
Să intensificăm munca
pentru atragerea de noi membri

S.în U. C. F.

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VAt ?

luna noiembrie să treacă 
fruntașe.

organizații sportive, 
luat ființă ca ur- 

Partidului și Guver- 
1957. Anul acesta a

entuziaștilor activiști

bil ca în 
alături de

Angajamentele luate în fiecare re
giune sînt rodul unei mature analize 
a realității, a posibilităților și condi
țiilor locale de dezvoltare a mișcării 
sportive. Realizarea lor a depins ded 
numai de modul cum a muncit activul 
mișcării sportive 
unui număr cît 
bri

Organ al Uniunii de Cultura

în per- 
coniro- 
a vas- 
de suc-

T fa sfîrșitul acestui an mișcarea de 
fcultură fizică și sport din țara noas
tră va trebui să raporteze Partidului 
îndeplinirea unuia din obiectivele sale 
principale: angrenarea a 2.000.000
imembri în Uniunea de Cultură Fizică 
și Sport. Realizarea acestei importan
țe sarcini reprezintă de fapt rezulta
tul direct al întregii activități de con
solidare a noii 
JU.U.F.S., care a 
imare a Hotărîrii 
nuiui din 2 iulie 
pus in fața
obștești sarcini de răspundere pentru 
a căror îndeplinire au fost necesare 
eforturi sporite. Muncind însă 
manență, sub îndrumarea și 
Iul Partidului, fiecare etapă 
tei acțiuni a fost încununată 
ces.

Pînă la sfîrșitul lunii octombrie s-au 
înscris în Uniunea de Cultură Fizică 
și Sport peste 1.650.000 oameni al 
muncii. Fruntașe sînt regiunile Galați 
și Baia Mare care au realizat — 
în zece luni — întreg angajamentul 
anual. Alături de aceste regiuni, pe 
lista fruntașilor se află și regiunile 
Craiova (94,75 la sută), Bacău (87,92 
la sută), Ploești(87,58 la sută), Oradea 
(87,32 la sută), Constanța (85,92 ta 
sută), Hunedoara (85,56 la sută), regiu
nea Stalin (85,35 la sută). Față de luna 

■ttembrie s-a realizat un progres 
„.semnat. In timp ce atunci se puteau 
tmlndri cu realizarea angajamentelor 
doar șase regiuni (Baia Mare, Ora
dea, Timișoara, Craiova, Ploești și Ga
lați), acum se îndreaptă către înde
plinirea și chiar depășirea angaja
mentelor nouă regiuni. Alte două re
giuni (timișoara și Pitești) sînt a- 
proape de realizarea angajamentelor 
pe care și le-au propus și este posi-

in U.C.F.S.

pentru atragerea 
mai mare de mem- 
ln regiuni

IMIA UiKEI

fruntașe
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Sportivii sovietici au sărbătorit
ziua de 7 Noiembrie,'ț
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Baia Mare, Galați și Craiova, s-a 
pus accentul deosebit pe munca acti
viștilor obștești. Realizarea angaja
mentului a fost privită — în aceste 
regiuni — cu toată seriozitatea, ac
țiunea de atragere de noi membri în 
U.C.F.S. fiind socotită o sarcină per-

ca

(Continuare in pag. 2)

Manifestații sportive sărbătorești la Oradea
lei, ciclism și fotbal. Iată- și cîteva 
dintre rezultatele înregistrate: ATLE
TISM: băieți: 100 ni. plat: Vasile Pop 
11,7; 1.500 m.: Iosif Ferencz 4:26,5; 
fete: 100 m. plat: Maria Ando 13,6; 
400 m. plat: Eliza Pop 65,8; HAND
BAL: fete (finală): I.T.O.—Tipografia 
1—0; VOLEI: băieți: Școala tehnică de 
cooperație: fete: Școala medie Nr. 5; 
FOTBAL (turneu fulger constînd din 
2 reprize a cîte 15 minute) — finală 

Oradea—Rapid 1—0. Cursa 
desfășurată pe distanța de 
fost cîștigată

Aproape 17.000 de oameni ai mun
ții au participat vineri dimineața, pe 
-’’dionul Libertății din orașul nostru, 

Mitingul organizat cu prilejul săr- 
tpdtoririi zilei de 7 Noiembrie. La mi
lting au luat cuvîntul tovarășii Victor 
'Hatojan. prim secretar al comitetului 
regional P.M.R. (în limba romînă) și 
(Andrei Szasz. secretar al comitetului 
regional P.M.R. (în limba maghiară) 
care rit subliniat însemnătatea deo
sebită a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie pentru viitorul clasei mun
citoare de pe întreg globul. După mi
ting a urmat defilarea sportivilor din 
localitate și apoi o serie de mamifes- 
itații sportive la atletism, handbal, vo-

Competiții de popice și atletism
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Cele două etape 
intervale de cina 
drul categoriei A

disputate 
zile în 
U fotbal
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Mircea Roxin și llie

organizate de raionul
Tudor Vladimirescu

Ghișa. coresp.

U.C.F.S.

In întrecerea individuală la popice, 
comportarea cea mai bună a arătat o 
concurentul Ion Enăchescu (Recolta) 
cu 361 p. Pe locurile următoare s-au

' In cinstea zilei de 7 Noiembrie, con
siliul U.C.F.S. al raiofluiui Tudor Vlă- 
ditnirescu a organizat două competiții 
foarte reușite la popice și atletism.

. . Sanda Iordan a adus reprezentativei Capitalei două prețioase victorii. 
Iat-o in fotografia noastră executind o întoarcere in timpul probei de 200 m 
bras. (Amănunte pe marginea îatîlnirii de natație București,—-Budapesta, în 
pag. a Z-a.). -...-■ - --

situat Cornel Grigoriu (Timpuri Nai) 
și Gheorghe Stoian (U.D.I.) ambii cu 
346 p. în clasamentul pe echipe, cel 
mai bun punctaj l-au realizat repre
zentanții colectivului sportiv Recolta 
M.A.S. (1006 p.). Competiția atletică 
a fost rezervată numai sportivilor în
cepători, neclasificați și acelora care 
au obținut normele de clasificare pen
tru cat. a IlI-a. Dintre rezultatele în
registrate menționăm pe acelea ale ti
nerilor Ion Tuclose și Nicolae Candea 
(ambii juniori) — reprezenlînd Cen
trul Școlar de Construcții — cti 13,2 
sec. pe 100 m., Ficu Frucman (Pro
gresul Muncii) cu 1,70 m. la înăl
țime și juniorul Tudor Anghel (Șpar- 
tac) cu o merituoasă performanță de 
10,60 m. la aruncarea greutății. La 
fete, consemnăm rezultatul promițător 
obținut de tînăra Edith Feldstein în 
proba de greutate: '8,20 m. In clasa
mentul pe echipe, primele trei locuri 
au fost ocupate în ordine de Centrul 
Școlar de Construcții cil 63 p., Meta- 
losport cu 55 p. și Voința cu 50 p.

Trei noi recorduri de juniori 
pe stadionul Tineretului

Duminică dimineața s-a desfășurat 
pe stadionul Tineretului un concurs 
de atletism organizat de comisia oră
șenească în colaborare cu clubul O- 
limpia. Puțini dintre atlefii fruntași 
au fost prezenți la întreceri. In schimb, 
s-a remarcat o participare masivă din 
partea tineretului. Și nu este înlîmplă- 
tor că tocmai atlețiî ttneri au obținui 
cu acest prilej trei noi recorduri. Este 
vorba de: 13,83 ra cu greutatea de 
3 kg, nou record de junioare cat. 
15—16 ani (ANCA.GURAU), de 1,88 
m la înălțime, nou record de juniori 
cat. (5—16 ani (EUGEN DUCU) și 
51,53 m cu discul de 1 kg, nou record 
de juniori cat. 15—16 ani (LUCIAN 
KOTLER). In special performanța lui 
Eugen Ducu este deosebit de promi
țătoare, _ ''-x_

MOSCOvA (prin telefon). Alături 
de întreg poporul, sportivii sovietici 
au sărbătorit cu nestăvilit entuziasm 
cea de a 41-a aniversare a Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie In 
ziua de 7 Noiembrie locuitorii Mosco
vei au putut vedea încă din zorii zilei 
grupuri compacte de sportivi îndrep- 
tîndu-se spre locurile de adunare în 
vederea participării la marele miting 
al oamenilor muncii. 8800 sportivi au 
defilat prin Piața Roșie, încîntînd a- 
sistența prin frumoasele demonstrații 
de gimnastică de masă, prin varieta
tea exercițiilor, prin sugestivele care 
alegorice, grafice și pancarte care 
oglindeau marile succese ale mișcării 
de cultură fizică și sport din U.R.S.S. 
In după-amiaza aceleiași zile, Palatul 
Sporturilor Nautice a găzduit între-

cerile unionale de înot, polo și sări
turi în apă ale elevilor din școlile spori 
tive de tineret.

Evenimentul sportiv central din ziua 
de 8 noiembrie l-a constituit fără în
doială meciul de fotbal Spartak Mos
cova—Dinamo Kiev, care a decis po 
campioana țării pe anul 1958. tiu 
program foarte interesant a fost orga
nizat pe patinoarul- artificial din par
cul Sokolniki. Aici s-au desfășurat 
meciuri din cadrul turneului cu h.indt-< 
cap pentru echipele de hochei cu mini 
gea. Seara, la lumina reflectoarelor, 
echipa reprezentativă a țării a întil- 
nit formația de tineret. Membrii clu
burilor și colectivelor sportive din Ca
pitala Uniunii Sovietice au pregătit

(Continuare in pag. 8)

fost diferite ca aspect. Miercuri 
s-a jucat Ia un nivel mad modest, e- 
chipele resimțind întreruperea campio
natului timp de aproape o lună, din 
cauza jocurilor internaționale.

• In etapa de duminică, jocurile au 
fost mai vioaie. Echipele, deva mai... 
încălzite, au prestat în general un fot
bal destul de bun. De data aceasta, 
avantajul terenului n-a mai fost ho- 
tărîtor în aceeași măsură, dovadă cele 
trei victorii în deplasare reușite 
Dinamo București și, mai ales, 
Dinamo Bacău și U.T.A., cu adevărat 
revelațiile etapei. O rntîlnire a dat 
un rezultat de egalitate (la Cluj).

de 
de

Gazdele au cîștigal doar în două par
tide. înaintările au fost mai... pro
ductive: s-au marcat In total 19 go
luri, deci o medie de 3 goluri de. 
meci, ceea ce constituie o notă bună 
pentru atacanți.
• Aceste două etape au subliniat 

însă un fapt remarcat și cu alt pri
lej : echipele noastre nu sînt obiș
nuite cu jocuri la mici intervale, nu 
au pregătirea necesară pentru a face 
față unui efort nfai mare. Una din 
aceste echipe este C.C.A., care — a-< 
vînd și indisponibilități în formație —<

(Continuare în peg. 5

Deși half, Țircovnicu a intrat de multe ori și in tdac, cum se vede in 
această fotografie. Săritura lui la minge a fost insă, tardivă. Vomescu, 
mai iute, a șl prins mingea (Din meciul Dinamo Bacău—C.C.A. 2—1).

(Foto: T. Roibu)

VOLEI
• Asiă-seară în raia Floroas- 

ca: Spartak Brno — Victo
ria București

* «

doilea meci din cadrul turneuluiAl 
pe care-l întreprinde in țara noastră, 
Spartak Brno ii susține aslă-seară 
in compania formației bucureștene 
Victoria, incepind de li ora 19 în sala 
Ploreasca (la ora 17,30 meciul feminin 
de baschet Constructorul-Victoria).

Calitatea jocului prestat acum ci- 
teva z le in meciul susținut cu Ce
tatea Bucur, recomandă pe. oaspeți ca

una dintre cele mai bune formații 
străine care ne-au vizitat țara. De alt
fel. locul doi ocupat de Spartak Brno 
în campionatul cehoslovac este grăi
tor.

Spartak Brno iși va încheia turneul 
vineri, la Cluj, unde va intitni par 
Știința. >

FOTBAL
• Duminică, cuplaj ia 

gu»t“
„ÎS Ao»

A, dumi- 
Ca pit al ă 

meciuri: C.C.A. — Progresul și 
Rapid. Int Unirile se vor

campionatul categoriei 
sini programate in

In 
nică 
două 
Dinamo — Rapid. Ini Unirile se vor 
disputa in program cuplat pe stadio
nul „23 August".

Ordinea jocurilor va fi stabilită In 
raport cu ordinea echipelor in clasa-* 
ment, după disputarea celor douț 
restanțe de mime..



Spre 2.000.000 membri în U. C. F. S.

SpoHivH dlsi comma Boliniino! din Vale— 
fmniași pe raionul

Gimnastica de producție — 
în tot mai multe întreprinderi

Și la Bolintinul din Vale ca și în 
multe alte sate ale tării, una din gri
jile de căpetenie este acum atragerea 
In activitatea colectivului sportiv a 
cit mai multi tineri și vîrstnici. Da, și 
rfrstnici, pentru că în această mare 
»mună, viata sportivă atrage deo- 
pet rivă și pe cei li a'e căror tîmple 
p-au făcut apariția... ghioceii. Dc alt
fel, chiar în după-amiază aceleiași 
□le aveam să mă conving de acest 
idevăr. La mesele de șah din sa’a 
lăminului cultural se întreceau, ală- 
,uri de tineri, numeroși șahiști ca 
Dumitru Vasili că, Alexandru Șovă- 
■ei, Petre Arsene, AI. Debrică, 
recttți de mult de'vîrsta tinereții.

Ziua pe care am petrecut-o printre 
iportivii din comuna Bolintinul 
lin Vale avea să-mi întărească con
vingerea că aci, sportul a pătruns 
nai ales de la reorganizarea mișcării 
jportive.

— Nu a fost nevoie sâ-i „convin
gem" pe tineri să se înscrie înUCFS 
— spunea tov. Stan Cristescu — pre- 
edintele colectivului sportiv din co
ronă. Numeroasele competiții oficiate 
iau amicale (echipa de fotbal a co- 
mmei ocupă locul I în campionatul 
■aional, iar cea de volei act’vează cu 
acces în aceeași competiție) care se 
lesfășoară in fiecare duminică, atrag 
a terenul de sport din comuna noas- 
ră un mare număr de țărani munci- 
orl. Noi ne mindrim casatul nostru 
‘sie fruntaș pe raion in privința în
muierilor de membri U.CI'.S. Pentru 
tceasia. Consiliul Regional U.C.F.S. 
bucurești ne-a șl premiat cu nume- 
oase materiale sportive (mingi, 
ricotiri etc). Colectivul nostru spor
ta și-a îndeplinit angajamentul piuă 
a 31 octombrie. In prezent, 200 ti-

iă intensificăm munca 
pentru atragerea 

de noi membri 
in U. C. F. S.
(urmare din pag. 1) 

aanentă. Pentru îndeplinirea acestui 
biectiv central au fost folosite cele 
'ai eficace metode de agitație și pro- 
agandă, au fost inițiate numeroase 
otnpetiții în care au fost angrenate 
rase largi de oameni ai muncii.
Succesele obținute în aceste regiuni 

rebuie să constituie un puternic sti
mulent în îndeplinirea sarcinilor Ș1 
entru celelalte regiuni ale țării. Pe 
arta pe care o publicăm astăzi se 
tai află înseninate — ca Tă
iase în urmă: orașul București, re
giunile lași, Suceava, Cluj, Regiu- 
ea Autonomă Maghiară și regiunea 
ucurcști. Este surprinzătoare areastă 
ăminere în urmă în regiuni cu ptt- 
smică tradiție sportivă (Cluj, R.A.M., 
raș București) precum și în altele 
lași, Suceava, București) în care, 

dată cu reorganizarea mișcării de 
ilt-ură fizică și sport, activitatea 
lortivă a luat un puternic avînt. 
'ina o poartă superficialitatea cu 
are a fost privită această importantă 
arcină, precum și nefolosirea ce- 
>r mai bune metode de muncă. Din 
ceste cauze condițiile existente în re- 
kimle respective n-au fost suficient 
olosite pentru îndeplinirea angaja
mentului privitor la numărul mem- 
irîlor înscriși în U.C.F.S.

Pînă la sfîrșitul anului mai este 
imp pentru ca și celelalte regiuni să 
uomoveze pc lista fruntașelor. Pentru 
iceasta este însă necesar ca activiștii 
portivi să îndeplinească întocmai ho- 
ârîrile plenarelor consiliilor regiona- 
e, raionale și orășenești U.C.F.S. 
tare au analizat în adîncîme posi
bilitățile de îndeplinire a acestui im
portant obiectiv. Realizarea cifrei de 
LOOO.OOO membri U.C.F.S. constituie 
> sarcină de onoare a mișcării spor- 
ive, un răspuns la condițiile create 
le Partid și Guvern pentru dezvolta- 
ea continuă a mișcării de cultură fizi- 
ă și sport din țara noastră.

toate eforturile pentru 
ATRAGEREA A 2.000.000 A1EMBR1 
N UNIUNEA DE CULTURA FIZICA 
il SPORT!

SPORTUL POPULAR
’*«• 2-a _ £r. 3304

Voleiul este un sport mult apreciat de tinerii din comuna Bolintinul din 
Vale. In fotografia noastră, un grup de eleve de la școala medie mixtă din 
comună, la un antrenament. (Foto: R. Calarășanu)

neri și vîrstnici — țărani muncitori— 
sînt membri ai Uniunii de Cuiurâ 
Fizică și Sport.

La aceștia se adaugă și cei 150 e- 
levi și cadre didactice de la Școala 
Medie Mixtă din comună, a căror 
activitate sportivă este condusă cu 
multă pricepere de profesorul Dumitru 
Plopa.

Așadar, la Bolintimd din Vale ac
tivează 350 sportivi, membri ai 
U.C.F.S. Am discutat cit tov. Stan 
Cristescu și despre proiectele acestui 
colectiv sătesc fruntaș. Proiecte cu
rajoase, pline de optimism, așa cum 
este caracteristic tinerilor. Nu este 
lipsit de importanță să arătăm că pre- 
șeîlint'le colectivului, sportiv „Înfră
țirea" csfe el însuși un sportiv

-valoros. 11,6 sec. pe 100 m., 10:30,0 
pe 5000 m., 9:55,0 pe 3000. — iată 
numai cîteva din rczultate’e remarca
bile cit care președintele a obținut și 
titlul de campion regional Ia aflet’sm. 
Cn un asemenea conducător, apar fi
rești rezultatele sportivilor din co
muna Bolintinul din Vale'. Dar, se 
cuvine aci să consemnăm și alte 
nume binecunoscute în sportul comu
nei și chiar pe plan regional: Al. Con- 
stant'nescu (ciclist), Gheorghe Cio-

Din activitatea colectivelor sportive
O In colectivul sportiv „Unirea" 

Focșani se duce o intensă activitate 
pentru trecerea normelor complexului 
G.M.A. Astfel, de curînd 18 tineri au 
trecut toate normele gradului II și 
urmează ca aceștia să primească in
signele și breveicle.

(Geo Ștefănescu — corespondent), 
o Colectivul sportiv „Voința" bu

zău a luat inițiativa organizării unor 
competiții între reprezentativele co
operativelor din oraș. Astfel, la între
ceri vor avea posibilitatea să parti
cipe numeroși cooperatori.

(Marin Dumitru — corespondent), 
e Utemista Cornelia Farcaș, orga

nizator sportiv obștesc al unei grupe 
din colectivul sportiv „Chimistul'' 
Baia Atare a îndrumat 2G de tineri 
să devină membri ai U.C.F.S. Acum 
toți salariații secției în care lucrează 
Cornelia Farcaș sînt membri U.C.F.S.I 

(Maria Botiș — corespondent).
• O intensă acțiune de strîngere 

a cotizațiilor se -duce și în colectivul 
sportiv „Voința I. C. Frimu" din O- 
răștie. Datorită muncii activiștilor ob

In fiecare colectiv, raion sau re
giune, activiștii sportivi încep să 
facă „socotelile" anului care se 

va încheia în curînd. Cei mai muiți, ca 
de pildă cei din regiunile Galați, 
Baia Mare, Craiova și altele, fruntașe 
în acțiunea de înscriere a membrilor 
în U.C.F.S., privesc cu mîndria da
toriei îndeplinite cum în anul 1958 
alte zeci de ntii de oameni ai muncii 
au fost atrași — și aceasta și da
torită muncii lor neobosite —■ pe te
renurile de -sport. Cei din orașul Deva, 
sau din colectivele sportive „Partiza- 
nul“-Bacău, „Fiola" București, tinde 
gimnastica de producție a cucerit noi 
adepți, au și început să facă bilanțul 
și, mulțumiți de realizări, își îndreap
tă acum întreaga muncă către pregă
tirea sezonului sportiv de iarnă, a 
activității compctiționale ce se va des
fășura în acest anotimp, muncesc pen
tru continua consolidare a mișcării 
sportive locale.

Sfîrșitul anului pune însă în fața 
activiștilor sportivi și sarcini 
de o deosebită importanță pen

tru activitatea viitoare. Așțiel, printre 

banu, Olga Borangic, Nioolae Dască
lii (atieți), Gh. Stegărescu, Anton 
Marin, Dumitru Nicolae (fotbaliști) ș.a.

Să ne oprim puțin la proiectele 
bolintinenilor. Sarcina dc seamă, 
„Spre 2.000.000 membri în U.C.F.S." 
i-a însuflețit pe activiștii sportivi ca 
șt pe tinerii din această comună. Țin
ta lor este ca, pînă la sfîrșitul anu
lui, să mai antreneze încă 200 tineri 
în activitatea colectivului sportiv, 
să-și procure «u mijloace locale echi
pamente cît mai bune pentru echipele 
de fotbal, volei, atletism și să-și reali
zeze un buget propriu cît mai con
sistent.

Firesc, am întrebat și despre situa
ția cotizațiilor. Și de data aceasta 
avem bucuria să consemnăm numai 
lucruri bune. Sportivii din Bolintinul 
din Vale pot prezenta cu fruntea sus 
carnetele IJCFS. Cotizațiile sînt plă
tite la zi. Rezultatul? In magazia co
lectivului sportiv stau așezate în or
dine materiale și echipamente spor
tive, provenite din cotizații. Mergîn- 
du-se pe acest drum, în scurtă vreme 
magazia colectivului sportiv din co
muna Bolintinul din Vale va fi și 
mai plină decît acum...

R. CALARĂȘANU

ștești colectivul este fruntaș pe raion 
în această acțiune. Pînă acum s-au 
strins 85 la sută din cotizații. Con
siliul colectivului și-a luat angaja
mentul ca în cel mai scurt timp să 
stringă de la membrii săi toate res
tanțele cotizațiilor.

(Gh. Balogh — corespondent). 
® (ii 200 membri U.C.F.S." din co

lectivul sportiv „Vulturii" (Timișoara) 
au la dispoziție o bază sportivă pe 
care se afiă un teren de volei, un teren 
de baschet și o pistă de atletism. 
Consiliul colectivului sportiv are în 
p’.anul său de muncă organizarea 
unor interesante competiții pe această 
bază sportivă.

(Gh. Stăniș — corespondent).
• In cele 5 luni care au trecut de 

la înființarea sa, colectivul „Rapidul" 
din Pitești a desfășurat o intensă ac
tivitate de atragere de noi membri 
in U.C.F.S. Astfel au devenit pînă 
acum membri ai U.C.F.S. 500 tineri 
și tinere, care au plătit peste 5.500 
lei cotizați'

(llie Fețeanu — corespondent).

SARCIN± ACTUALE^.
cele mai de seamă probleme ce tre
buie rezolvate se numără și ÎN
TOCMIREA CALENDARULUI C.OM- 
PETIȚIONAL, stabilirea OBIECTIVE
LOR •— atît pentru viitor cît și 
pentru perioada care a rămas diil 
anul acesta — PREGĂTIREA SEZO
NULUI SPORTIV DE IARNĂ, verifi
carea MATERIALULUI si ;> ECHIPA
MENTULUI SPORTIV și altele.

La întocmirea calendarului competi- 
țional, activiștii sportivi trebuie să 
țină seama de posibilitățile de reali
zare existente în colectivul, raionul 
sau regiunea respettivă. Astfel, este 
bine ca din programul acestei r*ctîvi- 
tăți să nu lipsească — pe lîngă par
ticiparea la tradiționalele competiții de 
masă — Spartachiadele tineretului sau 
crosurile „Să întîpipinăm 1 Mai" și 
„Să întîmpinăm 7 Noiembrie" — cam
pionatele de casă, întîlniri amicale cu 
sportivi din alte colective, prilej cu 
care sportivii se cunosc mai bine, își 
Împărtășesc din experiența lcr. (Și

Gimnastica de producție devine un 
prieten tot mai iubit al oamenilor 
muncii de pe întreg cuprinsul țării 
noastre. N-a trecut multă vreme de 
cînd această formă a educației fizice 
a maselor a fost introdusă în primele 
întreprinderi și iată că, astăzi, ea s-a 
extins aproape în toate orașele țării. 
Mii de muncitori și muncitoare consi
deră astăzi gimnastica de producție 
ca un important remediu împotriva o- 
boselii, ca mijloc dc corectare a pozi
țiilor incomode, de fortificare a orga
nismului și întărire a sănătății.

Q La redacție ne-au sosit recent 
vești asupra felului în care se desfă
șoară munca privind gimnastica de 
producție. Spre exemplu, din Timișoara, 
corespondentul nostru regional, Al. 
Gross, ne comunică un fapt semnificativ 
Din cauza unor deficiențe organizatorice 
la cooperativa „îmbrăcămintea", unde 
gimnastica de producție fusese intro
dusă în luna aprilie, ea a fost aban
donată. La cererea muncitorilor coope
ratori și cu sprijinul conducerii admi
nistrative și al organizației de partid, 
gimnastica de producție la coopera
tiva „îmbrăcămintea" a fost reintro
dusă Ia începutul liîtlii septembrie. 
Este de menționat și faptul că rein
troducerea gimnasticii de producție la 
cooperativa „îmbrăcămintea" din Ti
mișoara s-a putut face și datorită 
sprijinului primit din partea consiliu
lui orășenesc U.C.F.S. Astăzi, 240 de 
cooperatori și coopera'toare practică 
cu regularitate gimnastica de. produc
ție. In scrisoarea sa corespondentul 
nostru Al. Gross scoate în evidență 
faptul că alături de tineri sportivi, 
cum ar fi handbalista Eugenia Cos- 

Pauza de cultură fizică la cooperativa „îmbrăcămintea" Timișoara.
(Foto : J. Atingesz)

Activiști sportivi! Asigurați conți- C 
nuitatea în activitatea sportivă a > 
membrilor U. C. F. S. din colective, ? 
prin organizarea a cît mai multe (i 

campionate de casă ! C

aceasta este recomandabil îndeosebi 
colectivelor sportive din orașe care 
pot organiza întîlniri cu sportivii de 
la sate). Frumoase și utile s-au do
vedit „duminicile sportive" organizate 
în raioanele Rădăuți, Slatina, Caracal 
ca și competițiile inter-orașe care au 
avut loc între sportivi din Cluj și 
Oradea, Galați și Brăila, Buzău și 
Ploești, inițiative ce pot fi continuate.

Pregătirea sezonului sportiv de 
iarnă, care cuprinde reamena- 
jarea prin muncă voluntară a 

bazelor sportive (pîrtii, patinoare, săli 
de sport), stabilirea anumitor compe
tiții ce se pet organiza, const tme de 
asemenea un obiectiv de mare însem
nătate. Peste puțină vreme, tineretul 
va fi chemat din nou la startul gran
dioasei competiții de masă — Spar- 
tachiada de iarnă a tineretului. Se 
știe că în programul acesteia schiul, 
săniușul, șahul sînt la loc de frunte. 
Au colectivele sportive materialele ne

tariu, la exerciții iau parte și mttncf- 
tori mai vîrstînici ca Maria Ileger 
(48 de ani) sau loan Oberle (60 de 
ani).

® De la Deva, corespondentul Gh. 
Cioranu ne relatează, de asemenea, 
fapte îmbucurătoare privind felul în 
care se muncește pentru introducerea 
gimnasticii de producție în cît mai 
multe întreprinderi.. Sarcina realizării 
acestui important obiectiv a revenit 
în orașul Deva, unei comisii special 
alcătuită, de a cărei îndrumare și co
ordonare se ocupă președintele consi
liului orășenesc U.C.F.S. Deva, 
Gheorghe Cicoș. Rezultatele ttnci ast- 
fel de preocupări nu au întîrziat să 
se arate. La o serie de întreprinderi 
(cum ar fi „1 Mei", fabrica de nas
turi, I.A.R.T. și altele) s-a trecut la 
angrenarea unor largi mase de mun
citori în practicarea regulată a gim
nasticii de producție. In această ac
țiune s-au evidențiat profesorul de 
educație fizică Iosif Reicfienaticr care 
a inițiat instructorii Ia întreprinderea 
„1 Mai". In acțiunea sa profesorul Iosif 
Reichenauer a fost permanent spriji
nit de directorul întreprinderii, Aiihai 
Vizeși și de muncitorii V. Pireu, I. 
Boroș și I. Sente.

La fabrica de nasturi, zeci de mun
citori și muncitoare pract'că zilnic 
gimnastica de producție sub conduce
rea maistrului Iosif Sturek, iar în ca
drul întreprinderii I.A.R.T. în fiecare 
secție se desfășoară cu regularita' 
gimnastica de producție.

Iată dar, cum din ce în ce mai multi 
muncitori și muncitoare își oțelesc or
ganismul, își măresc capacitatea de 
muncă și își întăresc sănătatea prac
ticed zilnic gimnastica de producție.

cesare desfășurării unei bogate acti
vități în aceste sporturi? Dacă au, să 
le revizuiasă, să le pună la punct. 
Dacă nu, exemplele oferite de tinerii 
țărani muncitori din regiunea Sucea
va, care anul trecut au confecționat 
zeci de perechi de schiuri, săniuțe :șl 
au lucrat sumedenie de garnituri ce 
șah, jiot fi îndreptar îndeosebi pentru 
colectivele sportive sătești. In această 
acțiune, organizațiile U.T.M. au dat 
un mare sprijin colectivelor sportive. 
Inițiativa tinerilor utemiști s-a soldat 
cu realizări înseninate. Magaziile co
lectivelor sportive au fost înzestrate 
cu mult echipament și materiale 
sportive și, ceea ce este demn de 
toată lauda, fotul s-a procurat CU 
MIJLOACE LOCALE si prin MUNi 
CA VOLUNTARA A’ TINERILOR 
SPORTIVI. Deci, la treabă I

★
Sînt lucruri pe care activiștii spor

tivi cu o experiență mai îndelungată 
în munca sportivă le cunosc. Dar ele 
le sînt amintite și lor și se adresea
ză îndeosebi celor tineri care mun
cesc în acest domeniu de puțină 
vreme.



Cei mai buni halterofili ai țării 
se vor întilni din nou la Bucureșl

PRIETENI E...
’ Intr-un decor specific de toamnă, 
fin autocar elegant ne purta zilele tre
cute spre Giurgiu, ui întîmpinarea 
unei delegații de elevi bulgari care 
urma să ne viziteze țara. De fapt, vii
torii oaspeți — elevi ai școlii profe
sionale U.T.R. (Rezervele de Muncă) 
din Russe — întorceau vizita pe care, 
cu un an în urmă, fruntașii în învă
țătură și în sport de la școala profe
sională a Uzinelor „23 August" din 
Capitală o făcuseră în țara vecină și 
pret.'uă.

— Tot timpul cit am fost oaspeții 
lor — își amintește elevul Ion So- 
rescu, ne-am simțit ca la noi acasă. 
Nc-au făcut cunoștință cu frumusețile 
orașului Russe, am vizitat fabrici și 
școli, ne-am plimbât cu vaporul pe 
Dunăre... Cit ne-am bucura dacă și 
ei s-ar simți la noi la fel de bine! 
In ce ne privește, ne vom strădui să 
să se intimple așa...

Peste cîteva zile, Capitala noastră 
va primi din nott ca oaspeți pe cei 
mai buni halterofili ai țării, care se 
vor întîlni în cadrul campionatului 
republican pe echipe.

La categoria cea mai ușoară Ion 
Balmău va înfrunta pe tînârul Ion Pe
nai!, la calegoria imediat superioară, 
Ion Birău se va întrece cu talentații 
V. Andronovici și N. Amzuică. La 
„senii-mijlocie”, Ilie Ienctu, de 10 ori 
campion al țării, va primi replica lui 
A. Vasarhelyi, care este hofărît să ter
mine învingător de data aceasta. In 
sfîrșit, I.crzăr Baroga va lupta să trei- 
că limita celor 400 kg., în timp ce
Silviu Cazan va încerca să depășească 
actualul său record care este de 430 
kg. Alături de acești halterofili vor 
participa numeroase elemente tinere.

Deși n-au fost martori la discuția 
noastră, colegii lui Soresctl i-ati în
țeles 
cl:pe 
cută
ga.re, 
cații 
aceștia 
pună în tema diferitelor probleme dis
cutate la drumul de întoarcere spre

— parcă — mesajul: la puține 
după sărbătoreasca primire ta

pe Podtil Prieteniei Romîno-Bul- 
fiecare se întrecea să dea expli- 
elevilor bulgari, ori de cîte ori 

aveau vreo nelămurire, să-i

Delegația de elevi de la școala profesională de ucenici „REZERVELE 
DE MUNCA" din Russe (R. P. Bulgaria), care a vizitat de curind țara 
noastră s-a bucurat pretutindeni de o primire caldă, prietenească. In foto
grafie, delegația elevilor bulgari la 
romin.

București. La sosirea în Călugăreni, 
elevul Ivan Rabadjev își manifestă 
dorinja să facem un scurt popas. E- 
pisodul istoric care poartă de peste 
veacuri faima oștilor romînc, îl cu-

Vă mai amintiți?... „Cinci elevi 
din București, primii purtători ai in
signei de aur de atlet școlar"... Așa 
scriam în numărul nostru din 27 mai 
a.c., reia tind performanța elevilor Petre 
Astafei, Grigore Marinescu, Mircea 
Axente, Savin Afanasie și Ion Sko
da. De atunci au trecut aproape șase 
luni. „Insigna" și-a croit drumul său 
în viața sportivă școlară. După date 
în care performanțele obținute în 
cursul lunilor octombrie și noiembrie 
nu au fost luate în considerație, nu
mărul total al purtătorilor „Insignei 
de atlet școlar" se ridică la 1206, 
dintre care: aur — 43: argint — 271; 
bronz —- 892. Ținînd cont că în a- 
ceste ultime două luni s-au organi
zat numeroase competiții atletice șco
lare, este de presupus că avem as
tăzi peste 1500 de purtători de insig
nă. Cifra nu este de natură să en
tuziasmeze, totuși, pentru anul debutu
lui ea este mulțumitoare. 1580 pur
tători de insignă reprezintă de fapt 
*5110 de elevi care desfășoară o acti-

Meciul școlar 
de atletism

Sibiu-Mediaș
Școala sportivă de elevi din Sibiu 

cunoaște în ultima vreme o activitate 
din ce în ce mai intensă. Programul 
competițlonal foarte bogat denotă preo
cuparea conducerii școlii pentru asigu
rarea a cit mai multor prilejuri de 
întrecere e’eviior, d'e confruntare a 
ixrsibilităii'.or lor cu alți tineri sportivi. 
Astfel, în cinstea zilei de 7 Noiembrie 
a fost organizat un concurs atletic. Din
tre rezultate îemarcăm pe cele realizate 
de Udo Csalner (12,1 pe IOD m.) Groger 
și Eraer (4:33,4 și respectiv 4:39,6 pe 
1.593 m.), P...................  ' ........
Csalner (6,12 
masculine șl ...
înălțime) în probele feminine. După a- 
acest concurs ’ .
atletism a școlii sportive de elevi din 
Sibiu s-a deplasat la Mediaș pentru a 
susține o întrecere cu echipa școlii spor
tive din această localitate. Iată în cr
eți ea probelor cele mai bune rezultate 
obținute, FETE: 1(M> m. Anelise Drotlef 
(M.) 13,7; 209 m.: A. Drotlef (M.) 23,4; 
Sflo rn.: 1. E. Fir’inger (M.) 1:31,0; 2.
•N. Fur-zle (M) 1:31,7; înălțime: Krista 
Konrad (S) 1,31 m; lungime: Siegrid
Low (S ) 4.43 m; greutate: 1. Marla Ste- 

1 fori (S.) S,9S m; 2. Liana Gusan (M.) 
3,73 rn; dfec: E. Firlinger 
suliță: Erika Binder (M.) 
3E.TV; IM m.: u. Csalner

, m:' I. Pordea (M.) 25,9;
.’■Wi-Ckler (M.) 57,2: 399 m.: 
(Ml 9:18,1; ’590 m.: V. 
4:39 5; 2. V. .
C. Zern (M ) 1,61 m; lungime: u Csal
ner (S.) 6.75 ’ ’ “ ‘ -----
02 4.5 m; " 
•trir.ln salt 
rultlă : p.
1. Sibiu 49.3:
H. Mediaș e-18.3; ■>. Sibiu 2:21,4. Meciul a 
revenit medieșenilor cu scorul de 132-129.

•Da asemenea, reprezentativele retor 
do”ă scoli sportive au susținut si o par
tidă de h-srhe*-. De data aceasta victo
ria a reve-’t sibicnilor cu rezultatul de 
66-—44 (34—29).

A-e-t«
deosebit

vita te continuă în atletism. Și' acesta 
este aspectul cel mai important.

Cine sînt cei 43 de purtători ai in
signei de aur? In afara celor 5 a- 
inintiți mai sus, printre ei se ai'ă 
alergătoarele Eniese Kineses, Karin 
Artz, Waltraute Kliment, Christa Mak- 
say, Olivia Carabela, săritoarele Ro- 
dica Voroneanu, Clara Tomcsik, Doi
na Albii, Victoria Pazmani, aruncă
toarele Liliana Saucă, Anca Gurău, 
Heide Marie Wachsman, precum și 
atleții Adrian Catană, Cornel Moș, 
Eugen Ducu, Gaspar Gergely, Radu 
Vlaicu și alții. Aproape toți sînt com
ponent! ai lotului republican de ju
niori. Iată o dovadă elocventă că șco
lile constituie un nesecat izvor de ta
lente, de viitori campioni și record
mani pentru atletismul nostru.

Un clasament pe orașe și regiuni 
— după numărul de purtători ai in
signei — nu a fost alcătuit. Fără în
doială, locul 1 ar reveni Bucureștiu- 
lui (15 aur, 32 argint, 135 bronz). 
Bine se prezintă și regiunile Hune
doara (2 aur, 16 argint, 105 bronz) 
și Constanța (3 aur, 14 argint, 41 
bronz). Slabe sînt însă rezultatele 
obținute de regiunea Cluj: 1 aur, 5 
argint și 16 bronz!

Ne rezervăm pentru sfirșitul sezo
nului atletic de pistă o analiză mai 
amănunțită a primului an de exis
tență a „Insignei de atlet școlar". Dar 
și datele prezentate astăzi sînt edifi
catoare. Acolo unde rezultatele sînt 
sub nivelul posibilităților mai pot fi 
luate măsuri pentru îmbunătățirea si
tuației.

puține clipe după sosirea pe teritoriul 
(Foto; T. Stama)

noștea de la orele de studiu. Iată-1 
acum, cercetînd cu luare aminte așe
zarea din junii celebrului pod.

— Acolo. în smîrcurile din întinsa 
luncă a riului Neajlov, trebuie să se 
fi decis soarta luptei!

In seara aceleiași zile, Svetan Ten- 
cov și Nikola Bacalov, mari amatori 
de balet, salută inițiativa celor care 
au hotărît să fie vizionat spectacolul 
cu „Haiducii" de la Teatrul de Operă 
și Balet.

Dar, adevăratele clipe de îneîntare 
I aveau să Ii se rezerve elevilor bulgari 

abia în zilele următoare. Panorama 
fermecătoarei Văi a Prahovei, muzeul 
Peleș, castelele Bran și Rîșnov. uzi
nele „Steagul roșu", stațiunea Poiana 
Stalin, casa-mtizeu de la Cîmpina a 
celui mai mare pictor romîn — Nico- 
lae Grigorescu, o sondă în plină erup
ție undeva în apropierea Băicoiulu:— 
iată momente viu întiipăr’te în memo
ria elevilor bulgari. In timpul șederii 
lor în țara noaslră n-au lipsit, fireș
te, nici întrecerile sportive. La șah și 
tenis de masă, oaspeții și în special 
Stepan Stoiciov, Ivan " 
Dima Dimov s-au 
buni. Ai noștri au ieșit victorioși în 
partidele de volei.

— Mi-amintesc, __
Stepan Kirov, că anul trecut la Russe, 
prietenii romini ne-au întrecut tocmai 
la acele sporturi la care au pierdui 
acum. Prin urmare sînlem' egali...

— Și viitoarea îniîlnire ?
— In vara anului 1959, cind spe

răm ca elevii romini să fie din nou 
în mijlocul nostru. Ii așteptăm cu 
mult drag la Russe...

Intr-adevăr, acest schimb de dele
gații între elevii celor două școli pro
fesionale tinde s.ă capete — așa cum 
ne mărturisea și un reprezentant al 
învățămîntului profesional din R. P. 
Bulgaria, tovarășul Pencio Pencev — 
un caracter tradițional.

TIBERIU STAMA

Rebecîov și 
dovedit cei mâ?

ne spune elevul

In puține rînduri despre

Sueiu (42,10 m. la suliță), 
m. la lungime) în probe'.o 
R. Guncisch (1,39 m. la

de verificare, echipa de

(M.) 2a,86 m;
29,91 m. BA
IS.) 12,3; a» 
4H nu: M- 

V. Novolke 
’590 m.: V. Mesner (M ) 
Grvger (S.) 4:40.3; înălțime:

:,z: ~; ii
m; greutate: A. Tonch (M.) 

’lire: A. Tonch IM.) 37.04 m.;
: T. Fordes (M.) 12,25 m.;
Ruclu <s.) 43.44 m.: «xloo m.:

: 2. Medias 50,0: 4x3x8x100 in: 
18.3; ~ ‘ ‘

urmă.

întîlnîri <m stîmlt t»n 
în rîndurile tinerilor 

din cele două orașe. De 
că este tune ca inițiativa 
fjl de alte școli din ț'ră.

<_ MIRCEA LUPUȚIU,

aceea 
să £ie

Interes 
sportivi 
credem 
urmată

corespondent

Pe gazonul care începuse să poarte 
vizibil semnele toamnei, un om încă 
tînăr conducea cu multă pasiune an
trenamentele aileților din anul II al 
școlii sportive de elevi din Giurgiu. 
Era însuși directorul școlii, profeso
rul Dragoș Costăchescu. L-am lăsat 
să-și termine lecția, apoi, înlr-o dis
cuție foarte interesantă, mi-a oferit 
cu multă amabilitate numeroase date 
privind „biografia" școlii...

înființată cu cili va ani în
școala funcționează ca două secții: 
box și atletism. Dacă In prima sec
ție, numărul celor înscriși este deo
camdată neconcludent (15), majorita
tea elevilor descifrind in aceste zile 
„abecedarul" boxului sub conducerea 
profesorului Gh. Pintea. în schimb, 
faima aileților școlii a depășit de mult 
granițele regiunii, 
față, in anul I 
de pregătire fizică 
de 66 elevi. Alți 
anul II. In plus, . _
desfășoară activitatea și un centru de 
inițiere in atletism pentru copii (12— 

inițiativa creării lui apar- 
care a in-

■ 
bune: cei 30 de copii ai centrului de
țin aproape toate titlurile de cam
pioni pe regiune I Cit despre ele-<

!n momentul de 
urmează programul 
generală un număr 
24 sînt înscriși in 
pe lingă școaiă își

14 ani) -----------
ține directorului școlii 
regislrat rezultate dintre cele

Numărul concurenților și al ecb 
pe'.or care se vor întrece în actua 
ediție a campionatului republican î 
constitui după toate probabilitățile t 
adevărat record. Peste 100 halterof. 
reprezintă echipele: C.C.A, Dinam 
Știința. Poligrafia, Victoria, Lacom 
tiva. Electromotor Timișoara, Traci- 
ral Galați, Olimpia Orașul Stalu 
Tractor ui Oradea,

Regulamentul competiției prevede c 
o echipă va trebui să prezinte o 
puțin șase concurenți din șapte. Pui»
tajul se va face în felul următor: ! 
vor acorda puncte tuturor echipelor 1 
raport cu locul pe care-1 ocupă coi 
curențJ: unei echipe în clasamentul [ 
categorii. Echipa care va totaliza o 
mai niic număr de puncte se va di 
sa pe primul Ioc.

Mai multă atenție dezvoltării

vii școlii, credem că nu este lipsit de 
interes să amintim că ei au corectat 
peste 40 de recorduri regionale de 
seniori și juniori, iar la ultima edi
ție a campionatului regional de at
letism, reprezentanții școlii au dobo
ri! nu mai puțin de 32 de recorduri!

Pentru o mai bună edificare, iată 
și cîteva din performanțele elevilor 
școlii: Gh. Petrescu — 44.62 m. in 
proba de ciocan seniori: Nicolae Vișan 
— 12 £3 m. la greutate (este și cam
pion al Spartachiadei de oară); Ioana 
Albu — 28/ sec. și 67 sec. pe 200 
rn. și respectiv 490 in.; Lucian Stă- 
nișteanu — 13/12 m. la greutate — 
juniori și 39/56 m. la disc; Marilena 
Niculescu — 4,70 rn. la lungime. Din
tre copii, I'.li sabot a Maloș, Constantin 
C.iochir și Eliza Vasilescu se arată a 
fi cei mai talenlați.

Toate ar fi bune dacă școala s-ar 
din

Ș‘ 
la

bucura de un sprijin eficient 
partea organelor locale U.C.F.S. 
ale Sfatului popular. Ne referim 
faptul că in perioada de iarnă elevii 
școlii nu au la indemină o sală adec
vată unde să poală continua pregăti
rea. Și pentru că o soluție trebuie 
găsită, așteptăm din partea celor in 
drept cuvenita înțelegere.

STAN TUDOR 
corespondent/

gimnasticii
Dacă rezultatele echipei femirfine de 

gimnastică ne satisfac — deocamdată 
— pretențiile, în schimb cele ale lotu
lui masculin ilustrează lipsa de legă
tură a activității de performanță cu 
cea de mase.

Cauzele rămînerii în urmă a gim
nasticii noastre masculine preocupă 
mai de mult pe tehnicieni și, deși ei 
au ajuns la o serie de concluzii vala
bile, totuși nu au trecut Ia îndreptarea 
situației existente. Desigur, una din
tre cauzele principale o constituie in
suficienta preocupare pentru creșterea 
cadrelor d.n rîndul tineretului și chiar 
al copiilor. Astfel, cea mai mare parte 
a antrenorilor noștri, bărbați, s-au 
îndreptat spre gimnastica feminină 
unde rezultatele se realizează mai 
ușor. Chiar și specialiștii care s-au 
dedicat urmăririi creșterii gimnașților, 
se lovesc de o serie de greutăți ine
rente în muncă. Nivelul exerc.țiitor 
este superior posibilităților actuale de 
execuție, mai ales ținînd cont de fap
tul că începătorii nu își însușesc o 
serie, de poziții și mișcări de la o 
vîrstă cît mai fragedă. Astfel, este 
destul de grea aplicarea programului 
de clasificare a selecționaților din pri
mele clase ale școlilor medii, dacă 
aceștia nu au primit nici un fel de 
pregătire în școala , elementară, îu 
special în clasele V—VII.

Faptul că inițierea în gimnastică se 
face la o vîrstă destul de tirzie, creea
ză o serie de reflexe inhibitorii, deoa
rece conștiința pericolului posibil este 
din ce în ce mai accentuată, cu atit 
mai mult eu cît acestei, ramuri spor
tive îi este specific ..un bagaj de miș
cări neobișnuite, cum sînt salturile, 
răsturnările etc. Este necesar deci să 
folosim pe cît posibil curajul virstei 
fragede. întreținindu-1 și dezvoltîn- 
dti-1 prin crearea încrederii în forțele 
proprii. Rezultatele în gimnastica mas
culină se obțin după o perioadă- mai 
îndelungată. Pentru aceasta se cere 
tehnicienilor perseverență, răbdare și 
continuitate în muncă.

*
Sînt sportivi care în prezent lucrea

ză în cadrul categorici maeștri. Ei 
întîmpină serioase greutăți în pregă
tire, deoarece unele calități fizice ge
nerale și specifice nu sînt dezvoltate în 
așa măsură îneît să permită o tehnică 
avansată a mișcărilor grele. Fără dez
voltarea forței nu pot fi executate o 
scrie de mișcări, nu se pot niențmc 
unele poziții, ca de exemplu „sprijinul 
lateral" la inele, „ridicare din culcat 
îu stînd pe mîini cu capul și brațele 
întinse". Noua linie în gimnastica 
masculină reclamă. în afară de forță, 
viteză, detentă, multă mobilitate în 
special la sol, unde sînt mișcări spe
cifice, în care predomină mobilitatea.

Una din secțiile generatoare de ele
mente bine pregătite este cea a clu
bului Dinamo București. Sub îndruma
rea antrenorului Francisc Kocsis, _ o 
serie de tineri au posibilitatea să-și 
ridice măiestria. E prea mare însă nu
mărul de gimnaști la categoria maeș
tri (aproximativ 30) și din această 
cauză munca nu poate fi dusă în cete 
mai bune condițiimi. In interesul clu
bului credem că ar fi bine să se în
cadreze încă un antrenor, sau să se 
împartă ginmaștii în două grupe cu 
ore diferite de antrenament.

Pentru a se obține de timptriu re
zultate de valoare se cere ca în pre
gătirea copiilor și a tineretului să se 
îmbine însușirea mișcărilor de bază 
cu formarea unei ținute corecte. Ma
joritatea antrenorilor care lucrează cu 
copiii (Ștefan Tarco, Nicolae Vierii, 
Julista Cițnpoiu, George Cli.ose), își 
pun problema: „Cum să începem ini
țierea în gimnastică?". For mind un
bagaj mare de mișcări, pe care apoi 
să-l corectăm din punct de vedere 
tehnic, sau imprimînd de la început 
corectitudinea mișcărilor foarte simple, 
iar apoi, gradat, să le îngreunăm.?. ‘

masculine
Soluția valabilă este îmbinarea ce!< 
două forme: formarea unui bagaj v: 
riat de acțiuir; paralel cu imprimare 
unei ținute corecte, a ritmului, expr« 
sivității, continuității mișcării et 
Bineînțeles, pregătirea tehnică va 
în foarte strinsă legătură și cu ce 
lalți factori ai antrenamentului, I 
special cu pregătirea tehnică și ce 
moral-volitivă. Pentru a se realiz 
aceste deziderate esie necesar ca „pr< 
gramul de clasificare sportivă la gin 
nastic.ă" să nu constituie punctul cu 
niinant în pregătire, ci doar un exame 
la o etapă In dezvoltarea gimnastulu 
Astfel, in antrenament să se includ 
un bagaj cit mai mare de mișcă: 
care vor depăși cadrul categoriei re 
peetive.'

Din rîndul gimnașților buni de ci 
tegoria 1 se recrutează niaeștr 
Promovarea de la categoria a 11-a 1 
1 este însă grea, deoarece de ia 
probe se trece la 12, dintre care G exei 
ciții liber alese constituite din miț 
cări mai pretențioase decît cele înst 
șite în cadrul categoriilor de clasif 
care anterioară. Este de dorit ca 1 
decursul pregătirii, pînă la categori 
1, să se înjghebeze exerciții liber a 
lese la diferite aparate după posibili 
tățlle fiecărui gimnast,, exerciții ce vc 
căpăta din ce în ce forme mai precis 
paralel cu promovarea spre calegor 
superioare. Ca ultim aspect al pregăti 
rii gimnașților este buna organizar 
a părții pregătitoare a lecției de antre 
nament, a „încălzirii". Pentru a „tiu s< 
pierde timpul" de antrenament, s 
trece ușor, chiar formal, peste aeeast 
parte foarte importantă a lecției. Cel 
cîteva minute rezervate iiitrodiico’-ii fi 
zice și psihice a organismului îu eiorl 
sînt orientate în majoritatea secțiilo 
spre încălzirea fizică, uitlndu-se cele 
Ialte aspecte.

Desigur, aspectele muncii cu 
naștii sînt numeroase. Este necesar s 
ne îndreptăm atenția însă deocamdat 
asupra celor arătate, să trecem cu ct 
raj la promovarea noului, ia lichidare 
lipsurilor legate de dezvoltarea gin 
nasticii noastre masculine.

Prof. MARIA ÎONESCU 
antrenor federal la gimnastică

Eezultaâele 
„Cupei 7 Noiembrie’' 
la tenis de masă
Galați (prin telefon). Timp de tre 

zile, vineri, sîntbătă și duminică, ai 
avut loc în sala Vasile Alecsandri diit 
orașul nostru întrecerile de tenis di 
masă ale celei de a lX-a ediiții a Cu
pei „7 Ncfombrie". Competiția a reuni! 
la start 19 echipe masculine și II fa 
minine. Meciurile au avut condiții bum 
de desfășurare^ asigurate prin griji 
consiliului regional U.C.F.S. Galați ț 
a comisiei de specialitate.

InLîlnirile la care au' luat parte jui 
căt-ori și jucătoare din numeroase cer* 
tre ale țării a« luat sfîrșit cu urmi 
toacele rezultate:

Echipe bărbați: finala: Voința Buci» 
rești — Progresul Cluj 5—4. l.ocU 
III : Ancora Șantierele Navale Galați 
Echipe femei: 1. Progresul Cluj, ■ 
C.S. Oradea, 3. Voința București.

Simplu bărbați: semifinale: Bottna 
—- Ghițescu 3—0, Negulescu — N* 
zarbeghian 3—1, finala: Negulescu — 
Bottnor 3—1. Simplu femei: semifina
le: Marfa B-iro—Lucia Cobîrzan 3—f, 
Marta Tompa — Elena Răduică 3—1 
finala: Maria Biro — Marta Tomp; 
3—0.
G. ȘTEFANESCU și E. LElBOVfCI 
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campionatul de rugbi

Meciul Constructorul— CFR Grivi|a roșie 
(din ultima etapă) decisiv pentru titlu 

In zona retrogradării situația e clarificată

Știința Galați și Știința Timișoara 
pe primul ioc în categoria B la volei

Itiminică s-a consumat penultima 
jă (a 17-a) în campionatul de 
bi. A fost o etapă Iară surprize, 
. a adus clarificări doar în 
a „lanternei roșii". Intr-adevăr, til
de clasate — Rapid și C.S.U., ani- 

din București și C.S.A. Pioești — 
■zînd duminică vor juca la anul în 
.■goria secundă (urmînd probabil- a

Penciu (C.CA.), pentru a deruta 
arului, indreptindu-se spre Kramer, 
•pionat C.C.A.—Dinamo (0—3).
nlocuite de actualii lideri ai celui 
al doilea campionat al țării: Me- 
l M.I.G. Buc., Constructorul Bir- 
și Știința Cluj).
intre ultimele clasate doar Rapid 
rezistat moralmente ntai bine în 
iș". Duminică, rapidiștii au pîer- 
în fața Constructorului la limită 

.), scor identic cu cel de acum o 
tămînă, cînd au cedat în fața lui 
amo. C. S. A. Pioești nu 
ovedit o comportare constantă, iar 
Horii lui C.S.U. — care a avut un 
:>n slab — au dovedit scăderi mari 
direcția calităților moral-volitive, 

ti confirmat de rezultatele, sub po- 
lități, din ultimul timp. Acum, in- 
rcnt de ce se va intnnpla în ultima 
>ă, cele trei codașe nu mai pot re- 
era.
iacă situația este clară în prrfea 
rloară a clasamentului, în set inb 
a pentru titlu se desfășoară în con- 
are, pasionantă. E drept, disputa
re C.F.R. Grivița Roșie și Dinamo

acum indirectă. C.F.R. are un 
reraj cu mult mai bun și o victorie 
ara lui Dinamo cu 5-0 (față de o 
îngere la tin scor mai redus 3-5), 
iv pentru care ocupă acum primul 
Dinamo însă, venită puternic din 
ă, mai speră într-o răsturnare a

linică se desfășoară faza a lll-a
i campionatului republican 

de motocros
lîrșitul acestei săptâinîni cheamă 
nou la start pe participanții la 

pionatele republicane de moto- 
: duminică dimineața, pe traseul 

spatele stadionului Constructo- 
se va da startul în faza a Ilf-a. 

eruperea cauzată de deplasarea 
pei reprezentative la concursul 
i-național de la Tbilisi a permis 
gătorilor să facă intense antrena- 
ite pentru eliminarea defecțiunilor 

pregătire, observate cu prilejul 
Itițiilor din primele două faze.
iim este și firesc, faza a IlI-a se 
situa la un nivel mai bun decît 

precedente. Organizatorii (F.R.AÎ. 
clubul sportiv Constructorul) se 
rijesc de aducerea unor îmbunătă- 
traseului astfel îneît să se înde- 

teze — pe cît posibil — pericolul 
identelor mecanice.
aza a IlI-a se desfășoară sub 
inul unei intense lupte pentru ela- 
area situației în clasamentele ge

ale. Astfel, la 3 clase pe primele 
iri se află cîte doi alergători la 
litate de puncte. La 175 cmc: 1. 
■or Popa (Dinamo) 12 p.; 2. B. 
desen (Metalul MIG) 12 p.; la 250 
:: 1. V. Szabo (Dinamo) 12 p.; 2.

loniță (C.C.A.) 12 p.; la 350 cmc: 
311. loniță (CCA) 12 p.; 2. Mihai 
i (Dinamo) 12 p.
iteresant va fi de văzut dacă o 
e de alergători, care s au dovedit 
- pregătiți în primele_ două faze, 
reuși să-și mențină primele locuri 

ibai Dănescu, Mihai Pop). 

situației în cazul în care liderul va 
pierde cel puțin un punct duminică, 
în fața Constructoniltui (bineînțeles 
în ipoteza că ea însăși va cîștiga me
ciul cu Știința Timișoara). Vom cu
noaște deci campionul abia dumin'.că 
dimineața pe stadionul Constructorul, 
unde echipa gazdă va primi replica 
C.F.R.-ului într-un meci decisiv și foar- 

apărarea dinamooistă schimbă direcția 
care s-a fi oprit. Fază din meciul de 

(Foto : Gh. Dumitru) 
te echilibrat In rest, ultima zi pro
gramează meciurile: C.S.ÂLS. Iași— 
Rapid, Progresul—C.S.U.B., C.C.A.— 
C.S.A. Pioești și Dinamo—Știința Ti 
mișoara.

Pînă atunci, iată clasamentul, care 
după g. etapă atît de calmă nu a su
ferit bineînțeles nici o modificare. (Re
ținem însă urcarea echipei bucureștene 
Progresul).

C* •• petrece tu categoria B?
Cu trei etape înainte de sfîrșitul 

campionatului lucrurile încep a se lim
pezi și în categoria sectmdă. Astfel, 
în seria I echipa METALUL M.I.G. 1,

1. C.F.R. Gr. Roșie 17 15 1 1 238: 30 48
2. Dinamo 17 15 1 1 147: 29 48
3. C.C.A. 17 10 3 4 18S: Bl 40
4. Constructorul 17 9 2 6 193: 79 37
S. Știința Timișoara 17 7 1 9 99:132 32
6. Progresul 17 6 2 9 121:136 31
7. C.S, M.S. Iași 17 5 2 10 79:207 2®
8. Rapid 17 3 3 1.1 46:127 26
9. C.S.A. Pioești 17 2 4 11 57:2il4 25

10. C.S.U. Buc. 17 2 3 12 51:173 24

Se impune o nouă formulă de organizare 
a campionatului republican de atletism pe echipe
• Neajunsurile formulei de desfășurare a ediției 1958 • Unele 

viitoare a întreceriipropuneri pentru ediția

Problema campionatului pe echipe 
frămîntă în momentul de față lumea 
atletismului nostru. Este necesară 
această competiție ? Și-a atins ea sco
pul în ediția 1958 ? Care ar fi formula 
mai potrivită pentru desfășurarea unei 
viitoare ediții ?. Aceste întrebări și 
multe altele sînt acum subiectul obiș
nuit al discuțiilor specialiștilor și an
trenorilor noștri. Asupra unor puncte 
există opinii total diferite. Dar asupra 
unei chestiuni unanimitatea părerilor 
este deplină: campionatul pe echipe 
este o necesitate pentru atletismul nos
tru. Problema esențială este de a face 
să crească în așa măsură aportul a- 
cestci competiții la progresul atletis
mului, incit eforturile legate de desfă
șurarea ei să fie intru totul justificate.

★
Fără îndoială, ediția 1958 și-a adus 

contribuția la mersul înainte al atle
tismului din tara noastră. Mediile pri
mei jr 10 performanțe, superioare — 
față de ediția anterioară — în 19 din 
cele 29 de probe, cele trei recorduri 
mondiale și patru recorduri republicane 
obținute în cursul întrecerilor, consti
tuie doar cîteva dovezi în acest sens. 
Totuși, formula desfășurării acestei 
competiții s-a arătat a fi. si de data 
aceasta, necorespunzătoare fată de ne
voile actuale ale atletismului. După 
cum se știe, la campionat au luat parte 
9 echipe. Teoretic, fiecare din ele re
prezintă un club sportiv. Practic, ele 
craii adevărate selecționate, alcăiiiiie 
după modelul reprezentativelor fostelor 
asociații sportive. Regulamentul a per
mis acest lucru pentru a da posibili
tatea unui număr mai mare de atleți 
și în special celor din provincie, să ia 
parte la cele 8 concursuri. Dar în acest 
fel, secțiile din București (care dădeau 

cu toate că a pierdut partida cu Si
rena (principala sa urmăritoare; 5-6) 
este ca și promovată, cu atît mai mult 
cu cit Sirena a fost întrecută 'de cea
laltă echipă a colectivului Metalul 
M.I.G. Duminică, liderul și-a întîlnit 
colega de club, obținînd o prețioasă 
victorie cu 5-0 (0-0). In seria a II-a 
CONSTRUCTORUL BIRLAD a în
vins pe fostul lider PETROLUL 
PLOEȘTI cu 9—6, iar duminică 
a întrecut, în deplasare, Știința Ga
lați cu 9-3 (0-3) trecînd astfel pe pri
mul loc în clasamentul seriei. Mai 
clară este situația în seria a IlI-a, 
unde ȘTIINȚA CLUJ conduce confor
tabil, mai ales după victoria obținută 
duminică asupra lui C.F.R. Timișoara 
cu 22-0 (11-0).

V. HOSSUJ corespondent

Marginalii la
• O formulă care a corespuns to

In primăvara acestui an, într-un 
campionatului republican de oină, 
rare a acestei competiții urmărește 
unitatea în activitatea echipelor; 2.

Desfășurarea întrecerilor turneului 
final (care s-au încheiat de curînd) 
au confirmat justețea orientării ini
țiatorilor acestei formule. Pasionații 
oinei prezenți în zilele de 25, 26 oc
tombrie pe Stadionul Tineretului la 
întilninile dintre Dinamo București, 
Curcanii G.A.S. Oltenița și C.S.U. 
București, au plecat mulțumiți de ca
litatea meciurilor. Ele au depășit în
trecerile reușitei finale a „Cupei re
giunilor" desfășurată cu cîteva luni 
în urmă, tot pe acest stadion. Jucăto
rii formației Curcanii G-A.S. Oltenița 
(care , au ocupat primul loc în clasa
mentul neoficial încă) au demonstrat 
de la etapă la etapă o creștere sub
stanțială a maturității lor în joc. A- 
ceastă apreciore este valabilă în mai 
mare sau mai mică măsură pentru 
toate participantele.

O altă constatare îmbucurătoare: 
au evoluat mulți tineri jucători care 
s-au afirmat ca autentice speranțe. 
Astfel, la Dinamo București, o echipă 
cu mari perspective, media generală 
de vîrstă nu trece de 23 ani. C.F.R. 
Sibiu. Avîntul Băduleasa, Avîntul 
Frasin și Energia Obidiți — au, de 

echipelor majoritatea componenților) 
n-au avut de cîștigat (antrenorii au 
găsit mult mai simplu să aducă atleți 
din altă parte...) și n-au avut de cîști
gat nici secțiile de atletism din pro
vincie (care — cu excepția Științei 
Cluj — n-au avut nici una mai mult 
de 3—*1 oameni angrenați în campio
natul pe echipe). Această situație tre
buie, în mod hotărit, remediată. Cam
pionatul pe echipe trebuie să ducă la 
întărirea SECȚIILOR de atletism ale 
cluburilor și colectivelor sportive. în
trecerea să fie deschisă echipelor de 
secții și nu reprezentativelor de cluburi 
sau colective cu specific apropiat.

★
A doua problemă care se pune este 

aceea a NUMĂRULUI de echipe par
ticipante. Trebuie să arătăm că avînd 
numai 9 echipe angrenate în întrecere, 
campionatul nu-și poate atinge scopul. 
Cele 9 echipe însumează 400—450 de 
atleți. Este puțin, mult prea puțin. De 
aceea, se impune trecerea la un sistem 
de întrecere cu un număr sporit de 
echipe. Există in acest sens o propu
nere la F.R.A., care ni se pare judi
cioasă: 26 de echipe împărțite în 5 
zone. Cu tiilu informativ, iată care ar 
fi aceste zone. Zona 1: Iași, Bacău, 
Roman, Brăila; zona a II-a: Pioești, 
Constanța, Pitești, Craiova; zona a 
III-a : Timișoara, Oradea. Arad, Reșița, 
Hunedoara ; zona a lV-a: Cluj, Tg. 
Mureș, Orașul Stalin ; zona a V-a: 
10 echipe din București. Primele cla
sate din fiecare zonă ar urma să sc 
întilnească între ele pentru desemna
rea echipelor — masculină și feminină 
— campioane ale țării. Firește, asupra 
împărțirii echipelor în zone, asupra ale
gerii celor 16 centre din provincie care 
ar urma să dea echipe participante la

Duminică a hiat sfîrșit prima parte 
a întrecerii echipelor masculine de vo
lei din categoria secundă. Jocurile — 
ca de altfel toate partidele desfășu
rate in această ediție a campionatului 
categoriei B — au fost deosebit de 
disputate și, în marea loi- majoritate, 
învingătorul nu s-a cunoscut decît după 
cinci seturi.

Sfîrșitul turului găsește pe primul 
loc echipele studențești din Galați (in 
seria I) și din Timișoara (în a II-a), 
care au.avut cea mai constantă com
portare de-a lungul celor șapte etape. 
Lupta pentru promovarea în categoria 
A se anunță deosebit de disputată in 
retur: actualii lideri sînt urinați de 
două și respectiv trei echipe care se 
află la numai un punct d.fcrcnță.

Iată rezultatele tehnice și clasa
mentele:

SERIA I
Știința Galați — Voința Suceava

campionatul republican de oină
tal • S-a trecut ia un antrenament 
încă echipa campioană a țării ?

comentariu pe marginea începerii 
arătam că noua formulă de desfășu- 
realizarea a două obiective: 1. conti- 
verificarea reală a valorii lor.

asemenea, elemente tinere care dacă 
vor fi supuse unei atente pregătiri vor 
merge cu pași siguri spre afirmare.

Cea mai importantă concluzie care 
se desprinde acum cînd ne gîndim la 
viitorul campionat este aceea că s-a 
trecut la un sistem de antrenament 
metodic și conștiincios și că în sfîrșit 
am găsit o formulă de desfășurare 
care corespunde dezvoltării și popu
larizării sportului nostru național.

Totuși sfîrșitul competiției a coincis 
eu o serie de defecțiuni, unele întîlnite 
și la edițiile anterioare ale campiona
tului. Anume : conducerile și antreno
rii echipelor Curcanii, C.S.U. și în 
mai mică măsură Dinamo au recurs 
la contestații mai mult sau mai puțin 
justificate. Această situație a deter
minat federația * ‘ să nu premieze pe 
loc echipa campioană, așa cum se 
obișnuiește la terminarea fiecărui 
campionat. Din păcate însă, nici 
astăzi, după mai mult de două săptă- 
mîni de tărăgănare nu se cunoaște 
echipa cîștigătoare a trofeului. Dar 
să arătăm despre ce e vorba. Echipa 
din Oltonita a legitimat pe jucătorul 
Vasile Andrușca pe baza unei decla-

Sezonul atletic de pistă n-a lua! sfîrșit o.lată cu ultima etapă a campio
natului republican pe echipe. Duminică dimineață, de pildă, comisia orășe
nească București a organizat, împreună cu clubul Olimpia, un concurs pe 
stadionul Tineretului. In fotografie: aspect din cursa de 800 m juniori.

campionat, se pot face discuții. Ideea 
rămine insă valabilă : un campionat 
PE ZONE.

★
In sfîrșif, o a treia problemă : care 

să fie alcătuirea echipelor ? Cu cile 
1, 2 sau 3 oameni de fiecare probă ? 
Bine ar fi ca toate aceste 27 echipe 
(sau cîte vor fi ele) să poată prezenta 
cite 3 concurenti la fiecare probă. In 
acest fel s-ar desfășura intîlniri bila
terale cu cîte 6 atleti de fiecare probă. 
Dar, în momentul de fată secțiile noas
tre de atletism — cu cîteva excepții — 
nu dispun de un efectiv suficient pen
tru o aiare formulă. Pe de altă parte, 
nici soluția cu un concurent la fiecare 
probă nu ni se pare potrivită.

Credem că se poate menține siste
mul cu 2 concurenti la fiecare probă, 
dai cu un program redus al probelor

3—0; Voința Bacău — Feroviarul 
Constanța 2—3, Aurul'Negru Pioești 
— Politehnica. Orașul Stalin 2—3 jl 
Marina Constanța — C.F.R. Rovine
Craiova 3—2. _
1. Știința Galați “
2. Politehnica Or. Stalin
3. Marina Constanța
4. Feroviarul Constanța
5. Voința Bacău
6. Aurul Negru Pioești
7. C.F.B. Bovine Craiova
8. Voința Suceava

7 G 1 19.12 II
7 5 2 19:11 12
7 5 2 1,7:14 12
743 16:12 11
734 13:15 10
734 14:17 IO
725 13:16 9
707 7:21 7

SERIA a II-a
I.C.A.  Arad—Utilajul Petroșani 1 -3j 

Dinamo Tg. Mureș—Știința Timișoara 
2-3; C.S. Rm. Vîlcea—Dinamo Ora-u
dea 1-3; Casa Ofițerilor Timișoara—s 
Șoimii Orașul Dr. Petru Groza 3-2.
1. Știința Timișoara
2. Dinamo Oradea
3. I.C.A. Arad
4. Ut. Petroșani
5. Șoimii Or. Dr. P. Groza
6. Dinamo Tg. Mureș
7. C.S. Rm. Vîlcea
8. Casa Ofițerilor Tim.

7 6 1 20: 9 13 
7 5 2 1»:12 12
7 5 2 18:14- 12
7 5 2 16:13 12
7 3 4 15:16 10
725 13:17 9 
7 1 6 9:lfl B 
7 1 6 10:20 8

metodic • De ce nu se cunoaște

rații personale confirmată mai tî-rziu 
de o adeverință a consiliului raional 
U.C.F.S. Roman în care se arăta că: 
jucătorul Andrușca nu este legitimat 
la nici un colectiv din raion și că 
secția de oină din comuna sa, Ghe- 
răești, nu este afiliată și nici nu are 
sportivi legitimați pentru această 
ramură. Din ultimele cercetări reiese 
că Andrușca deși nu este legitimat, el 
a jucat totuși la faza de zonă a rain- 
pionatului (echipa din comuna Ghe- 
răești fiind declarată campioană rea 
gională deși nu s-au ținut nici între
cerile raionale și nici cele regio
nale!!!) pe bază de carnet de mem
bru în U.C.F.S. Reiese clar că în 
campionat au participat — potrivnic 
normelor în vigoare — echipe neafi
liate la federația de .oină și care pu au 
prezentat formele legale (legitimație 
și carnet de clasificare) cerute de 
regulamentul competiției.

Asemenea fapte au umbrit finalul 
competiției. Se impune deci ca biroul 
federal să sancționeze exemplar pe 
cei care au folosit jucători cu legiti
mație necorespunzătoare sau care nu 
au’" respectat normele regulamentului 
de transferări și de participare în 
campionat.

' I
TR. IOANIȚESCU î

campionatului, (de ex : 800 sau 1500 
m ; 5.000 sau 10.000 m; se poate re
nunța de asemenea la o probă de gar
duri, la triplu salt, la 400 m femei).

In rezumai ;
1. echipe ale celor mai puternice 

secții de atletism din întreaga tară ;
2. desfășurare pe zone, cu finală;
3. cite doi concurenti de probă din 

partea fiecărei echipe ;
4. program redus.
lată care ar fi, după părerea noas

tră, coordonatele principale ale vino- 
ruhii campionat de atletism pe echipe.

Disciitînd despre CAMPIONATUL 
REPUBLICAN n-am epuizat însă pro
blema asigurării unui vast sistem com- 
petițicnal mier-echipe, care să angre
neze nu numai secțiile cele mai puter
nice, ci TOATE secțiile de atletism din 
țară. Dar despre aceasta, cu alt prilej.



FINAL RATAT
N SEZONUL DE TENIS
Săptămînă trecută, terenurile Cen- 

lul-ui de antrenament nr. 2 au găz- 
tiit ultimele întreceri ale sezonului 
are au revenit Julietei Namian și lui 
larin Viziru. Deși, din motive 
biective, nu toți fruntașii tenisului 
iicureștean au fost prezenți la „star- 
1“ celor două probe, totuși partici- 
arca cîtorva dintre cele mai bune 
•ache'e" asigura preir.izele unor 
ouri de calitate, unui spectacol s:i- 
a’ior.
Iată însă că întrecer’le au oferit 
teva aspecte neplăcute. Din capul 
cului, considerăm co a fost grej'tă 
lițiativa Federației de a-:' asuma 
rect organizarea concurs ilui în loc 

a o încredința cotn s'ei «.rășen.ști. 
’derația a numit un arbitr u p, incJ- 
1 în persoana cunoscutulu' jucător 
antrenor T. Bădin, considerînd că 
rezolvat în acest fel toate proble

me. Pe parcursul întrecerilor s-au 
t însă unele carențe de or- 
nizare : arbitrii erau recrutați, de 
e mai multe ori ad-hoc, dintre r.pcc- 
ori, programările n-iu fost întot- 
îtina re. pretate, cad ul general al 
ncursului nu corespundea semnifi- 
tiei sale. Toate aces ea impuneau 
suri de îndreptare, luate pe loc, dar 
nici un caz nu justificau... ANU- 
REA competiției, așa cum a fost 
hotărîtă de secretarul general al 

lerației, Gr. Arjoca, în PREZIUA 
GURILOR FINALE 1 Cunoscînd 
-astă intenție a organizatorilor, 
itrul principal T. Bădin s-a pripit 
a dicta, la rîndu-i, o măsură 
stică împotriva lui Gh. Viziru. 
••oionul țării disputa seini-finala

‘eTan Georgescu. La scorul de 
0—2, Viziru, în mod nesportiv, 

ovit mingea cu piciorul, T. Bădin 
eliminat din joc pe Viziru. Fără 

iială, atitudinea avută nu-i face 
»te lui Gh. Viziru, care nu trebuie 
uite nici un moment că tineretul 
•aptă de la el o comportare exem- 
ă, demnă de un maestru al spor
ii. Departe de noi gîndul de a 
apărarea unui jucător care a co- 
o abatere de la regulile sporti- 

♦ii. Credem însă că era mai util 
jucătorul în culpă să fie sever 
tizat și doar in cazul unei re- 

ve să se treacă la descalificare, 
ă asupra acestei descalificări nu 
revenit, e bine totuși că anularea 
petiției a fost ridicată, cele două 
>e continuînd pînă la sfîrșit. 
oncltizii ? Suficiente. In primul 

i mai mare simț de răspun- 
ia organizarea unor competiții 

irtante. Mai multă disciplină, inai 
calm din partea tuturor jucăto- 

. In sfîrșit, mai mult discernă- 
din partea arbitrilor, a celor 

tați să aibă grijă de buna desfă- 
•e a competițiilor sportive.

I. MANOLIU 
N. MAR DAN

«uitatele provizorii ale trierii va- 
elor depuse la concursul Pro- 
ort nr. 45 din 9 noiembrie: 2 
inte cu 11 rezultate ; 38 variante 
0 rezultate și 367 variante cu 9 
ta te.
riante depuse: 455.452.
ezentăm mai jos meciurile din ca- 
concursului Pronosport nr. 46 din 
oiembrie :
Dinamo București — Rapid Bucu- 
(cat. A)

îlnirea dintre cele două echipe 
Țeștene se anunță deosebit de des- 

mai ales dacă ținem seama- de
1 că ambele formații cuprind ju-
i de valoare care se află în formă 
. Un joc în care victoria poate
ii foarte bine oricărei formații, 
ostie : 1 și 2.

C.C.A. — Progresul București 
A)
doilea derbi bucureștean este la 

e deschis ca și întîlnirea de mai 
Și la acest meci: 1 și 2.

Știința Timișoara — Petrolul 
ti (cat. A)
înd avantajul terenului, studenții 
oreni vor căuta să aibă o compor- 
cît mai bună. Pronostic : 1 și X.

U.T.A. — Jiul Petroșani (cat. A) 
pă două întîlniri disputate în de- 
re, U.T.A. joacă din nou pe teren 
iu, prima șansă fiind de partea sa. 
\stic: 1 și X.
Stiinta Cluj — Farul Constanta 
A)

idenții clujeni au arătat în ulti-

Țirlea (dreapta) a trimis mingea cu capul spre Mețcas dar Caricaș a interceptat-o și, tot cu capul, a degajat, 
in teren, spre Neaga, care se vede in fund. (Fază din partida U.T.A.—Progresul 3—1). ' (Foto: T. Roibu)

’ *

Note și comentarii după ultimele două etape
(Urmare din pag. 1)

n-a putut rezista ritmului rapid și jocu
lui combativ al dinainoviștilor băcă- 
oani. Și săptămînă ace sta, foștii 
campioni naționrli au de jucat din 
nou miercuri și duminică partide des
tul de gre'e, ceea ce le va cere efor
turi deosebite.

9 Cuplajul de pe „Republicii" 's-a 
soldat cu două mari surprize care pot 
fi aprecirte drept victorii ale tinereții 
și vitezei. Atît Dinamo Bacău, cît 
și U.T.A. au obținut succese frumoase 
datorită elanului și combativității ti
nerești și unei mobilități mai mari.
U.T.A. a ciștigat datorită unui plus 

de tinerețe" ne spunea după meci C. 
Drăgtișin, unul din anirenorii Pro
gresului. Afirmația aceasta este vala
bilă și pentru. dinamov'ști. Și unii și 
alții au fost mai iuți, au ajuns mai 
repede la. balon, au acț'onat cu maxi
mum de viteză și cu multă varietate. 
Jucătorii n-au manifestat nici un mo
ment intenții de apărare strictă a- 
tunci cînd conduceau și — lucru deo- 
seb’t de important — au încercat (și 
au reușit) să presteze un fotbal fru
mos, un joc de calitate. Antrenorii C. 
Braun (UTA) și C. Teașcă (Dinamo 
Bacău) și jucătorii celor două echipe 
trebuie să persevereze în a cultiva un 
astfel de joc.

0 TexHiișt'i au avut la un moment 
dat, însă, (la 3-0) tendința de a juca 
în derîdere, și au greșt. In primul 
rînd pentru că nu-i sportiv, pentru că 
datorează respect adversarului și spec
tatorilor în orice împrejurare. In al 
doilea rînd pentru că astfel de ten
dințe dăunează jocului echipei. Spe
răm că arădenii vor înțelege și vor 
renunța pe viitor la astfel de practici 
nesportive.

0 înfumurarea, supraestimarea for
țelor proprii, n-a folosit niciodată ju
cătorilor ; întotdeauna lc’a jucat feste. 
De lucru acesta nu par convinși unii 
jucători de la Progresul (printre care 
proaspeții internaționali Dinulescu, 
Caricaș, Oaidăj, care la Petroșani 
miercuri, ca și duminică la București, 
au vrut să jorce în stil de mari vedete 
și au jucat slab, făcînd ca echipa lor 
să piardă patru puncte în dotiă etape

Oonosport
mele două jocuri că au o echipă în 
care punctul forte îl constituie apăra
rea. Farul Constanța încă nu și-a re
venit și nu credem că Va putea obține 
un rezultat favorabil. Pronostic: 1.

VI. Steagul roșu Or, Stalin — Di
namo Bacău (cat. A)

Gazdele care au avut un început 
slab și-au revenit, astfel că acum dețin 
o formă bună.

Oaspeții cunosc bine jocul și terenul 
gazdelor și vin după o victorie asupra 
C.C.A., Pronostic: 1 și 2

VII. Poiana Cîinpina — Metalul Ti
tanii București (eat. B)

Localnicii au o misiune foarte grea 
dacă ținem seama de faptul că echipa 
bucureșteană se află în urmărirea pri
mei clasate. Pronostic: 1 și 2.

VIII. C.S.M. Reșița — C.S.A. Sibiu 
(cat B)

O întîlnire în care echipa gazdă luptă 
pentru ocuparea primului Ioc în cla
sament. Pronostic: 1.

IX. Gloria Bistrița — Rapid II Bucu
rești (cat. B)

Gazdele au înregistrat în ultimul 
timp rezultate bune în întîlnirile sus
ținute pe teren propriu. Pronostic 1 
și 2.

X. Prahova Ploești — Unirea lași 
(cat. B) 

și dueînd-o de pe locul doi pe locul 
șase din clasament...

0 „Petrolul a meritat victoria, a 
jucat cu multă hotărire, a fost mai 
bun ca. noi" — a declarat corespon
dentului nostru, antrenorul Ronry (Ra
pid). Ploeștenii au făcut un meci 
foarte bun, care — în general — s-a 
caracterizat prin dinamism și, mai 
ales, sportivitate, ceea ce trebuie reți
nut ca un exemplu bun de urmat.

0 Din nou Farul s-a dovedit ine
ficace. Dominarea teritorială nu dă 
dreptul la victorie ; numărul mai 
mare de goluri înscrise hotărăște de 
partea cui este succesul.

0 Un alt jucător nou la Știința Ti
mișoara : Constantin, alături de
Neacșu, care —• ca și miercuri — a 
corespuns din nou. Și tiu jucător care

Luptă pasionantă în seria întîia a categoriei B 
Ia fotbal

— Opt echipe se întrec pentru primul loc! —
Dacă rn seria a doua a categoriei 

B situația, cel puțin pentru prima 
parte a campionatului, este limpede, 
în sensul că Rapid II București are 
un avans de. trei puncte, fu schimbîn 
prima serie lucrurile s-au complicat 
foarte mult după etapa de duminică. 
Victoriile realizate de C.S.M. Reșița 
(la Orașul Stalin), Minerul Ltipeni 
și Ind. Sîrmei Cînrpia Turzii ( pe te
ren propriu) și apoi, Înfrîngerea su
ferită de Corvirwl Hunedoara, oa și 
meciul nul de la Oradea (CSO-AMEFA) 
au făcut ca primul loc să fie ocupat 
acum de echipa din Reșița. Și mai 
important este însă, că la ora ac
tuală nu mai puțin de opt echipe sînt 
înșirate pe spațiul... a patru puncte! 
Ceea ce înseamnă că oricînd, orice 
rezult t surpriză al uneia din aceste 
echipe poate provoca modificări se
rioase în plutonul primelor echipe.

Asemenea surprize s-.au înregistrat 
ch'ar duminică. In primul rînd, scorul 
net cu crce a pierdut Corvinul, unul 
din candidații la primul loc. Apoi,

Ploeștenii au o comportare foarte 
slabă în actualul campionat.

Ținînd seama de avantajul terenului 
acordăm totuși prima șansă echipei 
gazde. Pronostic : 1.

XI. Minerul Baia Mare — Ind. Sîr
mei C. Turzii (cat. B)

Un meci echilibrat in care gazdele 
vor căuta să-și impună superioritatea. 
Nu este exclus și un meci nul, datorită 
valorii oaspeților. Pronostic : 1 și X.

XII. Dinamo Bîrlad — Dinamo Ga
lați (cat. B)

Acordăm prima șansă gazdelor însă 
nu este exclus și un meci nul. Pro
nostic : 1 și X.
500.000 LEI REPORT LA PRONO

EXPRES
Deoarece la concursul Pronoexpres 

nr. 42 nu s au înregistrat premii la 
categoriile I și a 11-a, concursul Pro
noexpres nr. 43 cu tragerea din urnă 
miercuri 12 noiembrie pornește cu un 
report de 500.000 lei.

Un motiv în plus pentru participant 
de a completa cit mai multe variante 
fiindcă în felul acesta își măresc șan
sele de a obține premii de zeci și chiar 
sute de mii lei.

Nu uitați! Astăzi este ultima zi cînd 
vă mai puteți depune buletinele la 
concursul Pronoexpres nr. 43.

Tragerea concursului Pronoexpres nr. 
43 va avea loc inline miercuri 12 no
iembrie la ora 19 în sala din str. 
Doamnei 2. 

Rubrică
Pronosport

redactată de I. S. Loto-

★

confirmă forma bună: Lereter, rlutor 
a două goluri. Știința pare să-și re
vină în formă. Jocurile următoare vor 
confirma această impresie.

0 Dinamo București are un avans 
de puncte căre-i dă dreptul să spere 
că — măcar în tur — nu v.i mai 
putea fi ajunsă. De altfel,, este și .sin
gura echipă canst.-ntă în comportare 
și în rezultate. In momentul de față, 
are un avans de 6 puncte asupra celei 
de a doua clasate, U.T.A. — și șapte 
asupra Petrolului, aflat pe locul 3 cit 
șase jocuri disputate (două mai puțin 
ca Din,'mo). Dar, chiar la același 
număr de partide jucate (8) — pre- 
sitpunînd că ploeștenii vor cîștiga cele 
două restanțe — dinamoviștilor tot 
le mai rămîn trei puncte cu care să 
poată termina în frunte, prima parte 
a campionatului. — (p.g.).

v’ctoriile obținute în deplasare de 
CSM Reșița, Gaz Metan Mediaș și 
mai ales de CFR Timișoara. Acersta, 
învinsă cu o săptămînă înainte pe 
teren propriu de Tractorul, a reușit 
un adevărat tur de forță întrecînd net 
CSA chiar la Sibiu. Medieșenii au 
confirmat buna lor formă, obținînd 
un succes clar, la Craiova, asupra 
Științei. înaintarea lor a știut să pro
fite de greșelile comise de apărarea 
studenților. Două din ele s-au soldat 
ou golurile marcate de Oa-ncea (min. 
58) și Noian (min. 80).

Industria Sârmei a făcut duminică 
unul din cele mai frumoase jocuri din 
acest sezon și a cîșiigat pe merit la 
scorul de 3-0. înaintarea echipei din 
Cîmpia Turzii putea rea'izi o dife
rență și mai mere dacă nu rata nu
meroase situații favorabile. Oricum, 
Ind. Sîrmei se anunță un competitor 
serios la primul loc.

In seria a doua, scorul de 9-0 reușit 
de Rapid II poate fi considerat drept 
surprinzător, dar adevărata surpriză 
s-a produs la Galați, tinde Unirea 
Focșani a reușit victoria cu 1-0 asu
pra unei echipe (Dinamo) care <ai 
două etape înainte silise pe Rapid II 
să cedeze pentru prima dată în acest

Clasamentele
SERIA. I

Textila Buhuși—Petrolul Moinești 2 1 (1-1)

. SERIA a Il-a

1. C.F.R. Pașcani 8 6 1 1 14: 2 13
2. C.S.A. Bacău 8 6 0 2 24: 8 12
3. C.S,M.S. 1T Iași 8503 16:12 10
4. Sp. Muncit. Rădăuți 3413 17:11 9
5. Min. C . Lung. Mold. 8413 9: 9 9
6. Petrolul Momești 8 4 0 4 9: 9 8
7. Textila Buhuși 8314 9:17 7
8. Textila Botoșani 8224 9:16 6
9. Gloria Dorohoi 8125 8:18 4

10. Unirea II Iași 8107 9:22 2

1. Vlcto-ria Buzău 8 5 2 1 18: 4 12
2. S.N.C. Constanța 8 5 1 2 16: S 11
3. Dinamo 9 București 8413 15:10 9
4. I.M.U.M Medgidia 8332 8: 7 9
5. Ind. S'rmii Brăila 8332 9: 8 9
6. Gloria Galați 8 4 13 10:10 9
7. Comb. Fclig. Buc. 8305 12:12 6
8. Știința Galați 8 2 2 4 6:15 6
9. Ancora G tlați 8 2 1 5 7:10 5

10. Cimentul Medgidia 8206 7:23 4

Victoria B-izău—Glcria Galați 1-1 (8-0)

seria a rn-■a

1. C.S.U. București 8 7 1 0 18: 6 15
2. Metalul Tîrgoviște 1 6 0 2 19: 9 12
3. R p’d Reg. Ploeșli 8 5 0 3 17:11 J0
4. C.F.R, Rovine Craiova 8 3 2 3 8: 7 8
5. Dinamo , Craiova 8 3 2 3 6: 7 8
6. Cetatea Bucur 8 2 3 3 7: 9 7
7. Confecția București 8 2 2 4 8:10 6
8 Oltul Tr. Măgurele 8 2 15 10:18 5
9 Unirea Pitești 8 2 15 2: 7 5

10. Dună-rea Corabia 8206 2:13 4

Știri de fotbal
MIINE, DOUA IMPORTANTE RES

TANȚE LA „A"

0 Două importante partide se dis-i 
pută mîine în cadrul campionatului, 
categoriei A : Rapid — C.C.A. și Pe-1' 
trolul — Progresul, ambele restanțe 
din etapele trecute. Prima întîlnire se 
va disputa pe stadionul Giulești, a 
doua pe stadionul Petrolul din’ Pio 
ești. Ora de începere : 14.30.

Pregătirile echipelor în vederea a- 
cestor întîlniri s au rezumat la simple 
și ușoare antrenamente, precum și la 
controale medicale. Formațiile vor li 
alcătuite în cursul zilei de azi sail 
mîine. La C.C.A. este probabil să re
intre Bone, Cacoveanu șl Tătarii în 
eventualitatea că nu se vor mai re
simți de pe urma accidentelor sufe
rite. La Progresul se anunță modifi
cări în compartimentul defensiv și e 
probabil să-și facă reintrarea Soare, 
in atac nu vor surveni schimbări 
decît dacă se va ivi vreo indisponi
bilitate de ultimă oră (Oaidă și Dinu- 
lescu acuză contuzii după meciul de 
duminică). In fine, la RapicȚ e pro
blematică participarea lui Ma.’ri, lovit 
duminică, ca și a lui Stâncii. Poarta 
urmează să fie apărată de Dungii. 
AAoddicări sînt posibile și în compar
timentul ofensiv.

0 De duminică 16 noiembrie, toate 
meciurile din campionatul categoriei 
A, B și C vor începe la ora 14.15.

întîlnirea de campionat Minerul 
Baia Mare — C.S. Oradea care nu s-a 
disputat la 2 noiembrie, a fost omolo
gată cu rezultatul de 3-0 în favoarea 
echipei Minerul Baia Mare.

0 Jocul de categoria C, Metalul 
Bocșa Rcmînă — Unirea Rm. Vîlcea 
a fost reprogramat la data de 23 no
iembrie.

0 Biletele pentru jocul Rapid —■ 
C.C.A. s-au pus în vinzare la: sta
dioanele Giulești și Dinamo, la Pro
nosport din Cal. Victoriei nr. 9 și Bd. 
Dinicu Golcscu, la agenția C.C.A. din 
Bd. 6 Martie și la chioșcul special din 
str. I. Vidu.

sezon. Meciul, disputat pe hn teren 
desfundat, a fost de factură tehnică 
slabă. Dinamo a dominat mai mult, 
însă Unirea s-a apărat cu dîrzenie și 
a reușit să înscrie punctul victoriei 
în- min. 81 prin So'vom, în urma unui 
contraatac. La Fălticeni, Foresta a 
condus cu 3-0 pe Unirea Iași, în min. 
60, prin punctele marcate de Stane iu 
(din 11 m), Constantin și Pop. In 
ultima parte a jocului, Unirea — pro- 
f'tînd de faptul că gazdele au slăbit 
jocul — a avut o revenire și a reușit 
să reducă handicapul prin Ciurugă 
și Creangă. Localnicii revin în atic, 
domină, dar ratează prin Constantin 
și Pop de la 4 și respectiv 1 m I In 
mm. 80 Constantin (Foresta) a fost 
eliminat pentru atitudine nesportivă 
față de adversar. Și pentru că a ve
nit vorba de eliminări, să amintim și 
pe aceea a lui Mureșan (AMEFA) în 
meciul cu 08. Oradea, pentru lovi
rea adversarului.

O notă bună arbitrilor din această 
etapă. Cef mai multi și printre eî 
se numără E. Lazăr-Iașî, I. Pișcarao 
București, I. Căpitrnu-București, A. 
Iftim'e-Orașnl Stalin, V. Dm.itrescu- 
București, I. Chirițescu-București, au 
prestat arbitraje bune.

categoriei C
SERIA a IV-a

1. Carpați Sinaia 3 5 2 1 19: 8 18
2. Chimia Făgăraș 8 5 2 1 19:12 12
3. Alimentara Tg. Mureș 8332 16:13 9
4. Metalul Ai ud 8 3 3 2 17:13 9
5. Partizan Reghin 8 4 0 4 13:13 8
6. Voința Tg. Mureș 8 2 4 2 4:7 «
7. Mureșul Toplița 8 3 1 4 6:11 7
8. Rafinăria Cîmpina 8215 15:17 5
9. Torpedo 8215 12:18 5

10 Text. Sf. Gheorghe 3215 4:13 5

SERIA a V-ia

1. C.F.R. Cluj 8 5 2 1 12: 4 .11
2. Rr.pld Cluj 8 4 3 1 12: «M
3. Recolta Caret 8 4 2 2 14:10 10
4. stăruința Satu Mare 8 242 13: 9 8
5. Someșul S. Mare 8323 14:11 8
6. Rapid Oradea 8323 10:11 8
7. Dinamo Bail Mare 8 3 14 9:10 7
8. Arieșul Turda 8 3 14 14:18 7
9. Ti?a Sighct 8 3 0 5 8:16 6

10. Voința Oradea 8 116 7:18 3
Stăruința Satu Mare—Rapid Cluj 0-0

SERIA a VI -a
1. Met Oțelul Roșu ISO! 23:11 12
2. Drubeta Tr Severin 8602 19:10 12
3. C.F R. Simer'a 84 13 12: 6 9
4. Met. Bocșa Romînă 8 4 1 3 12: S 9
5. A’TUl Brad 8404 15:12 8
fi. OUmnia Reșița 8404 16:20 8
7. Flacurn. Te. Jiu 8 3 14 12:19 7
8. Unirea Rm. Vîlcea 8 2 2 4 10:15 8

9. U.M C’igi.r 8 3 0 5 8:15 8
10. Indurară /rprl 8 0 3 5 6:17 3
Unirea Bm. Vîlcea—Aurjl Brad 2-1 '0 1)
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Mai multă combativitate din partea 
finaliștilor campionatului de șah al țării jt

Pe urmele materialelor publicate

ri ■
I r ■

I

Remizele abundă în finala campio
natului de șah al R.P.R. Din cele 
aproape 70 de partide încheiate în 
primele 7 runde, în mai mult de două 
treimi a fost consemnat rezultatul de 
egalitate. Aceasta a dat bineînțeles 
finalei un ritm lent, o desfășurare a- 
nostă. Spectatorii prezenți în număr 
maro la runde, au rareori ocazia să 
vadă adevărate partide de luptă. Cea 
nrai mare p3rtc a disputelor îți lasă 
o impresie neplăcută, de parcă adver
sarii s-rr teme unui de celălalt, ne
îndrăznind o acțiune ofensivă, satis- 
făcuți cînd pot să-și împartă punctul. 
Din păcate remiza este deseori con
semnată înainte de a fi epuizate toate 
resursele poziției, cu t.’-bla pl'nă de 
p'ese.

Nu-i de mirare că această înaintare 
■„de melc" a produs o mare aglome
rație hi partea superioară a clasamen- 
Ititiui car$ însumează de fapt.., pe toți 
participanții înșiruiți de-a lungul a 
două puncte. După runda a 7-a dife
rența între lider și cei dc al 7-lea cla
sat era de o jumătate de punct. Iar 
față de a.l 15-lea., primul clasit de
ținea un avans de numai un punct!

Surprinzător ni se pare m»i ales 
f •piui că în această atmosferă de Iîn- 
cezeală se complac o serie de jucători 
cunoscuți pentru stiihil lor agresiv, 
combinativ și creator la tabla de șah 
cum ;.r fi Radovici, Giinsberger, 
Botez, Partos. Ultimii doi n-au reușjt 
să cîștige pînă acum n'ci o partidă. 
Și cu toate că Negrea. Szsbo, Soos, 
Bizdoghină au făcut eforturi de a 
anima plutonul (plătind aceasta cu 
cîteva înf:îngeri) ritmul general nu 
a cunoscut nici o- înviorare. Este în
doielnic că această tacii.
Ia remiză, , . „
din partea adversarului poate aduce 
sin.’ees într-o importantă confruntare 
internațională, chiar dacă într-o com
petiție internă — în condițiile de ten
siune speciiiee unui campionat -t- ar 
asigura un loc mai înalt în clasament. 
Coîsjderățn, .dp.jpeea, .că î'.j yiitor, în 
alcăltiirea lotîilui r»pre7et;tativ Fede
rația de șah și Co'egiul de antrenori 
ar trebui să se ghideze mai mult după 
CALITATEA jocului piest.it dțcît (e- 
ventual) după un loc m?i“bun o?tiț>at 
prin acumularea lipsită de glorie a 
unor jumătăți de punct. Iubitorii spor
tului minții 
buni șahiști 
combinativ, 
dicată.

(în sfirșit) la cîteva foarte interesante 
partide de luptă. In stil excelent Boz- 
doghină l-a învins pe Alexandrescu 
iar Gavrilă pe Giinsberger. Dr. O. 
Troianescu a exploatat prompt o gravă 
greșeală a lui Moisini cîștigînd o 
piesă și cu ea partida. Tot cu o piesă 
în plus Mititelu l-a întrecut pe Breazu. 
Partidele Soos-Ciocîltca, Botez-Pavlov 
și Radovici-Reicher au fost remize, iar 
Negrea-Bartos, Bălănel-Szabo și Kă- 
du'.escu-Voiculescu s-au întrerupt.

Nici runda a VIH-a nu a produs cla
rificări în clasament care se prezintă 
astfel:

1—4. Troianescu, Reicher, Gavrilă, 
Radovici 4*/2 p.; 5—11. Alexandrescu 
(1). Mititelu (1), Voiculescu (1), Boz- 
doghină, Soos, Ciociltea, Giinsberger 4 
p.; 12—16. Bălanei (2), Negrea (2), 
Breazu (1), Szabo (1), Botez 3'/2 p.: 
17. Pavlov 3 p. (1) ; 18. Radulescu 21/, 
p. (2) ; 19—20. Partos (2), Moisini 
2 p.

Astăzi la ora 17 se joacă runda a 
IX-a. Mîine dimineață partidele între
rupte, iar după-amiază runda a X-a.

VALERIU CH1OSE

Măsuri eficace...
...aii luat activiștii clubului sportiv 

Progresul din Capitală, în urma apari
ției în ziarul nostru Nr. 3255 a mate
rialului întitulat „Pentru îmbunătățirea 
continuă a activității sportive". Iată 
cîteva din aceste măsuri, comunicate de 
conducerea clubului: Au fost înscriși în 
formele de învățămînt toți sportivii 
fruntași ai clubului, s-a început opera
țiunea de strîngere a materialului și 
echipamentului aflat la sportivi, iar a- 
colo unde acesta a fost înstrăinat s-au 
făcut formele legale de imputare. De 
asemenea, s-a asigurat participarea ca
drelor tehnice la cursurile inițiate de 
consiliul orășenesc U.C.F.S. București.

Cu simț de răspundere...

...a privit clubul sportiv Dinamo 
București critica adusă de ziarul nostru 
în materialul „Educarea patriotică și 
cetățenească a sportivilor noștri — sar
cină de mare răspundere", apărut în Nr.

3252. Articolul respectiv, completat și 
cu alte exemple din cadrul acestui club, 
a fost dezbătut în fiecare secție pe ra
mură de sport. Cu acest prilej s-au luat 
unele măsuri menite să contribuie ta 
educarea patriotică a sportivilor. Ast
fel, s-a întocmit un plan care cuprinde 
organizarea învățământului politic, îm
bunătățirea activității cultural-artistice. 
intensificarea agitației vizuale, ținerea 
de conferințe săptămînale urinate de fil
me etc. Conducerea clubului a mai luat 
măsuri de sancționare a unor sportivi 
care au manifestat atitudini de căpă
tuială, vedetism, cosmopolitism etc. For
mele muncii de propagandă și agitație, 
stabilite de conducerea clubului, au fost 
incluse în programul de pregătire obli
gatorie a secțiilor pe ramură de sport.

ei! privire la atitudinea nesportivă 
luptătorului Petre Urbanchi. Acesta 
împiedicat ascensiunea în clasament 
unei echipe, cedând fără luptă meciu 
unui adversar interesat. Luînd în discu 
ție gestul nesportiv al luptătorului Ui 
banchi, colectivul sportiv l-a sanctions 
pe acesta cu mustrare scrisă cu avei 
tisment. Din echipă au fost scoș 
pentru indisciplină Dumitru Popa, I 
Bardan, F. Kațapis și A. Ciomîrtan. I 
locul acestora, colectivul sportiv a hc 
tărît să promoveze elemente noi di 
rîndul elevilor din școlile de ucenici.

Cei vinovăți

Pe drumul cel bun...

...a pornit și consiliul colectivului 
sportiv „Metalosport“ din Capitală, în 
urma criticilor apărute in ziarul nostru

O înifiativâ lăudabila a F. R. C.

PREGĂTIREA DE IARNA A CICLIȘTILOR

...de neparticiparea echipelor fem 
nine de handbal la Cupa regiunii Buci 
rești au fost, ne răspunde consiliu! r< 
gional U.C.F.S. București, președinț 
consiliilor raionale U.C.F.S. Alexandri 
Oltenița și Snagov. împotriva acestor 
s-au luat măsuri. Măsura luată de cor 
siliul regional în urma criticilor făcu' 
de ziarul nostru și-a atins scopul, c 
sancționați trimițînd la prima comp 
tiție de handbal echipele reprezentații 
ale raioanelor respective.

ă a jocului
a așteptării unei greșeli

așteaptă de la cei mai 
ai țării un joc creator, 
îndrăzneț, de factură ri- com-

★
Luni dimineața reluarea partidelor 

întrerupte a adus în general rezulta
tele scontate. Clocîltea a cedat fără 
joc la Negrea și Negrea la Alex.in- 

' ’ i realizatdrescu. Socs și Bălanei și-au 
avantajul dcț'nut în întîlnirile cu Ra
dulescu și, respectiv, Mititelu. Rezul
tatul de egalitate a survenit în par- 
tide'e Botez-Partos, Alexandrescti-Bă- 
lănel și Botez-Reicher.
• Aserră s-a jhreat runda a VIII-a : 
îmbucurător este faptul că am asistat

REPREZENTATIVELE BACĂULUI SI 
CLUJULUI AU CIȘTIGAT „CUPĂ 

ORAȘELOR" LA GIMNASTICA
BACAU (prin, telefon). Duminică s-a 

desfășurat în sala colectivului Steaua 
IRoșie din localitate iltima etapa a 
„Cupei Orașelor’ la gimnastică. Iată 
rezultatele: echipe bărbați: 1. Cluj
471,4'i) p. 2. Arad 425,36 p., 3. Iași 494.70 p., 
4. Orașul Stalin 383,80 p. Echipe lentei: 
1. Bacău 39S p, 2. Sibiu 3«2,90 p., 3. 
Orașul Stalin 376,55 p., 4. Arad 366,10 p. 
Individual compus cat. I: 1. Gh. Stan- 
ciu (Ciuj) 110.20 p, 2. H. Eisenb'ilrgear 
(Or. Stalin) 105,55 p, 3. Oct. Ungureanu 
(Iași) 105,95 p. Categoria a II-a: 1. Eu
gen Duma (Cluj) 53,25 p, 2. Al. Bugariu 
(Cluj) 52.20 p, 3. T. Stanciu (Cluj) 51,75 
p. Femei: cat, I: 1 Mariana BHaire 
(Bacău) 63.85 p, 2. Emilia Scorțea (Or 
Stalin) 33 55 p, 3. Ana Scherer (Sibiu) 
84,79 p. categ. a II-a: 1. Heide Maentele 
(Sibiu) 55,05 p. 2. Maria Istrate (Bacău) 
60,15 p. 3. Maria Isan (Sibiu) 49.80 p.

IIJE IANCU, coresp.

AU FOST DESEMNAT! CIȘTIGATO- 
Rll PRIMEI FAZE A CUPEI SFA
TULUI POPULAR AL CAPITALEI 

LA BOX
Finala

Fopulair _ _ ____ _ _____ ____ _____
fășurat joi seara în sala în pre
zența a perte 500 spectatori întîlnirile 
au fost deosebit de disputate, lată cîșfâ- 
gătorii: JUNIORI: I. Tudose (I.S.B ), 
V. Zgtm.dea (I S.B.), D. M.’ron (Constr. 
Buc), D. Nicolae (Vestitorul), M. DLncl 
(Vestitorul), P. Meagoe (Vestitorul), v. 
Lăz&resicu (Constr. Buc.), C. Tu-dose 
(Constr. Buc.), T. Crîngcșu (laminorul), 
SENIORI: Comei Rusu (Stiinta Univer- 
sit ), Gh. Nicolescu (Constr. Buc.), A. 
Croitorii (Spartac).

N. TOCACEK, coresp.

primei faze a „Cupei Sfatului 
al Capitalei'* ia box s-a <les-

SPORTUL POPULAR
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Start / In fiecare an alergătorii noștri iau startul in numeroase 
petiții interne și internaționale. Pentru ca rezultatele lor să fie din ce in ce 
mai bune P.R.C. a inițiat, incepind 
ajutorul căreia valoarea cicliștilor va

Intr-unui din 
ziarului nostru 
nou aspect al 

-noștri: pregătirea de iarnă. 
imediat s-a născut o serie de 
trebări în jurul acestei acț'uni: 
este și in ce scop a fost inițiată pre
gătirea de iarnă a cicliștilor ? Pentru a 
putea răspunde la aceste întrebări, 
ne-am adresat secretarului general al 
Federgț'ei Roniîne de Ciclism, tov. 
ALȘO BALAJ. Intr-o amplă discuție 
nc-au fost lămurite problemele care 
gravitează în jurul acestei acțiuni, 
lată care au fost în esență explica
țiile primite.

In pr.'mul rînd o precizare: pregă
tirea de iarnă privește numai pe jon- 
di.șii (băieți). Inițiativa a luat naș
tere din necesitatea, realizării unei 
pregătiri corespunzătoare a alergăto
rilor care ne reprezintă la cele mai 
importante competiții internaționale

numerele trecute ale 
am vorbit despre un 
activității cicliștilor 

Firește 
în- 
ce

99

din acest an, pregătirea de iarnă cu 
crește considerabil.

(după cmrf se șt:e reestea sînt pro
gramate în primele luni ale anului). 
Acest lucru se referă la un Iot res- 
trîns. Pregătirea de iarnă va fi însă 
efectuată de majoritatea alergătorilor 
pentru faptul că F.R.C., învățînd atît 
din experiența proprie, și chiar a altor 
discipline sportive, a ajuns la conclu
zia că aceasta reprezintă a problemă 
fundamentală pentru creșterea rneînce- 
t )tă a măiestriei sportive. Biroul 
federal a trasat sarcină colegiului de 
antrenori să se ocupe de realizarea 
unui program de pregătire, program 
care a fost de altfel întocmit.

Este cunoscut faptul că mulți dintre 
antrenorii și- cicliștii noștri conside
rau pînă acum iarna ea o perioadă 
de repaus total. Clima din țara noas
tră constituia un argument pentru a- 
ceasti: iarna este greu de rulat. Dar 
trebuia neapărat să se găsească so
luții deorrece, după cum vom vedea,

întreruperea antrenamentelor prejudi
cia creșterea nivelului calitativ. Por
nind de Ia un indice valoric — să 
spunem 1 — ciclistul cîștiga într-un 
sezon un plus de aproximativ 25 la 
sută. Prin întreruperea totală a pregă
tirii la reluarea antrenamentelor el 
se afla cam la nivelul inițial (plusul, 
f’rește, se pierduse). Prin continuarea 
antrenamentelor în perioada de iarnă 
sportivul 
proporție 
cucerită, 
valoarea 
creșterea 
nrului rominesc. Iată de 
la realizarea acestei pregătri de iarnă, 
pentru reliș ta căreia este nevoie de 
efortul comun al antrenorilor și aler
gătorilor.

Planul de antrenament prevede două 
părți: pregătirea fizica generală și 
pregătirea specifică. In cadrul pro
gramului de pregătire fizică generală 
Cicliștii vor executa gimnastică, cro
suri prin zăpadă și pe teren variat, 
jbcuri de sală etc.

Pregătirea specifică se referă la 
rulaj: pe șosea și la rulou. Evident 
pianul de pregătire trebuie adaptat la 
specificul fiecărui alergător (indivi
dualizarea antrenamentelor) pentru a 
se evita pericolul de supra-antrena- 
nient sau de forțare în mod nechibzuit 
a elementelor tinere.

Inițiativa F.R.C. rsnrezintă un se
rios pas înainte pe drumul realizării 
unui ritm corespunzător de pregătire 
a alergătorilor, îi vederea creșterii 
nivelului măiestriei snortive a aces
tora și a obținerii echilibrului vrfloric 
filtre noi și cicliștii din alte țări.

II. NAUM

își menține însă — într-o 
mult mai mare — valoarea 

El își ridică astfel an de an 
personală și contribuie la 
generală a nivelului ciclis- 

ce s-a trecut

Ședința Sestivă 
a secției de 
medicină 

a culturii îâaic
Zilele trecute a avut Ioc, în ainfite 

trul Spitalului Cclțea, o ședință fes 
vă organizată în cinstea Lunii Pr' 
teniei Romino-Soviîtice, de către se 
ția de medicină a culturii fizice d 
S.S.M. La această ședință, prezida 
de academician dr. Ștefan A’.ilcu, i 
participat numeroși medici de speci 
litate și profesori de educație fizh 
din Capitală. Au fost prezentate t 
măfoarele comunicări : Prof. dr. i 
Ufmeartu : Succesele muncii de cerc 
tare științifică în domenii 1 medicii 
culturii fizice în U.R.S.S.; Conf. < 
Adrian Ionescu : Cultura fizică in« 
cală în bolile interne, după școala s 
vietică; Conf. dr. Andrei Iliescu : Ds 
diagnostice privind antrenament 
sportiv în lumina celui de-al XII I 
Congres internațional de medicii 
sportivă de la Moscova; Prof. C. R 
duț: Contribuția științei soviet? 
ridicar.ea măiestriei sportivilor . ,, 
In încheiere, acad. dr. Ștefan Milcu 
evidențiat importanța legăturilor n 
dicinii culturii fizice din țara noast 
cu cea dn Uniunea Sovietică.

C. O. A. a cucerit
Cupa F. Ia rieloeras
Pe traseul din spatele stadionului 

Constructorul — unde se desfășoară de 
obicei întrecerile campionaltilui repu
blican de motocros — ciclocrosiștii 
și-au disputat duminică dimineața tro
feul Federație; Romîne de Ciclism. Spec
tatorii, r.asați în punctele cele mai 
dificile ale traseului, au admirat în
demânarea concurențelor și au aplaudat 
(a „scenă deschisă" momentele cul
minante ale litotei pentru primul 
toc. Deși ne aflăm la începuftd se
zonului de ciclocros, alergătorii au 
dovedit — spre surprinderea mul
tora dintre cei prezenți — o pregătire 
foarle turnă. întrecerea conciirerțitor 
din categoria avansați a fost foarte 
ammată și acest lucru s a datorat în 
special faptului că in lupta pentru în- 
tîietate au fost angajați 6,7 și ihiar 
8 concurenți.

Tînărul Petre Șolluz (Dinomo) — 
învingătorii! probei avansați'.or —- a 
impresionat îndeosebi prin calmul cu 
care a apreciat fazele întrecerii și prin 
curajul cu care a atacat cele ma- d'Ti-, 
cile obstacole ale traseului. Victoria 
sa în proba de . ieri îi deschide fru
moase perspective pentru actualul se-.

Alături de el C. Istrate (Victo- 
N. Stepanian (Recoita), D. Dra-

zori. 
f‘a), 
gontir (Recolta), M. Kammer (Olimpia 
Orașul Stalin), C. Baciu (C.C.A.), 
St. Poreceanu (C.C.A.), au format un 
buchet, de valoroși protagoniști, care 
și-a dat din plin aportul la dinamiza
rea cursei.

Proba cursei juniorilor a fost domi
nată de Ion Stoica (Voința), tinărut 
și talentatul alergător care s-a impus 
anul acesta în alergările de f-.nd. La 
categoria neclasificați a învins Dinu 
Valerin (C.C.A.).

Rezultate tehnice. Categoria avan
sați: 1. P. Șolluz (Dinamo), ?. C. Is 
trate (Victoria), 3. N. Stepanian (Re
colta), 4. M. Kammer (Olimpia Ora
șul Stalin), 5. C. Bacei (C.C.A ), G. 
St. Poreceanu (C.C.A); categoria ju
niori: 1 Ion Stoica (.cința), 2. D. 
Rotaru (C.C.A.), 3. I. Careen (Olim
pia); categoria neclas'.ficați; 1. Dinu 
Valeriu (C.C.A.), 2. C. Mușate.scu (Șc. 
sp. fin.), 3. C. Grigorescu (Recolta).

„Cupa Federației R imîne de Ci
clism" a revenit alergătorilor Casei 
Centrale a Armatei.

Dacă în etapa a IV-a a turului 
campionatului republican masculin de 
baschet rezultatele au fost normale, 
singurele elemente neașteptate puțind 
fi considerate eventual diferențele mari 
(C.C.A.—-Dinamo Tg. Mureș <81—54) 
sau cel*- mioi (Metalul MIG—Cetatea 
Bucur 59—54), în campiona>*.iil femi
nin s-au petrecut o serie de fapte 
demne de relevat. In primul rînd tre
buie subliniată victoria echipei Voința 
Orașul Stalin asupra campioanei re
publicane, Constructorul București, ca 
și îufrîngerea suferită la Oradea de 
către Rapid București, în fața echipei 
C.S. Oradea. Prin aces’e două rezul
tate lupta pentru primul loc este mai 
deschisă decît în oricare alt an. Ac
tuala fruntașă a clasamentului. Pro
gresul București, este singura forma
ție neînvinsă. Deși nu cuprinde nume 
cu rezonanță, echipa Progresul a fă
cut dovada unui joc colecFv valoros, 
arătînd în general o bună pregăKre și 
multă putere de luptă.

întrecerea pentru înlîietcte este însă 
în plină desfășurare si după toate rro- 
babi’litățile nu va fi încheiată decît o 
dată cu disputarea ultimei etape. Iată 
acum clasamentele la zi:

In ciuda opoziției lui Szehesli 
Dinamo Oradea), Barau (Olimj 
lucurești) pătrunde spre coș.

(Foto: I. MihâTcă)

— h. n. —

FEMiN’N :

1. Progresul București
2. Voința Or Sto’in
3. Constructorul Buc.
4. Olimpia București
5. Rapid București

4 a 1 a 194:153 
4 3 0 1-173:165
4 3 0 1 907133
4 3 0 1 9303110
4 3 0 1 186:155
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li) 
io 
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6. C.C.A. 4 3 0 1 165:153
7. Alimentara Tg. Mureș 4 2 1 1 167:157
8. C.S. Oradea 4 2 0 2 195:188
9. Voința Ig. Mureș 4103 160:210

10. C.S.U. București 4 0 0 4 142:187
11. Clubul Șco’ar Tim. 4 0 0 4 137:197
12. Voința Oradea 4 0 0 4 158:22(5

Rapid Buc.-Voinja Oradea (restant#) 60

MASCULIN
1. C.C.A. 4 4 0 0 316:90*1
2. Metalul M.I.G. 4 4 0 0 284:223
3. Oiimpia București 4 4 0 0 262:20?
4. Dtnamo București 4310 257:21*
5. Știin'a Cuj 4 2 0 2 276:251
6. Rapid București 4 2 0 2 945 24C
7. Dinamo Io,. Mureș 4 1 0 3 241:26*.
8. Torentul Galați 4 1 0 3 234,261
9. Voința lași 4 1 0 3 217:271

10. Știința Timișoara 4 10 3 188:27(
11. Dinrmo Oradea 4 0 1 3 234:241
12. CotafGO Bucur 4 0 0 4 190:261

piest.it


Cîteva probleme ridicate (ie etapa de duminică 
a campionatului republican de lupte

’ întrecerile de lupte din cadrul eta- 
ț>ei a H-a a campionatului republican 
pe echipe au scos în evidență un fapt 
destul de îmbucurător. Marea majo
ritate a echipelor participante au pre
zentat sportivi bine pregătiți din 
punct de vedere tehnic și fizic, în.alte 
echipe au evoluat tineri taler.tați și 
cu reale perspective de dezvoltare, iar 
arbitrajele au contribuit și ele în bună 
măsură la reușita întîlnirilor. Trebuie 
să menționăm îndeosebi comportarea 
luptătorilor Gh. Popovici, Gh. Dumi
tru și D. Cuc (Dinamo Buc.), 0. H; t- 
hazi (Dinamo Satu Mare). V. Mictila 
(C.C.A.). V. Bularca (Steagul Roșu 
Orașul Stalin), Ofițerescu (Feroviarul 
Timișoara) etc.

Etapa nu . a cunoscut acele surprize 
care se ivesc de obicei către sfîrșitul 
competiției. Rezultatele obținute au fost 
normale. De pe acum însă o parte 
dintre echipe și-au consolidat primele 
locuri, iar altele confinuă să rămînă 
în coada clasamentului. D'namo Bucu
rești, de pildă, deși a avut o etapă 
dificilă, a trecut cu succes examenul 
întsrindu-și poziția de lider. Dintre 
ultimele clasate, LLT.A. este singtrra

In întîlnirea cu selecționata orașului Budapesta 

înotătorii bucure șt eni au întrecut așteptările 
—Stilul ©rauî eontinuă însă să o

Al. Popescu a reușit să-l învingă pe 
•robei de 100 m fluture.

Sîmbătă seara, după consumarea ui
mei probe, un spectator al întîlnirii 
- tratație București—Budapesta ne 

risca că a fost plăcut impresio- 
A 'de varietatea programului pre
miat, de spectacolul oferit de spor- 
vii celor două orașe. Intr-adevăr, 
icepînd cu probele de înot (cu varie- 
tc de stiluri, dinamism, curse viu 
isputate) contlnuînd cu întrecerea să- 
torilor și trecînd mai departe, la 
edita demonstrație de înot artistic 
> nouă ramură sportivă în care spor- 
1 vine să-și dea mina cu arta), ca 
la frumoasele jocuri de polo — to- 

1 a plăcut a pasionat.
In articolul de față ne propunem 
tmai o analiză a probelor de înot.

io!âtorli bucureșteni au dapișit 
așîașjtărif® 

echipă care nu și-a regăsit cadența în 
acest campionat. împrospătarea for
mației cu elemente tinere, un lucru 
pozitiv al colectivului și al secției de 
lupte respective, s-a făcut însă tîrziu 
și echipa nu mai poate evita retrogra
darea.

Nesât’s'ăcătoare este comportarea 
unor echipe ca, de exemplu, Construc
torul Cluj și Carpăți Sinaia. Ele su
feră înfiîngeri consecutive, lucru sur
prinzător, mai cu seamă pentru echipa 
din Sinaia, care nc obișnuise cu me
ciuri deosebit de dîrze și cu victorii 
în fața unor echipe bine pregătite din 
punct de vedere tehnic. Se pune între
barea, pe bună dreptate, care este ac
tivitatea ceior doi antrenori ai săi, 
Staicu și Tătarii? Nu cumva după 
plecarea unor luptători mai bine pre
gătiți din colectivul Carpați, conduce
rea secției, a colectivului și antrenorii 
se complac în această situație, fără 
a depune eforturi pentru pregătirea 
temeinică a Înotătorilor ce formează 
în prezent echipa? Conducerea colec
tivului trebuie să privească cu toată 
seriozitatea această problemă.

In grupa de la București am remar-

Lajos Varszegy, marele favorit al

(Foto: M. Matei)
Nu putem, însă, uita faptul că Al. Po
pescu a abandonat în mod nejusti
ficat proba clasică (200 m. fluture), 
care figurează în programul marilor 
concursuri. Excepționalele sale cali
tăți și de această dată confirmate de 
specialiștii maghiari, i-ar fi înlesnit 
fără îndoială campionului nostru per
formanțe superioare celor realizate de 
pildă de Lajos Varszegi, al cincilea 
înotător european anul acesta... Un 
mare salt valoric a înregistrat în a- 
cest scurt interval—și tot la stilul flu
ture—înotătoarea Nicoleta Ștefănescu. 
Abia creditată, în concursurile ante
rioare, cu performanțe care oscilau în 
jurul unei cifre modeste (1:24,0), N. 
Ștefănescu a reușit și ea un timp va
loros (1:19,8). Remarcabile au fost 

cat o totală lipsă de grijă din partea 
clubului Cetatea Bucur, care a prezen
tat echipa în concurs fără doi titulari 
(la categoriile 57 și 67 kg.). Era și 
firesc deci ca echipa să piardă puncte 
prețioase și să-și modifice poziția în 
clasament. Nu este admis unui lup
tător ca Gh. Șuteu să spună că nu 
a putut face greutatea categoriei res
pective. Clubul bucurcștean are da
toria să analizeze temeinic această 
atitudine de îngîmfare și de subapre
ciere a unei competiții din partea unui 
sportiv.

Considerăm necesar să spunem cî- 
teva cuvinte și despre arbitraje. In 
general, acestea au corespuns. Au e- 
xistat însă și unele excepții; anumite 
greșeli au influențat chiar rezul
tatul dintre două echipe. Ne referim 
la arbitrul principal Finkelstein în 
meciul dintre Pricon "(Baa Mare) și 
M. Radu (Citii). De asemenea, la 
Hunedoara, arbitrul Constantinescu 
fBuc.) s-a prezentat la competiții în 
stare anormală, dînd unele decizii 
inverse.

V. GODESCU

și eforturile depuse de Mihai Mitrofan 
și Sanda Iordan. Primul, deși nu a 
concurat în plenitudinea forțelor sale 
a obținut locul II în proba de 100 m 
bras și o victorie confortabilă pe dis
tanța de 200 rrt., cu un timp foarte 
bun: 2:43,2. Sanda Iordan a plăcut 
din nou prin ritmul constant imprimat 
cursei în special pe distanța de 200 
m. prin puterea de luptă și prin re
ziliatele realizate: 1:26,4 (100 m.) și 
3.03,9 (200 ni.), ambele performanțe 
const'tuind recorduri de junioare (ca
tegoria I și a Ha).

Stilul csaul, vechea problemă...

Și de această dată, au ieșit în evi
dentă rezultatele nesatisfăcătoare ob
ținute de crauliștii noștri (atît pe 
piept, cît și pe spate). Nu putem pre
tinde, încă, o victorie în fața reduta
bilului sprinter Dobay (57,3 pe 100 
m. liber — cea mai bună performanță 
realizată vreodată în piscina de la 
Floreasca); nu avem nici pretenția 
de a cere spatiștilor noștri rezultate 
în jurul lui 1:05, atît cu cît a cîș- 
tigat valorosul Miiiler. Dar de aici și 
pînă la înfrîngerea PE TOATA LINIA 
a crauliștilor noștri este o diferență 
greu de scuzat. Am mai spus, și o 
repetăm, că în ansamblul probelor de 
înot, cele de craul constituie centrul 
de greutate înfluentînd hotărîtor re
zultatul general al întîlnirilor de na- 
tație. Și dacă în intervalul care a tre
cut de la întîlnirea cu înotătorii sue
dezi — în'.îlnire care a ridicat serios 
această problemă — și pînă acum nu 
se putea face prea multe pentru reme
dierea situației, de acum înainte la 
dispoziția tehnicienilor noștri stă timp 
suficient pentru rezolvarea proble
mei.

GH. NICOLAESCU

„VC crner Seelenbînder-Halle”, marea sală de sport din Berlinul demo
crat, adăpostește întreceri la cele mei felurite discipline sportive. Aci se 

desfășoară o vie activitate de hochei pe gheață, așa cum arată și fotografia 
noastră, luată in cursul unui meci ti. O. Germană—R. P. Ungară.

fn memoria unui mare sportiv 
antifascist

La 9 noiembrie s-au împlinit 40 de 
ani d.e la izbucnirea revoluției din 
Germania, prin care a fost înlăturată 
monarhia (9 noiembrie 1918). Cu pri
lejul acestei aniversări, poporul ger
man a cinstit memoria acelora care 
și-au jertfit viața pentru cauza clasei 
muncitoare, în anu de luptă împotriva 
fascismului.

Printre cei mai buni fii ai poporului 
german, care au căzut vitejește în a- 
ceastă iuptă, se afiă și sportivul anti
fascist. comunistul Werner Seelenbin- 
der. Fost de șase ori campion al Ger
maniei la lupte clasice, campion al 
Spartachiadei de la .Moscova în 1928 
și apoi premiat la campionatele Euro
pei în 1937, acest mare sportiv, ori
ginar din Berlin, a fost și un activ 
luptător împotriva hitlerismului. See- 
lenbinder, care în repetate rînduri și-a 
manifestat convingerile sale antifas
ciste, a făcut parte activă din mișca
rea de rezistență în timpul războiului. 
A.restat de Gestapo în 1942, el a fost 
apoi executat la 21 octombrie 1944 în 
închisoarea Brandenburg, înipreună 
cu alte cîteva sute de luptători anti
fasciști.

Cauza pentru care a căzut Werner

temeni echipei fie popise Peteotel Ploești 
hî 10.

Fosta campioană a țării la popice, 
Petrolul Ploești, a întreprins recent 
un turneu în R. D. Germană. Popi
carii plocștcni au întîlnit la Espen- 
heim și lena, echipe redutabile, for
mate din numeroși internaționali. La 
Espcnheim, echipa Aktivist (de fapt, 
o adevărată selecționată a regiunii 
Leipzig) a cîștigat cu scorul de 
5498—4884 p.d., iar la lena sportivii 
noștri au întrecut formația Zeiss cu 
4869—4831 p.d. și au pierdut în fața 
popicarilor de la Motor cu 4S86—5220 
p.d. Deși învinși în două întî’.niri, 
popicarii ploeșteni au avut totuși o 
comportare ■ mulțumitoare, mărturie 
fiind mediile constante și destul de 
ridicate realizate de ei în cele trei 
meciuri: 814 p.d., 811 p d. și respectiv 
814 p.d. (echipa alcătuită din 6 jucă
tori). In mod deosebit s-au remarcat

See'enbinder a triumfat. Astăzi în Re-' 
publica Democrată Germană numele 
lui stă pe frontispiciul unor mari 
construcții sportive. Frumoasa sală 
de sport cu tribune avînd capacitate 
de 6.000 locuri, care poartă numele 
lui Werner Seelenbinder, ridicată în 
sectorul nou reconstruit at Berlinului, 
este o mîndrie a sportivilor din R.D. 
Germană. Aci au avut loc, în zilele 
premergătoare aniversării revoluției, 
întreceri de lupte închinate memoriei 
marelui sportiv antifascist
4.500 școli sportive î«i Ciun Sun

După cum anunță agenția Sin Hua, 
recent a avut loc in orașul Ciun Sun 
(regiunea Guan Dun) conferința pe 
întreaga Chină a activiștilor sportivi.

Cu acest prilej, președintele Comite
tului pentru Cultură Fizică și Sport 
din R. P. Chineză, Ciun Gao-tan, a 
trecut în revistă importantele realizări 
în domeniul invățămintuiui sportiv, in 
anii regimului democrat popular. Vor
bitorul a dat ca exemplu raionul Ciun 
Sun în care funcționează actualmente 
nu mai puțin de 4.580 școli sportive.

In aceste șco'i învață peste 200.000 
tineri și tinere Printre disciplinele 
predate se află: baschetul, tenisul de 
masă, înotul, atletismul și tirul.

Germană
printr-o bună precizie în lansarea 
bilei: Ion Dragomirescu (827, 814, 
868 p.d-), Petre Purje (799, 853, 834 
p.d.) și Ivan Victor (875, 807, 790 
p.d.)

Dintre echipele germane o fru
moasă impresie au lăsat Aktivist și 
Motor. Media generală a pr.mei for
mații a fost de 916 p.d., cele mai 
mari procentsx: fiind realizate de 
popicarii Kloch (936 pd.), Uhlman
(971 p.d.), Rostolskî (933 p.d.) și
Grosse (924 p.d.). Popicarii de la 
Motor nu au depășit granița celor 900 
popice; au realizat o medie generală 
de 870 p.d. Aktivist Espenbeim va 
întoarce, probabil, vizita echipei >o- 
mîne în cursul lunii decembrie, iar 
Motor lena urmează să evolueze în 
țara noastră în primăvara anului 
viitor.

meci

PRONOSTICURI ȘOMERE

O firmă americană 
sportive anunță sus 
să 
asta

.. Intîlnind la Ma 
amical, reprezenta

GANGSTERII Șl... CARITATEA LOR

RECLAMA — NU-I ÎNTOTDEAUNA
SUFLETUL COMERȚULUI...

materiale 
„Vreți 
Pentru 
in Au

de 
și tare 

schiați ca Tony Sailer 1 
nu este nevoe să plecați

o șanșă: Filipinele. 
nilla într-un

Comentind cele de mai sus, presa 
austriacă notează cu umor că din 
toate produsele lăudate in această re
clamă, Toni] Sailer nu adoptase de
ed. .. ochelarii!

Se știe cit de scumpe sînt biletele la 
manifestațiile sportive in țările capita
liste. In Italia, de pildă, un bilet la fotbal 
echivalează aproape cu salariul pe două 
zile al unui muncitor! In acest fel, 
patronii cluburilor iși asigură venituri

grase, singurul scop ce-și propun ca 
organizatori ai activității sportive din 
această țară aservită capitalului.

In ultima vreme, conducătorii 
cluburilor din Roma (Lazio și A. 
S. Roma) au observat o scădere 
sensibilă a încasărilor, deși numărul 
spectatorilor părea să rămînă ace
lași.

Pentru rezolvarea misterului, clu
burile sus-amintite au recurs la ser
viciile poliției. Și iată rezultatul an
chetei: s-a constatat că o mare parte 
din spectatori intrau la meciuri cu 
bilete false, puse la dispoziție de 
speculanți, la... prețuri reduse. Bine
înțeles, biletele false aveau mult mai 
multă căutare decît cele veritabile 
dar... mult mai scumpe.

lată cum s-a ayms ia situația ca 
gangsterii să... ieftinească unele ser
vicii ale populației în Italia l

stria. Este suficient să folosiți ace
leași schiuri, bocanci, costum și o- 
chelari, adoptate de „regele munților". 
Le găsiți in magazinele noastre...”.

Firește, orice om care are cit de 
puțină contingență cu sportul mi 
'poate califica această reclamă decit 
ca absolut imbecilă. Dacă „Sailerii” 
pot fi fabricați peste noapte in ate
lierele acelei firme americane, atunci 
de ce S.U.A. nu deține nici un titlu 
Mondial la schi?
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i cum am anunțat nu de mult, 
anii fac mari eforturi pentru a 
actuala ediție a Cupei Davis. In 

scop, echipa de tenis a S.U.A. 
obiectul unei zgomotoase ,.o- 
de întinerire", prin achiziții- 

jucătorului peruvian Olmedo, 
idennil Richardson — Olmedo, 
mii se și vedeau cîștigători ai 
cu Australia, fără să-și facă 
robleină asupra semilmalei cu 
(considerată la rîlldul ei ca- 

probabilă în meciul prelinii



Deschiderea Săpiămîwiî 
internaționale a Studenților

— Adunarea festivă din Capitală —•
Luni după-amiază a avut loc la 

Casa de cultură a tineretului din ra
ionul ..Gh. Gheorghiu-Dej" 
1 tinerilor din .......... .
celei de-a 13-a 
(iei Mondiale a

Au luat parte 
prim-secretar al 
Roman, secretar al C.C. 
Toma Marinescu, prim-secretar al Co- 
Icitetului 
tnuncitori 
elevi.

Despre 
F.M.T.D 
pretar al

Vorb'torul a trecut în revistă acti
vitatea 
13 ani 
tărirca 
tinerii < 
pararea 
pace și 
relevat 
semnată 
citoi din țara noastră 1. activitatea

Capitală 
aniversări 
Tineretului 

tovarășii
C.C. al' U

o adunare 
consacrată 
a Federa- 
Democrat. 
V. Trofin, 

I.T.M.. N. 
al U.T.M.,

orășenesc U.T.M. București, 
din întreprinderi, studenți.

cea de-a 13-a aniversare a 
a vorbit tov. N. Roman, se-
C.C. al U.T.M.

desfășurată de F.M.T.D. în cei 
de la înființarea 4^a pentru în- 
legăturilor de prietenie dintre 

din lumea întreagă, pentru a- 
drepturilor tineretului, pentru 

i progres. Tov. N. Roman a 
de asemenea contribuția în- 
a Uniunii Tineretului Mun-

SPORTIVII SOVIETICI
AU SĂRBĂTORIT

ZIUA DE 7 NOIEMBRIE
din țara 
socialis- 
întărirea 
prietenie

(Urmare din pag. 1)

dezvoltarea și 
colaborare și 
celelalte țări, pentru a-

F.M.T.D., scoțînd în evidență sarci
nile actuale ale tinerilor 
noastră pentru construirea 
mulul, pentru 
relațiilor de 
cu tinerii din 
părarea păcii.

Adunarea tinerilor din Capitală a 
trimis Federației Mondiale a Tineretu
lui Democrat un mesaj de salut în 
care își exprimă, în numele întregului 
tineret din țara noastră, atașamentul 
profund față de cauza păcii și priete
niei între popoare, față de lupta pen
tru asigurarea unui viitor fericit tine
rei generații.

Ansamblul de cîntece și dansuri al 
Uniunii Tineretului Muncitor a pre
zentat apoi un frumos program ar
tistic.

Asemenea adunări au mai avut loc 
fa lași. Galați și în alte localități 
din țară.

grandioasa paradă militară 
și demonstrația oamenilor muncii 

din jnfoscova cu prilejul zilei 
de 7 Jfoîembrie

(Agerpres)

Experisnțule nucleare din Nevada

de iernă de ie sauaui uieiien ($. li. ă.)
PRAGA, 10 (Agerpres). — Comitetul Olimpic cehoslovac a adresat 

președintelui Comitetului internațional olimpic, A. Brundage, o scrisoare 
în care se atrage atenția asupra pericolului atomic care amenință desfâ- 

1 șurarea viitoarelor jocuri olimpice de iarnă programate în februarie 1960 
la Squaw Walley.

! „Opinia publică, se scrie în scrisoare, a aflat recent cu neliniște că
■ s-a înregistrat o creștere anormală a radioactivității la Los Angeles, oraș 
i situat la 400 km. de centrele de experimentări atomice în Nevada. Stați-
■ unea de 'porturi de iarnă Squaw Wa'ley este situată și mai aproape de 
j Nevada și nimeni nu ar dori ca în timpul Jocurilor să se întîmple o ne- 
j norocire". în concluzie, Comitetul Olimpic cehoslovac își exprimă convin- 
j gerea că forul olimpic suprem va interveni pe lîngă autoritățile americane 
j să înceteze experiențele nucleare din Nevada „care amenință direct a-pro- 
; piateîe Jocuri Olimpice de iarnă".

La tenis de masă

Băieți:Iași—Chișinău9-7; Fete: Chișinău—Iași 5-4
IAȘI (prin telefon). Miercuri seară, 

orașul nostru a găzduit o întrecere 
internațională între reprezentativele 
de tenis de masă (masculină și fe
minină) ale orașelor Iași și Chișinău. 
Numeroșii spectatori care au venit în 
sala Voința au asistat la meciuri 
interesante și disputata cu dîrzenie, 
Victoria revenind la băieți localnicilor 
du 9—7, iar la fete echipei oaspe cu 
scorul de 5—4.

Iată rezultatele înregistrate:
Echipe bărbați: lași—Chișinău 9—7: 

Negulescu — Grinberg 2—1, Crean
gă —Perelman 2—1, Bantaș — Long
vin 0—2, Schifter — Scorie 1—2, 
Creangă — Longvin 2—0, Bantaș— 
Scorie 0—2, Negulescu — Perelman 
2—0, Schifter — Grinberg 0—2, 
Negulescu — Longvin 2—0, Crean-

gă — Scorie 2—0, Bantaș —. Grin- 
i’erg °T2, Schîfter — Perelman 2—0, 
Creangă — Grinberg 0-2, Negulescu— 
Scorie 2—0, Schifter ■— Longvin 
2—0, Bantaș — Perelman 1—2.

Echipe femei: Chișinău — Iași 5—4: 
îermolaeva — Dima 2—0, Popovici— 
Melinte 2—0, Kușcova — Pitică 0—2, 
Popovici -— Dima 2—0, îermolaeva—- 
Pitică 0—2, Kușcova — Melinte 1—2, 
Popovici — Pitică 0—2, Kușcova— 
Dima 2—0, îermolaeva — Melinte 
2—0.

Din selecționatele noastre s-au re
marcat Negulescu, Creangă și Geta 
Pitică, iar de la oaspeți au lăsat o 
bună impresie Grinberg, Perelman și 
Ana îermolaeva.

A. SCAUNAȘ și C. MATEI-coresp.

s-au 
mai

du- 
patl-

un vast program desfășurat în piețe 
publice, în parcuri, pe estrade, în nu
meroasele săli de sport ale Moscovei. 
Sportivi de frunte ai țării, maeștri și 
maeștri emeriți, au evoluat în fața 
oamenilor muncii, executînd interesante 
demonstrații. Au avut loc competiții 
de box, haltere, gimnastică, scrimă. 
In sălile clubului central de șah 
desfășurat simultane date de cei 
buni jucători ai țării.

Foarte interesanta a lost șl 
mintea sportivă a Moscovei. Pe
noarul Sokolniki și-au demonstrat 
măiestria cei mai buni patinatori 
fistici ai țării. După aceea spectatorii 
au putut urmări întrecerile echipelor 
de hochei. In Palatul Sporturilor Nau
tice săritorii în apă au oferit un pro
gram foarte interesant. In aceste zile, 
numeroase colective și cluburi au or
ganizat interesante simpozioane, în 
cadrul cărora tinerii sportivi s-au în- 
tîlnit cu vechi comuniști, cu partici
pant la Marea Revoluție Socialistă 
din Octombrie, au ascultat expuneri 
despre dezvoltarea mișcării de cultură 
fizică din U.R.S.S., făcute de sportivi 
de frunte din Țara Sovietelor.

Entuziasmul și dragostea cu care 
sportivii au luat parte la sărbătorirea 
marelui eveniment, demonstrează ata
șamentul lor fierbinte față de măreața 
cauză a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie.

nr-

MOSCOVA (Agerpres). — TASS 
transmite :

In Piața Roșie din Moscova a avut 
loc în dimineața zilei de 7 noiembrie 
parada militară cu prilejul celei de a 
41-a aniversări a Alarii Revoluții So
cialiste din Octombrie. Parada a fost 
primită de mareșalul Uniunii Sovie
tice Rodion Malinovski, ministrul Apă-. 
rării al U.R.S.S. Comandantul parăzii 
a fost mareșalul Uniunii Sovietice 
Kirill Moskalenko. Piețele și străzile 
orașului erau pavoazate cu panouri, 
pancarte multicolore, diferite lozinci 
pe care erau înscrise chemările Comi
tetului Central al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice cu prilejul celei 
de a 41-a aniversări a Revoluției din 
Octombrie, erau expuse portretele lui 
V. I. Lenin, întemeietorul statului so
vietic, ale conducătorilor partidului și 
guvernului.

Istorica Piață Roșie a îmbrăcat hai
na de sărbătoare. In dreptul Kremli
nului putea fi văzut un mare portret 
al lui Lenin, purtînd inscripția : 
„înainte, spre victoria comunismului 1“ 
Pe piloni înalți fîlfîiau drapelele celor 
15 republici unionale.

Parada militară a început la ora 10 
dimineața. In Piața Roșie se aflau 
numeroși oaspeți. In tribunele de gra
nit așezate de-a lungul zidului Kremli
nului se aflau muncitori ai întreprin
derilor din Moscova, colhoznici, oa
meni de știință, scriitori, oameni de 
artă, delegații din mai multe țări ale 
lumii. In aripa dreaptă a Mausoleului 
lui Lenin și Stalin au luat Ioc mare
șali ai Uniunii Sovietice, mareșali ai 
diferitelor genuri de trupe, generali și

amirali ai forțelor
Au fost de față 

diplomatic, atașați 
străine.

A fost primită cu aplauze prelungi 
te apariția Ia Mausoleu a conducătorii 
lor partidului comunist și ai guverntH 
lui sovietic, a membrilor delegației Rea 
publîcii Populare Polone, care se află 
în U.R.S.S.

însoțit de mareșalul Moskalenko^ 
comandantul parăzii, mareșalul Mali-t 
novski, ministrul Apărării al U.R.S.Sj 
a trecut în revistă trupele care erau 
aliniate în Piața Roșie, precum și în 
piețele și străzile învecinate. După 
ce a felicitat pe ostași cu 
bătorii, ministrul Apărării 
tribuna Mausoleului și a 
vîntare adresată trupelor 
lor, tuturor oamenilor 
Uniunea Sovietică.

armate ale U.R.S.S.' 
membri ai corpului 
militari ai statelor

prilejul săr- 
s-a urcat ta 
rostit o cu- 
și oaspeți- 

muncii din

★ f
a urmat b 

a oamenilor 
durat peste

După parada militară 
grandioasă manifestație 
muncii moscoviți, care a 
două ore. Ea a prilejuit o reafirmare 
a unității de neclintit a Partidului șî 
poporului sovietic care pășește pe 
calea marilor victorii.

Mari . manifestări consacrate săr
bătoririi zilei de 7 Noiembrie, au avut 
loc în diferite țări ca: R. P. Chineză, 
R. P. Polonă, R. Cehoslovacă. R. O. 
Germană, R. P. Ungară, R. P. Bul
garia, R. P. Albania, R. P. Mongol11 
R. P. D. Coreeană, Finlanda, Inc 
Ceylon, R.A.U., Irak, Japonia, ArgeSi- 
tina etc.

Tur de orizont în fotbalul european
• Dubla performanță a echipei Spartak Moscova 

O Actualități din „Cupa
tige cu 3-2 și să-și 
de aur.

Iată configurațiaA căzut cortina peste ultima com
petiție fotbalistică oficială a a- 
cestui an din Uniunea Sovieti

că, campionatul U.R.S.S. De data a- 
ceasta tradiția a fost într-o oarecare 
măsură dezmințită: împotriva obișnuin
ței, campionatul a luat sfîrșit după ce 
fusese cunoscută echipa deținătoare a 
unui alt prețios trofeu, Cupa U.R.S.S.

La 8 noiembrie, 100.000 spectatori 
au venit pentru ultima oară, în acest 
an, în tribunele stadionului din Luj- 
niki. Meciul Spartak—Dinamo Kiev 
urma să decidă pe campioana țării. Să 
amintim ca înaintea acestei partide lo
cul I în clasament era deținut de Di
namo Moscova, cu uu punct avans 
față de Spartak, care pentru a-și ad
judeca titlul avea neapărat nevoie de 
victorie. Un meci nul ar fi adus o în
tîlnire de baraj Spartak-Dinamo, deoa
rece regulamentul campionatului din 
U.R.S.S. nu permite atribuirea locului 
I la golaveraj. Misiunea fotbaliștilor 
de Ia Spartak nu era deloc ușoară. Ad
versarii lor manifestaseră în ultimele 
jocuri o formă excelentă, învingînd cu 
5-0 reprezentativa orașului finlandez 
Tampere și cu 5-3 (in meci amical) pe 
Dinamo Moscova.

e Vorwârts Ser lin, campioană 
Campionilor Europeni"
adjudece medaliile

a R. D. Germana

finală a clasatnen-
tului:

1. Spartak Moscova 22 13 6 3
2. Dinamo Moscova 22 14 3 5
3. T.S.K.M.O. 22 9 9 4

4. Zenit Leningrad 22 9 8 5
5. Lokomotiv Moscova 22 9 6 7
6. Dinamo Kiev 22 7 8 7
7. Torpedo Moscova 22 7 8 7
8. Sahtior Stalino 22 9 3 10
9. Dinamo Tbilisi 22 8 3 11

10. Ar. Soviet. Kuib?. 22 6 6 10
11. Moldova Chișinău 22 3 9 10
12. Admiral Leningrad 22 3 0 19

55:28 32 
44:25 31
49:25 27 
41:32 26 
43:34 24
51:42
51:42
22:32
34:55 
23:29
25:47
22:63 6

22
22
21
19 
ia
15

reușeștema-In felul acesta, Spartak 
rea performanța de a cuceri atit cam
pionatul cit și Cupa U.R.S.S. Este 
o bmemeritată răsplată a eforturilor 
jucătorilor acestei echipe consacrate 
în fotbalul mondial.

De remarcat faptul că în întreaga 
istorie a campionatului U.R.S.S. titlul 
a fost împărțit între trei echipe: Spar
tak, Dinamo, T.S.K.M.O., care ocupă 
de altfel primele locuri și în actuala 
ediție.

Anul acesta, împreună cu tradițio
nalele medalii ale campionilor au fost 
decernate o serie de alte premii. Ast
fel, echipa Dinamo Moscova a primit 
premiul Comitetului Unional de Cul-

La 9 noiembrie s-a 
disputat la Wroclaw 

întâlnirea internațională 
de box dintre echipele selecțiomate 
ale R.P. Polone și R.P. Ungare. Pu- 
giliștii polonezi au obținut victoria cu 
•corul de 16—4.

• Palatul sparturilor din Buda
pesta a găzduit întîlnirea interrtațio- 
rală de box dintre echipele orașelor 
Budapesta șl Poznan. Echipa maghia
ră a obținut victoria cu scorul de 
J2—®

1,1 cont-nuarea tur- 
rUioAL neului pe care-1 în

treprinde în Franța 
echipa poloneză de fotbal L.K.S. Lodz 
a jucat duminică cu echipa Angers, 
din prima ligă a campionatului frjn- 
aez. Meciul a luat sfîrșit cu un re 
zultiit de egalitate: 2—2.

• Campionatul dA fotbal al R. Ce
hoslovace a continuat duminică cu 
desfășurarea a 4 întîlniri. Iată rezul
tatele înregistrate: Dinamo .lilina— 
Jednota Kosice I—0; Dukla Praga— 
Spartak Sokolovo 3—2; Spartak Trna 
va—Dinamo Praga 2—0: Dttkla Par- 
dubire — Ruda Hvezda Bratislava 
0—2

• Intr-un mec: internațional de fot
bal echina selecționată a orașului

BOX De peste hotare
Roma a învins cu 3—1 (1—0) echipa 
reprezentativă a orașului Hanovra 
(R.F. Germană).

• La 7 Noiembrie pe stadionul Vasil 
Lewski din Sofia a avut loc finala ce
lei de a 11-a ediții a, „Cupei Armatei 
Sovietice").

Pentru prima oară s-au calificat în 
finală două echipe din nrovincie, 
Spartak Plovdiv — Minior Dimitrovo, 
care în semifinale au reușit să elimine 
pe ȚDNA și respectiv Lewski. Cîști- 
gînd meciul cu 1—0 prin golul mar
cat de Dușev (mi-n. 62), Spartak Plov
div este noua 
lui trofeu.
A luai sfârșit 

țional al

deținătoare a prețiosu-

campionatul inlerna- 
R.P.F. Iugoslavia

ZAGREB 10 (Ager- 
. — Ul'ima zi a 

campionatelor inter- 
de tenis de masă de la 
fost marcată de o serie de 
surpriză. In semifinalele 
simplu bărbați jucătorul iu-

TENIS DE MASĂ preș).

naționale
Zagreb a 
rezultate 
pr bei de

(în meci amical) pe 
Luptînd cu ardoare 

extraordinară, Spartak a reușit să cîș- 
iură Fizică acordat formației cu cele 

Cinai multe victorii în campionat (14). 
goslav Harangozo l-a învins cu 3—0 5 Campionii țării au intrat în posesia 
pe campionul european Zoi ta n Berczik 
(R. P. Ungară), iar Vogrinc (R.P.F. 
Iugoslavia) l-a învins cu 3—1 pe Bu- 
bony (R.P. Ungară). Titlul de cam
pion a fost cucerit 
gător în finală cu 
Harangozo.

Proba 
gafă de 
care a 
11—21; 
campioana europeană Eva Koczian.

Victoria în proba de dublu 
a revenit perechii maghiare Mosoczi 
— Sido care a dispus cu 1 
cuplul Rowe — Leach (Anglia).

Intr-un meci amical echipa R.P.F. 
Iugoslavia a învins ai 8—4 naționala 
Suediei.

® La Lisabona s-a desfășurat recent J PPr„na e^apa de dumi-
dubla întîlnire internațională de tenis 
de masă dintre echipele selecționateCcec[af prinul] joc echipei M.T.K. în- 
ale ~ 
lin 
cu 
echipa elvețiană a cîștigat cu scorul^ „wnl; în timp'ce Ujpesti Dozsa, cu o 
de 3—0. formație tînără, amenință primele

,.Cupei Grigorii Fedotov" (unul dintre 
cei mai populari fotbaliști sovietici) 
mareînd ccl mai marc număr de go
luri (55). Premiul ziarului ,,Trud“ (a- 
cordat celui mai eficace atacant) a re
venit extremului stînga al formației 
Spartak, A. Iliin, care a înscris 18 go- 
luri. Principalii săi concurenți Gusa- 

femei_ a fost cîști- jrov și Ivanov (Torpedo) au marcat 
cite 15 goluri.

Campionatul din acest an s-a ridicat 
la un nivel tehnic. superior abundîrid 
în meciuri de bună valoare. După o 
scurtă vacanță fotbaliștii sovietici vor 

mixt}relua pregătirile în vederea viitorului 
■S sezon.

n o a r Dînă ’a term,narea birului cam- 
° 2 de % pionalultii maghiar au mai ră
ii J ■ ma‘s patru etape. E greu de Spus

|Cine vâ deține locul întîi. De Ia etapă 
la etapă primul loc în clasament și 
.forma echipelor se schimbă ceea ce 
dovedește inconstanța formațiilor din

de Vogrinc învin-
3—1 în fața lui

de simplu
Livia Mosoczi (R.P. Ungară) 
întrecut-o cu 3—2 (21—1.3 

21 — 11; 6—21; 21 — 12) pe

nică, de pildă, Vasas care a terminat 
da ega'itate 1 — 1 cu Salgotarfan a

Portugaliei și Elveției. La mascu- îvingătoare cu 3—2 în fața lui Csepei. 
echipa gazdă a obținut victoria «Continuînd seria înfrîngerilor, Honved 

0 J (a pierdut duminică la Szombathelyiscorul de 5-2. In meciul feminin a trecut ne |ofyl g claJ

locuri ocupate 
Campionatul 

apropie 
doar citeva 

pînă va lua sfîrșit campionatul pe 
anul în curs. Invingînd duminică pe 
Motor Jena, formația berlineză Vor-, 
wărts a devenit campioana R. D. Ger
mane. Pe locurile următoare se află 
tînăra echipă promovată în liga su
perioară Motor Jena și Aktivist 
Brieske Senftenberg. De remarcat că 
Wismut care are o comportare mer<-i 
terie în Cupa Campionilor Europeni, 
ocupă deocamdată un loc în partea - 
doua a clasairienltrui.

Cupa campionilor Europ-eAț 
competiție care și-a cîștigat un 
real prestigiu în fotbalul con

tinental, se află acum în centrul afeti-i 
{iei iubitorilor de fotbal. Deocamdată, 
în optimile de finală s-au jucat prea 
puține meciuri pentru a se putea face 
o apreciere mai exactă asupra echi
pelor care se vor califica în sferturile 
de finală.

Prin prisma rezultatelor de pîni 
acum trebuie să remarcăm comporta
rea meritorie a echipei ȚDNA Soția, 
care a fost învinsă la limită la Ma
drid și are toate șansele să recupereze 
diferența la Sofia. Wismut Karl Man 
Stadt, care a terminat la egalitate ct 
IFK la Gotteborg, poate învinge li 
Aue și obține calificarea.

In rest, pentru a se califica, Dukh 
Praga trebuie să învingă la tre: gr> 
hiri (pe Wiener Sport Klub) iar Spor 
ting Lisabona la două goluri (p< 
Standard Liege). Cu aceeași diferențl 
va trebui să învingă M.T.K. pe Younț 
Boys.

Ce'elalte meciuri din optimi nu s-at 
desfășurat încă. Ele vor avea loc pîni 
la 30 noiembrie: Real Madrid—Be- 
siktas Istanbul, Reims—Palousșer. 
Helsinki, Wotverhampton Wanderers— 
Schalke 04 Gelsenkirchen. Echipeh 
Real Madrid și Reims sînt favorite îi 
aceste partide în timp ce jocul dintr 
Wolverhampton și Schalke se anunț

de M.T.K. și Vasas. 
R. D. Germane se 
de sfîrșit. Mai sînt 

meciuri restante

Wolverhampton și Schalke se 
mai echilibrat.

M. eciurile internaționale
și oficiale suscită și ele 
teres deosebit. Partide 

ia : Grecia— Franț
și Italia'—Cehcslova

doar don

amical 
un in 

bfi jia’i
sînt 
(Cupa Europei) .
cia (Cupa dr. Jozsef Gerb), în schiml 
sînt mai multe meciuri amicale 
mîine. la Berlin, R. F. Gc-rmană- 
Austria ; R. P. Unpară—Belgia îl 
23 noiembrie) ; Anglia—Tara Galilc 
(26 noiembrie) ; Turcia—Bulgaria (1 
7 decembrie) și R. F. Germană—Bu' 
garia, Spania—Austria (la 21 dt 
cembrie).
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