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IN ACEST NUMĂR
Se încheie turul categoriei A la
Despre un șantier și... multe
Poșta redacției.
Campionatele internaționale de
Baschetbaliștii turci au cîștigat
Astăzi, o pasionantă revanșă la
C.C.A. a cedat Borussiei cu scorul de 4—2, dar își păstrează șansele 

în jocul de la București.
Maria Pogorevici continuă »ă conducă în turneul zonal de șah de 

Ia Krakowia.

fotbal, 
amînări.

tenis de masă ale Scandinavieî. 
meciurile de la Tg. Mureș, 
volei.
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Regulamentul de organizare și funcționare 
al colectivului sportiv

I Colectivul sportiv este unitatea organizatorică de bază a 
uniunii de Cultură Fizică și Sport avîrid personalitate juridi- 
|ă, constituit pe principiul locului de producție și teritorial 
h vederea practicării continue de către masele oamenilor 
buneii a educației fizice și sportului.

Colectivele sportive pot dobîndi personalitate juridică.
I Colectivul sportiv cuprinde în activitatea sa oamenii muncii 
Bin: întreprinderi, instituții, S.M.T., G.A.S., G.A.C., sate, u- 
hități m'litare, cooperative meșteșugărești precum și membrii 
lor de familie, școli și instituții de învățămînt superior.

CAPITOLUL I
Scopul

ba) Să atragă oamenii muncii și membrii familiilor lor la 
^hcticarea continuă a educației fizice și sportului, în vede- 
BR dezvoltării lor multilaterale, pentru a deveni cetățeni să
nătoși, puternici, plini de viață și . pregătiți pentru muncă și 
apărarea patriei
I b) Să contribuie la întărirea sănătății prin însușirea de- 
brinderilor igienice și de mișcare și să dezvolte inițiativa, 
simțul răspunderii, voința, curajul, disciplina și spiritul co
lectiv
I c) Să contribuie la educarea membrilor săi, în spiritul dra
gostei și devotamentului față de patria noastră, în spiritul 
frăției poporului romîn și ai naționalităților conlocuitoare și 
a luptei active pentru pace și socialism

d) Să contribuie la ridicarea continuă a măiestriei sportive 
prin folosirea metodelor științifice înaintate.

CAPITOLUL II
Sarcini

Pentru realizarea acestui scop colectivul sportiv:
a) Popularizează educația fizică și sportul, lămurind im

portanța acestora prin conferințe', presă, discuții, gazete de 
perete, fotomontaje, radio, cinematografie, televiziune, etc.

b) Organizează competiții, orosuri, serbări sportive, gim
nastică de producție, excursii, activitate G.M.A., etc
i£.) Organizează munca de instruire sportivă a membrilor 
BTectivului în diferite ramuri de sport

d) Duce munca de ridicare continuă a nivelului măiestriei 
sportive

e) Se ocupă de educația moral-cetățenească a membrilor 
co ectivului

f) 'Mobilizează membrii colectivului în vederea amenajării 
și construirii de baze sportive

g) Se îngrijește de asigurarea bazei materiale în vederea 
participării membrilor săi ia activitatea de educație fizică și 
sport

h) Organizează controlul medical al celor ce practică, sau 
doresc să practice sportul și al celor ce iau parte la între
ceri.

CAPITOLUL III 
Organizarea colectivului sportiv

Colectivul sportiv se organizează în: întreprinderi, institu
ții, S.M.T.. G.A.S., G.A.C., sate (cămine culturale), șantiere, 
școli, instituții de învățămînt superior, unități militare, coope
rative meșteșugărești și cartiere, atunci cînd există cel puțin 
15 persoane care doresc să practice educația fizică și sportul.

Denumirea și culorile colectivului sportiv se hotărăsc de a- 
dunarea generală a membrilor și se aprobă de U.C.F.S. oră
șenesc sau raional.
Colectivele spoirtive al c ăror număr de membri ce activează în 

secțiile pe ramură de sport depășește cifra de 100, au dreptul 
să aibă steag propriu. Colectivele mari pot avea și insignă.

Pot deveni membri ai colectivului sportiv persoanele care 
își duc activitatea în unitatea unde funcționează colectivul 
sportiv, precum Și membrii lor de famflie.

Pot fi prim'ți ca membri și persoanele care nu lucrează în 
unitatea respectivă, dar numai cu aprobarea organelor lo
cale ale Uniunii de Cultură Fizică și Sport.

Colectivele sportive ter toriale primesc ca membri persoa
nele care locuiesc pe teritoriul respectiv.

înscrierea în colectivul sportiv se face pe baza completă
rii unei adeziuni, iar admiterea se face de către consiliul co- 
lect vului sportiv. Fiecare membru al colectivului sportiv este 
obligat să plătească taxa de înscriere și cot zația stabilită

Colectivul sportiv se bazează în activitatea sa pe munca 
voluntară și inițiativa membrilor săi.

Colectivul sportiv cere sprijin în activitatea sa de la conduce
rile administrative și organizațiile de masă existente la locu
rile de producție.

Colectivele sportive militare se organizează și se conduc pe 
baza directivelor spec's V date de Consiliul General U.C.F.S.

Toate colectivele sportive fac parte din U.C.F.S. și sînt 
conduse direct de către U.C.F.S.

CAPITOLUL IV
Organele colectivului sportiv

1. Adunarea Generală sau conferința membrilor
2. Consiliul colectivului sportiv.
3. Comisia de revizie

1. ADUNAREA GENERALA SAU CONFE
RINȚA MEMBRILOR

Organul superior al colectivului sportiv este Adunarea Ge
nerală a membrilor care se convoacă cel puțin odată la 6 luni 
și este valabil constituită dacă participă cel puțin jumătate 
plus unul din membrii cu cotizația la zi.

Colectivele sportive care au peste 500 de membri pot or
ganiza conferințe.

Confernțele sînt valabil constituite dacă participă cel pu
țin 2/3 din numărul delegaților.

La hotărîrea consiliului colectivului sportiv sau la cererea 
a cel puțin jumătate plus unul din totalul membrilor se pot 
convoca adunări generale sau conferințe extraordinare.

Adunarea generală sau conferința are următoarele atribuții:
a) Alege din 2 în 2 ani, prin vot deschis, consiliul colec

tivului și comisia de revizie, precum și delegații pentru con
ferința orășenească sau raională a Uniunii de Cultură Fizică 
și Sport

b) Discută și aprobă anual raportul de activitate al con
siliului colectivului sportiv, al comisiei de revizie, calenda
rul sportiv, planul* de muncă și bugetul

c) Confirmă înființarea secțiilor pe ramură de sport
d) Hotărăște asupra excluderii membrilor colectivului spor

tiv.

2. CONSILIUL COLECTIVULUI SPORTIV

Consiliul colectivului sportiv conduce întreaga activitate a 
colectivului între două adunări generale și se întrunește cel 
puțin odată pe lună.

Consiliul colectivului sportiv se compune din 3—21 mem
bri, în raport cu mărimea colectivului și a numărului secțiilor 
pe ramuri de sport.

a) Consiliul colectivului sportiv organizează, conduce și 
controlează întreaga activitate a colectivului sportiv și este 
direct răspunzător de buna desfășurare a activității sportive, 
precum și de bunurile colectivului sportiv în fața adunării 
generale și a Uniunii de Cultură Fizică și Sport orășenesc 
sau raional

b) Duce Ia îndeplinire hotărîrile adunării generale și ale 
organelor superioare ale U.C.F.S.

c) Organizează atragerea de noi membii în colectivul spor
tiv

d) Numește organizatori sportivi pentru organizarea activi
tății în ateliere, secții de producție, birouri, etc.

e) întocmește și urmărește realizarea calendarului sportiv 
fj Organizează activitatea sportivă de masă prin participa

rea la competițiile de masă organizate de U.C.F.S. și prin 
organizarea în mod plăcut și recreativ a timpului liber (serbări 
cultural-sportive, întreceri, excursii, etc.)

g) Organizează activitatea de pregătire și trecere a nor
melor G.M.A.

h) Organizează competiții cu caracter aplicativ ca-acteris- 
tice procesului de producție

i) Duce o muncă susținută pentru introducerea gimnasticii 
de producție

j) Organizează anual campionatul de casă al colectivului 
sportiv

k) As:gură o largă popularizare a educației fizice și
sportului

l) Organizează munca de educare cetățenească, patriotică a 
membrilor

m) Consiliul colectivului sportiv confirmă b'rourile secțiilor 
pe ramuri de sport alese de adunările generale ale secțiilor .

n) Premiază membrii colectivului și aplică sancțiuni pen 
tru abaterile săvîrșite

o) Consiliul colectivului sportiv alege din sînul său un 
președinte și repartizează sarcini fecăruia dintre membrii con
siliului în vederea conducerii diferitelor sectoare de muncă, 
sau răspund de îndeplinirea anumitor sarcini ca: organiza
rea gimnasticii în producție, organizarea activității G.M.A., 
organizarea serbărilor cultural-sportive, etc.

p) Hotărîrile consiliului colectivului sportiv se iau prin 
majoritate simplă de voturi, se trec în proces verbal și se 
aduc la cunoștința membrilor colectivului sportiv.

Repartizarea sarcinilor în cadrul consiliului coleitvului 
sportiv se face- astfel: președinte, secretar, responsabil cu e- 
ducația și propaganda, responsabil administrativ-financiar șt 
membri.

Președintele consiliului colectivului sportiv

Conduce întreaga activitate a colectivului sportiv, urmă
rește îndeplinirea planului de muncă și coordonează activita
tea membrilor consiliului.

Răspunde de activitatea colectivului sportiv în rața consi
liului .colectivului sportiv și împreună ou ei* în fața consiliu

lui raional sau orășenesc al Uniunii de Cultură Fizica șt* 
Sport.

Colaborează în permanență cu organizațiile de masă exis-; 
tente la locul de producție respectiv.

Reprezintă colectivul sportiv în relațiile sale exterioare.
Conduce ședințele consiliului colectivului sportiv.

Secretarul consiliului colectivului sportiv

Primește adeziunile de înscriere, le ceicetează și le supune» 
aprobării consiliului colectivului sportiv.

Completează fișele și eliberează carnetele de membru pen-»» 
tru cei admiși.

Organjzează și ține evidența membrilor colectivului sportiv.» 
Pregătește adunările generale ale membrilor colectivului! 

sportiv.
întocmește proiectul de plan de muncă al colectivului spoi-r 

tiv și-l supune spre aprobare consiliului.
Organizează comisiile temporare pentru diferite manifesta-* 

țiuni sportive.
Alcătuiește proiectul planului general de dezvoltare al co

lectivului sportiv în conformitate cu planul de dezvoltare al. 
consiliului raional sau orășenesc al Uniunii de Cultură Firiză 
și Sport.

înlocuiește pe președintele consiliului colectivului sportiv 
de cîte ori este nevoie.

Responsabilul cu educația și propaganda

Organizează munca de educație a sportivilor prin conferin
țe, cursuri, discuții, convorbiri, etc.

Organizează popularizarea educației fizice și sportului pr'ti 
conferințe, presa locală, articole la gazeta de perete panouri, 
stații de amplificare, vitrine și expoziții de fotografii etc.

Mobilizează membrii colectivului sportiv la serbările, del 
monstrațiile și festivalurile sportive.

Popularizează pe cei evidențîați în sport, pe sportivii fam-: 
tași iu muncă sau la învățătură.

Responsabilul admmistrativ-financîar, t
Răspunde de partea financiară a organizării concursurilor- 

sportive
întocmește bugetul de venituri și cheltuieli al colectivului: 

sportiv, pe care-1 supune aprobării consiliului și urmărește rea-, 
lizarea lui.

Se îngrijește de utilarea și repararea instalațiilor sportive» 
ale colectivului.

Se îngrijește și controlează buna întreținere și folosire a- 
bazelor sportive ale colectivului. i

încasează și centralizează veniturile colectivu'ui sportiv.
Efectuează plățile aprobate de consiliul colectivu'ui spetiv- 

. Se ocupă de procurarea și păstrarea echipamentului și in
ventarului sportiv.

Sprijină membrii colectivului în procurarea materialului! 
sportiv personal.

își desfășoară activitatea potrivit normelor și instrucțiunilor?- 
U.C.F.S. în spiritul unei stricte economii.

3. COMISIA DE REVIZIE
ț

Este formată din 3 membri aleși de adunarea generală aț 
colectivului sportiv.

Verifică și controlează realizarea și executarea bugetulidl 
colectivului sportiv în spiritul unei stricte economii. *

Verifică gospodărirea Inventarului și bazalor sportive.

Secția pe ramură de sport

Activitatea sportivă a membrilor colectivului sportiv S® 
desfășoară în secția pe ramură de sport.

In secția pe ramură de sport se însușește, se perfecționează/ 
pregătirea sportivilor, se face pregătirea aspiranților Corn-' 
plexului Sportiv G.M.A., precum și educația moral-cetățeneas-i 
că a membrilor secției.

Secția pe ramură de sport este condusă de un birou format, 
din 5 membri aleși odată la 2 ani prin vot deschis de adu-i 
narea generală a sportivilor secției.

Adunarea generală a secției alege și delegații pentru con
ferința raională sau orășenească a comisiei pe ramură de 
sport respectivă de pe lingă U.C.F.S. raional sau orășenesc.

In componența biroului secției intră: un președinte, res
ponsabilul cu problemele tehnice (de regulă antrenorul sau 
instructorul principal al secției), responsabilul cu educația și 
propaganda, responsabilul financiar și un membru.

Biroul secției activează sub conducerea consiliului coleeti-’ 
vului sport v și are următoarele atribuții:

1. Alcătuiește și aprobă planul de muncă al secției care cm 
prinde:

a) atragerea de noi membri în secție;
b) alcătuirea echipelor și alegerea căpitanilor de echipe, a 

grupelor și responsabililor de grupe;
c) alcătuirea planului și orariului antrenamentulu» sportiv;

(Continuare in pag. 2±



Să înceteze experiențele cu arma atomică
Despre atitudinea nesportiva, a unui 

antrenor și arbitru internațional de rugbi
Meciul de categorie secundă Știința 

I.M.F.—Energia M.T.D., disputat deu
năzi, a fost arbitrat — în lipsa arbi
trului delegat — de un tînăr cu reale 
perspective: V. Hossu (inițial arbitru 
de margine). Debutul său a fost mul
țumitor, în ciuda cîtorva greșeli ne 
care le considerăm de importanță se
cundară. Mare a fost însă surprinde
rea (și nu numai a noastră I) cînd 
l-am auzit pe cunoscutul arbitru și 
antrenor de rugbi Cornel Munteanu, 
care se afla lîngă noi, proferînd în pu
blic si cu glas tare cuvinte jignitoare 
la -dresa tînărului arbitru și încercînd 
astfel să creeze o atmosferă nesănă
toasă în jurul acestei partide, să ațîțe 
spiritele și să tulbure buna desfășurare 
a jocului. („Habar n ai, lasă-te !“ sau 
„Ai fost plătit I" etc., etc...).

De-al tfel C. Munteanu nu este ta 
prima sa ieșire de acest gen. Acum 
trei săotămîni, pierzînd partida din 
campionat cu C.C.A. și supărîndu-se 

, pe arbitrul D. Manoileanu, a refuzat 
’ să-i plătească acestuia baremul (eî 

fiind antrenor al colectivului organi
zator— Energia I.S.P.), spunînd sim
plu : „ție nu-ți plătesc, fiindcă nu me
riți !“. Oare în concepția lui Comei 
Munteanu au merite numai acei care

15 Noua adresă a redacției și 
C administrației ziarului „SPOR- 
i TUL POPULAR" este: strada 
\ Vasile Conta nr. 16 etajul IV, 
Z raionul 1. V. Stalin, telefon: 
l 2.76.30.
z Atragem atenția coresponden- 
j țitor noștri ca, începi nd de 
/ astăzi, să ne trimită scrisorile 
J la noua adresă și să ne cheme

1^Jelefonid tadkat^nai sus._  

arbitrează în „interesul" colectivului 
său ?

Noi condamnăm cu toată hotărîrea 
atitudinea nesportivă, necolegială a an
trenorului și arbitrului internațional G. 
Munteanu. Dacă asemenea atitudini nu 
pot fi trecute cu vederea nici unor 
simpli spectatori, ele devin intolera
bile, atunci cînd avem de-a face cu un 
antrenor, care prin comportarea sa e- 
xemplară ar trebui să fie un adevărat 
educator al tineretului, un om care să 
se bucure de stima celor din jur. Dar 
cum poate un om care nu respectă pe 
alți să pretindă respect? (d.c.).

Pentru lovirea intenți onată a adversarului în meciul 
Energia Ploești, colectivul Progresul F.B. l-a suspendat 
Birtașu pe 3 luni, timp în care nu se joacă decît o etapă.

cu 
pe

— Dragă Birtașide, 
bi fond, Ard numai 90 de minute.

noi nu Infe legem supărarea ta. Gîndește-te «d,
(Desen de MATTY)

Oamenii simpli din întreaga lume 
protestează în aceste zile cu adîncă 
indignare, cu o forță uriașă, împotriva 
experiențelor nucleare, împotriva bom
belor atomice aducătoare de moarte. 
Celebrități ale științei și artei, oameni 
de litere, care au înțeles să părăseas
că solitarele „turnuri de fildeș" și s-au 
alăturat mulțimilor, cetățeni de cele 
mai diverse profesii și opinii, își unesc 
în aceste zile glasurile, cerînd să fie 
pusă de îndată în aplicare umana 
propunere a guvernului Uniunii So
vietice cu privire Ia încetarea ime
diată a experiențelor cu arma ato
mică.

Am citit în ziare despre așa-zisa 
„bombă curată". Cum poate fi „cu
rată" o bombă ? Mi-am pus această în
trebare și nu m.am putut dumiri. 
Dacă e bombă, aduce cu sine ucide

rea femeilor și copiilor, a bătrînilor și 
bolnavilor, dacă preface în pulbere 
monumente și muzee, teatre și săli 
de sport, nu poate exista nici un e- 
chivoc: este o bombă la fel de mur
dară ca toate celelalte !

Personal, am trecut prin urgia a 
două războaie. Astăzi cînd am irecut 
de 50 de ani, înțeleg prea bine ce în
seamnă fericirea de a trăi în pace, 
fără teama morții, fără teama distru
gerii celor dragi. Mă cutremur cînd 
mă gîndesc Ia cei din Hiroshima și 
Nagasaki, care se mai sting și azi din 
viață, de pe urma radiațiilor bombei 
atomice.

Nu spun un lucru inedit, atunci cînd 
afirm că noi, sportivii, mai tineri sau

SANCȚIUNI APLICATE DE BIROUL 
COMISIEI CENTRALE DE

MOTO
AUTO-

din ma- 
narulul

Așa cum subliniam într-unul 
teri a lele ap&rute în coloanele 
nostru, campionatul republican de moto- 
cros pe anul 1857 nu s-a bucurat de aten
ția cuvenită din partea tuturor concu- 
renților și — ceea ce este mai grav — 
chiar o parte din secțiile de motociclism 
ale unor asociații au neglijat această im
portantă competiție. Vă* amintiți desigur 
că la categoria fete, clasa 175 cmc, a- 
proape toate etapele au fost lipsite de 
spectaculozitate și de elementul între
cere (esențial într-un campionat) din 
cauza numărului redus de participante. 
Analizînd aceste abateri biroul comisiei 
centrale de auto-moto prin subcomisia 
de competiții a hotărît sancționarea u- 
nor sportive și a secțiilor auto-moto care 
au dovedit dezinteres pentru campiona
tul republican de motocros. Iată sanc
țiunile aplicate:

— Margareta Unghi (Recolta) suspen
dată pe timp de 5 luni din activitatea 
sportivă;

— MArieta Antonescu (Voința) suspen
dată pe timp de 5 luni din activitatea 
sportivă;

— Venera Vasil eseu (Energia) avertis
ment;

(Aceste sancțiuni au fost aplicate pen
tru neparii ci parea la ultima etapă a 
campionatului). 

mai bătrini, dorim să ne iniruntăm p 
stadioane ți nu pe cîmpurila de luptă 
Pacea poate aduce o eră de nebănuit 
înflorire a sportului, în ire perfor 
mantele să atingă culmi ca.e par inc; 
de domeniul fanteziei. Iată da ce an 
socotit cu cale să-mi alătur glasul ce 
lor care cer ca atomul să fie pus îi 
slujba științei pașnice, celor care ce:
— așa cum stă înscris și în Declara 
ția consfătuirii reprezentanților parti 
delor comuniste și muncitorești dir 
țările socialjște și în Manifestul Păci
— să se instaureze o pace adevărat! 
în lumea întreagă!

CONSTANTIN NOU 
antrenor de box

— Secția moto Locomotiva a fost sus
pendată din activitate pe timp de 6 
luni;

— Asociația Voința a fost sancționată 
cu avertisment.

(Sancțiunile de mai sus au fost dic
tate pentru, nerespectarea înscrierilor făr- 
cute la campionatul republican de moto- 
CTOS).

AZI, REEDITAREA FINALEI CAM 
PIONATULUI DE JUNIORI 

LA RUGBI

Azi la ora 14,45 are loc pe terenul Par
cul Copilului returul campionatului re
publican de juniori între Locomotiva 
Grlvlța roșie și Energia M.T.D.

Reamintim cititorilor noștri că în pri
ma partidă, cele două formalii au ter
minat la egalitate: 3—3, astfel că mw 
eiul de azi va ft decisiv în ceea ce pri
vește desemnarea campioanei pe anul 
in curs.

CONCURS DE ATLETISM 
CAPITALA

IN

putea
la or

Aruncătorii din Capitală vor 
participa mtlne după amiază de 
15.33 la un concurs organizat de aș 
ciațla Dlnamo stadionul Tinerel
Tul.

Regulamentul de organizare și funcționare 
al colectivului sportiv

(Urmare din gag. t)

d) pregătirea aspiranților pentru trecerea normelor 
G.M.A.;

e) pregătirea echipe-lora^i a sportivilor pentru participare 
la concursuri și campionate;

f) asigurarea efectuării în mod regulat a controlului me
dical al membrilor secției;

g) organizarea concursurilor și campionatelor interne aie 
colectivului la ramura de sport respectivă;

h) întocmește formele de clasificare și legitimare ale spor
tivilor,

2. Pentru a participa la competiții oficiale secția pe ramură 
de sport se afiiiază la federație prin com sia raională sau o- 
rășenească pe ramură de sport respectivă.

3. Ține evidența frecvenței trecerii normelor Complexului 
Sportiv G.M.A., a rezultatelor concursurilor sportive și a re
zultatelor sportive ale membrilor secției.

4 Alcătuiește și asigură realizarea calendarului sportiv al 
secției.
; 5. Se ocupă de educația cetățenească a sportivilor din sec

ție și de popularizarea echipelor sau sportivilor evidențiațl.
6. Întocmește planul de venituri și cheltuieli pe care-1 su

pune spre aprobare consiliului pentru a fi cuprins în bugetul 
colectivului sportiv.

7. Răspunde de activitatea tehnicienilor și analizează pe
riodic munca lor.

Cum se organizează secția

In cadrul secției membrii se organizează pe grupe și echi
pe. Astfel, echipele se formează în cadrul secțiilor pe ramuri 
de sport în oare se practică jocurile sportive pe echipe, ținînd 
cont de vîrsta și de pregătirea membrilor secției. In cadrul a- 
celeiași secții se pot înființa deci mai multe echipe.

Fiecare echipă își alege un căpitan de echipă.
Grupele se formează în cadrul secțiilor pentru sporturi in- 

d viduale ținînd seama de vîrstă, sex și de pregătirea membri
lor secției.

In cadrul aceleiași secții se pot înființa mai multe grupe și 
anume: grupe de începători, grupe de avansați, grupe de frun
tași sport etc., fiecare grupă alegîndu-și cîte un responsabil

Căpitanii echipelor și responsabilii grupelor dau ajutor an
trenorului sau instructorului în t:mpul lecțiilor și țin evidența 
frecvenței echipei sau grupei sportive la antrenamente, ma
nifestații și serbări sportive.

Comisia G.M.A.

In scopul organizării activității de masă, pentru pregătirea 
și darea normelor Complexului Sportiv G.M.A. și pentru sta- 
b rirea controlului asupra aspiranților care și-au trecut nor
mele, ia ființă Comisia G.M.A. formată din 3—5 persoane.

Comisia G.M.A. se organizează pe lîngă consiliul colectivu
lui sportiv
Comisia G.M.A îndeplinește următoarele funcțiuni:

a) Indrumează prezentarea aspiranților la vizita medicală.
b) Coordonează pregătirea aspiranților din cadrul secțiilor 

pe ramuri de sport și organizează pregătirea celor care fac 
parte din secție

c) Organizează concursuri speciale pentru trecerea norme
lor G.M.A. respectînd prevederile regulamentului G.M.A.

d) Cere șt folosește baza materială a colectivului sportiv 
pentru activitatea 6M A,

e) Ține evidența trecerii normelor și completează docu
mentele pentru a le prezenta consRîului raional sau orășe
nesc al U.C.F.S. în vederea efectuării examenelor de control 
și eliberării insignelor.

CAPITOLUL V
Drepturile și indatorir ile membrilor 

colectivului sportiv
Membrii colectivului sportiv au dreptul:
a) de a partcipa în numele colectivului sportiv la între

ceri, serbări și manifestații sportive;
b) de a folosi în mod gratuit săbie și terenurile colectivu

lui sportiv, precum și inventarul și echipamentul destinat u- 
zului comun;

c) să participe la adunările colectivului sportiv și să-și 
expună punctul de vedere în toate problemele legate de ac
tivitatea sportivă;

d) să aleagă și să fie aleși în organele U.C.F.S. dacă au 
împlinit 18 ani; (în colectivele școlare de la vîrsta de 14 ani);

e) să se adreseze în orice problemă tuturor organelor 
U.CF.S. inclusiv Consiliului General;

f) să participe h ședințele în care urmează să se la o ho- 
tărîre cu privire la activitatea sau comportarea sa;

g) de a frecventa cursurile și seminariile organizate de co
lectivul sportiv și Uniunea de Cultură Fizică și Sport;

h) de a purta culorile și insigna colectivului sportiv res
pectiv

Membrii colectivului sportiv au datoria:
a) să respecte Statutul, să ducă la îndeplinire hotărîrile 

organelor U.C.F.S-, să apere cu cinste și demnitate culorile 
colectivului sau clubului sportiv din care fac parte;

b) să-și îmbunătățească necontenit pregătirea fizică și cu
noștințele de cultură generală și să fie exemplu în muncă, 
în învățătură cît și pe terenul de sport;

c) să popularizeze cultura fizică și sportul în rîndurile ce
tățenilor pentru atragerea lor ca membri în U.CF.S. și ta 
primul rînd a fruntașilor în muncă și învățătură.

d) să păstreze în bune condițiuni bunurile colectivului și 
ale clubului sportiv;

e) să-și achite cu regularitate cotizația de membru;
f) de a se supune controlului medical și de a respecta re

gulile de igienă individuală;
g) de a semnala la timp lipsurile din cadrul colectivului 

sportiv și a ajuta la remedierea lor;
h) de a se pregăti și trece normele Complexului G.M.A. 

precum a-și confirma calitatea de purtător al insignei.

Reguli disciplinare

a) Nerespectarea îndatoririlor ce revin din Statut, cazurile 
de indisciplină și abaterile vor fi luate în discuția consiliului 
colectivului sportiv și a organelor U.C.F.S. pentru a se sta
bili măsurile educative corespunzătoare.

Se pot aplica următoarele sancțiuni:
1. Avertisment
2. Mustrare publică
3. Interzicere temporară de a lua parte la manifestații sau 

competiții sportive
* 4. Excluderea

Sancționarea cu interzicerea temporară de a lua parte la 
manifestații sau competiții sportive, cît și excluderea trebuie 
confirmate de organul imediat superior

b) Calitatea de membru se pierde prin excludere (în caz 
de abateri grave) și prin radiere (pentru neplata cotizațiilor 
pe timp de 6 luni) pe baza unei comunicări scrise în urma 
hotărîrii adunării generale a colectivului sportiv

c) Hotărîrea cu privire la sancționare se aduce la cunoștin
ța persoanei în cauză în termen de 15 zile cu arătarea mse 
tivelor sancționării 9

d) Cei sancționați au dreptul de a face apel la organele sir 
perioare ale U.C.F.S., inclusiv Consiliul General

Pînă la decizia organului superior sancțiunile aplicate ră- 
mîn valabile

In caz de excludere reprimirea membrului exclus se poate 
face numai cu consimțămîntul organului care a confirmat ex
cluderea

e) Excluderea este sancțiunea supremă și se ap!-că nu
mai în cazuri de gravă încălcare a Statutului, de descompu
nere morală sau de săvîrșirea altor fapte incompatibiie cu 
Calitatea de cetățean al Republicii Populare Romîne.

CAPITOLUL VI
Veniturile și cheltuielile colectivului 

sportiv
Veniturile șî cheltuielile colectivului sportiv se compun 

din:
a) Taxa de înscriere 2 lei și cotizația membrilor, minimum 

1 leu pe hmă
Taxa de înscriere pentru elevi și studenți este de 1 leu și 

cotizația de minimum 0,50 fel pe lună
b) Sumele alocate de către unitățile unde își duce activita

tea colectivul sportiv
c) Veniturile realizate în urma concursurilor sportive și 

prin închirierea bazelor sportive proprii
d) Donații
e) Alte venituri
Pe baza venitului anual general stabilit, consiliul colecti

vului sportiv își întocmește bugetul pentru desfășurarea ac
tivității sale.

Colectivul sportiv eu aprobarea organelor U.C.F.S. raionala 
sau orășenești are dreptul să salarizeze antrenori și persoș 
nai administrativ necesar pentru întreținerea bazelor și 
ventarului sportiv.

Consiliul colectivului sportiv răspunde de realizarea btfe 
getului aprobat.

Fondurile colectivului sportiv se păstrează Tn cont curent 
la Banca de Stat sau C.E.C.

CAPITOLUL VII
încetarea activității colectivului 

sportiv
Colectivul sportiv își încetează activitatea în urma hotă

rîrii Adunării Generale eu avizul consiliului raional sau oră* 
șenesc U C.F.S. sad în urma hotărîrîi luate de organele sw 
perioare U.C.F.S.



Se încheie turul categoriei A !
• Duminică, etapa jocurilor de clasament în care domină Progresul—Dinamo • 
Cei mai buni din categoria B se prezintă spectatorilor

După categoria B și C, este rin dul categoriei A să-și încheie socotelile. 
Prima parte a activității sale ia sfîr șit dumiijică, o dată cu jocurile ulti
mei etape, care — de fapt — este a... Vl-a în ordinea programului întocmit 
la începutul campionatului (vă amin tiți desigur, că este vorba de o etapă 
amînată înaintea meciului Romînia- Iugoslavia de la București). De luni 
încolo, programul fotbalistic va fi as igurat de trei restanțe (FI, roșie A- 
rad-Dinamo Cluj, Energia Tg. Mureș-C.C.A. și C.C.A.-Locomotiva Bucu
rești) și returul mult așteptatei întîl niri C.C.A.-Borussia Dortmund din 
cadrul „Cupei Campionilor Europeni". Și apoi, cortina se va lăsa peste ac
tivitatea fotbalistică oficială, lăsînd echipelor un răgaz util mai ales pen
tru a reflecta serios asupra compor tării și în deosebi asupra contribuției 
Jor la îmbunătățirea calității fotbalu lui.

Pînă 
sînt în 
care se 
poziția 
plecare

atunci, 10 din cele 12 echipe 
așteptarea ultimei etape, de 
leagă atîtea speranțe privind 
lor în clasament, punct de 
în returul campionatului.

ETAPA JOCURILOR DE CLASA
MENT

Ce caracterizează etapa de dumi
nică?

— „Jocurile de clasament — ne a 
răspuns antrenorul de stat C. Braun. 
Este o etapă destul de interesantă 
din punct de vedere al echilibrului 
meciurilor în general și al perspec
tivelor de clasament. Se întîlnesc e- 
chipe care luptă direct pentru locuri 
în clasament sau fac ultimele ten
tative pentru îmbunătățirea clasa
mentului. După această etapă Ener
gia PIoești — de pildă, — beneficiind 
și de concursul celorlalte rezultate, 
poate lua un avans asupra celei de a 
«foua clasate, după cum Energia Tg. 
Mureș poate reuși îndepărtarea de 
zona retrogradării, în dauna Fla
murii roșii Arad, care — dimpotrivă 
— £ă intre în această zonă; Știința 
Timișoara poate se reabilitează, ca și 
Progresul București (într-un meci 
greu cu Dinamo București) sau Di

namo Cluj să confirme. Din acest 
^knct de vedere nu se poate spune că 
Există deosebire între partide. Ca va
loare însă, cred că meciul de la Bucu
reștii întrece pe celelalte”

OPINIILE A DOI ADVERSARI
Intr-adevăr, în această etapă care 

interesează atît de mult clasamentul, 
meciul care domină este cel dintre 
Progresul București și Dinamo Bucu
rești, programat duminică pe Stadio
nul Republicii de la ora 14. Fiecare 
echipă privește cu seriozitate această 
partidă. „Meci greu pentru noi" spu
nea C. Drăgușin, unul din antrenorii 
Progresului. „Vom avea de furcă cu 
Progresul” mărturisea antrenorul di- 
namovist Gică Niculae. Cert este că, 
indiferent că Progresul se află după 
o înfrîngere acasă și că Dinamo vine 
dirpă o victorie în deplasare, această 
întîlnire atrage atenția în mod deo-

sebit și provoacă pregătiri înfrigu
rate în cele două tabere. Progresul, 
cu Mîndru în poartă, nu contează încă 
pe Caricaș (oare a reluat marți an
trenamentele). Dinamo va folosi echi
pa care a jucat la Oradea.

SE PREZINTĂ CEI MAI BUNI 
DE LA „B“

Ziua de duminică este marcată șt 
de un alt eveniment fotbalistic: evo
luția a două selecționate ale catego
riei B. Spectatorii meciului Progresul-

bucureșteni.
Dinamo vor avea prilejul deci, să va
dă Ia lucru o bună parte din cei mai 
talentați jucători din „B“. kitîlnirea 
care va începe la ora 12,15 ,va opune 
următoarele formații:

SERIA I : Oană (Energia uz. tr. 
Or. Stalin) — Nicu le seu (Energia C. 
Turzii), Panait (Energia Hunedoara), 
Buzeșan (Locomotiva Arad), — Jăr- 
ger (Energia Arad), Apostolache (E- 
nergia C. Turzii) — Sulyok (Energia 
Baia Mare), Soher (Locomotiva A- 
rad), Asan (Energia Lupeni), Crișan 
(Energia uz. tr. Or. Stalin), Rusu 
(Energia Baia Mare).

SERIA a Il-a : Ghibânescu (Știința 
Iași) — Szabo (Dinamo 6 București), 
Miu (Știința București), Dănulescu 
(Dinamo 6 București) — Maior (Ști 
ința București), Ujvary (Dinamo Ba
cău)—Chirilă (Dinamo Bîrlad) Mal 
teuță (Locomotiva Gara de Nord). 
Vasilescu (Știința Iași). Babone (Di
namo 6 București), Filip (Dinamo Ba
cău).

Jurcă (FI. roșie Arad) a încercat să tragă la poartă dar Dungu (Lo
comotiva) a fișnit la timp din poartă pentru a împiedica declanșarea șutu
lui. O secundă mai tîrziu, va bloca balonul (fază din meciul Locomoti
va — FI. roșie Arad 2—0). (foto L. Tibor)

Sugestii in legătnră cu „CUPĂ ORAȘELOR11 
la lupte libere

Recent a luat sfîrșit „Cupa orașelor" 
la lupte libere. Aisupra desfășurării 
competiției am scris la timp. 
Fiind în preajma definitivării regula, 
mentelor pentru calendarul competițio- 
nal pe anul 1958 vrem să venim cu o 
serie de sugestii în legătură cu vii
toarea desfășurare a „Cupei orașelor". 
Pe lîngă partea pozitivă — interes 
crescînd pentni luptele libere, angre
narea unui număr important de tineri 
etc. — competiția a prezentat unele 
aspecte negative care trebuie elimi. 
nate. Iată care sînt propunerile noas
tre:

1. Competiția să se adreseze numai 
sportivilor pînă la cat. II inclusiv. 
Participarea maeștrilor sportului și a 
celor de cat. I (care în marea lor 
majoritate și.au luat clasificarea în 
lupte clasice) barează drumul tinere
tului. Or, scopul principal al acestei 
competiții este atragerea unui număr 
cit mai mare de tineri în practicarea 
acestui sport și formarea unor secții 
de lupte libere puternice. De asemenea 
nu este deloc lipsit de importantă 
faptul că participarea unor sportivi 
fruntași din lupte clasice nu are o in
fluență prea bună asupra desfășurării 
unei competiții de lupte libere. Bine, 
înțeles că sportivilor frantași trebuie 
să li se asigure rit 
petiții.

2. Reprezentativele 
întrjadevăr rezultante ale unor con
cursuri pe oraș și nu formații alcă
tuite în funcție de inspirația sau dis
ponibilitatea unui sportiv sau altul.

3. Programul competiției să fie al. 
cătuit numai pe bază de înscrieri a- 
ruințate pînă la un termen care ur
mează să fie fixat prin regulament. 
Anul acesta s-a procedat greșit, re
prezentativele de orașe fiind progra
mate din oficiu. Aceasta a dus la nc. 
prezentări, cum s-a întîmplat în re
giunea Timișoara, unde au forfaitat 
succesiv echipele Timișoarei la Reșița

și a Reșiței la Arad. Astfel această dîfi 
urmă formație s-a .calificat" 
finala de la Sinaia, de unde a și fost 
eliminată du.pă primul meci.

Firește competiția 
și mai utilă și este 
interesați să vină și

pentni

făcută

fruntași trebuie 
mai multe com-

de orașe să fie

Despre un șantier și... multe amînări

poate fi
de datoria celor 
cu alte sugestii.

ETAPA A

Știri de fotbal
• Joc internațional miercuri la Cra.

^va : Selecționata Craiova—Benkov- 
Bn Vidin (Bulgaria) 1—0 (0—0).
Fjoc frumos, urmărit de 2500 de spec
tatori. Punctul victorios a fost înscris 
de Vasiilescu în min. 65. S-au remar
cat: Iacob, Mihuț, Rizu, Deliu (Cra
iova), Tretcov, Iliev și Elencov I (Vi- 
dtin). I. Moțoc, corespondent.

• Biletele pentru jocul Progresul— 
Dinamo se pun în vînzare de astăzi 
la: Pronosport (Cal. Victoriei 9), sta
dioanele Dinamo, Progresul F.B., „23 
August", Republicii și la chioșcul spe
cial din str. I. Vidu.

• Liderul serie întîia a categoriei 
B Știința Cluj va susține trei jocuri 
în Bulgaria. Primul meci va avea loc 
duminică la Sofia, în compania echi
pei Akademik, prima clasată într-una 
din seriile categoriei B. Studenții clu. 
jeni deplasează un lot de 16 jucători: 
Nicoară, Mureșan, Petru Emil, Isac. 
Roman, Kromely, Nedelcu, Oroszhegyi, 
Ivanov ici, Munteanu, Suciu, Lutz, Bă. 
lufiu, Crișan, Moldovan, Georgescu,

De aproape doi ani vizitatorii coche
tului parc sportiv „Dinamo" sînt im
presionați de amploarea unor lucră
ri ce se efectuează pe o mare parte 
din suprafața complexului Se sapă, 
se acoperă, se sapă din nou. se mon
tează și se demontează diferite tu
buri, țevi, se toarnă beton, se sparge 
beton... Un șantier în toată puterea 
cuvintului. Și nu puțini dintre cei care 
s-au mirat de proporțiile lucrării au

(aWâ/mwii-

toWuuneas
de 9/aiai

revenit deseori să vadă care va fi 
rezultatul acestei activități de-a drep
tul impresionante, condusă direct și 
nemijlocit de Trustul 1 Construcții.

In sfîrșit, după amar de vreme, ceva 
a început să se contureze: o pistă o- 
voidală către care cicliștii căutau cu 
jind de mulți ani. Slavă domnului, 
velodromul modern era gata! Au și 
început întrecerile, spre marea satis
facție a iubitorilor sportului cu pedale. 
Dar vai! N-au trecut decit cîteva săp- 
tămfni de activitate și pista a început 
să dea semne de oboseală înaintea... 
cicliștilor. Ea și-a exprimat „protes
tul' printr-o serie de fisuri, scoroji- 
rea betonului (rămas nesclivisit) și 
unele goluri sub „epiderma" impună
torului oval de beton.

Dar între timp, lucrările continuă. 
Aproape 5 oameni, uneori și mai 
mulți, muncesc de se omoară. Nu se 
poate spune că aceste eforturi rămîn 
fără rezultate. Păcat numai că. deo
camdată. ele constă nu în construcții 
ei în... distrugeri „Ce vreți tovarăși, 
au răspuns mirați conducători: șan
tierului și, mai ales, ing. Samoil 
Strul, dacă e șantier e normal să 
se distrugă". Curios, noi credeam că 
pe un șantier e mai normal să se— 
construiască.

PTnă una alta, spațiile verzi au de
venit spații... virane, iar aleile pietrui
te seamănă cu cărările de pădure după 
o ploaie de o săptămînă. Vestiarele 
au fost prevăzute în... planul de ame
najare al șantierului și, ca atare, um
plute cu tot felul de materiale: 
într-o încăpere 2—3 saci cu ciment, 
în alta o lopată două, în timp ce

sportivii trebuie să se echipeze și 
dezechipeze în vestiare improvizate in 
aer liber,

Și cei aproape 5 oameni continua 
să lucreze cu sîrg. S-au făcut și niște 
șanțuri de scurgere cu... pantă inver
să, s-au amenajat multe alte mici 
șantiere în cadrul șanEerului mare, 
iar la racordarea lucrărilor efectuate 
„pe felii", s-a constatat că unii tăcu
seră una, alții alta, ba s-au și con
sumat cantități mari de 
dintre care unele furnizate 
ciar (Dinamo).

Muncitorii lucrează, nu 
dar să vedeți ce eforturi depune ad
ministrația șantierului, mai nume
roasă decît sectorul operativ. Ce mai 
încoace și încolo, dacă mai continuă 
mult să se lucreze în acest ritm, o 
serie de competiții de amploare (fes
tivalul pe gheață, întreceri internațio
nale de volei, baschet, ciclism) pro 
gramate pe complexul Dinamo In 
iarnă și în primăvară, vor trebu1’ să 
fie amînate firește pentru... deceniul 
următor.

Iar între timp, cei aproape 5 oameni 
continuă să lucreze, în vreme ce con
ducerea trustului (director ing. Zuck- 
man, ing. șef C. lonescu și șeful secto
rului în cauză, ing. R. Manolescu) 
lucrează nu mai puțin intens pen- 
t™ a obține noi termene de predare 
a lucrărilor. La fiecare plîngere a a- 
sociației Dinamo, răspunsul este ace
lași: „Aveți dreptate tovarăși, perfectă 
dreptate. Dar n-aveți nici o grijă. 
Dacă am intrat în horă..."

Iar hora continuă: un pas înainte, 
doi inapoi...

PENULTIMA
CAMPIONATULUI PE ECHIPE

Sîmbătă și duminică se desfășoară 
penultima etapă a campion anhii 
de lupte clasice pe echipe. Atenția a. 
maiorilor se îndreaptă în special căr 
tre grupele din București și SatS 
Mare. La București C.C.A. și Ener. 
gia Sinaia au de tranșat rivalitatea 
pentru locul secund, iar la Satu Mare 
dinamoviștii bucureșteni au o sarcină 
destul de dificilă în fața Progresului 
Lugoj. Dar iată programul complet 
al etapei (duminică 1 decembrie): 
București: Progresul București. Ener-: 
gia Sinaia, Energia Hunedoara, C.C.A.; 
Satu Mare: Dinamo București, Pro 
greșul Lugoj, Dinamo Satu Mare. FI,, 
roșie Arad; Oradea: FI. roșie Chij,. Lch 
comotiva Oradea, Locomotiva Timi
șoara, Energia Orașul Stalin; Reșița 
(sîmbătă 30 noiembrie): Energia*Baia 
Mare, Energia Cluj, Voința Tg. Mu
reș, Energia Reșița.

Iată și clasamentul înaintea acestei 
etape:

1. Dinamo București
24 24 0 0 335— 47 '
2. Energia Sinaia
- 21 1 2 267—107

C.C.A. București 
19 3 2 234—138
Progresul Lugoj
13 5 6 202—152 (118 84— 32)

8 188—172 ( 88—109—22)

13 2 9 *188^178 ( 92— 96—12)
9 ’ 3 ” Î2_ 177—193 ' (106— 71—28) 

.. 1 13_ 171—333 ’ (105— 65—26)
9 ’ 2^15 ”162^2«) 7( ®&— TO—iS) 

8 3“ )3 165—201 ( 78— 87—14) 

7 3 14 164—208 ( 82— 82—22) 
T”»”li' Î68^Î2'~(1O4— 64—16) 

- j
6 5 13 148—212 ( «4— 84—12) 

Dinamo Satu Mare
7 3 14

Flamura
5 1 ÎS 

Flamura
0 4 20

24
3.

24
4.

24 __ _ .
5. Energia Reșița

24 13^3 ...............
6. Energia Orașul Stalin

24 12 : 2 17“ I ““
7. Locomotiva Timișoara
24................... ....
8. Progresul București

24 10 '
9. Voința Tg. Mureș

24 - - -- -- ---
10. EneTgia Baia Mare
24 - - — ---- — -
11. Energa Hunedoara
24 -...........................
12. Locomotiva Oradea
24 •" ‘ “
13. Energia Cluj
24 ■ “ ............
14.
24
15.
24
16.
24

materiale, 
de beneti-

lucrează,

(250— 85— M)

(158—109—22)

(130—104—20)

— 71

— 67

— 65

— 50

— 53

— 52

— 45

— 43

— 41

— 41

— 41

145^-2ai ( 70— 75—20) — M 
Roșie Cluj
131—233 ( 75— 55—24) ' — 35 
Roșie Arad
117—265 ( 06— 49—12) — M

„Drumeții veseli46 
pe... ring!

V-ați fi închipuit că după trece
rea atîtor ani. îi veți revedea in 
ring pe Lucian Popescu, Mielu Do. 
culescu, Ion Chiriac, Ion Popa, G. 
Nour și Dumitru Teică ? Și totuși, 
așa se va tntimpla I De astă dată 
insă , protagoniștii de ieri ai re
uniunilor pugilistice nu ac.' schim
ba între ei „croșeuri" și „upercu
turi", ci vor trece oorzile ringului 
pentru a răspunde la.-. întrebările 
profesorului Nicolae SaftJ. Este 
vorba — după cum ați aflat, pro. 
babil — de concursul „DRUMEȚII 
VESELI", organizat de revista „Sta

dion" si a cărui temă este cu totul 
inedită: BOXUL ROMINESC DE-A 
■LUNGUL ANILOR". Alături de ei 
vor încerca să freacă examenul cu
noștințelor de istc-ie pugilistică 
și fruntașii generației mai tinere 
de boxeri: Eustațiii Mărgărit, Cons, 
tantin Dumitrescu, Luca Romana 
și Albert Blank.

întrecerea se anunță pasionantă 
și cei care țin s-o urmărească tși 
pot procura încă de pe acum bile
tele de intrare de la casa sălii 
Dalles, agenția centrală Pronosport, 
agenția Dinamo și casa din str. 
Ion Vidu.

IO AN TERFALOAGA, TIMIȘOARA.—
1) Așa cum se arată la capitolul III 
al regulamentului de organizare șl 
funcționare a colectivului sportiv, pe 
care îl publicăm în numărul de față, 
pot deveni membri ai colectivului 
sportiv persoanele care își duc activi
tatea în unitatea unde funcționează 
colectivul sportiv, precum și membrii 
lor de familie. In regulament se spe
cifică însă că pot fi primiți ca mem
bri și persoanele care nu lucrează în 
unitatea respectivă, dar numai cu a- 
pro-barea organelor locale ale U.C.F.S.
2) Dacă poate fi cineva membru- coti-
zant la două colective sportive ? Asta 
mu ! Dar noi v-am felicita sincer dacă 
veți fi cu cotizația la zi la un singur 
colectiv ! 3) Răspunsul de la prima
întrebare este valabil și pentru cei 
care au trecut de vîrsta cînd pot 
practica efectiv sportul, dar care ar 
dori să ajute cu experiența lor la 
bum ui mers al colectivului.

COMAN I. MIHAI, BUCUREȘTI. — 
1) Regretăm, dar nu vedem cum am 
putea să vă lămurim în problema pe 
care ați ridicat-o — „ce condiții se 
cer pemitiriu ca un record să fie -omo
logat ?“ — întrucât pentru fiecare
sport și chiar pentru fiecare probă 
din sportul respectiv există conditiuni 
speciale. 2) Performanțele lui Iosif

Sîrbu, obținute cu prilejul campiona
telor republicane nu pot fi omologate 
ca recorduri mondiale, deși așa cum 
s-a scris, ele sînt superioare actuale
lor recorduri mondiale. Pentru stabi
lirea recordurilor mondiale nu se iau 
însă în considerație decît rezultatele 
obținute în cadrul campionatelor mon
diale sau europene, precum și cu pri
lejul Jocurilor Olimpice. 3) In rest, 
vă vom răspunde prin poștă.

VASILE TROFIM, CRAIOVA. — 
Campionatul de fond din 1927 a fost 
câștigat de Nicola e Niculici. El s-a 
desfășurat pe șoșeaua Giurgiului, pe 
distanța de 100 kilometri, pe un tra
seu fără nici un metru asfaltat. Să 
nu ne cereți să vă spunem și numă
rul de „pene" pe care Ie-a avut pe 
un astfel de traseu, fiindcă nici Ni
culici n-a putut să le numere.

VINCZE VASILE, AJUTOR MECA
NIC, SATU MARE. — Nu am înțeles 
ce anume nu merge bine la comisia 
de șah a orașului Dv. și cum s-a a- 
juns la suspendarea acelui jucător. Vă 
rugăm să ne scrieți din nou — even
tual în limba maghiară, ca să vă fie 
mai ușor — d'îndu-ne toate lămuririle 
necesare. Și atunci, poate că vă vom 
putea fi de folo*.

ION POȘTAȘUL

In urma omologării celor 655.231 va
riante nepuse la concursul Pronosport 
nr. 47 din 24 noiembrie au fost stabilite 
următoarele premii:

Premiul I: o singură variantă cu 11 
rezultate exacte, revenindu-i 140.056 lei;

Premiul n: 26 variante cu 10 rezultate 
exacte, revenindu-le cîte 6.464 iei:

Premiul n: 303 variante cu 9 rezultate 
exacte, revenindu-le cîte 032 lei.

Neexistînd nici o variantă cu 12 re
zultate exacte, conform regulamentului 
10 la sută din fondul de premii, adică 
65.523 lei au fost reportați pentru con
cursul Pronosport nr. 48 din 1 decem
brie
• Un nou premiu mare la Pronosport: 

Fără îndoială că acest lucru nu mai sur
prinde pe nimeni deoarece încă de la 
începutul activității sale Pronosportul 
și-a obișnuit participanții cu premii de 
valoare. Priviți prin această prismă cei 
140 de mii de iei obținuți de Fischer 
Carolina din Rîșnov regiunea Stalin par 
și ei ...obișnuiți, mai ales dacă le a- 
cordăm ca „circumstanță atenuantă” fap
tul că au fost obținuți cu ...numai 11 
rezultate exacte (sistem redus) ! Ce meci 
a împiedica t-o pe Fischer Carolina să 
aibă 12 rezultate? Foarte ușor de răs
puns; creionul taiorului a tăiat de pe

onosport
buletin „2”-ul indicat la meciu XI: Se
ci an-St. Etienne la care pronostic exact 
a fost „x” (al unsprezecelea ,,x” al iui 
St. Etienne în 14 meciuri!).

Tot 11 rezultate a avut și o altă par
ticipantă (vorba triorilor a fost un con
curs... feminin!) Steinb’erg Rașela din 
Iași. Din nefericire însă a avut 11 rezul
tate (închisă la meciul ni: „1” în loc 
de ,,2’j numai pe schemă. Pe desfășu
rare (4 buletine colective de indice 0-4-3 
fiecare) a obținut „numai” 1 premiu I’f 
și 7 premii III adică 12.280 lei.

O veritabilă performanță a obținut 
Botoroga Stan din București: 4 pre
mii . II pe buletine multiple (25.856 
lei) ! De remarcat că un singur meci 
Ie-a împiedicat pe toate cele 4 buletine 
să obțină 11 rezultate: meciul Știința 
Timișoara — Energia Orașul Stalin și 
că pe 2 buletine multiple diferite a 
avut ciî;te o . variantă idenjtliică „în
chisă” la pieciurile iii și V.

Interesant și cazul participantului 
Zamfirache Iile — tot din București. 
El a completat — pe aceiași formular — 
un buletin colectiv și o variantă simplă- 
Varianta simplă a avut numai două 
pronosticuri greșite (la meciurile I șf 
V) aeci un premiu H de 6.464 lei !

Care a fost meciul care a triat ce® 
mai mult buletinele cu 10 rezultate?, 
„2”-ul de la Știința Timisoara—Energia 
Orașul Stalin (11 din 26).

Dar, concursul nr. 47 s-a terminat. 
Atenția tuturor trebuie îndreptată 
acum spre concursul din această săp
tămînă al cărui program seamănă cu 
cel precedent. Să sperăm că va semăna 
și în ceea ce privește valoarea pre
miilor mai ales că a primit o fru
moasa... moștenire de la concursul 
precedent: peste 65.000 lei report ! Un 
argument în plus deci pentru a depune 
din timp buletinele pentru concursul 
nr. 48 din 1 decembrie. Vă urăm tutu
ror SUCCES !

Plata premiilor de la concursul Pro
nosport nr. 47 (etapa din 24 noiembrie 
1057) se va face • în Capitală vineri și 
sîmbătă dună amiază începînd de la ora 
17 numai Ta' Agenția Centrală Pronosport 
din Calea Victoriei nr. 9.



EMIL ZATOPEK CHEAMĂ PE SPORTIVI SĂ LUPTE Prezentîndu-'se mult mal bine ca kt București

PENTRU INTERZICEREA ARMELOR ATOMICE
FRAGA 2G (Agerpres). — CETERA 

transmite:
Intr-o scrisoare deschisă adresată spor

tivilor din lumea întreagă, celebrul 
atlet cehoslovac, EMIL ZATOPEK, îi 
cheamă pe aceștia să se alăture luptei 
pentru interzicerea armelor atomice.

„In ultimii ani — s® spune în seri ■ 
soare — au fost doborîte aproape toate 
recordurile stabilite de generațiile tre
cute de sportivi. S-a dovedit că iscu
sința si forța I sică a oamenilor din ge
nerația noastră crește odată cu progre
sul științei. In aceiași timp noi sîn- 
tem martorii încercărilor de a folosi în 
scopuri războinice energia nucleară, cea 
mai mare descoperire a epoch noastre.

Eu cred că noi, sportivii de pretutindeni, 
trebuie să protestăm împotriva a tot 
ceea ce amenință sănătatea tineretului 
care este esențialul pentru o fericire 
deplină. Apelez la voi — continuă scri
soarea — sportivi de toate rasele și cre
dințele, cu care m-am întîlnit pe sta
dioanele atitor țări din lume, prieteni 
atleți de care mă leagă atîtea Impresii 
frumoase, mă adresez vouă tuturor ace 
lora cărora — ca și mie — vă este 
scumpă sănătatea și fericirea tineretu
lui lumii și fac apel să vă alăturați 
campaniilor din țările voastre pentru 
imediata încetare a experiențelor co 
arma nucleară'’.

Campionatele internaționale de tenis de masă 
ale Scandinaviei încep miine la Stockholm

La ora cînd apar aceste rinduri de
legația jucătoarelor și jucătorilor noștri 
de tenis de masă compusă din Ange
lica Rozeanu, Ella Zeller. Maria Golo- 
pența. Matei Gantner, Tiberiu Harasz- 
tosi și Toma Reiter se află in capitala 
Suediei de aproape 12 ore, după ce 
alte 10 a călătorit cu avionul.

La Stockholm sint prezenți in aceste 
zile, pe lingă sportivii romîni. tot ce 
are mai bun tenisul de masă euro
pean, reprezentanți ai Ungariei, Ce
hoslovaciei, Angliei, Iugoslaviei, Fran
ței, Germaniei, Suediei. De asemenea, 
au trimis înscrieri și forurile de spe
cialitate din U.R.S.S., Polonia și Fin
landa. Deci confruntarea de ia Stock
holm poate fi considerată ca o ade
vărată repetiție a campionatelor eu
ropene care vor avea loc peste trei 
luni la Budapesta.

La simplu femei, în afară de Ange
lica Rozeanti și Ella Zeller, iau parte 
finalista campionatelor mondiale Ann 
Haydon, campioana Ungariei Eva Kpc 
zian, recenta cîștigătoare a concursu
lui internațional de la Innsbruck (Au- 
•stria) unde a învins în finală pe com
patrioata sa Gizi Farkaș-Lantos, cu 3-f, 
Agnes Simon, suedezele Thorsson și 
Tegner. Lipsa maghiarelor Lidia Mo- 
soc.zi și Ilona Kerekes nu înseamnă o 
scădere a valorii competiției feminine, 
dacă ținem seama că tot la Innsbruck, 
Mosoczi a pierdut la Farkaș, iar Ke- 
rekeș a fost eliminată de Koczian. Pe 
tabloul de sortare. Angelica Rozeanu 
are în sfert pe Agnes Simon și în 
jumătate pe Eva Koczian, iar Ella

Zeller pe Thorsson și pe Ann Hay
don. Maria Golopența se află in sfer
tul englezoaicei Ann Haydon.

La băieți, concurează Berczik învin
gător la -Innsbruck. Andreadis. Sidn, 
Stipek, Bergman, Vogrinc, Flisberg. 
Gantner este in sfertul lui Berczik, a- 
vind de intilnit și pe Amouretti, Rei
ter in același sfert cu Bergman și Sti
pek. înfruntînd în primul tur pe ger
manul Seiz, iar Harasztosi va juca in 
sfert cu Andreadis.

Dar, anul acesta pentru prima oară, 
la campionatele Scandinaviei, in afara 
probelor de simplu și dublu, se va 
desfășura și o probă pe echipe mas
culine, eliminatoriu și in formulă iden
tică cu Cupa Corbillon. fn primul 
meci echipa țării noastre va primi re
plica reprezentativei iugoslave forma
tă din cei doi frați Markovic și Vo
grinc.

întrecerile încep mîine și vor lua 
sfîrșit duminică seara.

Baschetbaliștii Turci au cîștigat
meciurile de la Tg.

TG. MUREȘ 27 (prin telefon de la 
trimisul nostru). Pentru cei ce au a- 
sistat la meciul de la București, 
echipa națională de baschet a Turciei 
a fost o mare surpriză. Prin precizia 
impresionantă a aruncărilor de la dis
tanță și semidistanță, baschetbaliștii 
turci au cîștigat intîlnirea cu echipa 
de tineret a Romîniei la scorul de 
78—70 (46—37). Coșurile „în serie" 
înscrise de Alton Dincer. Erdogan 
Karabelan și Tung Erin au constituit 
principala armă a victoriei oaspeților. 
In plus, ca și la București, baschet- 
baliștii turci s-au dovedit foarte bine 
pregătiți pentru culegerea mingilor 
de sub panou, plasîndu-se întotdea
una în prim plan și formînd cît 
se poate de bine triunghiul de sări
tură.

Se poate spune — de altfel — că 
inferioritatea jucătorilor noștri în 
lupta sub panou a fost cauza îrtfrîn- 
gerii lor. Dintre jucătorii înalți (dar 
oricum mai scunzi decît ai oaspeților) 
D'-nescu a jucat accidentat, iar Nede- 
lea a fost necorespunzător, astfel că 
echipa Turciei a putut urmări și relua 
aproape toate mingile ratate.

Echipa de tineret a Rorpîniei a tre
cut pe lingă o victorie de mare pres
tigiu. in schimb, ea a cucerit simpa
tia numeroșilor spectatori aflați marți 
seara în sala I.M.F. din Tg. Mureș, 
precum și încrederea totală a antre
norilor și tehnicienilor prezenți.

Jocul a fost foarte disputat din pri
mul și pînă în ultimul minut. Scorul 
a evoluat în favoarea noastră pînă în 
mm. 6, cînd oaspeții au egalat și au 
luat conducerea pe care nu au mai 
lăsat-o pină la sfîrșit. Ei au condus 
la diferențe mici iar distanțările reali
zate uneori au fost imediat refăcute

de baschetbaliștii romîni care în min. 
37 erau la numai 3 puncte diferență 
de oaspeți: 62—65. Din acest moment 
jucătorii turci s-au distanțat.

Cele 148 de puncte ale meciului au 
fost realizate de : Dincer 23, Karabe
lan 18, Erin 15, Tezol 8, Kabaner 6, 
Baiuralp 5, Buyukaykan 2, Erimer 1 
(Turcia), Till 32! Vanya 10, Hoffman 
8, Nosieoici 8, Nedelea 5, Pruncu 4, 
Dinescu 3 (selecționata de tineret).

Partida a fost condusă bine de Ște- 
fanovici (Iugoslavia) și X'elkey (Un
garia).

★

A doua apariție a baschetbaliști- 
lor turci la Tg. Mureș a coincis cu 
a doua victorie a lor obținută în a- 
cest oraș. Intr-adevăr, selecționata 
Istanbul a întrecut selecționata Tg. 
Mureș cu 87—76 (45—34), după o 
partidă foarte spectaculoasă.

In min. 13 oaspeții conduceau cu 
30—15 dar mureșenii string rîndurile, 
trec la contraatac, trag de la semi* 
distanță și înscriu coș după coș, ast
fel că în min. 25 tabela de marcaj 
indică 46—46, iar trei minute mai 
tirziu mureșenii conduc cu 54—51. 
încetul cu încetul, însă, oaspeții, care 
în partidele de la Tg. Mureș au jucat 
mult mai bine decît la București, reu
șesc să egaleze și pînă la urmă să 
învingă.

Punctele au fost înscrise de Erin 
22, Dincer 20, Erimer 15, Karabelan 
8, Baturalp 7, Kabaner 5, Erkan 4, 
Buyukaykan 3, Urkon 3 (Istanbul), 
Borbely 22, Bokor 15, Kadar 14, Toth 
12. Gruber 7, G. Berekmery 5, Retegy 
1 (Tg. Mureș).

D. STĂNCULESCU

DE PESTE HOTARE
KUȚ IA STARTUL LA SAO PAOLO

ATLETISM • Intr-un interviu a- 
eordat unui corespondent

al Agenției TASS, 
renumitul atlet sovietic Vladimir Kuț 
și-a împărtășit proiectele sale pentru 
anul viitor.

„Anul 1958 — a spus dublul record
man al lumii — mă va găsi în Bra
zilia, și mai precis la Sao Paolo, unde 
voi participa în noaptea de Anul Nou

Astăzi, o pasionantă revanșă la volei
Reprezentativele Berlinului întrecute marți de Dinamo 

București
La ora 17,30, adică 

atunci cînd fusese 
programat începutul 
întîlnirii feminine Di
namo București — Se
lecționata Berlinului, 
sala Dinamo din Ca
pitală era plină. Nor? 
mal, căci din echipa 
germană făceau parte 
patru jucătoare ale 
naționalei R. D. G. 
{Ruth Korn, Ursula 
Reek, Margot Rothert, 
ingeborg Wolf) și ți- 
nînd seama și de va
loarea formației alini
ate de Dinamo, me
ciul apărea ca foarte 
disputat. Totuși, bucu- 
reștencele au cîștigat 
ușor, în numai trei 
seturi.

Jucătoarele de la 
Dinamo, mai rutinate 

-^i cu un atac mai de
cis, au avut inițiativa 
de-alungul partidei pe 
care au cîștigat-o cu 
3—0 (15—4, 15—7,
15—8). Reprezentati
va Berlinului a acțio
nat în atac cu mingi 
tari, alternate cu al
tele plasate (în care a excelat Ruth 
Korn), ce au găsit de multe ori di- 
namovistele pe picior greșit.

In schimb, mult mai disputat a fost 
meciul masculin. Oaspeții au pierdut 
și această partidă, dar numai după o 
luptă acerbă, care a durat 5 seturi; 
Dinamo a cîștigat cu 3—2 (15—6, 
14—16, 15—9, 3—15, 15—13). Repre
zentativa Berlinului a arătat că este 
o echipă omogenă, echilibrată. In atac 
a acționat — în general — cu mingi 
tari, dovedind că influența jocului 
cehoslovac (mingi moi, plasate), se 
mai face simțită doar în jocul echipei 
feminine. Jucătorii germani au o bună 
digitație și un plasament excelent,

Br&ndemburg (Berlin) „expediază" o bombă cti 
toată opoziția blocajului dinamovist, alcătuit din 
Mihăilescu și Teodorescu (fază din intîlnirea mas
culină Dinamo București — Reprezentativa Ber- 

(foto L. Tibor),

astfel că majoritatea baloanelor scoa
se de linia a doua au putut fi utili
zate cu succes de atac. Revanșa aces
tor partide care va avea loc azi după- 
amiază începînd de la ora 17,30 în 
sala Dinamo, se anunță pasionantă.

Dintre sportivii care au evoluat 
marți ținem să evidențiem pe Ruth 
Korn, Ursula Reek, Fitiow, Brandem
burg, Klemm (Berlin), Ana Păunoiti, 
Cornelia Moraru, Florina Teodores
cu, Mihăilescu, Miculescu, Chiriță 
(Dinamo), ca și arbitrajul bun al lui 
Gh. tonescu, spre deosebire de cel 
prestat de C. Florescu care a condus 
cu multe greșeli partida feminină.

M. TUDORAN

Redacția și administrația: București,
A 1 & A A

Mureș

la tradiționala cursă de fond ce se des
fășoară acolo - --
voi întoarce 
trenamentul, 
vod participa 
la Paris.

începînd cu luna mai voi avea o ac
tivitate internațională foarte bogată.

Dintre marile concursuri ce mă aș
teaptă în acest an. în primul rînd mă 
gîndesc la campionatul Europei în care 
aș vrea să obțin rezultate bune. Aș fi 
fericit — a adăugat Kuț — dacă 
tenii mei atieți din alte țări vor 
în luna iulie la Moscova, unde va 
loc un mare concurs la care au 
invitate 17 țări. Una din cursele de 
în cadrul acestei competiții va fi dotată 
cu premiul instituit în memoria cunos- 
cuțiJor alergători, frații Znamenski”.

• Viitoarea ediție a ROY campionatelor europene
DU A de box care se vor

desfășura în anul 195S» 
Elveția. Orașul care va 
importantă competiție

în fiecare an. După ce mă 
în țară voi continua an- 
deoarece în luna martie 
la crosul „L’Humandte” de

prie- 
vend 
avea 
fost 

fond

va avea loc în 
găzdui această 
este Lucerna.

S-A încheiat turneul de la 
WAGENINGEN

• In cea de a 17-a șl 
ultima rundă a tur
neului zonal de șah de 
la Wageningen s-au 

printre altele, următoarele 
Ivkov — Troianescu */«>—t/n;

»/,-!/,; Lind- 
Kolarov — Szabo

ȘAH
înregistrat 
rezultate:
Trifunovic—Stahlberg 
bhom—Alster 0—1;

Clasamentul final: 1. Szabo (R.P.

Ungară) 13t/o puncte; 2. Olafsson (Is
landa) 13 puncte; 3—4. Larsen (Dane
marca), Donner (Olanda) 121/O puncte; 5. 
Uhlmann (R.D.G.) 12 puncte; 6—7. Tri
funovic (Iugoslavia), Stahlibe-rg (Sue
dia) 11 puncte; 8. Teschner (R.F.G.) 9 
puncte; 9. Ivkov (Iugoslavia) 8 puncte; 
10—11. Troianescu (Romînia), Nfephaus 
(R.F.G.) "V, puncte; 12—13 Kolarov 
(Bulgaria), Alster (Cehoslovacia) 7 
puncte.

Primii trei clasați s-au calificat pen
tru turneul interzonal ce va avea loc 
în 19f8 în Iugoslavia. Avînd în vedere 
că Larsen și Donner s-au clasat „ex 
aequo”, ei vor trebui să susțină un 
meci suplimentar. (Agerpres).

Maria Pogorevici continuă 
să conducă in turneul zonal de șah 

de la Krakowia
La turneul zonal feminin de șah de la 

Krakovia reprezentanta R.P. Romine, 
Maria Pogorevici, continuă să se com
porte excelent. In runda 9-a șahista 
noastră a cîștig-at o frumoasă partidă ia 
campioana R.D. Germane, Altrichter. In 
aceeași rundă, Margareta Teodorescu a 
remizat eu Baumann (R.D. Germană). 
După 10 runde Maria Pogorevici deține 
primul loc în clasament cu 7 puncte și 
o partidă întreruptă Pe locul dcii 
se află poloneza Holuj — 6 puncte și o 
partidă întreruptă. Pînă ja sfîrșitul 
turneului au mai rămas două runde.

Maluned Baturalp (Turcia) In plină 
acțiune

(foto L. Tibor))

Rezultate în Cupa orașelor 
la handbal de sală-juniori

Ieri după amiază, pînă seara tir
ziu, a continuat desfășurarea „Cupei 
Orașelor" la handbal de sală-juniori. 
lată' rezultatele: Orașul Stalin-Lugoj 
(f) 7-2 (6-1). Timișoara-Botoșani (b) 
24.7 (11-3). Sighișoara-Rni. Vîlcea(mji 
7-6 (3-3). București-Sibiu (f) 6-4 
(2-4). Ploești-Odorhei (b) 15-12 (6-6) 
Tg. Mureș-Sighișoara (f) 6-5 (2-1) 
Sibiu-Orașul Stalin (b) 14-7 (6-4)
Timișoara-Bistrița (f) 4-6 (2-0).

Competiția continuă azi și mîine, 
începînd de la ora 14, în sala Flo- 
reasca.

(Al. Colțan, corespondent))

Meci dramatic aseară la Dortmund
C.C.A. a cedat Borussiei cu scorul de 4-2, dar își păstrează șansele în jocul de ia București
DORTMUND 27 (prin telefon). — 

Palpitant acest meci Borussia — 
C.C.A. disputat astă seară pe sta
dionul „Rote Erde“ sub arbitrajul 
scoțianului J. A. Mowat. Cei aproape 
45.000 de spectatori au fost martorii 
unei întîlniri dramatice, cu o pasio
nantă evoluție a scorului și cu nu
meroase faze de joc raipide, pline de 
nerv, în care campioana Romîniei a 
luptat de la egal la egal cu cam
pioana R. F. Germane, mai cu seamă 
în prima parte a meciului. Puțin a 
lipsit ca fotbaliștii romîni să scoată 
un rezultat bun și numai faptul că 
n-au putut alinia cea mai bună for
mație a lor (cu Voinescu sau Toma 
în poartă și cu Apolzan stoper) a de
terminat pînă la urmă comportarea 
din ultima parfe a reprizei a doua 
cînd apărarea a cedat presiunii echi
pei Borussiei. Pe rînd C.C.A. a tre
cut pe lingă victorie și meci nul. 
pentru a ceda în cele din urmă cu 
4—2 (1—1). Diferența de două goluri 
nu este insurmontabilă, mai ales că 
jucîiid chiar acasă, Borussia s-a do
vedit a fi vulnerabilă;

începutul meciului a văzut în atac 
pe C.C.A. care a aliniat formația: 
Boroș — Dragomirescu, Zavoda 11, 
V. Dumitrescu — Onisie, Bone — 
Cacoveanu. Constantin, Alexandrescu. 
Zavoda I, Tătarii. Chiar în primul

minut Cacoveanu are o acțiune ter
minată cu un șut peste poartă. Bo
russia a aliniat formația ; Rhau — 
Burgsmiiller, Sandmann — Schle- 
browski, Michallek, Bracht — Peters, 
Preissler, Schmidt, Niepieklo, Be.r- 
ling. Portarul Kwiatkowski și centrul 
înaintaș Kelbassa n-au jucat fiind ac
cidentați. Gazdele ripostează mai 
ales pe aripa dreaptă, unde Peters — 
cel mai bun jucător german — are în 
fața sa pe un Dumitrescu sub forma 
obișnuită datorită întreruperii pregă
tirii cît a fost bolnav. Minutele se 
scurg într-o notă de egalitate, cu 
atacuri de la o poartă la alta. C.C.A. 
obține trei cornere, rămase însă fără 
rezultat. Atacul romînilor inițiază 
acțiuni foarte periculoase și portarul 
Rhau este nevoit să intervină des. 
De asemenea, și Boroș are de lucru 
și se achită bine de sarcina sa. In 
min. 35. după ce Tătaru și Caco- 
veanu rataseră două situații bune. 
Borussia deschide scorul: o acțiun? 
Berling — Niepieklo — Schmidt — 
Niepieklo se termină cu o centrare. 
Boroș respinge cu pumnii la... Peters 
care reia în gol: 1—0. C.C.A. nu sa 
pierde și se menține în atac, dar nu 
reușește egalarea decît în ultimul mi
nut al reprizei: o combinație Tătaru 
— Alexandrescu, o centrare la Con
stantin, o pasă cu capul Ia Zavoda I 
și un șut puternic jos în colț: 1—1.

La reluare, Borussia atacă de la 
început, obține două cornere, dar... 
C.C.A. marchează. In min. 50 un 
atac masiv cu schimb de locuri, ba
lonul este pasat în urmă și Bon» 
venit ca un bolid, reia puternic în 
gol: 2—1, spre stupefacția spectato
rilor, care însă încep să-și încura
jeze din ce în ce mai mult echipa. 
Urmează o presiune la poarta lui 
Boroș, a cărui lipsă de experiență 
se face simțită. In min. 60 nu inter
vine la timp și șutul lui Peters scu
tură plasa: 2—2. Două minute mai 
tirziu, același Peters concretizează 
un atac Schmidt—Preissler, iar în 
min. 66, la o învălmășeală produsă 
la un corner, Peters recentrează min
gea și Niepieklo reia în gol. Este 
4—2 și C.C.A. începe să acționeze 
nervos. Totuși, rezistă atacurilor gaz
delor și, în plus, ripostează cu acțiuni 
pe aripi, dar fără rezultat. Nu mai 
reușește să modifice scorul de 4—2, 
dar își păstrează speranțele pentru 
returul întîlnirii care va avea loc Ia 
Bucure.ști la 8 decembrie

★

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI: 
Sevilla — Aarhus 4—0; Ajax — Wis- 
mut 1—0. (Ajax s-a calificat pentru 
sferturi de finală).

MECIURI INTERNAȚIONALE: An- 
glia — Franța 4—0 (3—0).
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