
PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNlYI-VA 1

care, ală- 
complexu- 
din com- 
sistemului

a creat un 
muncitoarelor 
venit în nu
de sport. O

o largă partici- 
Cu sprijinul lor, 
complex sportiv 
curînd.

ANUL XIII-—Nr, 3305 ★ Joi 13 noiembrie 1958 ★

noastră așteaptă 
regulament al 

Pentru aceasta,

'O reran cri Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R. P. Remind

4 pagini 25 bani

Experimentarea noilor norme
ale complexului G. M. A. în orașul București

In întreaga țară, în centrele de 
regiuni, ca și în Capitală, au fost 
alcătuite numeroase comisii pentru 
studierea și experimentarea noilor 
norme GMA.

Care este explicația necesității mo
dificării regtfbmeirtului compfextilui 
GMA ?

Firește, cei mai în măsură să răs
pundă acestei întrebări sînt tinerii, 
participanții la conctws urile pentru 
obținerea insignei GMA, acei care 
uneori au întîmpinat dificultăți în 
desfășurarea probeior. Iată care sînt, 
pe scurt, neajunsurile vechiului regu
lament : nu peste tot existau con
diții bune pentru trecerea normelor 
GMA; multe din haremurile fixate 
nu erau realizabile, nefiind stabilite 
după un studiu amănunțit. Spre deo
sebire de cel actual, viitorul regu- 

GMA preco- 
atractive care

lament al complexului 
nizcază probe cit mai 
să posti fi trecute de cit mai mulți 

ieri și vîrsfnici.
Noile norme GMA — cum ne spu

nea deunăzi tov. Ștefan Dumitrescu, 
președintele comisiei de studiere a 
normelor experimentale în Capitală, 
sînt mai ușor de realizat decît cele 
vechi. Ele sînt mai accesibile și pot 
fi îndeplinite mai ușor. Principalele 
propuneri de modificări ale actualu
lui regulament GMA au fost făcute 
la atletism. Alergările combinate

(fosta cursă cu obstacole GMA), 
alergările de viteză, crosurile, sări
turile în lungime și înălțime, arun. 
carea la țintă cu mingea de oină și 
altele sînt probe atractive 
furi de celelalte probe ale 
lui, vor face cu adevărat 
plexul sportiv GMA, baza 
nostru de educație fizică.

Cum se desfășoară experimentarea 
noilor norme ale complexului GMA 
în Capitală ?

în multe întreprinderi această 
acțiune se desfășoară cu succes, mo
bilizarea tineretului pentru participa
rea la experimentarea normelor con
stituind problema nr. 1 a colective
lor sportive respective. Am vizitat 
zilele trecute întreprinderea „7 No
iembrie" și am constatat un viu in
teres nu numai din partea sportivi
lor, dar și a conducerii acestei mari 
întreprinderi. Acțiunea de mobilizare 
a muncitorilor pentru experimentarea 
noilor norme GMA este condusă aci

de însuși directorul întreprinderii, tov. 
I. Fekete. Acest lucru 

viu interes în rîndurile 
care, la ora fixată, au 
măr mare la terenul 
atenție deosebită se acordă acestei 
acțiuni și la școlile medii nr. 3 și 4, 
unde profesorii de educație fizică ex
perimentează zilnic cu elevii elemen
tele care compun noile norme GMA.

★
Tinerii din patria 

cu nerăbdare noul 
complexului GMA. 
colectivele sportive din întreprinderile 
și școlile fixate pentru studierea și 
experimentarea noilor norme GMA 
au datoria să sprijine pe toate căile 
acțiunea, asigurind 
pare a tineretului, 

regulamentul noului 
GMA va apare mai
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Cabana „Mălăiesti“ așezată în valea ca același nume este foarte des 
vizitată de turiștii din întreaga țară. De aici pornesc nume roase poteci 
care urcă spre vîrful „OtnuF, spre „Pichetul Roșu* și „Diham .

Acțiuni turistice 
în 

iui 7
cinstea 
Noiembrie

In cinstea 
din București 
sanfa acțiuni 
mai frumoase.

Astfel, 18 echipe au luat startul la un in
teresant concurs de orientare turistica de 

'Iul II, ce a avut loc în jurul oralului 
ini. Concursul a cerut din partea nume

roșilor participant nu numai o buna pre
gătire fizică, dar și una la fel de bund în 
ceea ce privește orientarea. Deși lungimea 
traseului (Căminul Alpin - Munticelul - Poia
na Coștitei - confluența Văii Cerbului cu 
Valea Comorilor-Gura Diham, în jurul a 8 
km.) și diferența de nivel (500-600 m.), au 
supus fa grea încercare pe concurenți, nici- 
una din cele 18 echipe nu a abandonat.

Cupa transmisibila „7 Noiembrie" a reve
nit echipei D.G.S. BUCUREȘTI, alcătuita din 
Ai. Dolmescu, B. Bîrsan și F. Vasilescu, caro, 
obtinînd 680 puncte (dintr-un punctaj maxim 
de 725 p.) s-a clasat pe primul ioc. In con
tinuare : *2. Flamura Roșie București 622 p.; 
X Titanii București 619 p.; 4. M.I.P.C. Bucu
rești 607 p.j 5. „Răscoala din 1907", 607 p. 
etc. Deși la egalitate de puncte cu „Răs
coala din 1907", echipa M.I.P.C. s-a clasat 
pe locul IV pentru că a obținut un punctaj 
mai bun la proba de orientare. In afară de 
acesf trofeu, cercul turistic do la Viscofil a 
oferit o cupă pentru cea mai tînără echipă 
participantă la concurs. Cupa a revenit for
mației Energia Sibiu.

Turiștii din Capitală au mai participa/ la 
O întîlnire în sita, pornind din 5 locuri și 
anume : Cabana Gîrbovă, Poiana Secuilor, 
Gura Dihamului, Căminul Alpin și Poiana 
Izvoarelor.

zilei . ___ r ___
au luat parte la cîteva intere- 
soldate cu rezultate dintre cele

de 7 Noiembrie, turiștii

La numai cîteva luni de la înfiin
țare, colectivul sportiv „Predealul" a 
reușit să atragă pe terenul de sport 
numeroși oameni ai muncii. De curînd, 
consiliul colectivului a pornit o nouă 
și frumoasă acțiune, de data aceasta, 
pentru popularizarea schiului în rindul 
copiilor între 4 și 15 ani. Cu acest 
prilej 60 de copii s-au înscris la cen
trul de antrenament condus de instruc
torii Gh. Alexandrescu și .Miron Alălu- 
șeî, care au și început să predea pri
mele noțiuni din tehnica schiului. In 
prezent este în curs de amenajare o 
trambulină pe pirtia Clăbucetulid pe 
care, la căderea zăpezii, se vor or
ganiza primele concursuri rezervate 
copiilor. (Victor Zbarcea — coresp.).

★
In orașul Cîmpina s-au desfășurat 

o serie de intilniri intre sportivii din 
Ploeșii, Teleajen, Cimpina și Cimpu- 
lung-Muscel. La concursul de atletism 
au participat 51 de tineri și tinere, la 
ciclocros s-au întrecut 21 de cicliști, 
iar gala de box dintre. Energia Cîm
pina și selecționata orașului Cimpu- 
lung-Muscel a fost cîștigată de lo
calnici cu scorul de 9—5. (C. Vîrjo- 
ghe-coresp.)

Pe stadionul din Buzău a avut loc i 
un reușit concurs de atletism în ca- “ 
drul căruia și-au disputat întîietatea pes
te 100 de băieți și fete din raioanele R. 
Sărat, Pogoanele, Cislău și Mizil. Un 
rezultat promițător a realizat Gică 
Tudorie (oraș Buzău) care a parcurs 
100 m. în 11,2 sec.

★
In raionul și orașul Reșița, Spar- 

tachiada jetelor organizată în regiu
nea Timișoara, a constituit un bun 
mijloc de angrenare a elementului fe
minin in practicarea sportului. Colec
tivele din raion au mobilizat la între
cerile primei etape 352 de sportive 
iar la Reșița peste 600 de femei s-au 
întrecut in etapa orășenească. Recent, 
250 de concurente din Reșița califi
cate in faza a doua a acestei compe
tiții, și-au desermvd reprezentantele 
în etapa superioară a Spariachiadei. 
Iui notei locul I a fost ocupat de co
lectivul sportiv Banatul, la handbal 
a ieșit învingătoare școala germană, 
la gimnastică și-au impus din nou 
superioritatea sportivele de la colecti
vul Banatul, iar probele de atletism 
au fost ciștigale de Helga Mayer, 
H. Sehraiber și Maria Anita. (Gh. Do- 
brescu coresp.)

Luptă strînsă în finala 
campionatului republican de șal

Nici unul din cei 20 de participanți 
nu a reușit să obțină 2 puncte în run
dele a IX și a X-a, care marcau ju
mătatea turneului. Tensiunea deose
bită a luptei, diferențele minime de 
punctaj, faptul că o singură pairtidă 
cîștigată sau pierdută te poate urca 
sau coborî cu multe locuri în clasa
ment aii tăcut ca în aceste două zile 
Jocul să se desfășoare sub semnul 
unei evidente nervozități. Am asis
tat, e drept, la numeroase partide 
de luptă dar și la greșeli pe care 
le creează inevitabil o asemenea am
bianță. Breazu, de pildă, după ce 
l-a dominat pe Partos a făcut o gravă 
inexactitate și a pierdut. Semne vă
dite de oboseală dau Negrea și Ga
vrilă. Acesta din urmă, după excelen
ta partidă cîștigată la Gunsberger, a 
suferit două infringed consecutive, în

Meci pasionant la Giulești

C. C. A. a învins Rapid cu 3-2 (2-0)
Rar ani asistat la un meci 

bogat în situații neprevăzute 
aceasta, susceptibil de orice 
final! In cele din urmă, după 
care vor rămine multă vreme 
tea spectatorilor, întîlriirea s-a 
— respectînd într-un fel "și

atit de 
și, prin 
rezultat 
peripeții 
în min- 
uicheiat 
o veche

O nouă acțiune la poarta lui Toma și o nouă intervenție cu succes a 
acestuia. Portarul echipei C.C.A. prinde cu siguranță balonul, urmărit de 
Olarii. (C.C.A. — Rapid 3-2) .(Foto: D. Rotaru).

tradiție — cu victoria la limită a e- 
chipeț C.C.A.: 3-2 (2-0). Dar tot atît 
de bine, partida putea fi cîștigată și 
de Rapid, care a avut suficiente Oca
zii pentru aceasta și, în plus, a bene
ficiat și de un concurs favorabil de 
împrejurări. Intr-adevăr, din minutul 
35, prin eliminarea lui Zavoda I, echi
pa C.C.A. a trebuit să susțină lupta în 
10 oameni împotriva unui adversar 
care accelera ritmul și forța rezultatul, 
în ciuda faptului că scorul ajunsese la 
un moment dat la 3-0 pentru C.C.A.

Pînă la fluierul final Rapid n-a reu
șit însă, decît să reducă la minimum 
diferența de scor, aceasta intr-un su
prem efort și în cadrul unui final pal
pitant, în care fiecare minut părea o 
veșnicie pentru jucătorii de la C.C.A. 
— care se apărau din răsputeri — iar 
pentru feroviari se scurgea cu iuțea
la unei clipe.

Ceea ce a hotărit soarta partidei a 
fost maturitatea, experiența și calmul 
jucătorilor militari. Aceste calități i-au 
ajutat pe cei de la C.C.A. să-și pună 
în valoare {posibilitățile lor tehnice și 
tactice recunoscute și printr-un joc or
ganizat, metodic, să depășească mo
mentele de mare dificultate de la înce
putul și sfîrșitul meciului. In primele 
10 minute, de pildă, au fost cîteva 
faze critice la poarta lui Toma, dar 
ele au trecut fără urmări pe tabela de

afișaj, pe de o parte pentru că înain
tașii feroviari au fost neinspirați în 
momentele decisive, iar pe de altă 
parte pentru că apărarea echipei C.C.A. 
a intervenit cu luciditate, evitînd go
luri sigure. Parcă simțim și acum e- 
moțiile pe care ni le-a dat acel început 
dezlănțuit al Rapidului, care în min. 3 
a avut în față poarta părăsită de Toma. 
Și totuși mingea n-a intrat în plasă!... 
Șutul Iui Ene (e drept, cam încet), a 
fost deviat în corner de Staicu, în ulti
mă instanță.

La jocul avîntat — dar ineficace — 
al ceferiștilor, echipa C.C.A. a răspuns 
cu acțiuni închegate, în care militarii 
s-au căutat și s-au găsit mai întot
deauna. Marii animatori au fost Jenei 
și Bone în apărare și mai ales Alexan- 
drescu, în atac. Datorită în special a-, 
cestor jucători, care au organizat, au 
calmat și au dat eficacitate jocului în
tregii echipe, C.C.A. nu numai că a 
rezistat iureșului adversarilor, dar. , a 
și marcat. Irt două minute M3 și 14) 
apărarea Rapidului a fost silită să ce
deze. Prima oară, la un șut splendid, 
„cu boltă", al lui Alexandrescu, care 
primise pasa de la Tătarii și a reluat 
direct. A doua oară, după o cursă pe

PETRE GATU
ION MĂLIN

urma unor greșeli făcute în mijloc <1 
partidă. Foarte agitată a fost mia di 
întîlmrila „cheie" ale rundei a IX 
Ciooîitea—Troianescu. Și aici balaiîț 
avantajului a oscilat de mai mull 
ori, ramînînd în cele din urmă inel 
nată de partea albelor. Dar realizare 
practică a superiorității materialo esi 
încă foarte dificilă.

Foarte constant (și prudent) cont 
nuă să joace Radovici. De altfel, , 
și cu Reielier rătnîn pînă acum sd 
gurii participant neînvinși aî finale 
Ultimul a cîștigat ieri dimineață 
foarte bună partidă la Negrea. C 
mult aplomb a condus Soos alacu 
în întîlnirea cu Mititelu pe care 1 
surprins cu o inovație teoretică, obț 
uîud o victorie rapidă și spectacuioi 
să. In clasament situația se mențin 
neclară.

Iată rezultatele tehnice: Runda 
IX-a: Partos—Breazu 1—0, Gavrilă- 
Radovici 0—1, Pavlov—Gunsbergr
0—1, Mititelu—Bozdoghină, Alexac 
drescu—Soos, Szabo — Negrea, V<* 
culescu — Botez, Moisini — Rădi 
lescu remize. Partidele Ciociltea - 
Troianescu și Reicher — Bălanei s-a 
întrerupt. Runda a X-a: Soos—Mit 
telu 1—0, Negrea — Reicher 0—I 
Bălanei — Gavrilă 1—0. Radovici - 
Pavlov, Radulescu — Rotez, Gtins 
bergar 
Partos 
Szabo, 
Moisini

— Voiculescu, Bozdoghină — 
remize. Partidele: Breazu - 
Troianescu — Alexamlresou $

— Ciocîltea s-au întrerupt 
(Continuare în pag. 2)
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15 noiembrie începe ETAPA

PREGĂTIRE a Spariachiadei
■ I

iarnă a tineretului. Acordați

toată atenția primei etape a acestei

mari competifu sportive. 1 decem-

brie, ziua începerii concursurilor,

} să vă găsească gata de start!



Se apropie sezonul de schi... Cum s-a „desfășurat" ștafeta
Pentru unii, sezonul de schi începe 

puțul timp după căderea zăpezii, cînd 
pantele sînt acoperite cil mi strat de 
omăt suficient de gros pentru a per
mite coborîrile vertiginoase. Pentru 
schiorii fruntași însă, activitatea nu 
încetează în nici un moment. Vara, 
tu își mențin pregătirea lizică, iar 
toamna încep lucrul serios pe „uscat", 
care este foarte important pentru corec
tarea unor elemente de tehnică și pen
tru dezvoltarea calităților fizice, lot 
astfel, Federația Roniină de Schi- 
bob nu a avut un moment de odiiină 
și imediat după disputarea ultimului 
concurs din primăvară a trecut la 
organizarea activității pentru noul se
zon. Și trebuie să știți că în 1959 
schiul va avea o activitate intensă. 
In afara Spartachiadei internaționale 
a armatelor frățești, care va fi cea 
mai importantă competiție internațio
nală de iarnă a anului, a Cupei Ti
neretului (de asemenea concurs inter
național), a campionatelor republicane 
de seniori și juniori și a celorlalte 
concursuri rezervate schiorilor frun
tași, în iarna care se apropie federa
ția va porni o campanie masivă pen
tru dezvoltarea acestui sport în rîn
durile copiilor și tineretului. Tocmai 
despre această campanie ne vom o- 
cupa în rîndurile de mai jos.

In 20 orașe de munte...
...vor fi organizate centre pentru 

învățarea schiului de către copii și 
tineret. Plenara F. R. Schi-bob, ana- 
Iizînd activitatea de masă, a hotărîț 
sâ organizeze o mare acțiune 
popularizare a schiului în cele 
importante localități de munte. La 
Lupeni, Lonea, Sighet, Orașul Sta
lin, Predeal, Rîșnov, Bran, Fundata, 
^Victoria, Rășinari, Cîmpuțung Mus-

de 
mai

NOTE CRITICE

De ce atîta ineficacitate
în meciurile de rugbi?

Urmărind ultimele partide din cam
pionatul de rugbi (dintre care unele 
s.au disputat în cuplaj cu meciuri 
le fotbal, în fața a zeci de mii de 
spectatori), iubitorii sportului cu ba- 
onul oval au fost în generai deza
măgiți. Adesea, în tribune, auzeam 
:uvinte care sunau cam în acest fel: 
,De ! Așa se termină la noi partidele 
ie rugbi -dintre echipele fruntașe. Un 
scor alb sau în cel măi fericit caz 
ina din echipe transformă, în cele 
lin urmă, o lovitură de pedeapsă : 
1—0 și atît ! “.

Dacă verificăm aceste afirmații și 
ie aruncăm privirile pe caietul In 
:are am notat rezultatele acestui 
:ampionat, vom vedea că lucrurile 
:a«n așa stau, ceea ce ne-a și de
terminat să scriem rîndurile de mai 
os. Să ne amintim de recenta par- 
idă de pe stadionul „23 August" 
lintre fruntașa clasamentului. C.F.R.- 
Grivița Roșie și C.C.A., terminată cu 
corul de 0—0 sau de meciul din 
ăptămîna următoare dintre C.C.A. 
I Dinamo (3—0 pentru Dinamo, din- 
r o lovitură dc picior căzută), sau 
ie meciul din tur dintre aceleași 
schipe (3—0, lovitură de pedeapsă în 
Savoarea lui Dinamo) sau, în sfîrșit, 
ie jocurile Dinamo—Constructorul 
(3—0 în tur, 3—3 în retur). Și exem
plele de acest fel sînt încă numeroase 
xiii.ru că exact aceeași situație o 
iim și în partidele dintre echipele 
Muțin cunoscute.

Am fi nedrepți, desigur, dacă 
m spune însă că au existat și 
epții (cea mai interesantă partidă 
lind aceea dintre C.C.A.—Progresul : 
4—8 — la 6 aprilie), dar oricum, 
«xcepiii care nu fac decît... să con- 
irme regula ca la noi se joacă în- 
his, exclusiv pentru rezultat, și că 
le multe ori partidele sînt decise prin 
avlturi de picior „fericite".

Ce se mai desprinde din aceste 
coruri ridicol de mici pentru niște 
ocuri de rugbi ? O exasperantă ine- 
leacitatc a liniilor de treisferturi (în 
pecial) și incapacitatea dc a depăși 
act ic o echipă intrată pe teren în 
copul exclusiv de a se apăra. Sînt 
arențe care trebuie să ne dea serios 
le gîndit și asupra cărora antrenorii 
u datoria să reflecteze cu spirit de 
ăspttndere. Să.și aducă aminte că 
nartile echipe 
lunci cînd joacă 
hid jocul, 
(coruri, ci, 
mite puncte, rezultatul a numeroase 
«cercări.
Noi avem elemente de mare talent 

<1 rugbi. Ele așteaptă doar o îndru- 
nare corespunzătoare spre un rugbi 
nodern, bazat pe ofensivă. Acesta, 
sie imperativul momentului. Să spe- 
ăm că măcar meciurile ultimei etape 
și, mai cu seamă, jocul Constructo
ri—C.F.R.-Grivița Roșie) vor dovedi 
apacitatea ofensivă a echipelor noa- 
ire și posibilitățile reale ale jucă
rilor noștri în practicarea adevăra- 
ilui rugbi. (D.C.) 

gă- 
tnai

nu 
ex-

străine, chiar 
intre ele, nu 

nu realizează asemenea 
dimpotrivă, marchează

a- 
în-

MasNS campanie de 
popularizare a schiului 

în rîndurile copiilor 
și tineretului

cel, Abrud, Cîmpeni, Sinaia, Bușteni, 
Aztiga, Teșila, Bicaz, Valea Strînibă 
și Cîmpulung Moldovenesc, vor fi în
ființate centre conduse de către 
antrenor și unul sau 
calificați. Centrele vor 
15 decembrie 1958 și 
și vor fi dotate de F.
900 perechi de schiuri 
pii), bețe, bocanci, ghete de 
ceară etc. La centre pot 
copii și tineri între 8—16 ani, 
vor face antrenamente în două 
rii, de trei ori pe săptămînă. La în
cheierea cursurilor va avea loc un 
mare concurs, la care vor participa 
200 de copii și tineri, reprezentând 
cele 20 de centre. Precizăm că în a- 
ceastă importantă acțiune', F. R. Schi- 
bob va li sprijinită de comisiile re
gionale respective. In plus, comisiile 
regionale vor înființa și ele astfel de 
centre, bineînțeles în alte localități. 
Nu putem omite faptul că s-a prevă
zut iiîtens.ifiCfarea activității celor 
trei școli sportive ale IT.C-F.S. de la 
Gheorghieni (antrenor I. Butiurcă), 
Baia Mare (antrenor I. Covaci) și Va
tra Dornei (antrenor Dragoș Burghe- 
lea), care și ele au ca obiectiv popu

un 
doi instructori 
funcționa între 
15 martie 1959 
R. Schi-bob cu 

(500 pentru co- 
forid, 

participa 
care 

se-

Din activitatea cluburilor sportive
cadrul clubului sportiv „Pe- 
Ploești activează 10 secții pe 
de sport: fotbal, handbal, po-

• In 
trolul" 
ramură

rugbi, scrimă, șah, baschet, vo- 
tir și atletism. O activitate sus

ținută se desfășoară în direcția 
cruțării 
acum 
membri 
pînă la 
1.000.

. re.“ 
de membri susținători. Pînă 
clubul are aproape 500 de 
susținători și s-a angajat ca 
sfîr.șitul anului să recruteze

• O vie activitate în direcția recru
tării de noi. membri susținători desfă
șoară și Clubul Muncitoresc Studen
țesc Iași. Din planul care prevede să 
se realizeze 5.000 membri susținători, 
s-a realizat aproximativ 150 la sută.

Activitatea secțiilor este îndrumată 
și supravegheată de consiliul clubu
lui prin membrii săi care fac parte 
din birourile secțiilor. Astfel se asi
gură o permanentă legătură între 
conducerea Clubului și secțiile sale pe 
ramură de sport.

• Clubul sportiv școlar din Orașul 
Stalin, înființat cu o lună în urmă, 
își desfășoară activitatea în 7 secții : 
atletism (30 băieți, 20 fete și 44

Cîteva probleme importante 
ale aeromodelismului nostru

Spdrturile aviatice constituie un 
punct dc atracție pentru tineretul nos
tru. ‘ Spre aeromodelism, spre școlile 
de zbor cu motor și zbor fără motor, 
spre parașutism, se îndreaptă azi mit 
și mii de tineri. Dintre sporturile avia
tice, fără îndoială că aeromodelisttml 
este acela care și-a făcut cei măi
rnuțji prieteni. O . simplă vizită pe i.t niodeljșții dș. 
certurile de aeromodele de la Palatele ;>e degete.' *
Pionierilor ue edifică asupra pasiunii 
cu care este. îmbrățișată această ra- 
mură a aviației. \ ... < ,

Care este valoarea actuală a aero- 
modelismului roraînesc?

E cunoscut, faptul că sporturile a- 
viatice — și jlrește și aeromodelismul 
~ s-au dezvoltat s miilor in ultimii ani, 
Pentru prima oară,’anul trecut, tiu 
aeromodeiist rotiiîn a cucerit uit titlu 
de campion european (Anania Moldo- 
veanu, la Moscova) iar recent, cu pri
lejul Competiției europene de moiomo- 
dele, reprezentanții -nostru Otto Hinlz 
a ocupat locul 11 în clasamentul ge
neral individual, la o diferență toarte 
mică de puncte de actualul campion 
european Evghenie (U.R.S.S.)..
Același loc l-a ocupat ș’i echipa Ă a 
R. P. Romîtie în clasamentul pe țări.

Aceste rezultate dovedesc că aero- 
modeliștii romini reprezintă o valoare 
pe plan european, că sportivi Ctuioscuți 
ca Anania Moldoveanii, Oii o Hinlz, 
Ion Georgescu, Ștefan lienedek, Ștefan 
Purice, Andrei Georgescu, Victor Gaba 
ș a. pot face față cu slices în coriipetiții 
internaționale dc preșt giu. Se pune 
însă întrebarea : poate satisface acest,. 
mănunchi de constructori cerințele ma
jore pe care le reclamă dezvoltarea in 
ansamblu a aeromodelismului nostru? 
Fără îndoială că nu !

Există mai multe cauze care au 
Irînat ridicarea acestui sport pe o 
treaptă gi nțaj înalță. Socotim că ny

copii-

Minis-

loca-

larizarea schiului în rîndurile 
lor și tineretului.

Un sprijin deosebit...
...va acorda acestei campanii 

terul învățământului și Culturii. 
Deocamdată, a înființat în 
litățile Reșița, Petroșani, Predeal, 
Sinaia, Vatra 'Dornei, și Piatra Neamț 
cîte o școală cu secție de schi, care 
și-au început activitatea (prin pregă
tire atletică) de la 15 septembrie. 
Tot M.I.C. va organiza campionatul 
republican școlar și o tabără cu peste 
150 de elevi, care se vor pregăti în
tr-o localitate de munte în timpul va
canței de iarnă. In vacanța de primă
vară (luna aprilie),_ elevii vor par
ticipa la' o tabără organizată de F.R. 
Schi-bob și la un concurs cu carac
ter republican, inițiat tot dc federa
ție.

Firește, în cadrul acestei importante 
campanii, un rol însemnat îl va juca 
și Spartachiada de iarnă a tineretului, 
care, ca în fiecare an, va angrena un 
număr mare de tineri în. practicarea 
organizată a schiului.

Nu putem încheia aceste rînduri 
fără a aminti că în afara acțiunilor 
arătate mai sus, cluburile și colecti

vele sportive sînt și ele datoare să 
acorde un și mai mare interes orga
nizării unor centre pentru copii și ti
neret. Numai prin efortul comun al 
tuturor organelor care urmăresc dez
voltarea schiului, campania din a- 
propiatul sezon va avea succesul pe 
care-1 dorim cu toții.

D. STANCULESCU

copii), baschet (20 băieți, 20 fete), 
gimnastică (25 băieți, 25 fete), hand
ball (20 băieți, 20 fete), schi (20 bă
ieți, 20 fete și 30 copii), șah (15 fete 
și 15 copii) și volei (20 băieți și 20 
fete).

• Clubul sportiv „Voința" Sibiu a- 
cordă o deosebită importanță creșterii 
tinerelor cadre. Astfel a fost, organi- 

handbal juniori în 
activează 17 tineri și a fost

zată echipa de 
care < " 
creată o echipă de rezervă în cadrul 
secției de volei în care vor activa 
numai elemente tinere. In general, 
consiliul clubului a trasat sarcini pre
cise fietaărei secții pentru creșterea 
tinerelor cadre.

• O bună activitate se desfășoară 
în secția de ciclism a clubului spor
tiv „Olimpia" Orașul Stalin. Sub 
conducerea antrenorului Martie Ște- 
fănescu se antrenează 8 alergători 
și 4 alergătoare. Recent, reprezenta
tiva de ciclocros, a clubului a parti
cipat ia „Cupa F.R.C." desfășurată 
în Capitală și a obținut rezultate 
remarcabil®.

se poate vorbi despre o dezvoltare can
titativă și calitativă a aeromodelisniu- 
•ui nostru, atîta timp cît el constituie 
un „bun" al unui număr restrîns de 
constructori. Faptul că pînă acum nu 
s-a luptat pentru consacrarea. ca sport 
de masă, a acestei ramuri aviatice, a 
dus la prezenta situație în care aero- 
niodtiliglii dc valoare pot fi numărați

O altă cauză la fel de importanță 
cari țitîe în loc dezvoltarea, aerqinode- 

; lismliliti 'nosVu ' A constituie lipsa de 
experiență internațională a aeroniode- 
liștilor. Sportivii noștri participă fn ge
neral la un număr mic de întîlniri in
ternaționale.

Pentru dezvoltarea liniiormă, siste
matică a aeromodelismului ar ii bine 
ca în toate centrele din țară să existe 
cercuri de aeromodele dotate cu tot 
ceea ce e necesar. In prezent, în atara 
unor cercuri cu tradiție la Timișoara 
Cluj, Tg. Mureș, în multe localități 
cercurile de aeromodele, lipsite de apor
tul unor, instructori caliticați își duc 
ex'stența de azi. pe mîine iar altele, ca 
cele de Ia Pitești sau București (cercul 
de aeromodele de la P.T.T.) s-au și 
desființat 1 In Capitală singurul cerc 
care are o activitate serioasă este acela 
de la Complexul Grivița Roșie care a 
atras numeroși muncitori, și elevi ai 
școlilor profesionale C.F.R. O măsură 
foarte utilă, și care ar da roade rapide, 
ar fi ' ' ' ' 
școli, 
tența 
lingă 
medie, pe lîngă faptul că ar 
elevi în însușirea științelor practice, ar 
ridica și depista pe viitorii aeromode- 
liști de frunte ai țării.

In slîrșit, ridicarea nivelului tehnic 
al construcțiilor de aeromodele — tapt 
care ar presupune o conduită-direc- 
Uvă £e care ș-o dea Centrul expert-

introducerea aeromodelismului în 
în cadrul politehnizării. Exis- 
tmui cerc de aeromodele pe 

fiecare școală elementară sau 
ajtțt'a pe

București—Urziceni

I“girnorganizatori, dar să nu ne ajungă din urmi

„Vulcan", al uzi- 
și-a luat angaja-

sportiv
Țze-dun
organizeze în ziua de 2 
ștafetă combinată de marș 

București—Urziceni. Regula-

zinteți • concurenți ? 
Nu t Sintem 

concurența.
Colectivul 

nelor Mao 
mentul să 
noiembrie o 
și cros 
mentul a fost prelucrat în fața repre
zentanților cluburilor și colectivelor 
sportive, competiția a fost din timp 
anunțată prin presă. Totul părea că 
merge strună... Iată însă că IN AJU
NUL întrecerii, adică sîinbătă 1 no
iembrie la ora 13, președintele colecti
vului sportiv P.T.T., D. Chiose, cerînd 
ultimele lămuriri de la președintele co
lectivului sportiv organizator, tov. 
Munteanu, află cu mare surprindere 
că... ȘTAFETA NU VA MAI AVEA 
LOC. Motivul ? „Nu avem o mașină

Campionatul republican de șah
{Urmare din pag. 1)

Partide întrerupte: Radulescu — Pav
lov 1—0, Alexandrescu.— Breazu l—0, 
Mițitelu — Negrea 1—0, Partos •— 
Bălanei 0—1. Radulescu — Voiculescu 
1—0, Bălanei — Sza-bo remiză. Par
tida Negrea -— Partos s-a întrerupt 
a doua oară. Clasamentul după zece 
runde: 1—2. Bălanei (1), Radovici 
6 p.; 3—8. Alexandrescu (i), Reicher
(1) , Soos, Mititelu, Giinsberger, Ra
dulescu 5'/2 p.; 9—10. Bozdoghină, 
Voiculescu 5 p.; 11—14. Troianescu,
(2) , Szabo (1), Gavrila, Botez 4% 
p.; 15—16. Ciocîltea (2), Negrea (1) 
4 p.; 17—19. Breazu (1), Partos (1), 
Pavlov 3'/2 p.; 20. Moisini (1) 2*/2 p.

mental de aeromodele, ca și înființarea 
unui magazin care să desfacă diverse 
materiale, începînd de la foiță și pla
caje și terpiinînd cu motorașe meca
nice — toate acestea ar contribui într-o 
măsură apreciabilă la dezvoltarea ăe- 
roniodelismului din țara noastră.

Fără îndoială, nu avem pretenția că 
în aceste rînduri am tăcut o analiză 
profundă a aeromodelismului nostru. 
Credem însă că dacă s-ar ține seamă 
de. unele djl părerile ridicate în rhate- 
riatul de dață, s-ar-face’primii pași în 
vederea ridicării pe o treaptă superi
oară a aeromodelismului, sport îndrăgit 
de tineretul patriei noastre.

DE LA I.C.F. Horească, C.C.A.-Cetale« 
Bucur ; Duminica dimineață : 5 par iac Bucu
rești—Marina Constanța • GALAȚI: Gloria 
Galafi-Dinamo Orașul Stalin.Sesiunea de comunicâri științifice 

drelor didactice de la Institutul de Cultură 
Fizică va avea loc în 
1958, începînd cu ora

Cu acecsiâ ocazie 
crârile elaborate de 
anul școlar 1957-1958. 
citâm :

zilele de 13 și 14.Ăl.
17.
se vor comunica !u- 
cadrele didactice în 
Dintre aceste lucrări 

problema specializării timpurii, pro
bleme de melodica predării educafiei fizice 
în învâtămînt, etc.

Sînt invitojr să participe toți profesorii de 
educoție fizică, antrenorii și activiștii de 
cultură fizică.

CAMPIONATUL REPUBLICAN DE 
ECHIPEBOX PE
suplc.nîni, iubitorii 

prezenți în jurul rin-
La sfîrșiiul acestei 

boxului vor ti din nou 
gului, cu prilejul desfășurării etapei a IV-a 
(seria I) a campionatului republican pe echi
pe. Reuniunile pugilistice de sîmbătâ și du
minică se anunța toarte interesante, în cadru! 
lor urmînd sâ evolueze o seamâ de boxeri 
din lotul republican, maeștri emerițiși maeș
tri ai sportului.. Etapa o IV-a o campiona
tului republican de box pe echipe progra
mează trei întîlniri, după cum urmează : 
BUCUREȘTI i Siimbăîă seara începînd de ia

£30
C3G>

să putem urmări cursa"... Bine 
doar o mică parte dintre echi®

cu care 
înțeles, 
pe au putut fi anunțate de această în® 
torsătură a lucrurilor. Majoritatea 
concurenților au fost prezenți dumini® 
că dimineață la start. Printre ci se a® 
flau și mărșăluitori sosiți în mod spe
cial din provincie. „Consecvenți" ati
tudinii adoptate în ceasul al 12-lea, 
cei de la „Vulcan" nici nu s-au mai» 
ostenit să se deplaseze la fața locului. 
l’e ușa sediului acestor originali „or
ganizatori" se afla un anunț laconic 
și... nesetnnat, care suna cam așa: 
„Cursa se amină pentru o altă dată"®

Iată cum a înțeles colectivul sportiv 
„Vulcan" să se achite de angajamen
tul luat. Se pare că i-a fost greu c^-® 
lectivului să renunțe de a pune la < 
poziția echipei de fotbal (al cărei incvl 
se desfășura pe un teren foarte apro
piat) camionul indispensabil organi® 
zării ștafetei proiectate. Pe drept cu® 
vînt, echipele înscrise la această com® 
petiție sînt indignate de atitudinea ce
lor de la „Vulcan", atitudine care do
vedește o totală lipsă a simțului de 
răspundere. N. TOK ACEK : j

Astăzi, în cadrul campionatului 
masculin de handbal categoria A, se 
va disputa o partidă restantă, care 
stîrnește interesul iubitorilor acestui 
sport: C.C.A. — Dinamo București. 
Formații de valoare ale handbalului 
nostru, atît C.C.A. cît și Dine- 
București, s-au prezentat la startu, 
cestui campionat cu multe elemente 
tinere Iară ca prin aceasta potențialul 
echipelor să scadă cu ceva, lată de 

jocul de azi suscită același în
că și în anii treculi, cind par
ele handbal dintre C.C.A. și Di- 
București erau liotăritoare In 

pentru titlul de,campion.
altfel, nici acum jniza acestifl 

__ i mica. Clasate pe

ce și 
teres 
tidele 
nanto 
lupta

De ....
joc nu este mai 
locuri fruntașe (C.C.A. pe locul li! 
cu 12 puncte și " Dinamo București ]>e 
locul 11 cu 14 puncte), ambele formații 
sînt angajate, alături de. Metalul Re-1 
șița, actualul lider, Rapid București 
și Voința Sibiu în lupta pentru primul < 
loc în clasament. Rezultatul jocului 
este important, deci, și prin prisma 
aceasta. Meciul se va disputa pe te® 
renul C.C.A., ora 15,30.

începe faza a ii-a a „cupei 
SFATULUI POPULAR AL CAPITA

LEI" LA BOX

Mîine seară, începînd de la oro 19,30, 
avea loc în sala I.S.B. (str. Berzei nr. 21>t 
prima gala de box în cadrul fazei a ll-a a;*. 
,,Cupei Sfatului Popular al Capitalei-. L<f. 
aceasrâ reuniune vor «participa cîștigâtorif 
primei faze, la care se adaugă boxeri cu> 
categoriile de clasificare a ll-a și a

CONCURS DE CROS ORGANIZAT 
DE CLUBUL METALUL M.I.G.

Clubul sportiv Metalul M.I.G., în coi 
laborare cu colectivul sportiv 
btizu.1", organizează un concurs de 
cros pe echipe, ta care au fost invitate 
reprezentative ale școlilor profesional^ 
din Capitală și ale colectivelor spor-i 
five. Concursul va avea loc, mîine W. 
ora 10, în incinta bazei sportive a uzU 
nelor „Tudor Vladimircscu". ; j

xiii.ru


tn ultima etapă a categoriei C la fotbal

in transformarea aruncărilor fa coș 
la baschet?

erii celor șase serii joacă duminică

urmăresc îndeaproa-
Mai mult decît în oricare alt sport, 

în baschet raportul dintre încercările 
de concretizare a acțiunilor și puncte
le realizate oglindește stadiul de pre
gătire al unei echipe. Firește, valoa
rea unei echipe nu poate fi jnd,ecată 
îh totalitate după procentajele pe care 
le realizează. Dar, în mare măsură, 
ele sînt un indiciu asupra metodelor 
de antrenament, asupra pregătirii teh
nice șj tactice, precum și asupra stării 
emoționale în care se prezintă jucă
torii sau jucătoarele la meciurile res
pective. Iată de ce în rîndurile de mai 
jos ne vom ocupa tocmai de procen
taje, calculate la cîteva meciuri des
fășurate în cadrul campionatelor re
publicane.

De la început trebwie să spunem că 
în general procentajele sînt nesatis- 
făcățoare și că acest iucru reflectă 
insuficienta atenție acor
dată de antrenori și 
cători tocmai celui 
important element 
baschet: aruncarea la 
Unul din puținele

în care raportul 
aruncările efectu- 
cele realizate e

participante la campionatele republi
cane de baschet nu se datoresc numai 
stării emoționale. Ar fi greșit să sc 
tragă această concluzie, deoarece în 
cele mai multe cazuri ratarea aruncă
rilor se datorează altor factori, de 
ordin tehnic, tactic și chiar fizic. Ca 
o observație generală vom sublinia o 
defecțiune mai veche a baschetbaliști- 
lor din categoria A: nu stăpînesc su
ficient procedeele de aruncare de la 
semi-distanță și distanță. In special 
ne referim la aruncările din jurul ca
reului de trei secunde, care ar tre
bui să fie baza acțiunilor. Or, tocmai 
în această privință se constată lipsă 
de eficacitate și, ca urmare, o dere
glare a întregului joc. Iată de ce e 
necesar ca antrenorii și jucătorii să 
insiste asupra întregii game de pro
cedee tehnice necesare aruncărilor de

ciuri 
dintre 
ate și 
bun, este cel dintre echi
pele masculine Olimpia 
București 
Oradea.
nut 
din 
cele 
*40% .
De altfel, în această par
tidă ambele formații au 
jucat bine și, în ciuda 
faptului că a fost un 
jneci foarte echilibrat, 

v 'iu disputat pînă în ulti- 
ijiele secunde, jucătorii 

.aruncat la coș în mo- 
i.—iitele favorabile, din 
poziții sigure și cu mult 
calru.

Intîlnirea 
pe Ie
București și 
șui Stalin, 
a IH-a, 
însă foarte 
de ni'ult 
ză insuficienta pregătire tactică și e- 
rii°țla exagerată asupra; reușitei 'arun
cărilor. Echipa Rapid a încercat co
șul în prima Tepi'iză de 13 ori' și a 
înscris o singură dată! (procentaj 
8%). Și-a revenit însă în partea a 
Joua a inecftiltif, cîrid a*’încercat de 
14 de ori, înscriind 18 puncte (pro- 
îen4aj -37%). Iu acest meci, Voința a 
țalizat 36% în prima repriză și doar 
!5% în cea de a doua. Iată deci 
fluctuații inadmisibile, care reflectă 
■ii atît slaba pregătire cît mail ales o 

‘•re emoțională total nefavorabilă 
‘inerii unui meci decisiv.

curbă curioasă o prezintă echipa 
erifinină C.S.U. In jocurile cu echipe 
n care nu avea șanse (Rapid și Gon- 
tructorul) a înregistrat 40% și res- 
)ecliv 38%, procentaje 
onsiderate mulțumitoare dacă ținem 
eama de stadiul redus de activitate 
1 baschetbalistelor ce compun echipa, 
u meciul cu C.C.A., în care se pre- 
enta cu șanse egale, echipa C.S.U. 

realizat. doar 1 5% la aruncări din 
cțiime 1 Motivul ? Desigur în primul 
înd emoția, nervozitatea, pierderea 
almului, care au determinat un joc 
• ab, confuz, departe de posibilitățile 
•ale ale jucătoarelor.
Firește însă, procentajele nesatisfă- 

stoare înregistrate de unele echipe

și Dinamo 
Olimpia a obți- 

50% la aruncările 
acțiune și 69% la 
libere, iar Dinamo 
șj respectiv 81%.

dintre echi- 
feminine Rapid 

Voința Ora
diei . etapa 

ne-a arătat 
plastic cit 
influențea-

Atacat de Miltelpian și Radar (în spate), Ned-ejf 
protejează mingea, pre găti nd li-se să paseze. (Vază 
din Hneciul C.C.A. — Dinamo Tg. Mureș).

(Foto : I. Mihăicfi)
Ia semi-distanță, cu ajutorul cărora 
pot rezolva o Sffirnedenie de prâbleme 
tactice.

care pot fi

Pentru cei care
pe desfășurarea întrecerii din catego
ria O, este limpede că în cele șase 
serii se desfășoară o luptă extrem de 
pasionantă pentru un clasament mai 
bun și, în special, pentru primul Ioc. 
înaintea ultimei etape a turului, în 
cinci din cele șase serii situația este 
complicată în fruntea clasamentelor. 
Doar C.S.U. București este s:gură de 
primul loc în clasamentul turului; are 
trei puncte avans și dacă duminică 
va pierde la Tîrgoviște meciul cu Me
talul, a două clasată, tot îi va rămîne 
un punct avans pentru a-și asigura 
pînă în primăvară primul loc. In cele
lalte serii, abia etapa ultimă, de du
minică, va decide pe lideri. In pre
zent, conduc: C.F.R. Pașcani cu 13 
puncte (a doua clasată: C.S.A. Bacău 
12 puncte) în seria I; Victoria Bu
zău 12 puncte (S.N.C. Constanța 11 
puncte) în seria a Il-a; Carpați Sinaia 
12 puncte (fa egalitate c.it Chimia 
Făgăraș) în seria a iV-a; C.F.R. Cluj 
12 puncte (Rapid Cluj 11 puncte) în 
seria a V-a și Metalul Oțelul Roșu 12 
puncte (Drubeta Tr. Severin 12 punc
te) în seria a Vl-a.

Ultima etapă va fi decisivă. In pri
mele trei serii se dispută meciurile 
derbi, în care actualii lideri vor fi 
oaspeții echipelor clasate pe locul 
2: C.S.A. Bacău — C.F.R. Pașcani,

S.N.C. Constanța — Victoria Buzău 
și Metalul Tîrgoviște — C.S.U. Bucu
rești. In celelalte trei serii, de aseme
nea liderii se deplasează: Carpați Si- 
na-na la Arud (în timp ce Chimia joa
că acasă cu Voința Tg. Mureș), C.F.R. 
Cluj la Baia ĂAa.re (Rapid Cluj joacă 
pe teren propriu cu Voința Oradea), 
iar Metalul Oțelul Roșu la Rm. Vîl- 
cea (Drubeta se deplasează și ea, Ia 
Cugir).

In perspectivă, întîlniri de marc lup
tă. De altfel, în categoria C au abun
dat astfel de jocuri, unele chiar de 
calitate ridicată. La un moment dat 
însă, s-a jucat cu prea mult zel și au 
fost jucători care au alunecat pe pan
ta durităților și atitudinilor nesporti
ve, ceea ce a determinat intervenția 
energică, a federației, care a sancțio
nat exemplar abaterile. Lucrurile s-au 
îndreptat după aceste măsuri, colec
tivele au înțeles să desfășoare o mun
că educativă temeinică și cazurile de 
indisciplină s-au împuținat. Totuși, pe 
al-curi, se mai produc abateri. Nu 
mai departe decît în ultimele două 
etape au fost eliminați din joc: Ba
llot (C.S.U. București) și Borcan (Ol
tul Tr. Măgurele) pentru lovire reci
procă, llairnovici (Dinamo B. Mare) 
pentru proteste repetate și Grăban 
(Someșul S. Atare) pentru joc pericu
los. La meciul Unirea Pitești — Ceta-

deplasare!

tea Bucur (București) arbitrajul i-ș 
după cum ne-a relatat corespondentul! 
nostru, 1. Chiilibar — a provocat ne-ș 
mulțumiri. Unicul gol al partidei, în-: 
scris de Cetatea Bucur, a fost contes-’ 
tat pe motiv de ofsaid. Arbitrul de 
tușă, Stepleanu (Rm. Vîlcea), a seni-’ 
nalat întîi ofsaid, apoi a revenit la 
consultarea cu arbitrul die centru H. 
Petrescu (Craiova). De altfel, greșeli 
de arbitraj ne-a semnalat și cores-1 
pondentul nostru, V. Săsăranu, din B. 
Mare, după meciul Dinamo B. Atare 
— Arieșui Turda. Arbitrul N. Bartha 
(Tg. Mureș) a condus slab și confuz. 
El nu l-a eliminat pe jucătorul Cor-' 
neanu (Dinamo) cînd acesta l-a lovit 
pe Copil II (Arieșul) care a și pără
sit terenul.

Desigur că federația va analiza a- 
ceste fapte și va lua măsurile care se 
impun. Se cuvine însă, să semnal.ini 
arbitrajul bun prestat de Samoilă Po
lak (Timișoara). Corespondentul nos-' 
tru din Tr. Severin, Gh. Manafu, nc-a 
relatat că acest arbitru a fost aplau
dat de spectatorii meciului Drubeta — 
Flacăra Tg. Jiu pentru deciziile sale 
prompte și juste. Polak a fost perma
nent în apropierea fazelor de joc, gra
ție unei mobilități și unui plasament 
absolut necesare unui arbitru. Dar, de 
aceste probleme ca și de altele ridi
cate de turul categoriei C ne vom 
mai ocupa.

in

C. C. A. a
(Urmare din pag. 1)

extremă a aceluiași Alexandrescu, 
care și-a presărat adversarii pe drum 
și a tras puternic din lateral. Dungu 
a prins mingea pentru o clipă, dar în 
următoarea a scăpat-o în plasă, spre 
consternarea suporterilor ceferiști : 
2-0 1 Departe de a se. resemna, Rapid 
a ripostat cu ardoare și in minutele 
32 și 38 a fost la un pas de a înscrie, 
dar Zavoda II și Toma, pe rînd, au 
salvat situația.. Dimpotrivă, cei care au 
.marcat, imediat după pauză (în min. 
55), au fost militarii, tot prin Alexan
drescu, ieri în mare vervă de joc. Așa 
cum se desfășura partida, am avut im
presia că asistăm la un meci. de box, 
în care unul dig pugiliști trimite lovi
turi după lovituri, dar în mănuși, iar 
celălalt, mai rutinat și mai calculat,D ST

• Ir urma celor două restanțe dis
putate ieri, 
se prezintă

clasamentul 
astfel:

categoriei A

învins Rapid cu 3-2 (2-0)
lovește rar dar... bine. Finalmente, 
luptînd atîta vreme în 10 oameni, 
C.C.A. a slăbit în fața unui atac ceva 
mai organizat decît pînă atunci, a pri
mit două goluri (Georgescu : min. 75 
și 83), dar a mai avut resurse morale 
să nu lase să i se smulgă victoria. Și 
pentru modul cum a luptat în condi- 
țiunilc date, această victorie e meri
tată.

Dacă jocul ne-a plăcut, nu același 
lucru îl putem spune și despre arbi
trajul lui M. Popa. Noi îl apreciem pe 
Mihail Popa. Este un arbitru compe
tent, care a trecut multe examene.

Ieri , însă, ni s-a părut că c mai mult 
preocupat dc a „poza" decît de a' 
presta un arbitraj exact. De aici, de
cizii greșite, printre care eliminarea 
lui Zavoda I, pentru o culpă nici mai 
mare nici mai mică decît a lui Bodty 
care .lovise întîi.

RAPID: Dungu — Dodeanu, Var- 
zan. Greavu — BODO. STÂNCI! — 
COPIL, Scredai, Enc II, Olarii, Geor-l 
gescu.

C.C.A.TOMA — ZAVODA II, A4 
polzan, Staicu — JENEI, BONE —a 
Cacoveanu, Constantin, ALEXAN
DRESCU, Zavoda 1, Tătaru.

Petrolul la a treia victorie consecutivă...

1. Dinamo
2. Petrolul
3. U.T.A.
4. C'C.A.
5. Rapid
6. Dinamo Bacău
7. Progresul
8. Jiul
9. Știința

10. Steagul
11. Știința
12. Farul

București

Timișoara
roșu

Cluj

• Cele două jocuri 
gramate în Capitală,

8 7 1
7 5 0
8 3 3
7 4 1
8 4
8 3
8 3
8 3
8 2 3
8 2 1
7 0 5
7 10

0
2
1
1

15
10

9
9
8
8
7
7
7
5
5
2

duminică pro-de
d , fixate pe stadio
nul „23 August", se vor disputa în or
dinea următoare :

Ora 12.30 : C.C.A.—Progresul
Ora 14.15: Dinamo—Rapid.

Oonosport
In urma omologării concursului Pro- 
jsport Nr; 45 din 9 noiembrie a.c. an 
st stabilite următoarele premii:
' Premiul I : 2 variante cu 11 rezul
te exacte a cîte 54.198 lei.
Premiul II : 38 variante cu 10 
dtate exacte a cîte 3.423 lei.
Premiul 111 : 367 variante cu 9 
iltate exacte a cîte 531 lei.
Fondul de premii: 433.585 lei.
• Plata premiilor la concursul Pro- 
►sport Nr. 45 din 9 noiembrie a.c.

Va face în Capitală vineri 14 no- 
mbnie începînd de la ora 17 la a- 
nțiile proprii raionale Loto-Prono- 
ort în raza cărora participant» șl'-au 
•pus buletinele.
e> Seria premiilor mani la concursu- 
e Pronosport continuă.
Dup» premiile mari distribuite la 
ncursnrile Pronosport nr. 42 și 43 
etnii în valoare de 120.233 lei si 
.423 per variantă, iată că la con- 
rsul Pronosport nr. 45, doi pârtie i- 
nți reușesc să indice 11 rezultate

re-

re-

exacts reveiiindu-le pentru premiul I 
cîte 54.198 lei. In afară de ml premiu 

, I, Dumitrescu Niculae din Ploești 
participînd pe un buletin colectiv de. 
64 lei a reușit să mai obțină 5 premii 
II si 10 premii III în valoare toțală 
de 76.623 lei.

Cel de al doilea premiat cu suma 
di; 54.198 lei se numește Popp N. Au- 
reliit din București, care a completat 
un buletin cu 5 variante.

Ca amănunt, premiatul din Ploești 
a greșit la meciul II, iar cel din Bucii 
rești la meciul I.

CONCURSUL PRONOEXPRES
La tragerea din urnă a concursului 

Pronoexpres 
a.c. au fost
mere :

33 19
Numere de 
Fond dc premii : 1.154.546 lei.
Rubrică redactată de I. S. Lcto- 

Pronosport

nr. 43 din 12 noiembrie 
extrase următoarele nii-

30 29 44 I 7
rezervă : 17 49.

• Programul catego^ei B și IC de 
duminică dtrr* Capitală :' Dinamo ' Obor 
— Foresta Fălticeni, teren Dinamo 
Obor, ora 10 (cat. B) ; Dinamo 9 Mi
liția—IMUM Aîedgidia, teren Dinamo 
Obor, ora 8.15 (cat. C); Cetatea Bucur 
■—Dunărea Corabia, teren „23 August" 
II, ora 10 (cat. C.)

Campionatul republican
de motocros

desfășurarea

loc pe traseul 
Constructorul.

Dumin'ică se rei.i campionatul repu
blican de m'otocros, cu 
fazei a IlI-a.

Concursul va avea 
din spatele stadionului
Aiergătcr'i vor participa Ia antrena
mentele' oficiale de vineri și sîmbătă', 
urmîr.d să ia startul în concurs du
minică la ora 9.

După cum se știe, la fiecare fază 
alergătorii primesc un punctaj — în 
funcție de locul ocupat. Prin adiționa
rea punctelor cbiimite la cele cinci fa
ze rle campionatului se stabilește cla
samentul final. Tricourile de campioni 
republicani vor fi decernate motocicliș- 
tilor care au obținut numărul cel mai 
mare dc puncte la clasele 125 cmc., 
175 cmc., 250 cmc., 350 cmc, 500 cmc. 
și 750 cmc. ataș.

Ploești 12 (prin telefon). — Iubi
torii de fotbal ploeșteni au toate mo
tivele să fie satisfăcuți: în 8 zile ei 
au văzut acasă nu mai puțin de 3 în
tîlniri, încheiate cu tot atâtea victo
rii ale echipei lor favorite. Intr-ade
văr, și de astp dată echipa petrdli- 
stă, deși supusă la lin examen de re
zistență a reușit, totuși, să iasă vic
torioasă în fața unei echipe decisă 
să se reabiliteze după două întrîngeri 
Consecutivei Cele 
da terenului noroios și pe alocuri 
chiar desfundat, au desfășurat un joc 
vioi, dinamic, presărat cu multe faze 
palpitante în fața celor două porți. 
Astfel de faze au abundat, însă, în 
special în repriza a doua, după des
chiderea scorului de către ploeșteni, 
cînd bucureștenii — amenințați de 
înfrîngere — au aruncat în luptă toate 
forțele pentru echilibrarea situației. 
Pînă la sfîrșit, ploeștenii au dove
dit un plus de voință reușind să în 
scrie punctul victorios prin Pahonțu.

In -prima repriză, gazdele benefi
ciază de o linie de mijloc activă, care 
creează situații favorabile de gol, dar 
pe care linia de atac nu le poate fruc
tifica fie că acționează cu întîrzicre 
(datorită și stării terenului) fie 
ratează în majoritatea cazurilor, 
cum s-a întîmplat în minutele 7, 
(Babone), 10, 19, 42 (Dridea), 
32 (Bădulescu), 24, 33 (Neacșu 
In repriza a doua jocul se echilibrea-

după doua înfringei 
două echipe, în ciii- 

noroios și pe

II

CIRCUITUL C£NT£NARULW”
Colectivul sportiv P.T.T. organizează 

duminică 16 noiembrie un interesant 
concurs de marș denumit „Circuitul 
Centenarului", cuprinzînd următoarele 
probe: seniori, juniori — începători și 
factori poștali.

Plecările se vor da din fața Pala
tului Poștelor cu începere de la era 
9.30. ’ -

Că 
așa
32

23.
I).

ză. In min. 49 Bădulescu îi trmiite 
mingea lui Babone, acesta centrează 
pe jos, Birtașu plonjează, nu poate re
ține . însă mingea, care ajunge la Dridea, 
și acesta înscrie de la 6 metri. Atacu-» 
rile se succed cil repeziciune de la o 
poartă la alta. La unul din aceste' 
atacuri Tabarcea, care primise r.iin- 
gea de la Dridea, este faultat vizibil 
în careu de Clocea, însă arbitrul nit 
acordă 11 ni. Egalarea survine în 
min. 71; Oaidă primește o pasă lungă 
de Ia apărare, scapă de sub suprave
gherea lui Topșa, pătrunde în caretl 
și înscrie de la aproximativ 10 me
tri 1—1. Punctul victoriei vine în 
min. 80: Bădulescu pasează din cor
ner lui Neacșu I, acesta centrează îrt 
fața porții, Caricaș respinge cil capul] 
Ia Pahonțu aliat la 20 m de poartă J] 
șutul lui Pahonțu, razant cu pămîntuf,; 
se strecoară prin zona aglomerată al 
porții lui Birtașu și r' oprește în* 
plasă ,1a colț: 2—1. Arbitrul M. Criț-i 
țescu neconsecvent în decizii în si> 
tuatii similare a condus echipele â 
PETROLUL: Sfetcu — Pahonțu,
Marinescu, Topșa — Neacșu II. 
Neacșu I — Zaharîa, Tabarcea, Dri- 
dea, Babone, Bădulescu.

PROGRESUL: Birtașu — Cojocar 
ru, Caricaș, Soare — Ciocea, Pereț 
— Oaidă. Smărăndesctt, Bancity 
Neagu, Dinulescit.

M. BEDROȘ1AN 
corespondent regional

alergările de sbibata
Hipodromul RepultȘiican de Stat orga

nizează sîmbătă 15 noiembrie la ora 15.30 
o reuniune de galop. Atracția sportivă 
constă în întâlnirea fruntașilor cailor 
de doi ani cu cei vîrstnici. Aceste ve
rificări servesc la stabilirea valorii 
narative a tinerei generații. Un 
sebit interes suscită de asemenea 
miu) Mușat în care concure -ză:

Codaș 5S (Stoian P.), Cazac S8 _ 
(Staten Gh.), Leandru 57 fum. (Teșim', 
Numi 53 (l' .nescu I.), Argint 52 (Crlșan), 
Exicator 45 (Difighlci). .

alergările de duminica
Duminică 16 noiembrie reuniunea În

cepe la ora 10. Programul cuprinde » 
alergări, în fruntea cărora rtY premiul 
Titan, cu următorii concurenți: a

Olteț 1700 (Bonțoi G), Țarcă u 170:)' 
(Cană). -Luminiș 1700 (Teofil), Vampir 
1720 (Avram), Băltăreț 1720 (Tănăse), 
Pogcriși 1740 (Strijtoivc), Vijelioasa 1740 
(Tod'eraș), Eronin 1740 (Mihăilescu), Oțel 
M60 (Onnehe).

De reținut de asemenea premiul Frou 
Erou, rezervat conducătorilor amatori. 
Celelalte alergări se remarcă prin ma-

com- 
deo- 
pre-

juan.

II
rele niumâr de concurențl cîte 8 si 3 
cal.
REZULTATELE REUNIUNII DE IBHX

Reuniunea de Ieri s-a caractertKat prizl 
succesele caitor tineri, dintre care 3 dșv 
tkgători au fost prezentați In jrrogreț, 
Altor, Legendar și Harcov șl-au îmbin 
nătățit recordul carierii. 1

REZULTATELE REUNIUNII SINT I 
URMĂTOARELE 1

I. Ailor (Ghlnea) 1’43,6, Răboj, K-avalty 
Cota: 30,30 — 52,oo;

II. Coleta (Toderaș) 1’37. Graba, vita» 
Cota: 3.80 — 41,60 — 33,10.

III. Legendar (Brailowsfcy) 1’36,1, Sun 
lanuita. Harapnic. Cota: 13,69 — 33,00 —4

IV. Hancov (Ctobanu) 1’33,6, Hrisov, 
.laponeza. Cota: 6,3o — 45,80 — 62,80.

V. Roșa (Marcu) 1’31, Hamefal, Zorlfc, 
Cota: 2,50 — 17,60 — 22.50.

VI. Baltag (Avr m) 1’30,7, Novae, De-‘ 
mon. Cota: 13,70 — 37,80 — .33,10.

VJI. Hotu (Mo’dovan) 1’33,4, Vale* 
Oarei,- Hazliu «. Coti: 2,so — ZS.țo — 
80.9. ,1

.’ocnl austriac s-a ridicat Ia suma d® 
11.725 lei



Cit mai bune rezultate la campionatele 
republicane de haltere pe echipe

Simbătă și duminică, iubitorii spor, 
tutui cu haltere din Capitală vor 
avea ocazia să urmărească în sala 
Floreasca II, întrecerea celor mai 
buni halterofili ai tării. Concursurile 
de haltere fiind atît de rare este 
și firesc să așteptăm cu nerăbdare 
evoluția celor mai buni sportivi în 
acest sport.

Lupta pentru primele locuri pe ca
tegorii va fi deosebit de interesantă, 
fapt care va stimula desigur și lupta 
pe echipe. In orice caz, echipa CCA 
este favorita acestor întreceri. Acest 
lucru nu înseamnă însă că repre
zentanții Casei Centrale a Armatei

„Cupa orașului București11 la călărie
'timpul lavorabil a permis și 

după închiderea olicială a sezonului 
hipic organizarea unor reușite con
cursuri de călărie. Un astfel de con
curs a organizat zilele trecute pe 
Hipodromul de trap din Capitală co
misia orășenească de călărie. între
cerile au fost dotate cu „Cupa ora
șului București" și ele au întrunit 
Ia start concurenți din gospodăriile 
agricole de stat, gospodării agricole 
colective, întovărășiri și gospodării in
dividuale din împrejurimile Bucureștiu- 
lui.

Ținînd seama de speciiicul de mun. 
că al participanților, organizatorii au 
întocmit un program care a cuprins 
probe cu caracter aplicativ cum au 
fost cele de trap cacealcă, trap vi
teză și de galop. Trebuie să arătăm 
însă, că unele colective sportive să
tești (de pildă G.A.S.-Alogoșoaia și 
Bragadiru) au absentat de la con
cursuri, lipsind în felul acesta pe 
tinerii săteni de posibilitatea de a 
se alirma ca și în alte dăți, într-o 
competiție pe cît de interesantă pe 
atît dc utilă.

„Cupa orașului București" pe anul 
1958 a fost cîștigată de echipa co
lectivului G.A.S.-Pantelimon. formată 
din Ștefan Dumitru, Maria Roșu și 
Mircea Despa. Iată și pe ceilalți cîști- 
gători ai probelor din acest concurs : 
Proba trap viteză absolută : 1, Al. 
Mușat, pc Onig, timp 1:36,00 ; 2. Va- 

seama că au în față o formație puter
nică. Victoria a răspuns jocului 
„economic" (cu numeroase mingi 
„puse") ai sportivilor cehoslovaci, cu 
aceleași arme — și nu a fost nici un 
moment mai prejos decît oaspeții. De 
asemenea, sportivii bucureșteni au a-

sile Dinu (F-ca de zahăr Chitila) pe 1 ratat o frumoasă putere de luptă în

să se limiteze doar la a cîștiga lupta 
cu celelalte echipe. Ei. vor trebui să 
depună eforturi pentru a obține per
formanțe cît mai ridicate. Ne refe
rim în primul rînd la Lazăr Barpga 
și Silviu Cazan de Ia care așteptam 
o comportare demnă de calitățile lor. 
Firește că și celelalte echipe trebuie 
aă aibă aceeași preocupare. Deși este 
un campionat pe echipe, reprezentan
ții formațiilor nu trebuie să se mul
țumească numai cu locul ocupat în 
clasament, ci să se străduiască să 
obțină rezultate individuale cît mai 
bune. Acesta este, în fond, cel mai 
important lucru care trebuie realizat 
la actuala ediție a campionatului.

Handoca, timp 2:01,3. Proba de ga
lop : 1. Mircea Despa, pe Memoria, 
timp 2:51,00; 2. Al. Teju (G.A.S.- 
Dudu) pe Singurel, 2:58,00 ; 3. D. 
Pavel (indiv.) pe Doina, 3:52,00. 
Proba trap-finală : 1. Al. Mușat 
(indiv.) pe Onig, 3:49,00 ; 2. FI. Popa 
(G.A.S.-Pantelimon) pe Trotuș, 3:56,7. 
Ștafeta mixtă: 1. G.A.S.-Pantelimon 
(Ștefan Dumitru și Maria Roșu) timp 
4:20,00.

lie meci de volei frumos și o viciorle meritolă 
dicierie București - spartan Brno 3-2

Marți seara, sala Floreasca a găz
duit meciul internațional masculin din
tre formațiile Victoria București Șl 
Spartak Brno. Bucureștenîi au cîști- 
gat pe merit cu 3-2 (15-11, 13-15, 
15-13, 13-15, 15-3). A fost cea mai
reușită partidă de volei văzută în ul
timul timp în Capitală. Ambele e- 
chipe au arătat înță o dată cît de 
frumos este voleiul atunci cînd e ju
cat de sportivi bine pregătiți,

De-a lungul celor cinci seturi, spor
tivii bucureșteni au jucat foarte bine, 
cucerind aplauzele spectatorilor și 
stima adversarilor, care și-au dat

„Aveți jucători tineri și tăltentați" 
spune antrenorul maghiar Laki Kâroly, după întâlnirile de polo 

București—Budapesta

Jucătorul bucureștean Kroner (caschetă închisă') și Kalona (Budapesta) 
în luptă dirză pentru balon, (l'ază din meciul de polo București—Budapesta) 

(loto:M. Matei)

a șadar, în acest sfîrșit de sezon, 
jucătorii bucureșteni de polo 

•*- pe apă și-au trecut în palma
resul lor două prețioase victorii (7—5 
și 8—7) asupra unor valoroși spor
tivi maghiari.

momentele decisive. De pildă, în pri
mul set ei au fost conduși cu 11-8, 
dar au egalat și cîștigat setul cu 15-11; 
Ia fel au fost conduși cu 10-4 în-setul 
al treilea, pe care l-au cîștigat pînă 
Ia urmă cu 15-13; în penultimul, oas
peții au condus cu 13-6 dar au fost 
egalați la 13. O partidă foarte bună a 
tăcut Mușat, excelent atît în atac, cît 
și în apărare, unde a scos mingi so
cotite ca imposibile. In general, toți 
jucătorii echipei învingătoare s-au 
comportat mult mai bine decît la par
tidele susținute pînă acum în campio
nat.

Arbitrul I. Niculescu a condus co
rect formațiile : VICTORIA : Șușeles- 
cu, Teodorescu, Mușat, Plocon, Ungu- 
leanu, Georgescu — Boldtir, Vasiliu, 
Lupan. SPARTAK : Laznicka, Zaicec, 
Lipa, Rusec, Handlij, Konkal — Sci- 
brini, Sdenar, Turek, Vitec.

— ni. t. —

„îmi este mai ușor să-mi explic 
acum, ne spunea la puțin timp după 
prima partidă, Laki Kâroly, antreno
rul reprezentativei de polo a Buda
pestei, — succesele reușite anul ace
sta de jucătorii rcmîni și în special 
acel 3—3 obținut la Moscova, in 
compania echipei U.R.S.S. Aveți ju
cători pe cît de tineri pe atît de ta- 
lentați și prin urmare viitorul nu 
poate decit să le surîdă". In conti
nuare, Laki Kâroly ne mărturisea că 
a fost plăcut impresionat de tactica 
modernă de joc, corect și variat apli
cată de formația bucureșteană.

*

Firește că aprecierile atît de mă
gulitoare la adresa echipei 
noastre venite din partea unui 

specialist, care în lunga sa carieră 
a văzut jucînd multe echipe mari 
ale lumii, nu pot decît să ne bucure. 
Analizînd, însă, cu mai mare atenție 
comportarea jucătorilor noștri, noi 
vom fi ceva mai exigent i Și vom 
spune că din totalul de 4 reprize 
(susținute în ambele întîlniri) ei n-au 
corespuns deplin decît într-una sin
gură. Este drept că atunci ei și-au 

„Cupa Campionilor Europeni' 
la baschet masculin

dovedit din plin clasa, desfășiirînd 
un joc de mare spectacol și plin de 
eficacitate în fața unei echipe care 
servește deseori o replică viguroasă 
primei reprezentative a Ungariei 
(campioană olimpică și europeană) 
Ei bine, această echipă a fost con
dusă la un moment dat cu scorul 
de 5—1 1 După pauză, echipa Capi
talei n-a mai putut menține ritmul 
din prima repriză (din c„uza unei 
insuficiente pregătiri fizice), a cedai 
inițiativa adversarului acțicnînd îr 
atac printr-o formulă (centru fix) 
mai economică... Nu întîmplător, îr 
asemenea momente, slăbiciunile jo
cului de apărare au ieșit în evidențj 
(un marcaj defectuos) pentru ci 
echipei noastre de polo nu-i este pro
priu acest sistem de joc. In acești 
condiții oaspeții au reușit să echili 
breze jocul și să reducă în două rîn. 
duri din handicap pînă la situațiih 
de 4—5 și 5—6. In cea de a dou; 
partidă, de asemenea cîștigată d' 
echipa Bucureștiului, antrenorii ai 
schimbat formația, introducînd în lo 
cui lui Grințescu și Kroner pe Al 
Popescu și Culiniac. Aspectul joculu 
nu s-a schimbat totuși în bine, de 
oarece o parte dintre titulari (Zahai 
și Bădiță) n-au corespuns nici d 
această dată, dind semne vădite d 
oboseală

★
este numai două săptămîni se 
lecționata Bucureștiului va sus 
ține încă două jocuri (revanșțf

la Budapesta. Fără îndoială că eSt 
vorba de o sarcină mai grea, fiim 
vorba, de data aceasta, de o întîl 
nire în deplasare. Rămîne ca în aces 
interval antrenorii să insiste asupr 
elementelor la care jucătorii noș‘r 
s-au arătat deficitari și anume: .* 
Pregătirea fizică; b) Folosirea n> •, 
rațională a schemelor tactice, în s»n 
sul de a Ie imprima un coefi 
mai mare de siguranță. In partial 
cu jucătorii maghiari au acționat de 
seori, la întîmplare, au ratat cîtev 
situații de gol, iar la contraatacu 
adversarului n-au mai putut răspund 
cu promptitudine. Sînt deficient 
care, credem noi, vor putea fi elinii 
natc în aceste două săptămîni, ș 
astfel comportarea selecționatei Bucu 
reștinjbi să satisfacă și de aceast; 
dată. G. NICOLAESCU

Noutăți din
„CUPA EUROPEI". — Această 

competiție a început să intereseze din 
ce în ce mai mu t cercurile fotbalis
tice internaționale, inclusiv țările care 
nu ;»u aderat la prima ediție. Desigur 
interesul suscitat constituie un in
diciu că viitoarele ediții se vor bucura 
de o participare mult mai numeroasă.
• Ptoă la sfârșitul anului se va 

mat disputa o singură partidă: 
Grecia-Franța, la 3 decembrie la 
Atena. Fotbaliștii francezi nu vor mai 
avea să se teamă acum de „terenul 
beton" din Atena. Acesta a fost ga- 
zonat și se prezintă în condițiuui 
foarte apropiate de terenurile din res
tul Europei (în Grecia, datorită cli
mei, terenurile sînt iară irrbă).

« Comisia de organizare a Cupei 
Europei a stabilit, o dată cu progra
mul primului tur, și arbitrii jocuri
lor. La meciul retur Turcia—Romînia 
sud delegați arbitri iugoslavi.
• Iu ce privește meciul Turcia— 

Rommi.a există o nepotrivire ca dată. 
Adresele primite din partea forului 
turc de către federația noastră, a- 
nunță data de 26 aprilie ; în progra
mul alcătuit de comisia de organizare 
U.E.F.A. figurează .29 aprilie. Lucru
rile vor fi lămurite' de cele două fe
derații.

a Trei arbitri romîni au fost dele
gați la jocul Iugoslavia—Bulgaria., 
fixat pentru data de 31 mai la Bel
grad. Forul nostru de specialitate va 
comunica numele lor în timp util.

„CUPA CAMPIONILOR EURO
PENI". — In etapa optimilor de fi
nală au mai rămas de disputat urmă
toarele meciuri:

15. XI, la Aue: Wismut-IFK Gote- 
borg (retur)
18.XI, la P iris : Stade de Reims-Pallou- 
siera (tur)
26. XI, la Sofia: ȚDNA-Atletico Ma
drid (retur), la Berna : Young Boys 
-MTK (retur)
27. XI, la Istanbul: Beșiktaș-Real Ma
drid (retur)*
29.XI, la Praga: D’.ikla-Wiener S K. 
(retur)

fotbalul
3.XII, în Finlanda sau Belgia: Pa- 
llousera-Stade de Reims (retur).
• Echipa finlandeză Pallousera a 

propus francezilor ca în cazul că nti 
se va putea juca la Helsinki, meciul 
retur să se desfășoare într-un oraș 
belgian.

„CUPA CIȘTIGATOR1LOR DE 
CUPE". — Comitetul executiv al 
U.E.F.A. a luat In discuție proiectul 
organizării unei competiții rezervate 
echipelor cîștgătoare de cupă, după 
modelul Copci campionilor. U.E.F.A. 
va lua o deciz'e numai după Ce vor 
fi consultate federații'e afiliate și 
dr.că acestea vor fi de acord. In orice 
caz, s-a decis ca această competiție 
să fie organizată dacă vor răspunde 
favorabil cel puțin 10 federații.

„CUPA MONDIALA A CAMPIO
NILOR". — Propunerea de a se or
ganiza o finală între cluburile cam
pioane ale Europei și Americii de Sud

EXPOZIȚIE DE FOTOGRAFII 
SPORTiVE CU PRILEJUL 

OLIMPIADEI DE LA ROMA

Cu 'ocazia Olimpiadei de vară de 
la Roma di i 1960 Comitetul Olimpic 
Italian a inițiat organizarea unei ex
poziții de fotografii sportive. Invitații 
de participare vor fi trimise la 89 
comitete olimpice naționale. Fiecare 
țară va avea dreptul să prezinte 20 
fotografii1 (10 alb-negru și 10 color).

La 15 noiembrie va 
ATLETISM avea loc la Barcelona 

sesiunea Comitetului 
European al Federației de Atletism, 
pentru a desemna orașul care va găz
dui cainpiotiate'e europene din 1962 
Vor candida la organizarea competi
ției Budapesta, Varșovia, Frankfurt pe 
Main, Belgrad și Londra.

La 23 noiembrie va 
FOTBAL avea loc la Budapesta 

îritîlnirea internațio
nală dintre echipele selecționate ale 
R. P. Ungare și Belgiei. In vederea

european
a fost primită favorabil de cercurile 
sportive internaționale. însăși U.E.F.A. 
este de acord cu o asemenea între
cere. Acest for n-a trecut însă li 
studierea modalităților de organizare 
pentru că este necesar în prealabil 
asentimentul F.I.F.A. și mai ales, 
este necesar ca mai întîi să se orga
nizeze „Cupa Campionilor Siid-amc- 
ricani". Proiectul cîștiga însă tot 
mai mult teren atît în Europa cît și 
în America de Sud.

„TURNEUL U.E.F.A. DE JUNI
ORI". — Federația cehoslovacă de 
fotoal, care se oferise să organizeze 
ediția 1959, comunicînd că își re
trage candidatura, comitetul executiv 
U.E.F.A. a aprobat în principiu ce- 
reflea federației bulgare. Aprob.) rai 
definitivă va fi dată dopă ce forul 
bulgar va prezenta proiectul amănun
țit de organizare a turneului.

De peste hotar
acestei întîlniri antrenorul echipei 
maghiare Lajos Baroti a alcătuit ur
mătorul lot de jucători: Torok, Ghel- 
ler (portari), Matrav, Sipos, Sarosi, 
Lantos (fundași), Bimdzsak, Szojka, 
Berendi (mijlocași), Sandor, Gorocs, 
Bodiir, Boden, Csordas, Bencsics (îna
intași ).

Echipa canadiană de 
Hochei pe gheață pe gheață „Ke

lowna Packers" și-a 
început turneul în Europa, jucînd la 
Stockholm cu o selecționată suedeză. 
Gazdele au cîștigat cu scorul de 5—2. 
După cum se știe, echipa canadiană 
va susține între 16 și 22 noiembrie 
5 întîlniri la Moscova în compania 
celor mai bune echipe sovietice.

• C. C. A. se pregătește intens pentru jocurile cu „Wlssenschaft* 
Humboldt Universitaet Berlin • Jocurile primului tur eliminatoriu

• C. C. E. pentru echipele feminine
• La 23 noiembrie sala Floreasca 

va găzdui primul joc al echipei C.C.A. 
în cadrul ediției 1959 a „Cupei Cam
pionilor Europeni" la baschet masculin. 
Este, fără îndoială, un eveniment im
portant, așteptat cu multă nerăbdare 
de iubitorii baschetului și mai ales de 
jucătorii de la C.C.A. In ultima vreme 
militarii și-au intensificat pregătirile 
pentru a avea o cît mai bună com
portare în această competiție. Folosind 
meciurile din cadrul campionatului re
publican ca un eficace mijloc de veri
ficare, antrenorul echipei C.C.A., prof. 
C. Herold, a reușit să elimine o bună 
parte din lipsurile tchnice-tacticc cons
tatate ini primele etape, aducînd for
mația sa intr-o formă bună. Frumoasa 
comportare a militarilor in partida de 
duminică susținută în fața dinamoviș- 
tilor din Tg. AAureș, este concludentă.

a In primul meci, C.C.A. va întîlni 
campioana R.D. Germane, echipa 
„Wissenschaft" Humboldt Universitaet

Jn cadrul unei ten-
MotOUJUtică tative care a avut loc 

pe lacul Coniston 
sportivul englez Donald Campbell a 
stabilit un nou record mondial de 
viteză la bărci cu motor, re-alizînd o 
modic orară dc 400,120 km. Perfor
manța întrece cu 15 km vechiul record 
a>l lumii care-i aparținea.

Turneul internațio- 
ȘAH na! de la Wagennin 

gen (Olanda) a fost 
cîștigat de campionul mondial M. 
Botvinik care a totalizat. 4 puncte 
din 5 posibile. Pe locurile 2—3, cu 
cite 3 puncte, s-au clasat Flohr 
(U.R.S.S.) și Donner (Olanda).

In prezent se află 
Teais de masă turneu în R.P. Po 

lună echipa sovietică 
Jalghiris, campioană a’ U.R.S.S. pe 
anul 1958. In primul meci oaspeții au 
fost întrecuți cu 8—2 de formația
Start din Lodz. 

din Berlin. Data returului nu a foi 
încă stabilită. F.R. Baschet a proo 
ziua de 7 decembrie, dar federația 
specialitate d'in R.D.G. nu a fo 
acord.
• Invingătoarea dintre C.C.A. ș 

„Wissenschaft" Humboldt Universi 
taet Berlin va întîlni pe învingătoare: 
dintre echipele Honved Budapesta : 
Sportklubben (Suedia). Celelalte jocui 
ale primului tur eliminatoriu sînt: E 
veția (numele campioanei nu e ct 
noscut încă) — Real Madrid, Etod 
Mezieres (Franța) — Barrelrensi 
(Portugalia), Suomcn Koripallolutt' 
(Finlanda) — Royal IV (Belgia) 
Etzella Ettelbruck (Luxemburg) - 
Lech Poznan (Polonia), Austria (nt 
mele campioanei nu e cunoscut) - 
Spartak Zavody Jana Svermy (Cehe 
slovacia), Gezira S.C. (R.A.U.) — A.P 
Simmenthal Milano (Italia), Bulga 
ria (numele campioanei nit e curios 
cut) —■ Macabi Tel Aviv (Israel) 
A.E.K. Atena (Grecia) — S. K. Bel 
grad (Iugoslavia). Campioana Uniun 
Sovietice, Sporțkhib Riga, va intra î 
competiție d.'n sferturile de finală.

• Jocurile preliminarii se vor di.‘ 
puia pînă la 28 februarie, 1959, urijiîn 
ca între 1 20 martie să se desfășoar 
sferturile de finală, între 21 martie- 
6 aprilie semi finalele, iar finala într 
10-25 aprilie 1959.

® La ediția 1959 a C.C.E. particip 
21 dc echipe. Dintre formațiile de ani 
trecut nu mai participă campioanei 
Olandei ș: Turciei. Va juca în schitu 
campioana Suediei.

a Cu ocazia conferinței F.I.B.A.* ț 
nulă la Madrid, s-a discutat și pr< 
blema organizării „Cupei Campion 
lor Europeni" pentru echipele feminini 
hotărîndu-se ca dată de disputare oeri 
oada 1 martie—31 mai 1959. Pîn 
acum și-au anunțat participarea ,echi 
pele campioane ale Belgiei, Franței 
R.D. Germane, R.P. Romîne, R.P.f 
Iugoslavia, R. Cehoslovacă, R.P. Bui 
garia, R.P. Ungară. R.P. Polonă 
Uniunea Sovietică.
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