să întreceți antrena
mentele mele — spunea excepțio
nalul campion cehoslovac Emil 
Zatopek.

Acum, probabili, celebrul spor
tiv și-a schimbat părerea. Vladi
mir Kuț ar fi trebuit să se mai 
antreneze mulți ani ca să parcur
gă tot atîta distanță cît a parcurs 
Zatopek. Și totuși, el l-a învins nu 
numai pe campionul cehoslovac, 
ci și recordul său mondial. L-a în
trecut pentru că s-a antrenat nu 
numai conștiincios și asiduu, d'ar 
și după metode noi, îmbunătățin- 
du-și cele r. .ai bune calități pe care 
le-au dezvoltat, la vremea lor, fra
ții Znamenski, Emil Zatopek și 
alți fondiști vestiți.

Exemple de acest fel se pot da 
cu zecile. După un an de practică 
pe stadion, Nina Otkalenko a în
trecut recordul lumii în proba de 
800 m., iar apoi l-a coborît pînă 
la fenomenala cifră de 2:07,5. In
tr-un singur an, Mihail Krivono
sov a devenit unul din cei mai 
burți aruncători de ciocan din 
U.R S.S iar un an mai tîrziu și 
cel mai bun al lumii.

Nu poate fi negat talentul a- 
cestor sportivi. Dar, în definitiv, 
ce este talentul, fără arta de a 
munci, de a munci în mod crea
tor, folosind practic tot ceea ce îți 
pune la dispoziție știința ?

Atletismul sovietic a pășit pe 
drumul marilor victorii. In prime
le lui rînduri, în coloana campio
nilor și recordmanilor merg tinerii 
maeștri, oameni care au înodat 
știința cu gîndîrea creatoare și 
îndrăzneață.



Campionatele republicane de vele, 
clasa star au luat sfirșit

ECHIPELE DE FLORETĂ ALE R. P. ROMÎNE ÎNVINGĂTOARE LA SORA
SOFIA, 12 (prin telefon de la 

corespondentul nostru). — Azi la 
ora 18, a început în sala sporturi
lor din Sofia, întîlnirea interna
țională de scrimă dintre reprezen- 
tat-vele feminine și masculine ale 
R. P. Bulgaria și R. P. Romîne. 
La întilnire au fost de față gene
ralul colonel Vladimir Stoicev, 
președintele C.C F.S. din R.P.B. 
G. Velcescu, ambasadorul R. P. 
Romîne la Sofia, precum și alte 
oficialități. După deiilarea echipe
lor participante, președmtele 
C.C.F.S. din R.P. Bulgaria, gene
ral colonel Stoicev, i-a salutat pe 
oaspeți arăt'nd că această întîl- 
nire va contribui la strîngerea re
lațiilor sportive dintre cele două 
țări prietene. A răspuns condu
cătorul lotului romîn, tov. E. Meș
ter, care a mulțumit pentru fru
moasa primire făcută. înainte de 
a se deplasa la sală, sportivii ro- 
mîni au depus o coroană de flori 

la mausoleul lui Gh. Dimitrov, 
păstrînd un moment de reculegere. 

Prima întilnire a fost cea de flo
retă dintre echipele feminine. Re
zultatul final a fost de 11-5 în 
favoarea echipei R.P.R. Iată for
mațiile aliniate de cele două e- 
chipe: R.P.B.: Gheorghieva, Tapo- 
va, Vasilieva, Dor-eva. R.P.R.: 
Telegdi, Taitiș, Orb, Turtureanu.
Rezultate tehnice: Telegdi-Gheor- 

ghieva 4-2, Taitiș-Sapova 4-2, Orb- 
Vasileva 3-4; Turtureanu-Dorceva 
4-0, Taitiș-Gheorghieva 3-4, Orb- 
Tapova 4-1, Turtureanu-Vasileva 
4-2, Telegdi-Dorceva 4-1, Orb- 
Gheorghieva 1-4, Turtureanu-Ta- 
pova 4-1, Telegdi-Vasileva 4-2, 
Taitiș-Dorceva 4-3, Turtureanu- 
Vasileva 1-4, Telegdi-Tapova 4-1, 
Taitiș-Vasileva 4-1 Orb-Dorceva 
3-4.

In continuare, s-a desfășurat în- 
tîlnirea la floretă între echipele 
masculine, victoria revenind echipei 

R.P.R. cu scorul de 12—4. Iată for
mațiile: R. P. Romînă: Uraj, Tu- r 
dor, Vîlcea, Chelaru. R. P. Bulga-I 
ria; Ghencev, Vasiliev, Diakovski, I 
Saev. Rezultatele tehnice: Uraj — 
Ghencev 5—2, Tudor — Vasiliev ; 
5—4, Vîlcea — Diakovski 5—4, 
Chelaru — Saev 3—5, Tudor — . 
Ghencev 5—I, Vîlcea — Vasiliev
4— 5, Chelaru — Diakovski 5—l,f 
Uraj — Saev 5—4, Vîlcea — 
Ghencev 5—1, Chelaru — Vasiliev)
5— 1, Uraj — Diakovski 1—5, Tu-i
dor — Saev 5—2, Chelaru — Ghen-f - 
cev 2—5, Uraj — Vasiliev 5—1,1 -
Tudor — Diakovski 5—3, Vîlcea—k* 
Saev 5—2.

Mîine (n.r. azi), cu începere de! 
la ora 15, se vor desfășura turneul! 
individual la floretă femei și întîl-t 
nirea la sabie pe echipe. Duminică r 
va avea loc turneul masculin indi-f 
vidual la floretă și sabie.

ANTON LEBANOV

Săptămina trecută, pe lacul Sna- 
gov, au luat sfirșit campionatele 
R.P.R. de vele clasa „star". La 
concurs au participat 32 echipaje 
ale asociațiilor Progresul, Metalul, 
Constructorul, Dinamo, Flacăra, 
Știința din orașele București, 
Constanța și Ploești. Spre deose
bire de anul trecut, campionatul 
s-a bucurat de o participare mai 
largă, datorită faptului că aso
ciațiile au înțeles să sprijine pe 
veliști.

Acest concurs a fost un prilej 
de afirmare pentru o serie de 
concurenți noi cum este cazul lui 
Al. Horoveanu (Progresul), Nastea 
(Progrestil), Predescu, Bnrcea, 
(Metalul) și Popa Gh. (Dinamo).

Echipajul cîștigător Gh. Lungu- 
Mircea Dumitriu .(Constructorul) 
s-a dovedit a 'i foarie omogen, 
reușind să reediteze performanța 
de acum doi ani.

Numărul mare al ambarcațiuni
lor de la acest concurs a făcut ca 
lupta sportivă să se ridice la un 
nivel tnalt, întrecerile disputîn- 
du-se cu aceeași intensitate de la 
începutul pînă la sfîrșitul regate
lor. De altfel, însuși echipajul cam
pion a fost decis deabia în ul

Mai multă atenție pregătirii concurenților
din Cluj la pentatlon modern

Activitatea de pentatlon modern, 
cea mai tînără ramură sportivă de 
la noi. începe să înregistreze pri
mele succese. După începutul re
al zat în Capitală prin alcătuirea 
unui lot de pentatloniști care și-au 
desfășurat antrenamentele sub în
drumarea unor antrenori pricepuți, 
ne-a venit vestea, comunicată la 
timp în coloanele ziarului nostru, 
că la Cluj s-a pornit de asemenea 
la organizarea primelor secții de 
pentatlon modern. Iată că acum 
sîntem în măsură să venim — pe 
baza comunicărilor subredacției 
noastre — cu amănunte în legă
tură cu această inițiativă.

începutul muncii pentatloniștilor 
din Cluj a fost promițător. Pentru 
două din probele pentatlonului 
modern, crosul și înotul, sportivii 
s-au putut pregăti așa cum tre
buie în .parcul Babeș. Cu mult mai 
grea este însă situația în privința 
celorlalte probe ale pentatlonului. 
Așa, de pildă, pentru antrenamen
tele de călărie, -pentatloniștii clu
jeni ou greutate obțin cai pentru

Valoroase recorduri ale motscicFșt’lor 
și automob l știlor sovietici

MOSCOVA, (Agerpres).—TASS 
transmite: Automobiliștii și moto- 
ciciiștii sovietici au îmbunătățit a- 
nul acesta 38 de recorduri uniona
le. Cea mai mare parte din aceste 
recorduri reprezintă totodată noi 
recorduri mondiale.

Cu mult succes au terminat 
cursele alergătorii pe noile moto
ciclete cu ataș, construite în for
mă aerodinamică. Cunoscutul spor
tiv din Moscova, N'kolai Sumilkin 
a îmbunătățit anul acesta de nouă 
ori recordurile mondiale oficiale. 
De curînd, el a realizat pe distan
ța de 5 km. cu start de pe loc o 
medie orară de 225,168 km. Această 
performanță reprezintă un nou re
cord mondial la această probă și 
este totodată c.ea mai ridicată me

tima regată a competiției.
Trebuie remarcată competența 

colegiului de arbitri, cane, prin 
modul excrien^ în care a func
ționat, a asigurat buna desfășu
rare a campionatelor.

Un fapt negativ 1-a constituit lip
sa de la concurs a unor veliști de 
valoare ai asociației Constructorul 
(Devasal. Saghin, Ara Erețian). 
care ar fi ridicat și mai mult prin 
prezența lor nivelul tehnic al în
trecerilor.

Iată acum clasamentul defini
tiv al finalei:

1. GHEORGHE LUNGU—MIR
CEA DUMITRIU (Constructorul) 
6354 pincte. 2. — V. Geles—I. 
Dănescu (Metalul) 5919 p.; 3. — 
P. Mânu—Gh. Popovici (Știința) 
5722 p.: 4. — A. Bitfucarii—T.
Adrian (Progresul) 5705 p.; 5. D. 
Busuioc—V. Costescu (Progresul) 
4417 p.; 6 — C. Tico—N Iliescu 
(Metalul) 3906 p.; 7. N. Navasart- 
N. Văgălău (Constructorul) 3631 
p.; 8. Mîlio Tașco—Gr. Santi- 
ghian (Știința) 2704 p.; 9. — Al. 
Horoveanu—D. Strominger (Pro
gresul) 2593 p.; 10. — Gh. Nour— 
A. Petrescu (Metalul) 2022 p.

I. HABOT

proba de echitație. In privința pro
bei de tir, trebuie arătat că mate
rialele pe care le au la dispoziție 
sportivii din Cluj sînt insuficiente 
și cantitativ și calitativ. Aceeași 
situație în pregătirile pentru pro
ba de scrimă. Pentatloniștii fac an
trenamente cu floreta în loc de 
spade, fiindcă nu există costumele 
necesare.

Toate aceste senoase greutăți în 
munca de desfășurare a antrena
mentelor pot împiedica efectiv pro
gresul proaspeților pentatloniști de 
la Cluj. Cu toate acestea, ei au 
participat cu regularitate în timpul 
verii la concursuri locale, organi
zate de obicei din două în două 
săptămîni, pentru 2 sau 3 din pro
bele pentatlonului. Au fost înre
gistrate și unele rezultate de va
loare. cum sînt cele de la pistol, 
unde pentatloniștii au obținut 192, 
186, 185 puncte

De cea mai mare necesitate este 
ca, atît Comitetul C.F.S. Cluj, cît 
și colectivele din localitate să se 
ocupe mai îndeaproape de spriji
nirea activității pentatloniștilor. In 
această privință un cuvînt greu 
are de spus și comisia centrală de 
pentatlon modern.

die orară realizată pe motociclete 
în Uniunea Sovietică.

in fiecare an își îmbunătățesc 
rezultatele lor automobiliștii sovie
tici. Anul acesta, sportivul din 
Harkov, Eduard Lorent, concurînd 
pe un automobil cu o capacitate de 
350 cmc. în proba de 1 km. cu 
start_ de pe loc, a realizat media 
orară de 218.344 km., iar în proba 
de 5 km — 213,548 km. Aceste 
performanțe întrec recordurile mon
diale aparținînd germanului Opei 
și englezului Gardner

Toate aceste recorduri au fost ob
ținute pe mașini de fabricație so
vietică.

Recordurile au fost realizate pe 
șoseaua Moscova—Simferopol.

Ce crede arbtrul internațional Franz Grill 
despre mecul de fotbal R. P. Ungară—Austria

„Indisponibiltaiea lui Ferencz 
Puskas este o șansă pentru Au
stria"... Așa era scris cu litere mari 
pe manșeta ziarului „Sport und 
Toto" din Viena, pe care-1 citea cu 
atenție Franz Grill (arbitrul me
ciului de ieri Flacăra-Djurgarden) 
atunci cînd mai mulți ziariști îl 
căutau în holul hotelului Athenee 
Palace pentru a-i lua un interviu. 
Și fiindcă subiectul Ungaria- 
Austria preocupa gîndurile celui 
căutat, am început prin a discuta 
despre mult așteptatul meci inter- 
țări.

— Da, — spunea Franz Grill, — 
faptul că Puskas nu joacă, poate 
avea o importanță decisivă in 
meciul de la Budapesta. Fiindcă 
Puskas este o excepție de la re
gula că o echipă de fotbal nu tre
buie să conteze pe un singur om. 
Am convingerea că Puskas este 
tocmai omul care poate să deter
mine rezultatul unui meci. Uite, de 
exemplu, dacă Puskas ar fi jucat 
complet restabilit în finala cam
pionatului mondial, Germania n-ar 
fi reușit să ducă acasă titlul su
prem. Și Kocsis este un jucător 
mare, dar îl consider un „indivi
dualist" în fotbal, un jucător prea 
personal, un fotbalist cu zile mari, 
dar și cu zile proaste. Deci, dacă 
nu joacă Puskas...

— Dar ziarele de azi anunță că 
este . incertă și participarea lui 
Grosics, Lorant și Lantos...!

— Ei, atunci lucrurile se schim
bă! — exclamă arbitrul amstriac. (

Scurte știri externe
PRAGA.—In cadrul „Lunii prie

teniei cehoslovaco-sovietice", vor 
sosi în curînd la Praga scrimerii 
sovietici, în vederea cîtorva întîl- 
niri prietenești cu scrimerii ceho
slovaci.

Aceasta va fi a doua întilnire 
a scrimerilor celor două țări. Scri
merii cehoslovaci și sovietici s-au 
întîlnit pentru prima oară în ca
drul turneului de la Budapesta, 
desfășurat anul acesta cu prilejul 
sărbătoririi eliberării Ungariei de 
către glorioasa Armată Sovietică.

In vederea acestor întîlniri, scri
merii cehoslovaci se pregătesc cu 
o deosebită atenție.

VARȘOVIA. — La invitația sec
ției sportive din C.C.S. al R. P. 
Polone, la sfîrșitul lunii noiembrie 
va sosi la Varșovia echipa femi
nină de baschet F.S.G T.-Franța. 
Jucătoarele franceze vor susține 
două întîlniri. La 23 noiembrie ele 
vor întîlni echipa Z. S. Spojnia, 
iar la 26 noiembrie echipa asocia
ției Kolejarz.

LONDRA. — Comisia centrală 
a antrenorilor de atletism din An
glia a hotărît să invite doi antre
nori sovietici la congresul anual 
al antrenorilor englezi de atletism. 
După cum a declarat antrenorul 
principal Dyson, schimbul de ex
periență între antrenorii sovietici 
și cei englezi va servi la intensifi
carea colaborării viitoare.

PARIS (Agerpres). —
La 11 noiembrie a avut loc la 

Paris întîlnirea internațională de 
fotbal dintre echipele Franței și 
Belgiei. Meciul s-a terminat la 
egalitate: 2—2. La pauză scorul a 
fost de I—0 în favoarea echipei 
belgiene.

— Numai cu Puskăs absent aș fi 
văzut șanse de meci nul sau de 
infrîngere la scor strins pentru 
compatrioții mei. Dar așa, șansele 
noastre cresc și dacă am fi avut 
și noi echipa cea mai bună, o vic
torie austriacă nu era de loc ex
clusă.

— Dar ce jucători lipsesc din 
echipa Austriei?
— Bine, nu-i enumăr pe cei plecați 

in Franța, adică Melchior, Stoja- 
spal și Happel, deși acesta din 
urmă poate fi înlocuit cu succes 
de talentatul stoper Kollman de la 
Wacker. Mă refer, in special, la 
„Osii" Ocwirk, care este încă ne
restabilit după operația suferită și 
a jucat slab tn etapa trecută. 
Conducătorii noștri au riscat și 
mai mult prin introducerea lui 
Ocwirk, deoarece acum trebuie să 
joace și Kohler, halful cu care că
pitanul echipei se înțelege cel mai 
bine, dar care este ieșit din formă. 
Apoi, lipsește, Probst, suspendat pe 
opt etape. Eu personal n-aș regre
ta absența lui, fiind jucătorul ca- 
re-mi dă cel mal mult de furcă 
atunci cînd arbitrez meciurile Ra
pidului... Toate acestea mă fac să 
văd meciul de la Budapesta, dacă 
nu în „negru", oricum „în gri"...

— Deci nu poate să cîștige 
Austria duminică?

— Am să vă răspund cu dicto
nul pe care-l cunoaște orice iubitor 
de fotbal; „balonul e rotund". Mai 
ales că el a fost spus pentru pri

Conducătorul echipei de fotbal 
Torpedo Moscova decorat in Liban

BEIRUT 12 (Agerpres) TASS 
transmite :

La 11 noiembrie, președintele Re
publicii Liban, Camille Chamoun. 
a decorat cu Ordinul național al 
cedrului Libanez pe Zaițev, condu
cătorul echipei sovietice de fotbal 
„Torpedo" Moscova, care se află 
în vizită în Liban.

De asemenea, această distincție 
a fost acordată conducătorului ad
junct al delegației, Gorșkov .

Torneu! zonal feminin de șah de la Leipzig
LEIPZIG (prin telefon). — In 

runda a VIII-a s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : Ivanova-Klin- 
gen I—0, Fager-Enevoldsen 1—0, 
Nusken-Horold '/2—Vs, Arsenova- 
Sueha */r—Vs, Gițiroiu-Kertesz 0—1, 
Langos-Eretovă 0—1, Holluj-Larsen 
1—0, Runda a IX-a : Larsen-Ivano- 
va 0—1, Eretova-Holluj 0—1, Ker- 
tesz-Langos 1—0, Hbrold-Arsenova 
1—0, Enevoldsen-Nusken 0—1, 
Klingen-Fager ’/?—’/z. Campioana

Turneul internațional de
BELGRAD (Agerpres). — Tur

neul internațional de șah de la 
Belgrad a continuat la 10 noiem
brie cu disputarea jocurilor din ca
drul rundei a 17-a.

S-au înregistrat următoarele re
zultate: Bronstein—Milici 1—0; 
Matariovici—Nievergelt I—0; Jano- 
sevici—Nedelkovici 0—1; Czerniak- 
Petrosian 0—1; Gligorici—Porecca 
1—0: Joppen—Ivkov V2 —‘A; Pire— 
Barcza '/z—V2; Trifunovici—Rabar 

ma oară de un vienez, Hugo Meislj 
fostul conducător al federației 
noastre, care ne lipsește atit de 
mult astăzi... — a încheiat Fraina: 
Grill.

BUDAPESTA 12 (Agerpres). — 
M.T.I. transmite :

Intîlnirea de fotbal dintre echi-l 
pele reprezentative ale R.P. Ungare 
și Austriei, care se va disputa 
mîine la Budapesta stîrnește un 
mare interes printre amatorii de 
fotbal. Toate biletele pentru acest 
meci au fost vîndute cu multe zile 
înainte. Intîlnirea de mîine va fi 
cea de a 98-a dintre cele două țări, ț 
Primul meci de fotbal Austria —. 
Ungaria a avut loc la 12 octom-L 
brie 1902 la Viena

După eliberare, echipa magh’a-l 
ră a întîlnit de 15 ori echipa Aus-! 
triei. Din întîlnirile disputate pînăl 
acum, echipa maghiară a cîștigat 
46, a pierdut 30, 21 de meciurie 
terminîndu-se la egalitate. Scorul' 
global este de 228 la 204 în favoa-L 
rea echipei maghiare.

Selecționata maghiară se va pre-t 
zenta într-o formație modificată! 
față de jocurile anterioare din a-| 
cest sezon. Astfel, Pușkaș, care, 
este bolnav nu-și v-i putea păstra 
Metil inter stînga în echipă. In 
schimb, după cum a declarat antre- j 
norul de stat Gyula Mandi, este! 
aproape sigur că portarul Grosics; 
și Lantos, care au fost răniți la! 
un meci din camn'onat, vor puteaj 
participa la meciul cu Austria.

Inminind ordinele, președintele al 
spus : „In persoana dvs. decorez pej 
jucătorii sovietici de fot hal care se 
găsesc în vizită în Liban. Noi do
rim să-i vedem pe sportivii so
vietici în țara noastră în fiecare 
sezon sportiv".

La ceremonia înmînării ordine
lor a fost de față ambasadorul U-j 
riiunii Sovietice în Liban, V. Aj 
Beliaev.

noastră Lidia Giuroin a 1 itrerupn 
în poziție avantajoasă (turn și 2 
pioni, contra 2 nebuni) în fața cam. 
pioanei cehoslovace Rojena Suchal 
Lidia Giuroiu a pierdut întrerupta 
cu Svetoslava Eretova. In clasament 
continuă să conducă poloneză) 
Christina Holluj cu 7 puncte urmată! 
de Ella Kertesz (R. P. U.) 6>/2 p.J 
Ursula Horold (R.D G.) 6 p. și An-r 
tonia Ivanova (R.P.B.) 5'A p,

șah de la Belgrad
Partidele Pilnik — Wade și Dju- 

rasevici — Karaklajici s-au în-ț 
trerupt.

In clasament continuă să con-j ■ 
ducă marele maestru sovietic Bron
stein cu I21/2 puncte urmat de Ma-, 
tanovici cu 11 '/z puncte, Petrosian 
și Trifunovici cu cîte 11 puncte, 
fiecare, Pilnik 10 puncte și o par-; 
tidă întreruptă, Ivkov cu 10 puncte,; 
Barcza și GJigorici cu cîte SP/af 
puncte fiecare.
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