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Manifestații sportive în
Internaționale a

Carnet de reporter : UI
ntre 10—17 noiembrie, în centrele 
versitare din întreaga țară s-au 
fășurat manifestațiile prilejuite de 
etamina Internațională a Studen- 
•r. Printre ele, un loc important 
j ocupat competițiile sportive. Fo- 
rafia noastră înfățișează un as- 
t din cadrul concursului de atle- 
u organizat sîmbătă după-amia- 
pe stadionul Tineretului de Aso- 
ia studenților din Institutul de 
tură Fizică. (Cele mai bune rezul- 
; înregistrate în cadrul acestui 
curs le puteți citi la rubrica noas- 
„Carnet atletic").

ot în cinstea Săptămînii Inter- 
bnale a Studenților s-au desfășu- 

cîteva întreceri sportive ale stu- 
filor ieșeni. La baschet fete, echipa 
Iversitații a dispus de cea a În
otului Agronomic cu 57—26 
—8). La gimnastică, au fost sta
le următoarele clasamente finale: 
EȚl: 1. Institutul Politehnic; 2.

sitatea Al. I. Cuza; 3. Insti
ll Agronomic. FETE: 1. I.M.F.; 
Universitatea; 3. Institutul Agro- 
lic.

in zori, cînd soarele a străpuns 
cu primele-i suliți tăriile de 
cleștar, flăcăii au pornit să stră

bată în goana cailor meleagurile 
Țării Oașului. In traistele de la brii» 
— pe care fetele au țesut cu măiestrie 
flori de arnici — se află (ce se mai 
miră cite un bătrîn 1) tricouri galbene, 
chi'.oți albi și pantofi de tenis. Unul 
dintre tineri poartă sub brațe o ming: 
nouă-noufă pe care uneori o ridică 
deasupra coamei calului și o privește 
cu mîndrie. Trec mereu dincolo de ho
tarele strămoșești ale satului lluta 
tineri veseli ca și dimineața aceasta 
însorită. In colțul uliței mari a satului 
bătrînul lăutar privește spre ei și se 
întreabă mirat: ,,Oare n-o să mai am 
astăzi flăcăi la horă ?“...

N-o să ai bătrîne cobzar! Tinerii 
din satul tău ca si din altele de pe 
întinsul străvechii Țări a Oașulir și-au 
dat astăzi întîlnire pe terenurile de 
sport din comuna Livada. Pentru ei 
sportul este un nou prieten. Un prieten 
pe care l-au îndrăgit și datorită că
ruia au dat uitării încăierările din 
pridvorul cîrciumii, vestite altădată.

e apropie de sfîrșit finala 
campionatului republican

de sah»
onform previziunilor, reluarea par
lor întrerupte a mai adus, încă doi 
itori alături de Gunsberger în trun- 
c’.asamentutui. Radovici a cîștigat 

i neprezentarea Iui Botez întrerupta 
runda a Xll-a (în care adversarul 
nu mai deținea șanse de salvare) 

mulînd 8 puncte. Aceeași sumă 
otalizat-o și Reicher, terminînd la 
;tete partida întreruptă cu Boz-

i. Pionul în plus pe care-1 de- 
„ a fost neutralizat de existența ne- 
ilor de culori diferite. Troianescu a 
;it în urma unei analize migăloase 
iîștige întrerupta cu Mititelu. Fără 
au consimțit să dea remiză Ne- 

i cu Voiculescu, partida lor din 
la a XII l-a. Un sfîrșit neașteptat 
irvenit în finalul partidei Bălănel- 
:ulescu. Albul a prins regele negru 
-o rețea de mat, deși pe tablă ră- 
ese un număr minim de piese. In 
l acesta este posibil ca plutonul 
•itor să crească. Bălănel poate 
iza și el 8 nuncte în caz că va 
a finalul din nartida cu Botez, 
i Szabo, mai mult chiar, are șanse 
reacă în frunte în caz că va cîști- 
jartida întreruptă cu Troianescu. In 
istă întîlnire, cea mai dramatică a 
tei de luni seara, Troianescu a 
: la moment dat avantajul unui 
Jucînd inexact în continuare el a 
mari contrașanse adversarului său 
cum în finalul de dame și turnuri, 

an pion mai puțin trebuie să lupte 
greu pentru remiză.
mda a 14-a, desfășurată aseară, 
omphcat și mai mult situația din 
ițea clasamentului, care rfumără 
u nu mai puțin de cinci jucători 
egalitate de puncte pe primul loc. 
:ceri interesante au fost urmărite 
ir.rtidele Bălănel — Gunsberger, 
■iltea — Partos și Alexandrescu 
Bititelu, încheiate cu victoria al- 
r. Partidele Breazu — Voicules- 
Troianescu—Reicher, Moisini — 

jo. Negrea — Botez și Rădulescu 
(adovici au fost remize. S-au în- 
ipt, în 
itnativ 
iii —

Pavlov 
Negrea 6‘/2 
(1) 16—19 
Botez (1), 
3‘A p. (1).
IRINA TZJTRON A 

CURSUL FEMININ DE ȘAH
DIN CAPITALA

In București a avut loc un mic aar 
interesant turneu feminin de șah orga
nizat de F.R.Ș. în cinstea zilei de 7 
Noiembrie. Cinci șahiste au luat parte 
la această întrecere, In sala Clubului 
Sportiv Universitar s-au întrecut maes- 
tra Margareta Teodorescu, candidatele 
de maestru Irina Tzitron, Elena Siga- 
las, Alexandra Nicolau și Maria Desmi- 
reanu. Pentru ultimele două, care nu au 
luat parte la finala feminină, turneul 
prezenta o importanță deosebită. S-a 
jucat tur și retur. Confirmând torma 
bună arătată spre sfîrșitul tinalel 
campionatului republican, Irina Tzitron 
a obținut o frumoasă victorie acumu- 
lînd 5'/2 p. Ea a dispus cu 2—0 de Si- 
galas și Desmireanu, a făcut două re
mize cu Teodorescu pierdut
<7z—17a) la Nicolau.

(1) (1) Mititelu, Voiculescu, 
Bozdoghină 6 p. 
(2) Găurită (1) 
5 p. 20. Moisini

Străbate și tu, prieten al lăutei, ulițele 
pînă acolo, lîngă pădurea secularilor 
stejari. Ai să vezi pe o bucată de pă- 
mînt neted trei stîlpi prinși între ei ca 
o poartă, iar între ei prinsă o plasă 
aidoma năvodului. Poate te vei mira...

Dar mai bine urmărește 1 pe flăcăi 
în drumul lor spre Livadi. Si atunci 
ai să înțelegi Ai să te bucuri...

Gătit cu ghiriende împletite din 
Hori ,de munt> și din crengi de brad, 
terenul de sport din Livada este astăzi 
un furnicar de oameni. Mai bine de 
două mii de tineri și vî-stnici așteaptă 
semnalul de începere a Festivalului 
raional al tineretului. Cei mai în vîrstă 
își rid pe sub mustăți de nerăbdarea 
celor tineri. Dar, oare, dincolo de a- 
ceastă aparentă nepăsare nu sălășluie
ște aceeași curiozitate crescîndă, a- 
ceeași dorință de a începe cît mai cu- 
rînd sărbătoarea anunțată ? Ba da I 
Dar cine mai caută acum să, ghicească 
gîndurile ?...

A început I Pe pista marcată cu linii 
albe zboară — la intervale egale — 
săgeți însuflețite. Tinerii flăcăi sînt lac 
de sudoare dar fericirea pe care le-o 

întrecerea priete- 
și lor fețele, 

întrec iuțind 
de hîrjoana 

goana după 
cu... secun- 
margine te

p. 15.
Partos 

Breazu

CIȘTICAT CON-

poziții complicate dar a- 
egale, întîlnirile Bozdo- 

Pavlov și Soos — Ga-

ultimelor cinci runde cla-laintea
entul este următorul: 1—5, Bătă
ii) Ciociltea, Alexandrescu, Rei- 
, Radovici 8*/2 p. 6—7. Szabo 
Giinsberger 8 p. 8—9. Troianes- 

2). Rădulescu 7 p. 10 — 14. Sooș

le 
mereu 
ȘÎ 

lunci
se

Și

luminează 
alții, se 

amintindu-și 
sau de 

„bat“ acum 
cei de pe

dă, dintotdeauna, 
nească 
Alții, 
pasul 
din 
iepuri 
dele,
asurzesc cu strigătele. Unii îl vor câști
gător pe flăcăul din satul lor, alții își

strigă pe nume prietenul, iar cei mai 
mulți nu-și stăpînesc aplauzele deși 
flăcăii n-au parcurs decît jumătate 
din distanță...

Pe terenul de volei mingea trimisă (BASCHET 
cînd cu putere, cînd cu înșelătoare în-------------------------------
cetineală peste plasa mai înaltă decîtS , Arbilr|i imuI|li fl
un stat de om descrie un adevaratJ _ (.wies!!;nschafr Humboldt
paenjeniș. Și meciul continua... ț Universitat

Mai încolo, pe terenul de fotbal te '
intîmoină animația cunoscută pe toate J Prima întîlnire dintre echipele C.C.A. 
meridianele globului. Acolo-s de fapt ♦ și „W iessenschaft" Humboldt Univer- 
și cei mai... guralivi susținători. Ba- fsităt Berlin, care se va desfășura în 
ionul se odihnește arareori în plasa i cadrul „Cupei Campionilor Europe- 
portilor, dar atunci tot satul răsună Ini" va fi condusă de arbitrii Baldzan 
de entuziaste urale... '(Uniunea Sovietică ) și Cziffra (R.

Să ne întoarcem însă o clipă pe te-<7’-. Ungară). locul se va disputa du- 
, „ < mintea la ora 20 in sala Horească.renul de volei. S-a terminat un alt J , . , . . , . , .i Data returului meciului nu a fost 

meci. Ultimul. Flăcăii din Huța sînt Ihotărită, deoarece conducerea clubu- 
purtați pe brațe de consătenii lor. Au it ui W iessenschaft nu a răspuns încă 
cîștigat ultima 
cu mîndrie în 
lui"

întrecerile
pînă spre amurg... Chiar în acea 
câteva sute de tineri (peste 400 ne 
spunea imul dintre ei) au completat1 
adeziuni de înscriere în U.C.F.S. Sea
ra, caii odihniți purtau spre casele, 
lor tineri cu fețele îmbujorate de efort. 
Duminica viitoare se vor înîtni în( 
altă parte, poate chiar la Huța... 
Sportul are acum din ce în ce mai 
mulți prieteni în Țara Oașului... I

H. NAUM I

partidă si acum poartă propunerea Casei Centrale a Ar- 
; . ' .. , \maiei: orice dată tn perioada 1—15brațe „Cupa Festivals )dccembrie_

sportive n-au contenit /SAH

< • Meciul feminin R. P. Romînă 
— R. P. Polonă la sfîrșitul a- 
cestei luni la Sczeczin.

La 28 noiembrie va incepe in ora
șul Sczeczin intilnirea internațională 
'de șah dintre reprezentativele femi
nine 
lone.
pînă 
,unui 
du-se îri total -64 de partide.

ale R. P. Romine fi R. P. Po- 
Intilnirea se va desfășura — 

la 4 decembrie — sub forma 
meci-i urnea la 8 mese, disput în-.

IN CAMPIONATUL CATEGORIEI A LA FOTBAL

S-a redeschis lupta pentru primul loc?
• Prima înfrîngere a liderului Dinamo București a redat speran țe „urmăritorilor" • Note și 
mentarii după partidele de dumi nică • Mîine, penultima etapă a turului • La București, Dinamo 
fața unui nou examen: Știința Ti mișoara, în revenire de formă

Desfășurarea campionatului categoriei A de fotbal se precipită în finalul 
ei, prin scurtarea termenului de disputare. Cete trei etape reprogramate în in
tervalul 16—23 noiembrie fac ca la sfîrșitul acestor opt zile să consemnăm 
terminarea primei părți a campionatului, prevăzută inițial pentru 30 noiem
brie. Astfel că s-ar putea ca la sfîrșitul săptămînii să cunoaștem campionul 
de toamnă. Spunem „s-ar putea" pentru că, așa cum s-au desfășurat și ter
minat ultimele partide, n-ar fi deloc imposibil (e drept, posibilitățile sînt mai 
puține, dar ele există) ca rezolvarea problemei primului loc să sufere o atnî- 
nare pînă la consumarea și a celor trei restanțe de la 10 și 17 decembrie. La 
aceste date — cum se știe — își vor disputa ultimul meci și C.C.A. și Petro
lul care încă sînt în urmărirea liderului Dinamo București.

Prima înfrîngere suferită de dina- nul l-au terminat la egalitate, a avut 
moviștii 

ciuri din
bucureș'feni, după opt mc- darul să redeschidă oarecum proble- 
care au cîștigat șapte și u- ma primului loc în clasament, mai a-

Utu, a ieșit la timp si printr-un salt ikblocat mingea, înainte ca Ene II (Rapid) — stingă 
o„„;^ r>,Q_9\ (Foto: Js flțîhăigă),

Portarul dinamovist, l , , . . . . _
__ . șă ROfltă Merocfii. (fag# din focul Rapid^Dijiamo 3—2).-.

co
in

Rapid 
apăra-

Ies că partida de duminică cu 
a dezvăluit lipsuri serioase în 
rea dinamoviștilor. In ce măsură va fi 
posibil ca locul ocupat de Dinamo să 
fie periclitat vom vedea mîine cînd 
se va disputa...

... PENULTIMA ETAPA

Programul etapei a X-a cuprinde 
partide importante pentru clasament, 
fapt care reiese la simpla citire a 
jocurilor :

Dinamo București—iȘtiinița Timi
șoara (stadionul Dinamo, ora 14.15) 

Jiu! Petroșani—C.C.A București 
U.T. Arad—Petrolul Ploești
Steagul roșu Or. Stalin-Faru! Con

stanța
Dinamo Baoău-Progresul București 
Programul acesta avantajează pe 

Dinamo prin faptul că joacă acasă, 
în timp ce candidații cei mai serioși, 
C.C.A. și Petrolul joacă în deplasare. 
Dinamoviștii primesc replica unui ad
versar în revenire de formă și într-un 
moment în care echipa lor este i 
impresia primei lor înfrângeri. Nu 
fi exclus însă, ca printr-un concurs 
ricit de... rezultate beneficiarul 
fie... U.T. A., a cărei tînără echipă 
află într-un remarcabil ascendent 
formă. In orice caz, pînă mîine 
ou mai este mult. Să așteptăm 
desfășurarea acestor interesante 
treceri

sub 
ar 

; fe
să 
se 
de 

seară 
deci, 

în-
de campionat.

★
atunci să revenim pe 
cîtorva întîlniri de duminică, 
discuție că cel mai^mult au

scurtPînă 
asupra

Fără 
pasionat partidele din București și în 
primul rînd cea dintre Dinamo și Ra-i 
pid. Victoria a revenit, după o evolu
ție a scorului care a avut darul să 
facă să palpite „tribunele", echipei 
ceferiste. Aceasta — după cum sublii 
nia și unul din antrenorii săi, Marian^



r Oricît de „îngăduitoare" ar fi acea- 
fctă toamnă totuși, implacabil, iarna se 
apropie... Deci, dorit sau nu, anotim
pul rece bate la ușă. Și în vederea 
primirii lui cu tot... fastul se fac in
tense pregătiri. Se pregătește de iarnă 
toată lumea. Firește, și sportivii, care 
abia așteaptă să ningă sau să dea 
înghețul.

Că este așa ne o dovedește febrila 
activitate de pregătire în vederea în
trecerilor sportive din lunile de iarnă 
ți, în special, în vederea desfășurării 
Spartachiadei de iarnă a Tineretului, 
pe care o face colectivul sportiv „Au
tobuzul", organizat pe lîngă uzinele 
„Tudor Vladimirescu". Iar în timp ce 
reporterul fotograf „fulgera" încăpe
rea prin declanșările „blitzului" 
am notat. Ce anume ?

Pregătiri pentru Spartachiada 
iarnă a Tineretului. A început, în 
laborare cu comitetul U.I.M., acțiu
nea de popularizare a acestei mari 
competiții de mase... Secțiile de tenis 
de masă și de șah au primit sarcina 
de a pregăti organizarea tehnică a 
concursurilor. La cabinetul medical 
6-au și făcut primele vizite medicale, iar 
la magazia colectivului sportiv echipa

mentul și materialele sînt reparate și 
pregătite pentru a fi cit mai intens 
folosite 1 S-au făcut și antrenamente. 
Să nu uităm. Am mai notat ceva: 
primele întreceri se vor organiza între 
1 și 10 decembrie.

It
1. A început vizita me

dicală. Tinărul tinichi
giu Dumitru Ivan este 
primul pe care dr. Mar
cel Chimion îl contro
lează.

2. înscrieri..., Președin
tele colectivului sportiv 
„Autobuzul" Fior ea Du
ca asistă (bucuros de 
numărul mare de... soli- 
citanți) cum iov. Con
stantin Burețea din. co
mitetul U.T.M. face pri
mele înscrieri.

3. Magazinerul Manole 
Bădulesau a început Să 
repare schiurile. „O fi 
frumos afară, dar acuși, 
acuși ninge..."

Text:
CALIN ANTONESCU 

Fotografii:
ION M1HAICA

! Bucureștiul este, fără îndoială, un 
mare centru sportiv. Te convingi les
ne de acest lucru chiar dacă nu cu
noști cifrele sau situațiile statistice care 
cuprind numărul impresionant al mem
brilor U.C.F.S., al sportivilor clasifi
cați, al colectivelor sportive... Este su
ficient să vizitezi marile stadioane ale 
Capitalei sau chiar modestele baze 
sportive din cartierele mărginașe și 
vei face astfel cunoștință cu intensa 
activitate sportivă care pulsează în 
București. Organizarea unei activități 
sportive de asemenea amploare nu 
poate ‘fi, desigur, realizată fără o per
manentă preocupare pentru întărirea 
colectivelor sportive, a secțiilor, a co
misiilor, pentru îmbunătățirea muncii 
organelor sportive, lată de ce nu ne-a 
surprins faptul că — deși au nume
roase sarcini privind activitatea de 
performanță și dezvoltarea sportului 
de mase — activiștii sportivi bucureș
teni consideră drept obiectiv principal 
îndeplinirea cu succes a importantelor 
sarcini organizatorice. Desfășurînd o 
muncă intensă în acest domeniu, acti
viștii sportivi din Capitală răspund 
astfel prin fapte sarcinilor cuprinse în 
Hotărîrea Partidului și Guvernului din 
2 iulie 1957 care subliniază necesi
tatea îmbunătățirii muncii organizato
rice în cadrul organelor și organizații
lor sportive.
MUNCA ORGANIZATA, COLECTIVA

Fiecare membru al consiliului .oră
șenesc U.C.F.S. București răspunde 
de îndrumarea și coordonarea muncii 
unui raion U.C.F.S. sau a cîtorva co
lective sportive. Aproape toți membrii 
consiliului participă activ la rezolva
rea sarcinilor curente și de perspecti
vă. Sînt organizate cu regularitate a- 
nalizc privind îndeplinirea sarcinilor 
organizatorice. Am amintit aceste me
tode de muncă nu pentru a sublinia... 
originalitatea lor, ci pentru că înainte 
dc apariția Hotărîrij din 2 iulie 1957 
ele fuseseră — ca în celelalte orașe 
ale țării — destul de neglijate. Deose
bit de îmbucurător este faptul că a- 
reastlt îmbunătățire a muncii organi
zatorice este astăzi caracteristică și 
pentru cele mai multe comitete raio
nale U.C.F.S. din București unde înain
te vreme muncea doar... președintele 
și tehnicianul. Acum nu se mai poate 
vorbi despre conduceri care figurau 
doar în... scripte, ci de consilii U.C.F.S. 
în care se muncește organizat, în co
lectiv. Este exemplul pe care ni-1 o- 
feră raioanele T. Vladimirescu, N. Băl- 
cescu, Gh. Gheorghiu-Dej și 23 August. 
Pe cind aceleași aprecieri pozitive și 
despre consiliul raional U.C.F.S. „V. 
L Lenin" ?

Nu este lipsit de semnificație faptul 
că acum oamenii muncesc cu multă 
tragere de inimă. Organele U.C.F.S. 
se bucură astăzi de prestigiu și auto
ritate ; ele își îndeplinesc în întregime 
sarcinile ce le revin. Iată și explica
ția unor succese importante: creșterea 
numărului de membri ai U.C.F.S., 
buna desfășurare a competițiilor de 
mase și a campionatelor de casă, or
ganizarea întrecerilor între colective, 
chiburi și consilii raionale U.C.F.S., 
•schimburile de experiență între colec
tivele sportive începute în raionul T. 
Vladimirescu, „Ziua președinților" or
ganizată în aproape toate raioanele 

*etc. (realizate în ultima vreme).
CONSILII PUTERNICE IN 

VELE SPORTIVE. DAR 
TOATE.»

Importanța hotărâtoare a 
colectivului sportiv în buna organiza
re și desfășurare a acthfrtății sportive

COLECTI- 
NU IN

consiliului

Ser isori de la corespondenții noșfri
O VIE ACTIVITATE COMPETIJIO-

NALA
duce cu siguranță la îndeplinirea an
gajamentului

într-o fabrică, întreprindere sau școală 
este îndeajuns de bine cunoscută. Ce 
s-a făcut în orașul București pentru 
consolidarea organizatorică a organe
lor de conducere a colectivelor sporti
ve ? Fără îndoială, multe lucruri bune. 
Această importantă problemă organi
zatorică se bucură de o atenție spe
cială. Rezultatul : consilii ale unor co
lective sportive cum sînt Centrocoop, 
Tarom, Geologia (raionul 
Voie Bună, I.D.P.B. (raionul 
Vasile Roaită, Iprofrl, Mase 
(raionul 23 August), Grivița 
TehnomStai (raionul Grivița 
Semănătoarea, Armătura (raionul Gh.

Stalin), 
1 Mai), 
Plastice 

Roșie, 
Roșie),

Din munca activiștilor 
sportivi din București

Gheorghiu-Dej) desfășoară o intensă 
muncă reușind să mobilizeze masele 
de oameni ai muncii într-o bogată și 
susținută activitate sportivă. In alte 
colective realizările se lasă încă aș
teptate. Membrii U.C.F.S. din aceste 
colective nu participă efectiv la activi
tatea sportivă, care se reduce încă la 
cîteva echipe. Și, nu intimplător, toc
mai în aceste colective consiliile sînt 
descompletate, majoritatea membrilor 
nu duc nici o activitate, munca sporti
vă nu este analizată, nu se muncește 
după un 
se petrec 
bacul sau 
instruirea 
lectivelor
nuare o sarcină de frunte pentru ac
tiviștii sportivi din Capitală.

plan de muncă etc. Așa 
lucrurile la colectivul Bum- 
la Stația Triaj. Organizarea, 
și activizarea consiliilor co- 
sportive rămîne în conti-

SECȚII PE RAMURA DE SPORT. 
ECHIPE Șl GRUPE DE SPORTIVI

lor în sportul preferat, dez- 
și îmbogățirea cunoștințelor 

ale acestora. Au rezolvat sec- 
ramură de sport aceste sar

de reorganizarea mișcării

Prin desființarea cercurilor sportive, 
secțiile pe ramură de sport au deve
nit principale unități ale colectivelor 
sportive. Lor le revine sarcina atra
gerii maselor de oameni ai muncii, 
inițierea 
voltarea 
sportive 
țiile pe
cini puse 
noastre sportive ? O concluzie gene
rală arată că în această privință mai 
sînt foarte multe de făcut. Este drept, 
la unele colective sportive există sec
ții puternice nu numai prin valoarea 
performanțelor realizate de membrii 
lor ci și prin numărul acestora, al con- 
petițiilor organizate etc. De buna or
ganizare a secțiilor sînt strîns legate 
și succesele obținute, de exemplu, în 
organizarea campionatelor de casă de

colective ca Grivița Roșie, Metalospbi 
23 August, 21 Decembrie și altei 
Dar, în marea lor majoritate secții 
pe ramură de sport continuă să ai 
greneze în activitatea ne care o de 
fășoară numai echipele înscrise ‘ 
campionatele oficiale sau grupuri re 
trînse de sportivi. Dincolo de une 
greutăți obiective te întîmpină însă p 
alocuri lipsa de inițiativă și de interes 
activiștilor, lată un singur exempt 
la colectivul Laminorul există de a 
de zile o pistă de atletism dar tot < 
atîția ani nu există o secție de atl 
tisrn. Cîți tineri muncitori n-ar puf 
să-și măsoare forțele și îndemînar 
în frumoasele întreceri atletice ? Si 
destule și colectivele în care secți 
pe ramură de sport și-au plafonat z 
tivitatea. Bat pasul pe loc dc luni 
zile. Și
secțiilor pe ramură de sport. In sec 
ea cele 
sau Tarom, de volei 
sau Sănătatea, de 
Gospodării sau de
Grivița Roșie, activiștii din birour 
secțiilor muncesc cu dragoste, en 
ziasin și pricepere. In multe alte sec 
însă, birourile sînt descompletate și 
duc munca prin cîte un singur ar 
vist. Este suficient de grăitor faptul 
la un colectiv mare, puternic, cu st 
și sute de membri cum este Fabrica 
Confecții, cea mai puternică sp< 
este cea... columbofilă (?!). Toate 1; 
dele pentru inimoșii activiști ai ac 
tei secții, dar ce fac oare birour 
secțiilor de volei, fotbal, handbal c 
a căror activitate nu poate fi corn; 
tată tot atît de favorabil ?

aceasta din cauza birouri!

de fotbal de la 7 Noiembi 
de la Progres 
natație dc 
rugbi ca

*

sp 
bs 
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Activiștii sportivi bucureșteni au < 
toria să continue să muncească pen 
rezolvarea problemelor organizator 
actuale. Ei trebuie să se preocupe 
dezvoltarea acelor ramuri de 
care au asigurată o mai largă 
materială canalizînd în același 
activitatea membrilor U.C.F.S. și 
alte activități, ca gimnastica dc
ducție, concursurile G.M.A., comp< 
țiile de mase etc.

Dar, să nu se uite nici o clipă că st 
cesul muncii sportive este asigurat 
o bază organizatorică corespunzăf- 
re. fată de ce este nevoie de colect 
sportive puternice, cu consilii care 
muncească organizat și în plenul 
cu secții avînd un număr crcscînd 
membri, cu un activ obștesc bine 
struit și folosit cu toată grija.

Competentă, simt de răspundere

Este cunoscut fap
tul că, in preajma zi
lei de 7 
U.C.FS.

Reorganizarea mișcării de cultură 
fizică și sport din țara noastră a adus 
un suflu nou și în satele regiunii 
Cluj. De tinde pînă la apariția Hotă
rârii Partidului și Guvernului din 2 
iftilie 1957 colectivul sportiv 
ta" din comuna Unirea 
lAiud) număra doar... 20 de 
astăzi, aproape 100 membri 
desfășoară o vie activitate 
Consiliul colectivului sportiv 
gajat ca pînă la sfîrșitul anului să 
atragă 
U.C.F.S.
deoarece 
mină se 
petiții Ia 
auai mtilți tineri. Astfel, în afară de 
fotbal se organizează concursuri de 

ciclism, volei, popice, tenis de masă 
iși șah. Intensa activitate desfășurată 
Vie membrii cor^ilîului colectivului va 
w . ------------ ,H ■■ ■ ---

„Recol
ta ionul 
membri, 
U.C.F.S. 
sportivă, 
s-a an-

300 țărani muncitori în 
și acest lucru este posibil, 
la fiecare sfîrșit de săptă- 
desfășoară numeroase coni- 
care participă din ce în ce

ION BARBU
PREGĂTIRI PENTU SEZONUL DE 

IARNA
Sălile de sport din 6 școli ale ora

șului Timișoara au fost reamenajate 
și așteaptă să găzduiască antrena
mente și întreceri sportive. Aceas
tă veste ne arată, fără îndoială, că 
în orașul de pe malurile Begăt au 
început pregătirile pentru noul sezon 
sportiv de iarnă. Cu toate acestea nu 
putem trece cu vederea faptul,că anu
mite săli de sport nu mai corespund 
actualelor cerințe și că este nevoie 
de reamenajarea lor (posibilă fără in
vestiții de fonduri) în vederea conti
nuării activității competiționale pe 
timpul iernii. Pentru aceasta trebuie 
insă ca toate consiliile colectivelor să 
se îngrijească din timp și să ia mă
surile necesare.

AL. GROSS
RODNICA ACTIVITATE A COMISIEI 

DE HANDBAL DIN REGIUNEA 
STALIN

Este neîndoielnic faptul că succese
le realizate de echipele de handbal 
din regiunea Stalin (Dinamo, Progre-

S’- v

sul, Flamura roșie Sibiu, Recolta Hăl- 
chiu ș.a) se datoresc în bună măsură 
și modului în care comisia regională 
a organizat și controlat activitatea sec
țiilor de handbal din cadrul colective
lor sportive. Munca acestor activiști 
obștești se reflectă și în nivelul tehnic 
ridicat al întrecerilor din cadrul cam
pionatului regional, precum și în nu
mărul mare ‘ .............................
angrenate în 
tre cei care 
la obținerea 
și L. Grecu, 
lonescti, Gh. _ 
Gh. Moldovan.

GH. MAZGÂREANU
SPARTACHIADA FETELOR

La începutul lunii noiembrie a a- 
vui loc in comuna Bocșa Romină pri
ma ediție a Spartachiadei fetelor din 
raionul' Reșița. S-au desfășurat între
ceri la volei, handbal, atletism și șah. 
La volei primul loc a fost ocupat de 
echipa ~ 
clasat 
iar la 
tativa 
mină.

de echipe feminine (15) 
această competiție. Prin- 
își dau din plin aportul 
acestor succese se află 

I. Kirschner, I. Nief, M. 
Lungu, Gh. Voinescu,

Bocșa Romină, la șah s-a 
pe locul 1 Alexandra Schiopu 
handbal a învins tot reprezen- 
colectivului sportiv Bocșa Ro-

Noiembrie, 
Galați a 

reușit să obțină un 
succes remarcabil in 

activitatea sa indepli- 
nindu-și angajamentul 
anual in ce privește 

înscrierea de noi membri 
in U.C.F.S. ca aproa
pe două luni înainte 
de termen. Despre a- 
ceastă frumoasă rea
lizare ne-am ocupat 
pe larg, arăți nd mă
surile privind orga

nizarea muncii și me
todele folosite pentru 
asigurarea succesului. 

Am omis insă — 
și nu mtimplălor — 
să vorbim despre una 
din cauzele care au 
contribuit la obținerea 
frumoaselor rezulta'e
cu care consiliul re
gional U.C.F.S. Ga

lați, pe drept cuvint, 
se poate minări, lată 
despre ce este vorba.

De citeva luni. In 
întreaga activitate a 
acestui consilia — ea 
și a celor din întrea
ga țară — s-au pro
dus profunde modifi
cări. rn primul rină, 
calificarea activului 
salariat s-a îmbună
tățit serios, astăzi cea

mai mare parte a ac
tiviștilor fiind oame
ni bine pregătiți 
jesional. 
prestigiu 
bucură 
derea tinerelului spor
tiv. Mai mult decit 

atît. Printr-un eficient 
control în muncă s-a. 
întărit simțul de răs
pundere di aciiviști- 
lor față de realizarea 
sarcinilor la timp și 
tn bune condtțiuni. Nu 
este lipsit de interes 
să' arătăm la acest 
capitol că s-au luat, 
de pildă, drastice mă
suri împotriva acti
viștilor salariați care 
mai păstrau în com
portarea lor apucături 
străine de conținutul 
sănătos al muncii 
sportive. Astfel, Va- 

sile Robu, președintele 
raionului U.C.F.S. Be- 
rești, loan Bucur, pre
ședintele U.C.F.S. o- 
raș Focșani, Benedict 
Hincu, președintele ra
ionului U.C.F.S. I.iești 
și C. Grosu, președin
tele raionului U.C.F.S. 
V rance a au fost scoși 
din muncă pentru 

faptul că au încercat 
să inducă in eroare 
organele superioare, 
raportînd cifre ine
xacte, privirid înscrie--

oameni 
care 

de i

pro-
i cu

se
incre-

rea de noi membri in 
U.C.F.S. Măsurile 
luate împotriva acestor 
activiști și a altora, 
care — la fel ca și ei — 
priveau îndeplinirea 
sarcinilor cu multă u- 
șurință, au eliminai su
perficialitatea din mun
că, au făcui să creas
că simțul de răspun
dere al activului sa
lariat. Acest lucru îl 
simți imediat. Doar 
citeva vorbe schimba
te și este suficient să 
te convingi cu te afli 
in fața unor oameni 
conștienți de impor
tanța sardn'tor tor, 
pentru îndeplinirea 
cărora, sînt gata să 
folosească tot elanul 
șl toată priceperea lor, 
să muncească cu pa
siune 
tarea 
tive.

Pe
consiliului _ 
U.C.F.S. Galați (pre
ședinte Nicolae Tofan) 
a devenit in prezent 
un colectiv de muncă 
puternic, bine sudat, 
capabil să răspundă 
cu cinste sarcinilor. 
Că este așa ne-o do
vedește succesul des
pre care am 
mai sus. Și 
alte succese...

pcti'ru deavol- 
actioilății spor-

scurt, acttvul
regional

vorbit 
multe

REGECZY



loadele colaborării încep să fie simțite...
Despre patronarea școlii medii „Tudor Vladfmirescuw de către C G A.
n primăvara acestui an, Casa Cen
trală a Armatei a luat în patro
nare școala medie nr. 2 „Tudor 

adimirescu" din comuna Militari, 
ntractul încheiat cu acest prilej pre
dea sprijinul pe care C.C.A. îl va 
arda școlii sub diferite aspecte: edu- 
:iv, cultural, sportiv. Cum a decurs 
răstimpul care a trecut de atunci, 

aborarea dintre ele? La început, 
TA. a dat o atenție deosebita asis- 
ței pe tărîm cultural-educativ, dar 
s-a preocupat în egală măsură de 

aectarea angajamentelor luate cu 
/ire la sprijinirea activității spor 
: a școlii. Faptul era de neînțeles, 
tru că, după cum este bine știut, 
astă formă de colaborare — patro- 
îa — asigură cluburilor și colecti- 
>r sportive o vastă pepinieră de 
-e, largi posibilități pentru înfiin- 
;i sau reîmprospătarea echipelor de 
:i și juniori. Cu toate acestea, o 
tive importante, ca de pildă con- 
•urile pentru depistarea celor mai 
iți elevi, excursiile și taberJe, pu
ia la dispoziția elevilor a celor

Importante baze sportive ale clu- 
rămăseseră în proiect. Ne amin- 

am, cu prilejul unui raid între- 
s la începutul verii, am constatat 
nu putea fi rezolvată nici măcar 
oblemă măruntă, ca realizarea unei 
ii pentru sărituri, din cauză că 
se găsea o soluție pentru trans- 
tul... nisipului. Vizitele ulterioare 
ite la școala „T. Vladimirescu" și 

ales ultima, ne încredințează că' 
irturile s-au schimbat radical, că 
tea în comun a intrat pe un bun 
:ș.
1 primul rînd a început să fie re
zolvată problema folosirii în co 
niun a sălilor de sport aparținînd 
ului. Profesorii Ecaterina Ghimbra 
lircea Leonid ne spuneau cu satis- 
e că dezideratul lor a fost împli- 
In hala din str. Uranus au și a- 
loc primele antrenamente la atle- 

, iar în sala din calea Plevneî, 
imnastică și volei. De comun acord 

stabilită o planificare judicioasă 
: de antrenament, avîndu-se iu 

re respectarea strictă a programu-

ni profesorul de educație fizică nu-și vede de treabă...
i școala medie din Vidra (raionul 
îcea, regiunea Galați) activitatea 
tivă nu merge așa cum ar trebui, 
i principală pentru această stare 
ticruri o poartă profesorul de edu- 

fizică Ștefan Ovidenie, absolvent 
1MTCF din Galați. Luna trecută, 
loara, prof. Ovidenie a fost chc- 
într-o sîmbătă la Galați. El urma 

se întoarcă a doua zi, deoarece 
avea ore. Dar n-a sosit nici luni, 

1 că orele i-att fost suplinite de 
și directorul școlii, prof. Du-
i Cioaree. Cu acest prilej,
i au practicat un „sport“
nai: sortarea și transpor
ta o distanță de 1 km a unor 
irtante cantități de cartofi. Acest 

• de activitate „sportivă" le este 
vat elevilor ori de cîtc ori lip- 

— Direcția magaziei... Pe locuri ț... Fiți gata!—

lui de învățămînt. Urmează ca și tinerii 
baschetbaliști să fie repartizați în cti- 
rînd la una din săli. Măsura este cu 
atît mai bine venită, cu cit școala nu 
dispunea de o sală adecvată activității 
sportive pe timpul iernii (holul folo
sit pînă acum este cu totul impropriu 
pentru desfășurarea în bune condițiuni 
a orelor de specialitate). Totodată an
trenorii C.C.A. au început să-și ia în 
primire noii „ucenici". Primul pas 
I-a făcut antrenorul de atletism prof. 
Bariton Pașovski, care a organizat un 
reușit concurs atletic. Nume eviden
țiate cu această ocazie: elevele Geor- 
geta Munleanu, Marcela Panait, Elena 
Tudor și elevii Nicolae Stepan, Dorel

La cros, cu elevii din 11 scoli profesionale
Este lăudabilă preocuparea clubului 

Metalul M.l.G. de a-și recruta cadre 
tinere din rîndurile elevilor școlilor 
tehnice și profesionale din Capitală. 
După concursurile atletice de pistă 
desfășurate acum cîteva săptămîni 
(peste 500 de participant !) clubul a 
organizat, în colaborare cu colectivul 
sportiv „Autol)uzul“-al uzinelor „Tudor 
Vladimirescu". și un concurs de cros, 
care a avut loc vinerea trecută în in
cinta bazei sportive ă uzinelor. Această 
inițiativă ni se pare deosebit de valo
roasă deoarece crosul își cucerise de 
curind noi simpatizant dintre elevii 
școlilor profesionale, cu prilejul între
cerilor închinate zilei de 7 Noiembrie. 
Se cunoșteau deci în fiecare școală, 
cine sînt cei mai buni alergători și au pu
tut fi ușor alcătuite echipele care s-au 
prezentat vineri Ia terenul „Autobu
zul".

Participarea a corespuns așteptări
lor. La startul celor două probe 
(14—15 ani și 1 —18 ani) s au pre
zentat echipele de cros ale școlilor pro
fesionale „23 August", „Republica", 
„tosif Rangheț", „Timpuri Noi“, .Tu
dor Vladimirescu". „Semănătoarea", 
„Grigore Preoteasa", „Clement Gott
wald", „Boleslav Bîerut", „Mao Țze- 
dun" și „Electro-aparataj".

Întrecerile elevilor au fost viu dispu- 

sește de la ore prof. Ovidenie și— 
lucrul acesta se întâmplă cam des.

Prof. Ovidenie are o concepție ciu
dată despre unele din îndatoririle 
care-i revin, atît pe linie didactică 
cît și ca președinte al colectivului 
sportiv școlar „Știința". Astfel, cînd 
s a pus problema organizării fazelor 
pe CLASE și pe ȘCOALA ale crosu
lui „Să întîinpinăm 7 Noiembrie", 
prof. Ovidenie a declarat candid: 
„Aceasta intră in atribuțiile consiliu
lui raional UjCJLS."... Intr-o zi, prof. 
Ovidenie s-a prezentat ia consiliul 
raional U.Q.F.S. cu formularele pe 
care erau înregistrate normele FGMA 
ale unora dintre elevii săi. Dar ■— 
mare minime — normele tuturor ele
vilor semănau între ele ca două pică
turi de apă. Toți aspiranții obținu- 

Baiaș, Ion Cristea, Florea Savu, Ni
colae Persti, Gh. Fileru etc. O iniția
tivă utilă o constituie întocmirea unui 
plan de către arhitectul clubului, 1. 
Andrei, pentru reamenajarea terenu
rilor de sport existente în curtea 
școlii. Lucrările vor începe la primă
vară.

După cum se vede, intențiile sînt 
lăudabile, clubul sportiv C.C.A. 
fiind dornic să-și ia revanșa 

pentru „startul” neconvingător în a- 
ceastă importantă acțiune. Am dori ca 
revirimentul constatat să devină o stare 
permanentă, și în care colaborarea din
tre școală și club să ducă Ia rezultate 
cît mai rodnice.

tate. La categoria 14—15 ani concu- 
renții au avut de străbătut 1000 ni. 
După o luptă strînsă, Paraschiv Croi- 
toru (Șc. Timpuri Noi) a terminat în
vingător, urmat de Grigore Hadadea 
(Șc. Mao Țze-dun). Pe echipe: 1. Șc. 
Mao Țze-dun; 2. Șc. Timpuri Noi;
3. Șc. T .Vladimirescu.

Elevii centrului școlar Iosif Rangheț 
s-a udovedit cei mai buni la categoria 
17—18 ani (1800 m), ocupînd primele 
două locuri în clasamentul individual 
(prin Mîhai Dumitri și P. Năstase) șl 
locul I pe echipe. In continuare s-au 
clasat: 2. Șc. Mao Țze-dun ; 3. Șc. T. 
Vladimirescu.

Rezultate bune au obținut st elevii 
unor școli în care condițiile de practi
care a sportului sînt mai dificile (Șc. 
Republica, Șc. K. Gottwald) Trebuie 
deci, luate măsuri pentru sprijinirea 
activității sportive de ard, căci altfel 
se poit irosi multe talente.

Numeroase premii au răsplătit pe 
cei mai buni concurenți. Dar mai mult 
decît premiile i-a bucurat pe aceștia 
vestea că au fost selecționați penlru 
secția de tineret a clubului Metalul 
M.l.G. unde, sub conducerea unor an
trenori pricepuți, vor putea practica în 
cele mai bune condițiuni sportul pre
ferat, atletismul.

N. TOKACEK

seră același timp ta alergarea de vi
teză, toți săriseră exact aceeași dis
tanță la lungime etc. Să fie vorba 
despre vreun fenomen descoperit la 
școala din Vidra sau, mai degrabă, 
de totala nepăsare, neglijență, a pro
fesorului ? Noi înclinăm spre cea de 
a doua ipoteză.

Altceva se așteaptă de la un ab
solvent al SMTCF. De aceea prof. 
Ovidenie Ștefan trebuie să-și revizu
iască atitudinea.

GEO ȘTEFANESCU 
corespondent

Bune și rele din campionatul școlar de baschet al Capitalei
Duminică a luat sfîrșit faza pe Ca

pitală a campionatului republican 
școlar de baschet ediția 1957—1958, 
întrecere care, deslășurîndu-se pentru 
prima oară sistem turneu (cu echipe
le împărțite în două serii) a ținut în
cordată timp de aproape două luni a- 
tenția iubitorilor de baschet din școli
le bucureștene. Victoriile finale au re
venit echipelor S.M-7 „1. L. Garagiale" 
(Ia fete) și S.M.1 „N. Bălcescu" (la 
băieți) care în acest fel s-au calificat 
pentru finalele de la Tg. Mureș.

L-am rugat pe prof. N. Ktosovschi, 
membru în comisia de organizare, să 
ne spună părerea sa în legătură eu 
această interesantă competiție.

.Campionatul școlar de baschet al 
Capitalei — nș-a declarat prof. Klo- 
sovscrti — S-a ridicat in acest an la 
un nivel superior față de edițiile pre
cedente. El a demonstrat' că există tn 
momentul de față in București 6—7
echipe școlare masculine foarte bine 
dotate afB tehnic cit și fizic, cum 
sînt echipele 
„Gh. Șincpf",

rian lonescu a fost eliminat de pe 
teren pentru atitudine ne justă față de 
arbitri. Dintre celelalte aspecte nega
tive trebuie semnalate ne prezent Urile 
la o serie de meciuri ale echipelor 

școlilor medii nr. 20 școlilor nr. 13, F7, 5 (motivul: au 
Nr l „N.Bălcescu" Nr, neglijat să se intereseze din timp de

La liassool Floreasca, 
printre vechi cunoștințe

Lecția e gata să înceapă... Începătorii de astă oară se perfecționează acum 
sub îndrumarea prof. C. Beer de la Școala Sportivă de elevi. '

(Foto : M. Matei)
Nu-i mai văzusem de două luni 

și, săptămîna trecută, m-am aflat din 
nou printre cei mai buni dintre ei.

Plini de voie bună, am îno
tat împreună și, alunecind umăr 
la umăr, ucenicii erau gaia, gata să 
țișnească înaintea profesorului. Mi-aa 
vorbit despre colegii lor absenți, des
pre prieteniile închegate, despre pro
fesori și din ochii lor veseli și jucăuși 
se desprindea nostalgia după vara 
petrecută în cadrul Centrului pentru 
învățarea înotului ,Jlante Gherman"

Mai toți învățaseră să înoate la 
„Dante Gherman" și acum se per
fecționau la bazinul acoperit Floreas- 
ca. Nici unul nu-și uitase priauil pro
fesor, pe brațele" căruia încercase cele 
dinții alunecări pe apă. Acum, aveau 
aerul înotătorilor gata să înfrunte ori 
ce concurs, iar încrederea lor se îm
pletea cu speranțele profesorilor de 
la Școala sportivă de elevi sau de la 
cluburile și colectivele la -care au 
fost repartizați.

— Să ne vedeți, tov. profesor, cîte 
lungimi de bazin facem și cît de re
pede înotăm craul, spunea mezinul, 
elevul Preda Dan de la școala medie 
12, fruntaș la înot și înuățătură.

— Nici noi fetele nu ne lăsăm 
mai prejos — se mindrea sora lui. 
Preda Veronica.

I-am ascultai pe rlnd„. Oană Mi- 
haela de la școala 52, Minciulescu 
Nicolae de la școala 20, Pirvulescu 
Adrian de la școala 32, Kristiane 
Marje și Kende Ecaterina, micuțele 
de la școala 16, Ivănescu Alexandru 
și mulți alții își povestedu isprăvile 
sub ochii plini de dragoste ai profe
sorilor lor Emilia Lupa, Căpățînă, 
Dumitru Gheorghe și Walter Miiller.

Le-am răspuns tuturor, arătinda-le 
eforturile pe care Federația de No
tație și Ministerul Învățămîntului și 
Culturii le fac ca să le asigure cele 
mai bune condiții de învățare și per
fecționare a acestui sport:

— Centrul de învățare a înotu
lui de la „Dante Gherman", care 
funcționează în fiecare vară, neîntre
rupt de cîțiva ani, trece ,„ștafeta" în 
fiecare toamnă bazdnulnJui acopprit 

Floreasca. Purtătorii ștafetei din 
anul acesta sînteți voi, cei mai buni 
dintre cei {ieste 2300 de brevetați ai 
centrului. Am avut la acest centru 
uuinai în vara aceasta peste 4500 de 
înscriși.

35, Nr. II „D. Cant emir", Nr. 12 
„Spiru Ilarei", Nr. 17, Nr. 4.

Este îmbucurător faptul că in mo
mentul de față activează in echipele 
școlare din Capitală elemente înzes- 
strate care pot face față cu succes 
pretențiilor categoriilor superioare: 
calificarea, divizia B. Mă refer la Du
de seu Florin, Duțpscu Nicolae, Di- 
mancea Mihai (S. M. 20), Suclu Dina. 
Artim Viorel, Dimitriu Dan (Ș. M. 1), 
Casasovici lean, Greif Carol, Moraru 
Voicu (Ș. M. 12). Săndulescu Dada 
(Ș. M. 11), Cojocarii Mircea (Ș.M. 
13). Stănescu Teodor (Ș.M. 17).

tn generat, echipele au avut o com
portare disciplinată, excepție jăcind 
cete ale S.M. 1 și S.M.12, eare au 
protestat neîntemeiat la deciziile arbi
trilor si S.M. 35 ăl cărui jucător Ma-

Cifrele mari, despre care nici unul 
din ei nu auzise pînă acum, aveau 
an efect deosebit asupra lor și fie
care se gindea cu mîndrie că nu este 
deloc ușor să te numeri printre cei 
aproape 600 de selecționați care, ta 
vîrsta la care altădată nu-i lua ni
meni in seamă, au fost repartizați 
școlii sportive de elevi. Clubului 
sportiv școlar sau diferitelor cluburi 
și colective din Capitală. Ei se în
trec astăzi să se perfecționeze la 
înot, la polo, la sărituri și la înot 
arfistic

Mîndria lor este ilustrată deocam
dată de insigna de înotător de la re
verul hainei sau de pe șorțul unifor
mei și de brevetul cu care au absol
vit „Școala Dante Gherman". Cite 
trofee, rod al muncii de ani, pres
tată cu dragoste și sîrguință, nu se 
vor adăuga mline acestor prime două 
distinct ii 21

Entuziasmai copiilor pe care i-am 
întilnit la bazinul acoperit Floreasca 
și strădania celor in mina cărora au 
fost încredințați, îndreptățesc spe
ranța că înotul începe să fie îndrăgit 
de tineret, ca sport de mase, și că 
schimbul de miine al notației de per
formanță este asigurat.

Prof. ANTON fONESCU. 
coordonator al centrului 

„Dante Gherman"

Actualitatea.
O modificare în regulamentul 

campionatelor școlare de gimnas
tică

Direcția Educației Tineretului Școlar 
din M.I.C. precizează eă în programau 
campionatului școlar de gimnastică pe 
echipe pe amil 1S58/S9, băieții vor con. 
cura astfel: cu exercițiile nr. 1 la so* 
si cu exercițiile nr. 2 Ia cal cu minere, 
bară fixă, paralele, sărituri ți inele. Ju
niorii de cat. a H-a vor efectua la Inel» 
exercițiul nr.. 1,

Finala campionatului de baschet 
amînată cu o săptămînă

Finala campionatului republican șco
lar de baschet (ediția 1997/5S) care urma 
să se desfășoare între 21—22 noiembrie 
va avea loc — tot la Tg. Mureș — in
tre 08—S0 noiembrie. Ședința tehnică Ui 
caTe vor lua parte toți profesorii — de
legați al echipelor participante, va avea 
loc în seara zilei de 27 noiembrie.

program...). Unele echipe, ca de pildă 
S. M. 17, s-au prezentat dese ori la 
meciuri neinsoțite de profesori. Altete„ 
ca S. M. 12, 1 și 5, confundind cam
pionatul școlar cu o competiție intre 
echipele de juniori ale diferitelor alte 
cluburi sau colective, au venit înso
țite de persoane care nu aveau mmio 
comun cu școlile respective. Nu inii lu
ptător actele de indisciplină cele mai 
frecvente au fost tocmai ale acestor 
echipe.

Aceste scăderi nu pot umbri Insă 
succesul competiției, succes care tre
buie să constituie punctul de plecare 
pentru o și mai intensă dezvoltare a. 
baschetului in rinduț elevilor bucureș- 
teni. Se impune in prtrnul rînd ca. pe 
Ungă școlile pârtiei paule la întrecerea 
recent încheiată și care (cu excepția 
S.M. 15) au tradțțig’jîn acest sport 
și celelalte școli să-și 'înființeze secții 
și echipe de baschet pentru a putea 
lua parte la viitoarea ediție".



Cum a pierdut Constructorul 
Un meci decisiv pentru.» C. F. R.

Rapid, 0. S. A. Ploești și C. S. U. București au retrogradat 
în categoria B la rugbi

«CTUAL1TATI DIN NATATIE
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Tn momentul în care echipă de rugbi 
C.I'.R. intra duminică pe teren să-și 
dispute în compania Constructorului 
ultimul său meci de campionat Di
namo era aproape campioană. Cîști- 
gase doar detașat, cu 34—0 meciul cu 
Știința Timișoara. Iar cînd, după 12 
minute de joc, Constructorul conducea 
Iii meciul derbi cu 6—0, convingerea 
că dinamoviștii vor cuceri campionatul 
s-a întărit și mai mult (știut fiind că, 
în ipoteza înfrîngerii C.F.R.-ului _ sau 
chiar a unui meci nul. Dinamo intra 
în posesia titlului). Dar Dinamo a fost 
campioană doar... 65 de minute.

Ceea ce s-a întîmplat în continuare 
pe terenul Constructorul, la situația de 
6—0 ați aflat desigur citind cronica 
meciului. Rezultatul s-a inversat și
G.F.R.-ul  a obținut, în cele din urmă, 
victoria cu 11—6. Fără îndoială că.for
mația favorită a dovedit în jocul de 
duminică multă maturitate și voință 
de a învinge. Dar au existat în acest 
meci și cîteva momente psihologice 
asupra cărora am vrea să revenim 
pentru că, în definitiv, ele 'au decis 
— în parte ——-deznodămîntul în acest 
pasionat campionat

După cum a învins C.F..R-uI« acest 
joc se putea termina la fel de binecși 
cu un rezultat egal sau chiar cu- victo
ria Constructorului. Să ne explicăm. 
La situația de 6—6 (mia..70) .balonul 
Iove ?te bara Constructorului. Sava 
(care a avut în fazaȚrespectivă o reac
ție lentă) nu scziseazâMȘT-f— deși se 
afla lingă balon — nd'-l' șutează în 
terenul său de țintă, spiță a obține o 
eventuală „grămadă la B-rn."*1 După 
cum nici nu încearcă să cuIeagS^ba- 
Ionul, care se plimba pe lînga -el m

Clasamentele campionatului
i^dbiican de box pe echipe

SERIA I

1. C.F.R.-Cetatea Bucur
2. C.C^A București
3. Spartac București
4. C.S. Marina Constanța
5. Di ’.amo Or. Stalin
6. Gloria Galați

4 4 0 0 89:69 IZ
4 3 0 1 89:68 10
4 2 1 1 81:75 9
4 1 0 3 76:83 6
4 1 0 3 69.-84 6
4 0 1 3 64:90 5

SERIA a D-a

1. Dinamo București
2. Voința București
.3. Metalul M.I.G.
-4. voința Cluj
S. Dinamo Craiova

3 3 0 0 75:41 9
3 3 0 0 65:51 9
3 1 0 2 58:57 5
3 1 0 2 55:60 5
3 1 0 2 42:68 5

C. Energ. i.M.B. Timișoara 3 0 0 3 49:67 3

CARNET ATLETIC
CIRCUITUL DE MARȘ AL CENTE

NARULUI

In cadrul manifestațiilor prilejuite 
Me sărbătorirea Centenarului mărcii 
poștale romînești, s-au desfășurat du- 
ininică în Capitală întreceri sportive 
la marș. Din fața palatului poștei s-a 
-dat plecarea în cirrsa seniorilor al 
•cărei traseu a măsurat 13 km. Con- 
■Tfrmîrrd, o dată în plus, forma bună 
fpe care a avut-o în decursul acestui 
sezon, maestrul sportului Ion Baboie, 
imuncitor telefonist, a înregistrat o 
■frumoasă și mult aplaudată victorie. 
"Pe locurile următoare s-au clasat: 
Jon Barbu (Spartac), Ion Păcurarii 
î(Spartac), Vasile Teodositt (P.T.T.), 

jlDumitru Ch-iose (P.T.T.), Valeria Mi- 
Irea (P.T.T.). Cursa juniorilor și a 
începătorilor a măsurat 5 km. Ea a 
revenit talentatului Dumitru Roateș' 
'(Spartac). Locurile următoare au fost 
•ocupate de: Nic. Daradici (P.T.T.), 
Iulian Ghimpețeaimt (P.T.T.), Mircea 
JMoidovan (Victoria), C-tin Clement 
(( Spartac).

Ultima probă a întrecerilor a fost 
Prezervată factorilor poștali care au 
■concurat îmbrăcați în echipamentul 
specific de servici. Iartă primii șase 
plasați: 1. Nicolae Coci; 2. Ion Tudor;
3. Gh. Polea; 4. Ion Toma; 5. Ilie 
IMorărașu; 6. D-tru Baciu. La această 
«ursă :ati particip;}):, peste 80 de fac
tion poștali In urma rezultatelor în- 
Teglstratc a _fost stabilit următorul 
■clasament pe'echipe: 1. P.T.T. 48’p.; 
72. 'Spartac! ■ 57 p- 3. Surdo-rrrați 112 

AM COLA I ' D. NICPLAE Barbu 39,02 m; Maria Diți (Ute’.B.) 1 
■Respondent ft "”

această situație Qherasim (C.F.R.) lo
vește el balonul și coechipierul său 
Stanciu îl culcă în apropierea buturi
lor. O greșeală elementară care a răs
turnat rezultatul, ducîndu-1 la 11—6. 
Dar greșelile Constructorului nu se 
termină aici. In continuare, gazdele 
domină și beneficiază de o lovitură de 
pedeapsă chiar în fața butului fero
viar, pe care însă o „joacă la mînă“ 
în speranța obținerii unei încercări 
(care ar ii putut aduce dintr-o dată 5 
puncte și deci egalarea). Incefcarea 
nu reușește și astfel Constructorul ra
tează o ocazie sigură de a obține 3 
puncte. Greșeala a fost cu atît mai 
mare, cu cît gazdele au beneficiat die 
încă o lovitură în ultimul minut de 
joc. Iată faze palpitante, de mare in
tensitate, care dacă ar fi fost rezolvate 
de cei de la Constructorul cu mai 
mult calm, ar fi determinat o răstUT- 
nare a situației în joc și, bineînțeles,

Al. Stanciu (C.F.R.) & fost placat de S. Mehedinți și a scăpat balonul.
Radulescu (in prim plan) încearcă să-l tatoneze sub protecția lui Stoian și 
Chiasea. Fază din meciul C.F.R.— Constructorul: 11—6.

(Foto: Gh. Dumitru)

și în clasamentul final. Toate acestea 
nu au desigur scopul de a scădea me
ritele feroviarilor, a căror victorie în 
meciul de duminică este cu atît mat 
valoroasă, cu cît a fost obținută tocmai 
printr-un plus de maturitate în momen
tele decisive. Dar asupra comportării 
echipelor în acest campionat vom re
veni la timpul cuvenit. (D. C.).

★
Trei dintre meciurile campionatului 

categoriei A s-au terminat la diferențe 
mari de scor. Dinamo—Știința Timi
șoara (34—0) Progresul—C.S.U.B. 
(23—0) și C.C.A.—C.S.A. Ploești 
(25—0). Scorurile reflectă faptei că 
învinșii, care nu mai aveau posibili
tatea de a-și îmbunătăți situația în c’n 

CAMPIONI Al ȘCOLII SPORTIVE 
DE ELEVI

Duminică dimineață s-a desfășurat 
pe stadionul Tineretului campionatul 
secției de atletism a Școlii Sportive 
de Elevi București, secție care gru
pează peste 400 de elevi. Cele mai 
bune rezultate le-au obținut: la juniori 
cat I: N. Aldorfan 11,9 sec Ia 100 m; 
Remus Constantinescu 25,4 sec la 200 
m; Schneider Augustin 2:12,0 la 800 
«n; Aricescu Radu 6,14 m la lungime; 
Bosccș Left eres 12,90 m la triplu și 
9,4 sec la 80 m g; la juniori cat. a 
11-a : Astafei P. 13,4 :1a 90 m g și 
1.669 p la triatlon; Băncilă Ovidii» 
12,60 m la greutate; Biscă Aurel 36 
m la disc (1,5 kg); la junioare cat 
I: Constanța Pană 4,70 m la lungime; 
Maria Petuhova 9,09 m Ia greutate; 
Ia junioare cat. a 11-a: Virginia Ciu'i- 
naru 8,5 sec la 60 m; Elena Vîrlan 
1:30,0 la 500 m; Lucreți-a Stanciu 10.3 
sec Ia 60 m g; Simona Dăscălescu 
1,35 m la înălțime.

CONCURS STUDENȚESC

Dintre rezultatele concursului atletic 
studențesc care a avut loc sîmbătă 
după amiază în Capitală, amintim.:' 
BARBAȚI. 100 m.: D. Gheorghe 
(l.C.F.) șl S. Ciochină (Constr.) 11,7; 
3.000 m.: M. Pridvornic (I.P.B.) i 
9:06,3; lungime: Știrbii (l.C.F.) 6,12 
m; Vencu (I.P.B.) 6,12 m; greutate: 
V. Manolescu (I.P.B.) 12,36 m ;
disc: V. Manolescu 44,95 m; FE
MEI. 100 ni: Eda Knall (l.C.F.) 13,8;» 
lungime: E. Knall 5,24 m; V. Lecas 
(l.C.F.) 4,84 m; înălțime: E. Knall-': 
1,45 m: N. Barbu (i.S.E.) 1,40 m; 
greutate*! N. Barbu 10,15 m: disc: N. 1

samemt, au acționat fără convingere. 
In schimb, învingătorii au jucat specta
culos, ceea ce ne-a permis să reținem 
forma bună în care se află Zlătoianu. 
Barbu, Ionescu (Dinamo), Penciu, 
Barbu, Blăgescu, Kramer (G.G.A.) și 
Ghiță Dan, Dumitrescu, Ghimelea 
(Progresul). V. Hossu, coresp

CLASAMENTUL FINAL AI
CATEGORIEI A

1. C.F.R. Gr. R. 18 16 1 I 249: 42 51
2. Dinamo 18 16 1 1 181: 29 51

3. C.C.A. 18 11 3 4 188: 61 43
4. Constructorul 18 9 2 7 199: 90 38
5. Progresul 18 7 2 9 144:136 34
6. Șt. Timiș. 18 7 I 10 99:166 33
7. C.S.M.S Iași 18 5 2 11 79:212 31)
8. Rapid 18 4 3 11 51:127 29

9. U.S.A. Ploești 18 2 4 12 57:239 26
10. C.S.U.B 18 2 3 13 51:196 25

Cîteva probleme ridicate de ultimele etapi 
ale campionatelor de volei

Meciurile de volei — în mod para
doxal — descresc ca valoare pe măsura 
desfășurării campionatelor I Urmărind 
partidele primelor echipe ale țării, poți 
desluși originile acestei stări de lu
cruri, nefirești în plină perioadă corn-’ 
petițională.

Dăm prioritate meciurilor feminine 
care ilustrează cum nu se poate mai 
bine aceste lipsuri — s® sperătn, 
trecătoare. După patru etape, la an
tipozii clasamentului se află Rapid 
București- și Voința Sibiu. Amîndouă 
aceste formații fruntașe în edițiile 
precedente, echipe de bază cum s-ar 
spune — deși momentan atît de 
distanțate — păstrează trăsătura de 
unire a unui joc. confuz, nehotărît, 
lipsit de pregătirea necesară. Sibien- 
celor nu le puterrf găsi scuze pentru 
cele patru înfrîngeri suferite la rînd. 
cînd dispun — cu mici excepții — de 
același lot experimentat din anii trecuți. 
Pe semne, condițiile de antrenament 
și seriozitatea lui lasă mult de dorit. 
Pe de altă parte, fruntașa clasamen
tului, Rapid București, nu-și cinsteș
te așa cum ar trebui locul deținut. 
Duminică, deși victorioase cu 3—1 
în fața Metalului M.I.G., voleibalis
tele de la Rapid au fost aproape de

Ileana Florea (Nr. 11), de la Progresul, încearcă să pareze „bomba" 
pe care o expediază Felicia Masat (Comb. Poli gr.). In dreapta, Maria Pintea 
(Comb. Poligraf ic) este gaia să intervină în caz de nevoie.

ȚFotp: B. Ciobanu)

Scurta perioadă (rrtai puțin de 
două săptămuji), care ne mai desparte 
de revanșa îmîlnirii de natație Bucu
rești-—Budapesta este folosită din 
plin de înotătorii noștri prin antre
namente intense urmate de concur
suri de verificare. Un astfel de con
curs a avut loc sînrbăta trecută la 
bazinul Floreasca. După cum a fost 
alcătuit programul de desfășurare a 
probelor, este limpede că antrenorii 
lotului sfni în căutarea celei mai 
bune formule pentru ștafeta 4X200 m. 
liber, mai precis, în căutarea celui 
de al patrulea component, care ală
turi de Voicti, Șt. Ionescu și Blajcc 
să poată lupta de la egal la egal cu 
valoroasa ștafetă budapestană. La 
sărituri, antrenorul Horacek și ele
vul său Breja, conștienți de faptul că 
la Budapesta, Ujvari va face tot po
sibilul pentru a se revanșa, au exer
sat — deocamdată fără prea mult 
succes — sărituri cu coeficient mare 
de dificultate. ■ Dintre rezultatele în
registrate sîmbătă remarcăm doar 
noul record de sală (2:40,7) realizat 
de Ingrid Wăchter pe 200 m. liber, 
recordul personal (2:15,6) obținut 
de Șt. Kroner pe aceeași distanță, 
ca și timpurile reușite de Voicu 
(1:12,4) și Mocanu (1:13,3), ambele 
recorduri personale pe 100 m. spate, 
(gn)
INTILNIRE VIU DISPUTATA INTRE 
ELEVII ORAȘELOR BUCUREȘTI ȘI

' REȘIȚA
Sîmbătă și duminică bazinul aco

perit din Reșița (25 m) a găzduit 
întîlnirea de natație dintre reprezen
tativele de elevi mie orașelor Bucu
rești și Reșița. Victoria a revenit 
înotătorilor bucureșteni cu scorul de 
137—134. Iată rezultatele tehnice: 
BĂIEȚI, 50 m. liber: R. Ladner (R) 
29,2 — record de sală; 50 m. bras: 
A. Nicolau (B) 3fCo; 50 m. spate: 
L. Radu (B) 35,8 — record de sală, 
50 m. fluture: R. Ladner (R) 33,4 
— record de sală ; 100 m. spate: T. 
Popovici -(B) 1:20,9; 100 m. liber: 
H. Pischl (R) 1:08,6; 100 m. flutu
re: Șt. Lulai (R) 1:26,3; 4X50 m. 
liber: Reșița 2:08,8. 4X50 m. mixt:

îrffrîngere I Jucătoare cunoscute, ca 
Ana Păunoiu, Cornelia Moraru, Sonia 
Colceriu, au fluctuații foarte îngri
jorătoare în comportare și nici măcar 
nu-și valorifică cum trebuie calitățile 
naturale. De pildă, cîte lovituri în 
forță, așa cum are posibilitatea să 
execute, am văzut duminică la Ana 
Păunoiu ?

Pe de altă parte, trebuie ca unele 
formații feminine să înțeleagă că a 
insista în momentele cînd dețin un 
avantaj, pentru definitivarea acestuia, 
este cel mai importanți lucru. Dacă 
ar fi procedat astfel (la scorul de 
13—10 în setul III și 10—10, după 
1-*—10 în setul IV), Metalul M.l.G. 
— de pildă — și-ar fi văzut răsolă- 
tite eforturile, obținînd — poate — 
o victorie de prestigiu asupra Rapi
dului.

In general, constatări asemănătoa
re și des-pre întîlnirile jucătorilor 
noștri. Inadmisibilă este comportarea 
unor echipe alcătuite din elemente con
sacrate ale voleiului nostru. Să luăm 
de exemplu echipa Cetatea Bucur: 
Roman, Rusescu, Mieulescu, Chezan 
și alături de ei cîțiva tineri talentați, 
bine pregătiți, cu viitor frumos. Așa

București 2:24,0 ; 4X100 m. liber: Re 
șița 4:34,0; 4X100 m. mixt: Bucu 
rești 5:21,2. FETE. 50 m. liber: D 
Langer (R) 34,7; 50 m. bras: M 
Wagner (R) 41,7 — record de sală 
50 m. fluture: D. Langer (R) 40,0 
50 m. spate: M. Wagner (R) 42,6 
100 m. fluture: I. Brăileanu (B 
1:44,1. 100 nu liber: C. Bauer (R 
1:24,3. 100 m. bras: FI. Rambose 
(B) 1:34,5. 100 m. spate: FI. Ram 
bosec (B) 1:34,4. 4X50 m. liber
București: 2:32,6. 4X50 m. mixt: Re 
șița: 2:48,8. 4X100 m. liber: Bucu 
rești 5:37,0. 4X100 m. mixt: Reșiț 
6:21,0. (V. Dobrescu, corespondent)

titlukî de echipă 
campioană a tării la scrimă

Sala de sport a Institutului Me- 
dico-Farmaceutic din Tg. Mureș 
găzduiește începînd de azi între
cerea celor peste 100 scrimeri și 
scrimere participanți la returul 
campionate! ui republican de scri
mă pe echipe.

La sfirșitul celor 0 zile, cît du
rează întrecerea acestor sportivi 
vom cunoaște campionii țării Ia 
floretă femei, floretă bărb.ați, spa
dă și sabie. După pregătirile pc 
care știm că le-a efectuat fiecare 
dintre echipele prezente zilele a- 
cestea la Tg. Mureș, în vederea 
campionatului, putem anticipa în
treceri aprig disputate și de <•' 
bim nivel tehnic. Faptul că pi 
tre cei 100 sportivi sînt și comp.. 
nenții lotului nostru reprezentate 
este o garanție în plus.

întrecerile de la Tg. Mureș ai 
loc în fiecare zi între orele 8—1 
și 16—21, în următoarea ordine 
floretă bărbați, floretă femei, spa
dă și sabie.

cum a evoluat rn fața Victoriei Buc 
rești, scăpînd ca prin minune de 
înfrîngere, echipa Cetatea Bucur nc 
arătat cum NU se colaborează, cum f 
se fructifică posibilități ile maxi: 
■ale jucătorilor. Mai ales primii 1 
formează un adevărait compartimr 
al „seniorilor", comozi, cu c;: 
neobliga.ți să intervină înfotdc 
în situațiile cele mai dificile (în s] 
cial atunci cînd se află în lin a 
II-a), lăsînd de multe ori ca gri 
să apese pe umerii celor tineri 
mai puțin experimentați. Ahum 
reproșuri și discuții duse pe teri 
duc la pierderi de puncte, așa c 
rut fost cazuri în partida eu Victor 
Nesperat de dîrză a fost replica 
cesteia din urmă, dar fără rezul 
final pozitiv datorită așezării def 
tuoase pe teren (ceea ce obligă 
neori la intervenții de tilfimă inst: 
ță, acrobatice).

O altă echipă (C.C.A.) prezii 
simptome oarecum asemănătoare 
Getatea Bucur. Și aci este un lot v< 
ros din care se desprind Mușat, Cla 
Tănăsescu, alături de o serie 
elemente dotate. Omogenitatea I; 
în schimb mult de dorit. Crede— 
datorită unei pregătiri tehnice î 
nepuse la punct., Este evident cît 
mult a răpit de exemplu din ranrlam 
tul militarilor în partida cu Rapid pre 
ta dirijare a paselor. Această ,.a 
dă (C.C.A.—Rapid) mai ridică o p 
blemă, aceea a disciplinei pe ter 
în sensul permanentelor îndrum', 
discuții și sfaturi ce și le dau jtt 
torii între ei. Dar cel mai supăra 
și dăunător lucru (observat nu 
mai la Rapid și C.C.A.) îl const'1 
strigătele care însoțesc lovitur'le 
bioase (la preluări, pase et?.). 
scopul camuflării lor, a inducer i 
eroare ai arbitrului. Credem că 1 
toda, deși în unele cazuri cu efe 
practice imediate, nu duce de-cît 
permanentizarea unor lipsuri tehn

In fine, antrenorii ar trebui să 
mai grijulii la ceea ce din nefer 
re au devenit lipsuri caracterist 
„tradiționale" la- unele echipe, 
ne referim doar la lipsurile de c 
centrare a jucătorilor, de randam 
în finaluri, în care excelează Ti 
torul Orașul Stalin, duminică ia 
doua înfrîngere consecutivă în 5 
turi, după o partidă în care n-ai 
meritat această soartă.

NEAGOE MARDAI 
MIRCEA TUDORAl



Adnotări pe marginea fazei a II l-a
a campionatului republican de motocros

S-a redeschis lupta pentru primul loc?.

Faza a IlI-a a campionatului re
publican de motocros, desfășurată 
duminică în Capitală, a pus la grea 
încercare îndemânarea participanților, 
datorită condițiilor speciale în care 
s-a aflat traseul (noroi, apă). Cei 
mai rnuiți dintre alergători au absol
vit cu succes și această încercare, do- 
vedindu-se bine pregătiți. Astfel au 
impresionat în mod deosebit evolu
țiile motocicliștilor Mihai Dănescu,
H. Sitzler (500 cmc), Mihai Pop, C. 
Radovici, C. Nedelcu, C. Dovitz (125 
cmc), Mircea Cernescu, Gh. Ioniță, 
Serban Murgu (250 cmc), Iosif Popa, 
St. Iancovici, T. Popia, B. Predescu, 
Puiu Ovidiu (175 cmc), Gh. Ion, Al. 
Lăzărescu (350 cmc) și ale cuplului 
Mili-al Dănescu + FI. Costaclie (750 
cmc ataș). Acești alergători cunosc 
perfect modul de pilotare a mașinii 
pe porțiunile alunecoase, posedă teh
nica trecerii în viteză peste obstaco
lele dificile și pot susține deci — în 
orice condiții — lupta pentru îniîie- 
tate.

Dacă spre satisfacția tuturor —- așa 
cum remarcam mai sus — majorita
tea alergătorilor au trecut cu succes 
examenul maturității tehnice, au fost 
totuși și cîteva cazuri (din fericire 
foarte puține) cînd unii concurenți nu 
s-au situat la înălțimea unei finale 
de campionat republican. Cel mai ti
pic dintre ele (și din păcate și cel 
mai grav) ni l-a oferit concurentul B. 
Gherasim (Voința Sibiu) și nu 1. 
Heinrich cum din greșeală a apărut 
în ziarul de ieri. El a provocat acci
dentarea lui Ștefan Iancovici și a pe
riclitat prin lipsa lui de cunoștințe 
tehnice și situația în cursă a altor a- 
lergători. Acest caz și altele mai pu
țin grave pun în discuție problema 
înființării unui barem de participare 
la finalele campionatului. Posibilități 
există (selecționarea alergătorilor pe 
baza categoriei de clasificare, obliga
tivitatea participării la o fază de 
control, înființarea unor competiții de 
calificare etc.) și ele trebuie puse în 
aplicare pentru stimularea alergători
lor în vederea unei -oune pregătiri și 
pentru evitarea totală a accidentelor.

Cursele de duminică dimineața tre
buiau să lămurească într-o oarecare 
măsură situația în clasamentele ge
nerale. Și au făcut-o la două clase. 
Astfel la 125 cmc și la 750 cmc-ataș 
— Mihai Pop și respectiv cuplul M. 
Dănescu -ț- Fl.. Costache și-au con

Sf. Iancovici (Metalul M.I.G.) — unul dintre motocrosiștii noștri de 
frunte — execută o spectaculoasă săritură la trecerea peste un obstacol.

La trierea variantelor depuse la 
concursul Pronosport nr. 46 din 16 
noiembrie a.c., au fost găsite: 12 va
riante cu 11 rezultate, 156 variante 
cu 10. rezultate și 1.246 variante cu 
9 rezultate.

Variante depuse: 490.799.
Prezentăm ma.i jos meciurile din 

cadrul concursului Pronosport nr. 47 
din 23 noiembrie.

I.R.  P. UNGARA — BELGIA. In- 
tîlnirea se dispută amical și prima 
sansă o are echipa gazda care a a- 
rătat în actualul sezon o formă con
stantă.

II PETROLUL PLOEȘTI — DI
NAMO BUCUREȘTI (CAT. A). Un 
meci foarte grett în care, șansele de 
victorie oscilează la ambele formalii 
Petrolul. Ploești va căuta să-și adju 
dece victoria, în timp ce Dinamo va 
căuta să-și consolideze poziția de

ni. C.C.A. — U.T.A. (CAT. A). E- 
chipa arădenilor a arătat în ultimele 
trei întîlniri o formă bună cu o 
formație complet schimbată. Ultimele 
două victorii obținute ne îndreptățesc 
să Ie acordăm și de data aceasta o 
șansă, deși întîlnesc o echipă cu multă 
rutină. Un rezultat de egalitate ar o- 
glindi însă mai bine egalitatea de 

solidat pozițiile și aspiră cu justifi
cată îndreptățire la titlurile de cam
pioni. La celelalte clase însă situația 
este departe de a fi lămurită. La 500 
cmc Mihai Dănescu păstrează încă 
un avantaj de 4 p., dar este tatonat 
de H. Sitzler un concurent care lup
tă cu deosebită ambiție pentru a 
prelua conducerea. In puternică reve
nire de formă Mircea Cernescu (15 
p) se prezintă cu serioase pretenții 
în lupta pentru primul loc la clasa 
250 cmc, pe care îl deține Gh. Ioniță 
(18 p). La 175 cmc disputa pentru 
titlul de campiion al țării este încă 
deschisă. In clasamentul general 
conduce T. Popa, dar el are adversari 
redutabili în B. Predescu (15 p) și 
Iosif Popa (15 p). La 350 cmc situa
ția este și mai încordată. Cele 16 
puncte acumulate pînă acum do Oder 
(Gh. Ioniță) nu constituie un bagaj’ 
suficient pentru a se considera cîști- 
gător. Al Lăzărescu (a cărui evoluție 
din etapa de duminică a impresionat 
în mod deosebit) și Mihai Pop au 
cîte 15 puncte și deci perspective 
certe de a concura cu succes la șefia 
clasamentului.

Clasamentele generale după 3 faze 
se prezintă astfel: 500 cmc: 1 M. Dă
nescu (C.C.A.) 22 p; 2. H. Sitzler 
(Metalul M.I.G.) 18 p; 3. M. Cernes
cu (Dinamo) 10 p; 4. V. Szabo (Di
namo) 9 p; 5. Al. Lăzărescu (Rapid) 
6 p; 125 cmc: 1. Mihai Pop (Dinamo) 
24 p; 2. C. Radovici (Metalul M.I.G ) 
18 p; 3. C. Nedelcu (Dinamo) 12 p;
4. C. Dovitz (Voința Sibiu) 9 p; 5. 
N. Dițescu (Metalul M.I.G.) 4 p; 250 
cmc: 1. Gh. Ioniță (C.C.A.) 18 p; 2. 
M. Cernescu (Dinamo) ÎS p; 3. Gh. 
Ion (C.C.A.) 13 p; 4. V. Szabo (Di
namo) 12 p: 5. Șerban Murgu (Vo
ința) 8 p; 175 cmc: 1. Tudor Popa 
(Dinamo) 18 p: 2. B. Predescu (Me
talul M.I.G.) 15 p; 3. Iosif Popa (Di
namo) 15 p: 350 cmc: 1. Gh. Ioniță 
(C.C.A.) 16 p; 2. Al. Lăzărescu (Ra
pid) 15 p; 3. Mihai Pop (Dinamo) 
15 p; 750 cmc ataș: 1. M. Dănescu 
+ Fl. Costache (C.C.A.) 22 p; 2. I. 
lonescu + T. Kestenheimer (Dinamo) 
14 p; 3. C. Udrescu + E. Seiler 
(C.C.A.) 4 p.

h. n.

Pronosport
forțe ce există în momentul de față 
între cele două formații. -

IV. DINAMO BACAU — ȘT11N. 
ȚA TIMIȘOARA (CAT. A). O altă 
formație care a arătat în actualul se
zon . o formă bună și constantă este 
Dinamo Bacău. O victorie deși mun
cită se conturează în această întîl
nire, deși Știința Timișoara a fost 
totdeauna, pentru echipa gazdă un ad
versar dificil.

V. FARUL CONSTANȚA — RA 
P1D BUCUREȘTI (CAT. A). Șanșa 
hîrtiei oscilează, de . partea echipei 
bucureștene. Formația din Constanța 
trece printr-o criză de jucători pe 
care n-o credem rezolvată pînă Ia a- 
ceastă întîlnire.

VI. PROGRESUL BUCUREȘTI — 
STEAGUL ROȘU OR. STALIN (CAT. 
A). Progresul București arc prima 
șansă în această întîlnire 'în care în- 
tîlnește un adversar inconstant.

VII. JIUL PETROȘANI — ȘTIIN
ȚA CLUJ (CAT. A). O întîlnire echi
librată deschisă oricărui rezultat. Am
bele formații se găsesc în formă sla
bă.

(Urmare din pag. 1)

— a luptat mai mult și a știut, fără 
să fi jucat mai bine decît în e.tapa 
precedentă, să speculeze greșelile a- 
părării dinamoviste, lucru pe care 
nu-1 făcuse în meciul cu C.C.A. Su
bliniind că victoria aceasta a avut 
darul să redea încredere echipei ra- 
pidiste, nu ne putem opri totuși să 
nu remarcăm că după un stagiu atît 
de îndelungat în categoria A, forma
ția din Giulești încă nu face dovada 
unui progres însemnat, așa cum se 
aștepta, a unei maturizări a jocului 
său.

★
Dinamo, după jocul prestat în pri

ma țeprlză și la începutul celei de a 
doua, putea obține măcar un meci 
nul. Nu l-a obținut însă datorită în 
primul rînd comportării apărării în 
care absența lui Popa și accidentarea 
lui Panait II (o entorsă) a produs o 
adevărată răvășeală în 'acest compar
timent. Cel mai mult ne-a surprins 
improvizarea înaintașului Szakacs I 
în fundaș stînga (oare nu era mai 
nimerit un fundaș de meserie ca 
Szoko ?...) și nu exagerăm afirmând 
că pe' această parte apărarea a fost 
foarte vulnerabilă și că pe aici s-au 
canalizat cele mai periculoase atacuri 
ceferiste.

In schimb, trebuie să subliniem jo
cul pozitiv al celor două extreme, a- 
devărate „pistoane", Suru și V. An- 
ghel. Jocul lor înainte-înapoi a folo
sit și apărării și înaintării. Lor li se 
datoresc cele mai amenințătoare ac
țiuni la poarta lui Todor.

In meciul de mîine, fiind posibilă 
reintrarea lui Popa, s-ar putea ca 
Dinamo să prezinte o formulă mai 
rațională de apărare.

★
La Timișoara, Știința — deși a ju

cat în 10 oameni — a confirmat re
venirea în formă și a... descoperit un 
stoper foarte bun în persoana interu
lui Lereter, care va juca în acest post 
și mîine la Buciirești. In același timp, 
studenții au avut în Cioscscu un co
ordonator și realizator care a redat 
încredere echipei. Jocul acesteia a fost 
variat, în mișcare, cu multe și deru
tante schimburi de locuri, în care 
Mițaru a fost o revelație. La Bucu
rești, Știința va alinia aceeași forma
ție, adică cu Lereter stoper și Neacșu 
inter. Petrolul a dovedit o bună con
diție fizică. Înaintarea a combinat 
spectaculos, dar ineficace. Trasul la 
poartă a fost imprecis. Meciul său 
de la Arad se anunță, deci, la fel de 
dificil, mai ales că atacul va fi 
lipsit de Zaharia (eliminat dumini
că), iar U.T.A. este în formă foarte 
bună. Intr-adevăr, după cum ne-a 
declarat delegatul federal, Traian To- 
mescu, secretar tehnic al F.R.F., ară
denii au jucat cu mult mai bine de
cît Jiul, (care n-a periclitat nici un 
moment poarta lui Coman, netrăgînd 
nici un șut pe poartă), a stăpînit 
mijlocul terenului datorită sistemului 
de așezare (3—3—4) aplicat cît se 
poate de bine și în care au excelat 
Capaș, cel mai bun, Igna, Mețcas și 
Tăucean. Contra Petrolului, LJ-T.A. 
va alinia aceeași formație care în 
trei jocuri a obținut nu mai puțin de 
cinci puncte.

★
Progresul a confirmat partida de 

La Ploești și contra echipei C.C.A. a 
jucat la potențialul normal. Pregăti
rea fizică este faarte bună și grație 
ei a forțat jocul în partea a doua a

VIII. INDUSTRIA SIRMEI C. TUR- 
Zll — C.S.M. REȘIȚA (CAT. B). 
Una dintre cele mai în formă echipe 
din categoria B este echipa Industria 
Sîrmei. Greu de învins pe teren pro
priu nu vedem cum ar putea să 
piardă această întîlnire. Echipa oaspe 
poate cel mult beneficia de un îe- 
zultat de egalitate.

IX. MINERUL BAIA MARE — MI
NERUL LUPENI. (CAT. . B). Deși e- 
chipa oaspe în ultima etapă a trecut 
de un adversar • foarte puternic, to
tuși în întîlnirea de față un rezultat 
de egalitate ni se pare cel mai nime
rit. Minerul Lupem știe să joace bine 
în . jocurile din deplasare.

X. UNIREA . IAȘI — FLACARA 
MORENI (CAT. B). Ultimele victorii 
obținute d<* echipa ieșeană atît acasă 
cît și în deplasare ne face să-i a- 
cordăm prima șansă în această în
tîlnire. Flacăra Moreni se descurcă 
greu în "jocurile din deplasare.

XL G. S. ORADEA — C.S.A. SI
BIU (CAT. B). In forma slabă în 
care se află fosta formație de cate
gorie A nu putem vedea ce ar pu

partidei, iar ansamblul a funcționat 
bine. Linia de atac a fost lipsită însă 
de precizie și de calm în momentele 
decisive. Precipitarea în faza de fina
lizare a acțiunilor a dus la o lipsă de 
control în mișcări care a determinat

O săritură spectaculoasă. Oaidă și Stoica își dispută corect balonul, si 
privirile lui Jenei și Dinulescu (dreapta). Oaidă a reușit să lovească mingi 
cu capul trimițind-o spre poarta lui Toma. (C.C.A.—Progresul 2—1).

(Foto: 1. Mihăică)
ratarea unor goluri gata făcute. For
ma actuală însă, îi dă dreptul să 
privească mai optimist jocul de la 
Bacău, unde va alinia aceeași for
mație. Probleme sînt la C.C.A., care 
duminică a făcut dovada atît a unei 
maturități recunoscute cît și a unei

Liderii categoriei C la 
cu succes examenul

— O singură excepție: Victoria Buzău —
Turul campionatului categoriei C a 

luat sfîrșif duminică. Singura res
tanță din această categorie, Metalul 
Bocșa Romînă—Unirea Rm. Vîlcea, 
se va juca la 23 noiembrie, dar re
zultatul ei n>u interesează situația din 
fruntea clasamentului seriei a Vl-a.

Campioni de toamnă —■ ca să 
spunem așa — au devenit, așadar: 
C.F.R. Pașcani, S.N.C. Constanța, 
C.S.U. București, Car păți Sinaia, 
C.F.R. Cluj și Metalul Oțelul Roșu. 
Dar nu înainte de a fi fost supuși 
unor examene grele. Chiar duminică, 
liderii au avut „hopuri" serioase de 
trecut. Trei dintre ei au înfruntat pe 
adversarii lor direcți, clasați pe lo
cul doi. C.F.R. Pașcani a obținut 
victoria și încă în deplasare, la Ba
cău, în fața echipei C.S.A. De 
altfel, C.F.R. Pașcani a și luat un 
avans cu trei puncte grație acestei 
victorii. C.S.U. are și ea trei puncte 
avans datorită meciului nul reușit 
Ia Tîrgoviște. In schimb, Victoria Bu
zău a cedat și punctele și locul de 
fruntaș echipei din Constanța. Cei
lalți trei lideri au jucat, duminică în 
deplasare și toți trei au terminat la 
egalitate, menținîndu-și astfel locu
rile fruntașe. In două serii (a IV-a 
și a V-a) liderii sînt la egalitate de 
puncte cu echipele clasate pe locul 
doi. In alte două (a Il-a și a Vl-a), 

tea face în fața unei echipe care se 
comportă în jocurile din deplasare 
mult mai bine decît în jocurile de a- 
casă. Este de așteptat un rezultat de 
egalitate.

XII. C.F.R. TIMIȘOARA — AME- 
FA ARAD (CAT. B). Prin prizma ul
timei victorii obținută în deplasare 
acordăm prima șansă echipei gazde. 
Totuși nu este exclus f.a AMEFA 
Arad să obțină o victorie.

250.009 LEI REPORT 
LA PRONOEXPRES

La ultimul concurs Pronoexpres 
participantul Rențea Traian din Brăi
la a obținut un premiu în valoare de 
250.000 lei de categoria Il-a. Intru- 
cît 250.000 lei se raportează concursu
lui- nr. 44 cu tragerea din urnă mîine 
miercuri 19 noiembrie, șansele de a 
obține un asemenea premiu se mă
resc considerabil.

AȚ uitați! Astăzi este, ultima zi cînd 
vă mai puteți depune buletinele ta 
concursul Pronoexpres nr. ud.

Tragerea concursului Pronoexpres 
nr. 44 va avea loc mîine miercuri 19 
noiembrie la ora 19 în sala din str. 
Doamnei 2.

Rubrică redactată de I. S. Loto- 
Pronosport. 

tenacități admirabile. Cum insă, 
două jocuri a luptat în 10 oameni 
a depus eforturi deosebite, întreba» 
este dacă echipa va puitea suipoi 
pină la urmă un program de joc 
atît de apropiate. Din acest punct 

vedere partida de la Petroșani se 
nuntă foarte grea, mai ales că e 
posibil ca Zavoda II să nu joace (î 
locuitor: Nagy), de asemenea și 2 
vodă I (în care caz Constantines 
va intra inter, iar Cacoveanti exti 
mă).

fotbal au treci
de duminică

primii clasați conduc cu cîte 
punct avans. Dar iată cum arată <•’ 
samentele turului:

SERIA I

1. C.F.R. Pașcani 9 7 1 1 18: 3
2. C.S.A. Bacău 9 6 0 3 25:10
3. Sp. Muncit. Rădăuți 9 5 13 18:11
4. C.S.M.s. II lași 9513 16:12
5. Petrolul Moinești 9414 10:10
6. Min. C. Lung Mold. 9 4 14 8:13
7. Textila Buhuși 9 3 2 4 9:17
8. Gloria Dorohoi 9225 12:18
9. Textila Botoșani 9 2 2 5 9:17

10. Unirea II Iași 9117 10:23

SERIA a n-a

1. S.N.C. Constanța 9612 18:10
2. Victoria Buzău 9 5 2 2 19: 6
3. Dinamo 9 Buc. 9 5 1 3 20:10
4. I.M.U.M. Medgidia 9 4 3 2 11: 9
5. Ind. Sîrmei Brăila 8 3. 3 2 9: 8
6. Gloria Galați 8413 10:10
7. Comb. Polig. Buc 9306 14:15
8. știința Galați 9 2 2 5 7117
9. Cimentul Medgidia 9 3 0 6 9:24

10. Ancora Galați 9216 7:15

Clasamentul este alcătuit fără rezi
tatul meciului Industria Sîrmei Brăi
Gloria Galați, întrerupt din cauza pic

SERIA a Hl-a

1. C.S.U. București 9 7 2 0 18: 6
2. Metalul Tîrgoviște 9 6 1 2 19: 9

3 Rapid reg. Pioești 9 6 0 3 23:11
4. C.F.R. Rovine Craiova 9 3 3 3 9: 8
5. Cetatea Bucur 9 3 3 3 8: 9
6. Dinamo Craiova 9 3 3 3 6: 7
7. Confecția București 9234 9:11
8. Unirea Pitești 9 2 2 5 2: 7
9. Oltul Tr. Măgurele 9216 10:24

10. Dunărea Corabia 9 2 0 7 2:14

SERIA a IV-a

Mureșul Toplița-Raflnărla CSmpii
1-4 (1—2).ț

1. Carp ați Sinaia 9 5 3 1 20: 9
2. Chimia Făgăraș 9531 20:13
3. Alimentara Tg. Mureș 9 4 3 2 20:16
4. Metalul Aiud 9 3 4 2 18:14
5. Voința Tg. Mureș 9252 5: 8
6. Partizan Reghin 9 4 0 5 16:17
7. RafînăTla Cîmpina 9315 19:18
8. Mureșul Toplița 9315 7:15
9. Textila Sf. Gheorghp 9 3 1 3 6:13

10. Torpedo 9 2 16 12:20

SERIA a V-3

1. C.F.R. Cui
2. Rapid Cluj
3. Reco’ti Cărei
4. Someșul S.atu Mare
5. Arieșul Turda
6. Stăruința Satu Mare
7. Diaiamo Bs>a Mare
8. Rapid Oradea
9. Tisa Sighet

10. Voința Oradea

9 5 3 1 12: 4 
fl 5 31 1J: S 
9522 22:1"
9 4 2 3 17:12 
9414 19:18
9 2 4 3 13:14 
9 3 2 4 9:1(1
9 3 2 4 11:14
9 3 0 S 9:24
9 117 9:25

SERIA a Vl-a

1. Met. Oțelul Roșu
?.. Driibeta Tr. Severin
3. Olimpia Reșița
4. C.F R Simeri a
5. Met. Boosa Romînă
B. Aurul Brad
7. U.M. Cuair
8. unirea R. Vîlcea
9. Flacăra Tg. .Tin

10. Indagrara Arad

9 6 1 2 24:12 
9 6 0 3 21:14 
9504 19:21
9 4 1 4 ÎS: 9 
9 4 1 3 10: S 
9 4 0 5 15:13 
9 4 0 5 F>:11
8 8 S 3 Ut»
S 3 1 S 13:22
9 13 5 9:18

Unirea R.
1—1 (1—11.

VîicCa-Metalrtl Oțetul Roț
r. m j

Clasamentele silit întocmite «Ttrpă v 
Umile rezultate, neomologate.



maruinas etaaei a im 
»i orașului Bvcurssti 
la nashai ps iarhă

nultima etapă a „Cupei orașului 
rești" la hochei pe iarbă a pro- 
,at duminică întîlnirile O. S. 
>ria — Acvila și C.S.A. 6 — 
tractorul, victoria revenind pri- 
- echipe cu 3—1 și respectivi—0.

marginea primului meci trebuie 
orbim despre atitudinea nespor- 
a jucătorilor Berbecaru II (Ac- 
și Secășanu (C.S. Victoria) ca 

aceea a antrenorilor-jucători 
clor două echipe (Catană-C.S. 
ria și Berbecaru l-Acvila), care 
ost eliminați pentru lovire reci- 
. Jucătorii susnumiți și în spe- 
antrenorii lor au greșit grav 

lind prin atitudinea lor că nu 
pătrunși de spiritul nou care 
ie să existe pe terenurile de sport.

exemplu pot fi — de pildă — 
ioi antrenori pentru jucătorii pe 
îi antrenează dacă ei înșiși se 
de la conduita moral-sportivă? 

srile săvîrșite duminică au scos 
ridență slaba preocupare a eon
ilor acestor echipe pentru edu- 

jucătorilor lor. Se impune ca 
>ia orășenească de hochei pe iar- 
a și colegiul de antrenori, să ia 
mai drastice măsuri împotriva a- 
r jucători și antrenori. De ase- 
a, conducerile colectivelor arnin- 
mai sus trebuie să întărească 
a educativă printre jucători, 
u ca aceștia să aibă o compor- 
cît mai disciplinată pe terenurile 
port. (D. C.) 

-a ales soluția cea mai buna ?
oul Federației de oină a omo- 
ambele jocuri din etapa a doua 

netilui final, dintre Avînttil Fra- 
;i Curcanii G.A.S. Oltenița, dis- 
e la 5 octombrie la Frasin, cu 
tatul de 3—0 în favoarea primei 
e, pe motiv că formația Curcanii 
ilizat pe jucătorul V. Andrușca 
nu era regulamentar legitimat, 

isemenea, Biroul federal a mai 
urmă toarele:
V. Andrușca a fost suspendat 

n an pentru dublă legitimare și 
■ere în eroare a federației și a co
miții sportiv Curcanii G.A.S. Ol- 
i.
E. Cocuț (Curcanii) a fost sus- 

it pe un an pentru că l-a influ- 
pe V. Andrușca să semneze pen- 

?olectavul Curcanii.
Biroul federal propune Comisiei 

ale de. antrenori din U.C.F.S. re
adarea la stagiar a antrenorului 
‘opescu (Curcanii) pentru faptul 
cunoscut situația jucătorului An- 

a și a admis-o.
Titlul de campioană a țării pe 
1958 se atribuie echipei C.S.U. 

rești.
★

pă aproape trei săptămîni de la 
irnarea ultimei etape (25 octoni- 

a turneului final al camplonatu- 
epublican de oină, biroul fede- 

i reușit să judece o contestație 
Insă de echipa Avîntul Frasin 
de la 5 octombrie, împotriva lor

ii Curcanii, cîștigătoarea compe- 
pe teren. In ce privește liotă- 
ea ne surprinde întrucît din 

ra amănunțită a dosarului întoc- 
reics următoarele:
Echipa Curcanii a legitimat ue 
unei declarații personale pe ju

ni Vasife Andrușca, adeziune 
rmată șl de consiliul colectivului 
comuna sa Biruința Gherăești și 
tîrziu de consiliul raional U.QF.S-. 
m, printr-o adresă în care spe
ti ..... jucătorul Andrușca nu este 
'-•nat la nici un colectiv din ra- 
iar secția de oină din comuna 
ăesti nu este afiliată la federația 
•nă și nici nu are sportivi legi- 
ți pentru această disciplină".

Iu raionul Roman întrecerile 
'ionatului republican nu s-au țt-

Consihttl raional U.C.F.S. Ro 
întocmind formele necesare, a 

'tat consiliului regional U.C.F.S. 
’ul c.i jucătorii din echipa Birtiin- 
jherăești, ca singuri participant 
reastă competiție. In preajma des- 
ării e'apei de zonă a campiona- 
. consiliul regional U.C.F.S Ra- 
i comunicat federației că din cauza 
i de pa-t'cinare conils'a locală de 

nu a rtdiit oreiw'za întrecerile 
?i regionale. Totnțți, :< delegatul 
al a admis partipjpșr.ea eehipei 
ința în etapa inter regională pro- 
)ată în vară la Rorrrarg jucătorii 
Gherăești legitimtn/hl-!s£ cu car
ie de membru în U.C.F.S., deși 
lamentul competiției stabilește ttr-

Aprecieri după campionatul republican de haltere pe echipe
Un mare număr de halterofili tineri — Silviu Cazan în drum spre 450 kg. — Numeroși haltero

fili fruntași n-au corespuns. — Arbitraj exigent și corect.

15 echipe, peste 100 concurenți, 5 
noi recorduri republicane, numeroși 
tineri evidențiați — iată, pe scurt, bi
lanțul actualelor campionate de hal
tere pe echipe. Cu alte cuvinte, între
cerea celor mai bune echipe de haltere 
s-a bucurat de un frumos succes.

L. BAROGA

Vorbind despre comportarea echi
pelor și concurenților, trebui? să men
ționăm din capul locului că halterofi
lii de la C.C.A. au avut cea mai bună 
comportare. Bine îndrumați de antre
norul Ștefan Achim ei au atins Ia acea
stă întrecere forma maximă. De altfel 
cele cinci noi recorduri republicane 
au fost realizate de Cazan (3), Baro- 

mătoarele: „Pot lua parte la jocuri 
numai jucătorii legitimați la colecti
vele respective avlnd carnete de legi
timație", și mai departe: „In etapele 
de regiune, inter regionale și în finală 
echipele vor fi formate IN MOD O- 
BLIGATOpiU din jucători clasificați 
cu ultima normă obținută" (prin cîș- 
tigarea etapei raionale și regionale 
jucătorilor echipei respective li se a- 
tribuie clasificarea cerută prin regu
lament pentru calificarea în etapele 
superioare). După ultimele cercetări 
s-a constatait că- deși nu este legiti
mat, V. Andrușca a jucat în ecliipa 
Biruința. La judecarea cazului An
drușca însă s-a mai ivit un lucru 
foarte curiosr au dispărut ca prin mi
racol foile de arbitraj de la faza de 
zonă organizată la Roman, caz pe 
care biroul federal încă nu l-a elucidat.

Ni se pare plină de semnificație 
declarația președintelui consiliului re
gional U.C.F.S. București, tov. Olaru, 
care ne-a adus la cunoștință că frații 
Gruîanu au jucat la C.S.U. fără să 
fi fost legitimați cu respectarea nor
melor regulamentare în vigoare. De
altfel, antrenorul A. Rafailescu, în 
momentul cînd echipele Curcanii și 
Dinamo au contestat pe cei doi. jucă
tori, i-a șters de pe foaia de arbitraj. 
Semnificativ, nu?

Cunoscîndu-se toate acestea, ne în
trebăm pe bună dreptate: de ce 
contestația Avîntului Frasin nit a fost 
judecată la timp, ci după terminarea 
campionatului? Pe ce bază federația 
a omologat participarea echipei Bi
ruința Gherăești — oare nu avea ju
cători legitimați — în faza de zonă, 
cînd inițial consiliul regional U.C.F.S. 
Bacău a anunțat că nu a organizat, 
întrecerile regionale? De ce nu s-a se- 
zisat federația de contestația contra 
jucătorilor Grufanu, care au fost scoși 
din formație? Pe ce bază consiliul 
raional U.C.F.S. Roman a eliberat un 
act oficial, care se pare că este ne
sincer? De ce din cauza nesincerifății 
lui Andrușca și a greșelii consiliului 
raional U.C.F.S. Roman să fie com
promisă munca celorlalți 14 jucători 
din echipa Curcanii G.Ă.S. Oltenița?

Iată cîteva probleme care trebuie 
să fie analizate cu mult spirit de răs
pundere, pentru ca greșelile făcute să 
nu aibă o influență negativă asupra 
activității viitoare a acestui sport.

TRA1AN ioanițescu

A început faza a II-a a „Cupei Sfatului Popular 
al Capitalei1 la box

Aproape MO# spectatori au urmărit 
vineți seara în sala ISB prima reuniune 
rte box d’n cadrul fazei a 11-a a Cupei 
Sfatului Popular. Cel mat atractiv meci’ 
al serii Laa furniza: Marin Pjjrru (Ves
titorul) și Manea Ilie (semănfttcarea) 
clștigai de primul la puncte. Di ase
menea, o partidă Interesantă- au fur
nizat cocoșii N. Eremia (Cetatea Bvetrr) 
și Dumitru Mușat- (Semănătoarea). S-au 
mal evidențiat: V. Corșatea (Conatr. 
C.FJR.), V. Barbu (Inst. Pasteur) și I, 
Rădulescu (Dinaraoi

★
Duminică seara a avut loc cea de a 

doua gală1. Mulțl dintre boxerii care au 

ga și Panait — toți de la C.C.A, Re
cordul lui Cazan este, firește, cel 
mai valoros din istoria sportului cu 
haltere din țara noastră. Un rezultat 
de 442,5 kg. constituie o performanță 
care ridică prestigiul sportului cu 
haltere din țara noastră, tigurînd prin
tre primele șase din Iunie. Fără a ti în 
forma sa obișnuită, Lazăr Baroga a 
totalizat totuși un rezultat bun; 390 
kg. (în afară de concurs). Ion Panait a 
realizat recordul la împins Ia a patra 
încercare fapt care l-a privat de locul 
1 în clasament. In sfîrșit, din echipa 
campioană trebuie să menționăm și 
pe Atilla Vasarhelyi care a obținut 
pent-u prima oară un rezultat de va
loare în cadrul unui concurs oficial: 
cu 345 kg. el l-a învins pe maestrul 
sportului llie fenciu. Acesta din urmă 
l-a felicitat după victoria obținută, 
pentru că după 10 ani, Vasarhelyi este 
primul concurent romîn care-1 în 
vinge 1

Dar cel mai important fapt a! aces
tui concurs este numărul mare al e- 
chipelor participante, precum și pre
zența concurenților tineri. Chiar dacă 
rezultatele nu stnt strălucite, masiva 
participare a elementelor tinere 
dovedește o preocupare frumoasă a 
antrenorilor. Este cazul să mențio
năm numele unor halterofili care vor 
trebui să fie în centrul atenției antre
norilor lor : I. Pețelcan (Loc. Gr. Ro
șie), E. Romoșan (Vie. Buc.), N. 
Gospodinov (Tractorul Galați). In ce 
privește antrenorii, trebuie să recu
noaștem munca neobosită și cu folos 
dusă de Zoltan Pecsi (Olimpia Ora
șul Stalin), Gh. Apostol (Poligrafia 
Buc.), Alexandru Cosma (Dinamo O- 
bor), Lorin Stănescu s.a.

In schimb, unii halterofili fruntași 
au avut o comportare nesatisfăcătoare. 
Ne referim la N. Băfcăceanu (CSUB), 
care ar fi putut realiza mai mult dacă 
încercările sale nu ar fi fost atît de 
hazardate, la Er. Delcă (CCA), Octa
vian Gheorghiu (Din. Obor), Mihai 
Gusbeth (Olimpia Orașul Stalin), lo- 
nescu Lisîas (Poligrafia) etc.

Așa după cum arătam într-unul din 
numerele trecute nu este suficient să

Campionatul republican de lupte pe echipe

Cîteva aspecte după cea de a treia
Campionatul republican de lupte pe 

echipe se apropie de sfîrșit: au 
mai rămas doar două etape. Deocam
dată o situație clară o au Dinamo 
București care nu mai poate fi ajunsă 
în cursa pentru titlu și U.TJV. a cărei 
retrogradare este inevitabilă. In rest, 
clasamentul mai poate prezenta fluc
tuații îndeosebi în zona retrogradării și 
a primelor 2—3 locuri.

Etapa de duminică a tost dominată 
de echipele bucureștene C.C.A., Di
namo și Cetatea Bucur, iar în grupa 
de Ia Satu Mare a condus distanțat 
Ditramo din localitate, care prin aceas
tă victorie și-a consolidat serios po
ziția. Bine s-a comportat și echipa 
Metalul M.I.G. București. Din nou 
trebuie să menționăm însă compor
tarea nesatisfăcătoare a echipelor Car- 
pați Sinaia, Constructorul Cluj, Cor- 
vinul Hunedoara și Chimistul Baia 
Mare, care și în această etapă în care 
au întîlnit echipe de valori apropiate 
— excepție făcînd Uorvinul Hune
doara, care a evoluat în grupă cu li
derul clasamentului — n-au contat în 
întrecere. De ncrecunoscut a fost șl 
echipa C.S.M. Lugoj (ultima clasată 
în grupa de la București) ai cărei 
component! au luptat fără convingere.
E adevărat însă că au fost han
dicapați de absența a doi sportivi: C. 
Jurj, care a depășit greutatea și Hanțu, 
care a abandonat. Se pare că echipa 

| lugojeană a intrat în impas deoarece la 
fiecare întîlnire, alături de ceilalți

urcat treptele ringului au arătat o Vină 
pregătire fizica tehnică.

Dintre aceștia s-au remarcat 4n spe
cial Dumitru Nicetae (Vestitorii^ M. 
Dumîtreseu (Eftnamo), N. Păunoiu (Con. 
str. C.F-.R.), Florsa Onlsie (Grlviță Ro
șie), Gh. Anghei (Cetatea BUeuri'; Ad. 
Rosznovschi (vestitorul), I. Zisu (Inși. 
Pasteur). Astă seară are loc, tot în sala 
ISB îneepî-nd de la ora 19.39, cea d» <*• 
lIT-s reuniune de box din cadrul fare» 
a U-a

N. IOKACEK — coieap 

obții locul dorit în clasament (așa 
cum au făcut cei citați mai sus), ci 
trebuie să lupți pentru obținerea 
unor rezultate individuale cît mai 
bune. (Un exemplu în această di
recție l-a oferit Silviu Cazan). In a- 
eeeași ordine de idei, trebuie să mai 
menționăm că o serie de halterofili 
nu au fost folosiți în categoria lor o- 
bișnuită de greutate: astfel, Ion Birău 
a concurat la cat. ușoară (în loc de 
pană) la fel ca și Amzuică (acesta 
însă după spusele antrenorului nu se 
va mai reîntoarce Ia categoria pană, 
iar aeum a fost nepregătit deoarece 
el și-a axat antrenamentele îndeosebi 
pentru a obține norma de maestru la 
gimnastică).

Și acum o apreciere în legătură eu 
arbitrajul. Pe scurt se poate spune că 
arbitrajul a fost corect și autoritar. 
Au existat contestații și nemulțumiri 
din partea unor antrenori, dar ele au 
fost nejustificate. In special, la proba 
împins, s-a arbitrat în spiritul noului 

regulament și acest lucru a fost deo
sebit de pozitiv, pentru că în concursu
rile internaționale se cere multă pre
cizie în executarea corectă a acestor 
ni scări.

(i. o.)

concurenți, trebuie să lupte și antre
norul Lazăr Bujor. Cum Lugojul e 
un centru care a dat multe elemente 
de valoare sportului luptelor din țara 
noastră, ne punem întrebarea de ce 
s-a ajuns Ia această situație ? C.S.M. 
Lugoj trebuie să analizeze temeinic 
problema echipei de lupte și să ia 
măsuri eficace care să readucă ecliipa 
pe făgașul cel bun.

De neadmis este și poziția pe care 
se situează secția de lupte a C.QA. 
care la fiecare etapă prezintă echipa 
descomplectată la categoria 52 kg. Nu 
se găsește oare un luptător pentru a- 
ceastă categorie în secția de lupte a 
clubului ?

O problemă mult discutată, dar care 
a rămas fără rezultat, este aceea a 
sfaturilor pe care Ie dau antrenorii 
luptătorilor lor în timpul meciurilor. 
Spectatorii prezenți în sala C.C.A. au 
fost neplăcut impresionați duminică de

La sfîrșitul aca&tei sâgtămîni în Capit Jă

Filiala Cupei R.P.îl.
Au trecut aproape șase luni de cînd 

s-a dat startul într-una din cefe mai 
importante competiții interne de tenis 
de masă, Cupa R.P.R. și iată că la 
sfîrșittd acestei săptămîni vor avea 
loc întrecerile etapei finale.

Desfășurarea concursurilor de pînă 
acum a fost deosebit de interesantă 
caracterizîndu-se printr-o luptă dîrză 
și pasionantă între colective. Mai ales 
întrecerea dintre cluburile bucureștene 
Progresul (care înaintea ultimei etape 
are 192 de puncte) și Constructorul 
(cu 167 puncte) a format de fiecare 
etapă (Ia Arad, lași, Craiova) obiectul 
atenției generale. Deși s ar părea că 
Progresul nu mai poate pierde tro
feul (avînd un avans de 25 puncte) 
totuși disputa dintre cele două clu
buri din etapa finală de la Bucu
rești se anunță deosebit de intere
santă. Pasibnantă se anunță și lupta 
pentru locilrife 3—4 dintre coieefivefe 
Progresul Cluj șt Spartac București, 
aflate în prezent la egalitate de 
puncte: 74—74.

Mcciiri extrem de dîrze vor fur
niza desigur probele de simplu femei 

Sîmbătă începe finala 
campionatului republican 
individual de gimnastică, 

categoria maeștri
La sfîrșitul acestei săptămini sală 

Dinamo din Capitală va fi teatrul 
de desfășurare a celei mai importante 
competiții a gimnașlilor: frikta 

campionaitului republican individual 
de gimnastică — categoria maeștri; 
La această competiție participă spor
tivi de cat. 1 și maeștri. După cum se 
vede vor lua startul și sportivi de 
cat. I. Pentru că regulamen-, 

.tul competițiilor de gimnastică pre
vede că pot participa și sportivii care 
ju exerciții pregătite la un nivel 
superior celui în care respectivul este 
clasificat.

Nenumăratele ore de antrenament pe 
care le-au avut gininaștii noștri de 
frunte după campionatele republicane 
pe echipe și concursul republican pe 
categorii care s-a disputat în Capi
tală la începutul lui itiiie a.c. îșj vor 

i găsi explicația în întrecerea care în
cepe sîmbătă.

Interesant de remarcat este faptul 
că în prevederile regulamentului intră 
amănuntul că titlul de campion se 
decerne sportivului care, cîșligînd 
primul loc la un aparat obține minimum 
18 puncte, în timp ce la indi
vidual compus, trebuie să totalizeze 
cei puțin 104 p. (norma de maestru: 
108 p). De aceea, întrecerile se anun
ță disputate pentru că în afară de 
de titlul de campion se obține și acela 
de maestru rl sportului (bineînțeles 
dacă cel care ocupă primul loc nu 
este maestru al sportului și dacă ob
ține cele 108 p. necesare).

La finale, au fost invitați de către 
Federația Romînă de Gimnastică, pe 
baza rezultatelor obținute la prima 
etapă a campionatelor, 11 sportivi. 
Aceștia sînt: Gh. Tohăneanu, Alex. 
Csapo, Mircea Bădulescu, Marin Ion, 
Ludovic Szabo, Ludovic Lakatos, Ni- 
colae Covaci, Costache Gheorghiu, 
(toți de la Dinamo București), Vasile 
temesi (C.C.A.). Gh Grigorescu 
(C.S.U.), htliu Benedek (C.S.O.).

etapă a retorului
țipetele neîntrerupte ale antrenorului 
llie G.reorghe de la Metalul M.I.G., 
care, de altfel a părăsit sala complet.- 
răgușit. Ar fi mult mai bine dacă res
pectivul antrenor și-ar pregăti spor
tivii cu prilejul antrenamentelor, pen
tru a rut mai fi nevoie de acesta 
sfaturi, neavenite, în timpul reuniuni
lor. Este necesar de asemenea ca 
toate colectivele organizatoare ale eta
pelor să asigure concurenților cele 
mai bune condițiurti. Din lipsa de 
grijă a clubului C.C.A., sportivii din 
grupa de la București nu au avut posu 
bilitatea să facă baie după întreceri;

Arbitrajele de Ia grupa din Capi
tală au corespuns numai în parte și 
aceasta datorită faptului că att parti
cipat numai arbitri tineri fără prea 
multă experiență. Rezultatele întîlniri-' 
lor n-au fost însă influențate.

i
V. GODESCU !

la tenis de masă 
și simplu bărbați unde clasamentele 
primelor șase locuri sînt următoarele: 
1. Ella Constantinescu 61 p., 2. An
gelica Rozeanu 57 p., 3. Geta Pitică 
28 p., 4. Cakrinel Folea 27 p., 5—6; 
Marta Tompa și Ma.ria Alexandru 
21 p. la fete și: 1. Reiter 65 p., 2;
Gantner 38 p., 3. Harasztosi 37 p.,
4. Popescu 25 p., 5—6. Pesch și 
N-atrmescu 18 p. la băieți.

Intîtnirile de vineri, sîmbătă și du-l 
mimică din sala .,Dante Gherman" 
din Capitală vor reuni un număr re
cord de concurenți. întrecerile sînt 
deschise ca și pînă acum oricărui ju
cător sau jucătoare, indiferent de ca
tegoria de clasificare. Și, după cî-te 
sîrrtem informați, eltrtmrrle și colecti
vele bucureștene nu vor lăsa să le 
scape acest prilej, înscriind un număr 
mare de sportivi, la care desigur se vor 
adăuga . și partițipanții din provincie; 
Deci sînt întrunite toate condițriD 
pentru Ea etapa ‘finală a Cupei R.P.R. 
de tenis de masă (te la București să 
constituie un eveniment su total deo
sebit în activitatea acestui sport.
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După etapa a V-a, desfășurată 
6Îmbă.tă și duminică în Capitală și 
în țară, situația celor 24 de echipe 
masculine și feminine participante la 
campionatele republicane a început 
să se clarifice. Deocamdată s-au fă
cut... repartizările în mare: o serie de

5
6.

7.
8.

Șt Cluj 
Dinamo Tg. 
Mureș 
Rapid Buc. 
Din. Oradea

9. Șt. Timișoara

5 3 O 2 343—318

5
5
5
5

2
2
1
1

0
0
1
0

9
9
8
7

11. Voința Oradea
5

12. Clubul Școlar 
Timișoara 5

0 0 5 200—278 5

0 0 5 167—253 5

Dinamo București

01-mpia București (feminin est. â) 
și Dinamo Tg. Mureș (maso. cat. B!

campioane de toamnă la handbal
In această etapă 

a suferit prima înirîngere în fața e- 
cliipei masculine Olimpia, iar Dinamo 
Oradea (băieți) și C.S.U. București 
(tete) au cucerit primele victorii.

BRAVO, OLIMPIA f

Felicitarea este 
minine, care în

fe-

sau de la setni-disfanță precise, 
pozițional bine orientat și agre- 
și o apărare decisă, iată care au 
principalele arme ale acestei e-

Atacai de Folbert (Nr. 6) și Nedelea (Nr. 3), Florin Postate a pierdui 
mingea, ia care se uită atent și V. Popescu. Fază din meciul CCA —Cetatea 

Bucur.

echipe (C.C.A., Metalul M.l.G., Olim
pia, la băieți, Progresul, Voința Ora
șul Stalin, Constructorul, Olimpia 
și Rapid la fete) se întrec pentru 
primele locuri; un alt pluton, cel 
mai numeros își dispută mijlocul 
clasamentului, iar restul se află în 
zona retrogradării, pentru evitarea 
căreia se prevede o dispută foarte 
echilibrată și interesantă, lată 
altfel configurația clasamentului:

10. Voința lași 5
11. Torentul Ga

lați 5
12. Cetatea Bucur

5

(Foto: I. Mchăică)
1 0 4 276—342 7

1

0

0 4

0 5

FEMININ

288—376

237—353

7

5

adresată echipei 
meciul cu Rapid a 

avut o comportare foarte frumoasă, 
reușind acțiuni de o rară spectaculo
zitate. Olimpia a făcut primul meci 
la adevărata sa valoare și jocul pres
tat o indică drept una din cele mai 
valoroase formații ale campionatului. 
Acțiuni clare, rapide, aruncări de sub 
coș 
joc 
siv 
fost
cnipe, considerată pe bună dreptate 
drept una din favoritele campiona
tului. Echipa Rapid ne-a dezamăgit 
de astă dată, în primul rînd prin 
faptul că nu au fost utilizate mai 
mult cele trei junioare care în meciu
rile anterioare dovediseră reale cali
tăți și perspective. Se pare că dumi
nică a existat o cauză obiectivă: San
da și Anca Rădulescu și Cornelia 
Gheorghe jucaseră dimineață în 
pa școlii și 
obosite.

ca urmare seara
eclii-
crau

1. Progr.
2. Voința 

Stalin
3. Constr.
4. Olimpia Buc.
5 Alimentara

Buc. 5
Orașul

5
5
5

Buc.

4

4
4
4

0
0
0

0

I
1
1

246—195 14

13
13
13

Tg. Mureș 5 3 1 1 223—187 12
MASCULIN 6. Ranid Buc. 5 3 0 2 233—214 11

7. C.C.A. 5 3 0 2 199—209 11
1. C.C.A. 5 5 0 0 492—253 15 8. C.S. Oradea 5 2 0 3 233—244 9
2. Met M.l.G. 5 5 0 II 354—277 15 9. C.S.U. Buc. 5 1 0 4 188—224 7
3. Olimpia 5 5 0 0 320—261 15 10. Voința Tg.
4. Din. Buc. 5 3 1 1 313—277 12 Mureș 5 1 0 4 197—256 7

au executat noi premiere aîpine în

direcție și traversări care sc lac a 
proape „la liber", deoarece peretele 
nu are fisuri care să permită baterea 
pitoanelor. Traseu’ poarfa numele' de 
„Metalul" și a fost propus tot In gra
dul 5—A. A fost executat în 18 orc 
de lucru. In perete s-au bătut 55 pi- 
toane și patru țevi.

Performanța alpiniștilor de la Me
talul M.I.G. este cu afli mai deosebită 
cu cît în zilele în care s-au efectuat a- 
ceste premiere temperatura a fost 
toarte scăzută și a căzut lapovițâ. 
Realizarea acestor tasee mărește posi
bilitatea alpiniștilor de a cuceri noi 
înălțimi în această regiune.

In ziua de 7 Noiembrie. în prezența 
unui grup de studenți de la Institutul 
Politehnic clin București care veniseră 
’n' excursie, echipa Gh. Udrea — Șt. 
Focșa (Metalul M.l.G. Bu.c) a terminat 
un nou traseu alpin în peretc-le I loroa- 
belor din regiunea Peștera. Noua pre
mieră sc află în imediata apropiere a 
traseului neterminat denumit „Uele» 
patru surplombe", are cinci lungimi de 
coardă și o înălțime de 120 metri.

Prima lungime este caracterizată 
printr-o porțiune foarte dificilă la ple
care, care începe cu un traverscu de 
3 metri spre dreapta, pe o p’.acă com
plet spălată și continuă (în surplombă) 
pe o fisură care se desch.de pe măsură 
ce se cîștigă înălțime, transîormîndu-se “ 
într-un horn de 5 metri lungime, în
gust și complect spălat, unde înainta-* 
rea nu s-a putut face decît după mari ? 
eforluri, folosindu-se scărițele.

Cele mai frumoase 
țiuni din traseu se află însă în a-----
și a treia lungime de coardă, unde a 
fost folosită toată gama posibilităților 
tehnice pentru escaladare. Pe această 
porțiune s-au executat „bavareze", că- 
țărătură 
reetă de 
nțe etc.

Pentru 
necesare 
pitoane bătute cu ocazia escaladării au — —-
rămas'în perete pentru a fi de ajutor Jprafațtt apei este scos pe jumătate 
alpiniștilor care vor dori să mai esca-Swa un om îmbrăcat într-un costum 
ladcze acest traseu, care a primit nu- iușor de scafandru, șoferul care pi- 
mele de „Victor Măciucă". El a fost A Mase mașina. Anireprenorilor, care 
propus la gradul de dificultate b—A. [orgamzau curse de automobile vechi

Cel de al doilea traseu executat InV™, accdente), li s-a părut că pră-^ 
regiune a fost terminat țțyC bușirea in apă a mașinilor est" mai 

10 noiembrie de echipa L. j spectaculoasă, mai pericn oarsă și 
Gh. Udrea, tot de la Metalul ( bineînțeles mai bănoasă. Org.mxza- 
Si acest traseu se atlă tot în )precis a automo- 
lloroabelor și anume la înce- \b'le °r ce se d-strug șt al benefțcuM 

canionului Are tot 5 lungimi Jrea'l2ate-• , b y omenești
și o înălțime de 110 m. j veritabile

și mai tari por- /
a msa m a doua SAR|ȚUR| iN cu AUTOMO-

> BELUL

, O mașină gonește in plină viteză... 
'Dintr-o dată, pista de aș’all ia sfîrșit 

liberă foarte fină, trecere dl- y-/ bolidul de meta', sărind peste pa- 
surplombe, traversări în scă- ^rapet, se prăbușește în apă. Accident?

■ Nici de cum. Este doar un
..Made in U.S.A.", oferit amatorilor 

\de senzații tari. In răcnete'e pline 
de satisfacție ale spectatorilor, la su-

executarea traseului au fost
18 ore de lucru. Cele 60 de

nou sport

CEVA DESPRE C.C.E

se știe, la stirs:tul 
campioană

această 
ziua de
Bîro și
M.l.G. 
peretele 
putui
de coardă
Fiind situat în imediata apropiere și 
pe același perete cu primul, traseul 
prezintă aproape aceleași caracteris
tici. In a cincea lungime se exectită 
însă o serie întreagă de schimbări de

Firește, nu și al victime or 
cu care se soldează aceste 
salturi ale morții.,.

„CU SCINDURA IN CAP.,."
...face parte de asemnnet dintre 

noile sporturi inventate 1(1 S.U.A. 
liste vorba de un „nevțțțppat joc" 
care constă in următoarele; doi ad-

După cum
tei săptămîni echipa
țării noastre. Casa Centrală a Arma- 

a

Wis-

aces-
a

In două din cele trei 
republicane de handbal 
este definitiv încheiată 
toamnă, unnînd ca la primăvară să 
se reia, prin disputarea returului corn 
petițiilor. Mai disputate ca 
ții’.e anterioare, întrecerile 
fpminine de categoria A și 
masculine de categoria B 
cîștig de cauză formațiilor 
București și Dinamo Tg. Mureș. Am
bele echipe s-au prezentat la startul 
întrecerilor cu o pregătire superioară 
și, ceea ce este mai important, au. 
manifestat de-a lungul întrecerii mul 
fă constanță în comportare. Subli
niem acest aspect pentru că, așa cum 
spuneam mai sus, în aceste disputate 
întreceri comportarea constantă a 
constituit un factor determinant în 
realizarea victoriei.

Cît privește campionatul masculin 
de categoria A, lupta pen.tru primul 
ioc nu este încă deschisă. Ea nu văii 
încheiată decît după ce echipa C.C.A. 
își va juca cele două importante tr.e 
ciuri pe care le are în restanță. Cum 
in momentul de față militarii bucu- 
reșteni au 14 puncte și cum primul 
Ioc este ocupat cu 16 puncte, este 
cert că ci sînt direct angajați în 
lupta pentru titlu. Cu atît mai mult 
este valabilă această afirmație cu 
cît într-iinul dintre cele două jocuri 
restante C.C.A. București va întinî 
C.S.M. Reșița, echipă care se găsește 
la locul II la egalitate de puncte (16) 
cu fruntașa clasamentului, Dinamo 
București. In orice caz, așteptarea nu 
ne va fi pusă la grea încercare, deoare
ce așa după cum se vede în progra
mul de disputare al acestor meciuri 
restante, la sfîrșitul săptămînii vi
itoare lucrurile vor fi limpezite. Iată 
și programul: joi 20 noiembrie ta 
Timișoara: Știința Timișoara—C.C.A., 
duminică 23 noiembrie la Resifa: 
CSM.R. - C.C.A

Iată clasamentele celor trei cam
pionate ■

MASCULIN, CATEGORIA A:
1. Dinamo Buc. 117 2 2 128: 94

campionate 
activitatea 

în această

2. C.S.M.
3. C.C.A.
4.
5.
6.

Rapid 
Voința 
Chimia

Reșița
Buc.
Buc. 
Sibiu
Făgăraș

11

10
9

11
11

7
6
7
6

2
2 
0 
0

1
1
4
5

123: 97
97: 75

134:114
103:112

în edi- 
echipclor 

a celor 
au dat 
Olimpia

7. Dinamo 
Stalin 
Tehnometal 
Timișoara 
Victoria 
Jimbolia 
C.S.M.S. lași 
Șt. Timișoara

12. Petrolul Pf.

Or.
4 O 5 121:117

8.
11 4 2 5 120:118

9
11 5 O 6 145:149

10.
11.

11 
li
10
11

8
2
3
2

3
3
0
0

5
6
7
9

100:115
108:115
98:121
75:125

FF.MIN1N, CATEGORIA

1.Olimpia Buc.
2. Cetatea Bucur
3.
4.
5.

FI. roșie Sibiu 
Rapid Buc.
Șt. Timișoara

6. 1 lef or Tg. Mureș
7. Tractorul Orașul

Stalin
8. C.S.U. Buc.
9. Constr Tini.

10. Măgura Codlei
11. Rec. Mediaș
12. GL Sighișoara

11
11
11
11
11

1

2.
3.
4.
5.

A :

9
7
6
5
5
5

1
4
2
3
3
o

1
0
3
3
3
4

5
4
3
3
2

6
7
7
7
7

66:72
64:64
37:57
28:64
31:55

0 
0
1
1
2

112 18 34:5’

MASCULIN, CATEGORIA B:

Dinamo Tg.
Mureș
Tex. Cisnădie 
Rec. Hăfchiu 
Șt. Galați 
Voința Sighi
șoara

6. C.S.U. Buc.
7. Vi eforia

Bacău
8. Balanța

Sibiu
9. I.C.A. Arad

10. C.S. Marina
Constanța

11. Stăruința 
hei

12. Șt, Cluj

11 
II
11
li

11

li
11

11
Odor-

11
11

8
7
7
6

5
5

3

4
3

3

2
1 
0
2

1
3
4
3

3
2

3
4

121:105
152:124

3

1
2

1

5

6
6

7

116:127

138:152
97:119

126:135
tei, debutează în actuala ediție 
Cupei Campionilor Europeni, 
cînd în Capitală cu echipa 
senschaft 1 lumboldt Universităt din
Berlin, campioana R. D. Germane. 
Din această cauză, F. R. Baschet a 
programat meciul din etapa a VI-a 
dintre C.C.A. și Rapid București 
pentru joi, în sala . Floreasca, 
avînd în deschidere o partidă foarte 
importantă pentru campionatul femi
nin: Rapid—Constructorul.

Duminică va avea loc jocul din 
cadrul C.C.E., încadrat într-un inte 
resant program care se va desfășura 
în sala Floreasca, astfel: ora 16,15: 
CSU—Alimentara Tg. Mureș (lem.), 
ora 17,30: meci școlar, ora 18,30: Me
talul 
ora 
boldi 
Rină
pregătească cu asiduitate, 
nirca de joi cu Rapid va constitui 
un foarte bun prilej de verificare.

D. STÂNCULESCU

M1G—Dinamo Oradea (mase.), 
20 : CCA—Wissenschaft 1 lum-
Universităt Berlin (C.C.E.). 

atunci, militarii continuă să se 
iar întîl-

7
8

1
1

3
2

121:147
101:14516

Una dintre jucătoarele cele mai constante ale echipei Olimpia a fo- 
Aurelia Szoko, pe care o puteți vedea in fotografie mărci: 1 unul din cel 
trei goluri pe care echipa sa le-a înscris in meciul cu Flamura roșie Sibit.

(Foto: B. Ciobanu)

â, COMENTARII
versori, înarmați ca cile o măciucă, 
se lovesc reciproc In cap. Publicul 
ride, iar organizatorii încasează pa
ralele... Și toată lumea e mulțumită 
în afară de nefericita „sportivi", a- 
runeați pe cea din urmă treaptă a 
demnității omenești.

APROAPE DE RECORD...

Recent o reuniune de lupte clasice 
din Belgia a fost urmărită de... 9 
spectatori plătii ori. Rețeta: 180 
franci. Și totuși această cifră nu re
prezintă un .record". Cu cîțioa ani 
în urmă, campionatele de decatlon 
ale Belgiei, desfășurate pe marele 
stadion Heysel (70.000 locuri) s-au 
bucurit de prezența unui singur spec
tator. Acesta, pentru potsii ine a sa 
față de atletism, a fost recompensat 
cu un bilei gratuit la... reuniunea 
următoare.

Dincolo de aspectul lor hazliu, a- 
ceste fante ascund unul foarte trist. 
Acela că politica nefastfă dusă in 
sport dq'l. către magnații capitalului 
pervertește gustul spectatorilor, care 
preferă întrecerii sportive adevărate

sălbăticite demonstrații de catch, lupte 
în noroi siu alte sinistre exhibiții 
pseudo-sportive.

CEL MAI COSTISITOR SPORT-,

...este după părerea ziarului francez 
..L'Equipe" boxul. Intr-adevăr, din 
calculul prezentat se poare vedea că 
nu oricărui tinăr francez ii dă mina 
să îmbrace mănușile și să urce rin
gul. Licența federală costă peste 7000 
franci, examenul medical alpi 6000 
iar procurarea mdlerialelor aproape 
40.000. Deci un total de peste 50.000. 
f inind seama că un boxer profesionist 
debutant primește cam 10—12.000 
franci pentru o reuniune (din care 
peste 30 la sută se varsă manajeru- 
lui) se vede că îi sînt necesare aproa
pe 10 reuniuni perrtru a-și acoperi 
cheltuielile. Dar, să nu uităm, in 
acest răstimp boxerul mai trebuie să 
trăiască.

PRUDENȚA...
Doctorul Blum, medic și arbitru 

de fotbal dirt Franța, supune pe fot
baliști unei veritabile... percheziții 
înainte de meci. El eslff foarte aient

ca jucătorii să nu pătrundă pe ier 
avind asupra lor obiecte contonden. 
Precauția arbitrului-medic nu e: 
lipsită de iile. Nu rareori ritecittr 
de fotbal de pe arenele profesionis 
dau naștere la incidente și bătăi 1 
tre jucători din care nu sini ocol 
nici ..cavalerii fluierului". Iar de 
torul Blum afirmă că printre cole} 
îngrijiți în clinică după meciu. 
mulți prezentau răni provocate i 

obiecte din metal.
IN GOANA DUPĂ BANI...

Condu cind cu o viteză nebună a. 
tomobilul, matadorul spaniol Cur 
Jiron a lovit două fetițe care au i. 
cetat din viață in urma rănilor pi 
mite, 
tului . 
doar...
că in acest răstimp a pierdut 4 ca 
trade bănoase. S-a aflat că în lin 
pul criminalei sale curse Jiron : 
grăbea să semneze un nou contrac 
Comentind această știre, ziarul „S 
vietski sport" remarcă: „Cam i s-i 
putea cere lui Jiron să aibă grijă < 
vieți omenești cîud carnetul de ecou 
acționează asiipra sa exact ca pn 
șoptii roșu •ă§tiț>fa taurilor..."

K ST-t

Matadorul ,,o mîndrie a spo 
spaniol" a stat în inchisoa 

. 5 zile. El s-a p'ins, totul
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'omunismul — fel
j 12 noiembrie, Plenara Comitetului Central al Parti
ta Comunist al Uniunii Sovietice a discutat și a apro- 
; proiectul tezelor raportului care va fi prezentat 
tovarășul N. S. HRUȘC1OV la Congresul al XXI-lea 
P.C.U.S. — „Cifrele de control ale dezvoltării econo- 
â naționale a U.R.S.S. pe anii 1959—1965“. Aceste 
s, care au fost publicate și supuse discuției întregului 
>or sovietic, reprezintă un document istoric de impor- 
ță deosebită, care deschide înaintea poporului sovie- 
perspectivele cele mai grandioase. îndeplinirea pla- 

ui de șapte ani de dezvoltare a economiei naționale 
U.R.S.S. va constitui o etapă hotărîtoare în crearea 
:ei tehnico-materiale a comunismului, care a devenit 
fel pentru oamenii sovietici un țel concret și apropiat, 
sas ta este în aceiași timp și etapa hotărîtoare a între- 
ii dintre cele două sisteme : socialist și capitalist, cînd 
buie îndeplinită sarcina de a ajunge din urmă și a 
■ece cele mai dezvoltate țări capitaliste în ceea ce 
zește producția pe cap de locuitor.
tartina principală a planului de șapte ani constă în 
ntul puternic și continuu ai tuturor ramurilor econo- 
:i pe baza dezvoltării cu precădere a industriei grele, 
rirea considerabilă a potențialului economic al țării, 
itru a asigura ridicarea neîntreruptă a nivelului de 

al populației. Datorită avîntului puternic al culturii 
raliste, va crește nivelul conștiinței oamenilor sovietici, 
mati să dea viață visului de aur al omenirii — comu
nul.
ată dteva cifre care arată cum se va îndeplini pianul 
7 ani: producția globală a industriei sovietice urmează 
crească în 1965, față de 1958, aproximativ cu 80 la 
ă; producția mijloacelor de producție cu 85—88 la 
i; producția bunurilor de consum cu 62—65 la sută, 
anul 1965, se vor produce în U.R.S.S. 65—70 mia

le tone fontă, adică cu 65—75 la sută mai mult 
it în 1958, iar oțel 86—91 milioane tone sau cu 56— 
la sută mai mult. Producția industriei chimice va 

ri de trei ori, iar puterea instalată a centralelor elec- 
e se va dubla, ceea ce va apropia în mod hotăritor 
iptuirea ideii leniniste potrivit căreia comunismul în- 
tnnă puterea sovietică plus electrificarea întregii țări, 
‘reducția de îmbrăcăminte și încălțăminte a U.R.S.S. 
crește în așa măsură încit va atinge în acești șapte 
nivelul din S.U.A. atît în ce privește volumul cit și 

ducția pe cap de locuitor. Noul avînt al agriculturii 
duce la sporirea volumului producției agricole de 1,7 
asigurindu-se la sfîrșitul perioadei o recoltă de cereale 

160—176 milioane de tone anual.
la rezultat al înfăptuirii planului de șapte ani, veni- 

concret și apropiat
turile reale ale muncitori.or și funcționarilor vor spori în 
medie cu 40 la sută, iar ale colhoznicilor cu cel puțin 40 
la sută. Cetățenii Uniunii Sovietice se vor bucura de ziua 
de muncă și săptămînă de lucru cele mai reduse din lume; 
ei vor lucra, în genere, 6—7 ore pe zi, timp de 5 zile 
pe săptămână, 2 zile pe săptămînă fiind deci libere.

Cele de mai sus sînt doar cîteva din cifrele tezelor ce 
au fost publicate și care răsună ca un imn al măreției 
cauzei comunismuîui. Ele arată forța omului nou, capabil 
să realizeze visele cele mai îndrăznețe.

La citirea acestui document, comuniștii, popoarele țări
lor socialiste, oamenii înaintați de pretutindeni, trăiesc 
sentimentul unei bucurii împletită strîns cu mândria și so
lidaritatea internațională.

Tezele reprezintă în același timp și propunerea concretă 
a Uniunii Sovietice adresată lumii capitaliste de a se în
trece pe tărîm pașnic. Capitaliștii vor putea desigur să 
refuze propunerea. Dar ei nu se vor putea opune reali
zării planului de șapte ani, care duce la întărirea conti
nuă a puterii economice și de apărare a Uniunii Sovietice 
și contribuie considerabil la creșterea forțelor păcii în în
treaga lume, a capacității lor de a bara calea ațâțătorilor 
la un nou război mondial.

Tezele raportului care va fi prezentat de tovarășul N. S. 
HRUȘCIOV sînt primite cu adîncă bucurie și dragoste 
în țara noastră și în celelalte țări ale lagărului socialist. 
Planul de șapte ani prevede — paralel cu creșterea forței 
economice a Uniunii Sovietice — și dezvoltarea colabo
rării cu țările socialiste-surori. Ca rezultat al acestui 
plan, se arată că țările socialiste vor produce în 1965 
mai mult de jumătate din întreaga producție industrială 
mondială. In acest fel, va spori capacitatea Uniunii So
vietice și a întregului lagăr socialist de a oferi ajutorul 
lor dezinteresat țărilor slab dezvoltate economicește, fapt 
care va îmbunătăți simțitor condițiile luptei popoarelor 
acestor țări pentru folosirea avuțiilor lor în scopul ridi
cării nivelului de trai și întăririi independentei lor nați
onale.

Astăzi, tezele raportului sînt cunoscute în toată lumea. 
Ele au făcut desigur să turbeze pe dușmanii de neîmpă
cat ai păcii și socialismului. Dar tnînia lor nu poate opri 
ca U.R.S.S. să se situeze într-o scurtă perioadă istorică pe 
primul loc în lume, atît în ce privește volumul absolut al 
producției, cît și producția pe cap de locuitor. Ac sta 
va însemna înscrierea de către poporul sovietic a unei noi 
pagini glorioase în istoria omenirii: victoria de impor
tanță mondială a socialismului asupra capitalismului 1

Joc internațional de fotbal mîine în Ciulești

Rapid — Levski Sofia, o revanșa pasionantă
• OASPEȚII SOSESC AZI CU AVIONUL • NUMEROȘI INTERNAȚIO
NALI IN RINDURILE FOTBALIȘTILOR BULGARI • FORMAȚIILE ECHIPE

LOR
La numai trei zile de la frumoasa 

victorie asupra liderului campionatu
lui categoriei A (Dinamo București), 
echipa Rapidului susține o nouă par
tidă, de data aceasta internațională. 
Este vorba, cum se știe, de revanșa 
cu binecunoscuta echipă bulgară 
Lcvski din Sofia, care este programa
tă mîine pe stadionul din Giulești.

Intîlnirea este ' așteptată cu legitim 
interes atît de fotbaliștii ceferiști, cît 
și de către amatorii de fotbal din Ca
pitală. Formația bulgară se bucură 
de un frumos prestigiu, fiind una din 
cale mai bune din R. P. Bulgaria. Pe 
de altă parte, meciul — cum am spus 
— constituie o revanșă: la 8 octom
brie, la Sofia, Rapid a cîștigat cu 
2—1 (0—1). Despre acest meci și 
în primul rînd despre comportarea e- 
chipei bulgare am stat de vorbă cu 
Olaru, înaintașul feroviar. „Am avut 
atunci o partidă grea, datorită în 
primul rînd echipei pe care o întâi - 
neam, ne-a spus Olaru. Levski are o 
formație tînără al cărei joc, pe lîngă 
caracteristicile pe care le imprimă e- 
lementul tânăr, exprimă trăsăturile 
fotbalului modern: acțiuni omogene 
în viteză, viguroase, bine orientate 
tactic. Jucătorii sînt în permanentă 
mișcare, au o tehnică individuală a- 
vansată, folosesc — corect — forța 
corporală, gândesc fazele pe care ie 
desfășoară variat și le încheie cu șut 
la poartă. O calitate în plus: încep și 
termină jocul în același ritm susținut. 
Cel mai bun în apărare este fundașul 
stingă Apostolov, iar cel mai bun din 
atac, lordanov, un centru înaintaș 
foarte agresiv și eficace. Deși jucăm 
revanșa la București, totuși vom avea

un meci foarte greu. Sper însă, să-L 
ducem Ia bun sfîrșit și pe acesta”.

Oaspeții sînt așteptați să sosească , 
în Capitală azi cu avionul. După in
formații primite de La Sofia, Levski 
va alinia formația; DERVENSK1— 
VASILEV, F1LIPOV, APOSTOLOV— 
ARSOV, GHEORGH1EV—PECENI-.
KOV, ABADGIEV, IORDANOV. I- 
L1EV, GAIDAROV. Rezerve: Bojilov 
(portar), Doncev (fundaș), Salama- 
nov (half), Sokolov și Miltiadov 
(înaintași).

Dintre acești jucători, Dervenski, 
Apostolov, Arsov și lliev sînt inter
naționali A și B, Vasiliev, Gheorghev, 
Abadgiev, lordanov internaționali B.

Rapid nu și-a alcătuit încă forma
ția, date fiind unele ușoare indispozi
ții ale unor jucători (Greavu, Macri, 
Stancu, Ene II). Se pare că va juca 
formația: Todo;—Dodeanti (Greavu), 
Vărzan (Dodeanu), Greavu (Macri)— 
Bodo, Langa—Copil, Raab, Ene II 
(Olaru), Seredai, Văcaru. „Succesul 
de duminică a redat încredere echi
pei în posibilitățile sale — ne-a spus 
antrenorul Marian, cu care am stat 
de vorbă ieri —. De aceea așteptăm 
cu optimism partida cu Levski, în 
care cred că vom confirma rezultatul 
favorabil obținut la Sofia”.

Intîlnirea are loc la Giulești de la 
ora 14.15. Biletele pentru acest joc 
se pun în vînzare la casele anunțate.

De peste hotare

«r de orizont în fotbalul european
Săptămînă care a trecut a fost mai săracă în evenimente fotbalistice in

ternaționale. Acest lucru se explică prin faptul ca ne găsim la sfîrșit 
de an, cînd în majoritatea țărilor campionatele naționale sînt în plină 

esfășurare, iar pe de altă parte federațiile de specialitate sînt preocupate în 
nomentul de față cu alcătuirea programului internațional pe anul viitor și al 
oturilor reprezentative.

)in R.P. Ungară am fost informați 
Federația de fotbal a alcătuit un 

țat program internațional pe anul 
>9, care constă în nu mai puțin de 
meciuri dintre care 6 pe teren pro- 

u și 4 în deplasare. Fotbaliștii ma- 
ari vor juca anul viitor cu U.R.S.S. 
R.F. Germană Ia Budapesta, cu lta- 
la Roma etc. lată de altfel datele 
desfășurare ale celor 10 partide: 
aprilie (Budapesta) cu Iugoslavia ; 

mai (Leipzig) cu R.D. Germană ; 
mai (Budapesta) cu Austria; 7 iu- 
(Budapesta) cu Turcia; 28 iunie 

udapesta) cu Suedia, 13 septembrie 
îlgrad) cu iugoslavia, 27 septembrie 
udapesta) cu U.R.S.S. (meciul retur 

„Cupa Europei") ; 5 octombrie
udapesta) cu Elveția; 8 noiembrie 
udapesta) cu R.F. Germană; 22 no- 
ibrie (Roma) cu Italia. In vederea 
stor meciuri Federația mag'aiară a 
ătuit un lot format din elemente 
8re care își vor începe pregătirile 
începutul lunii ianuarie în cadrul 
ii curs de antrenament în localita- 
climaterică Tata. Printre tinerii ju- 

ori se numără Landi, Kovalik, Bart-
Polgar, Novak, Petrovicz, Szini, 

ymosi, Nagy, Gal, Kazinczy, Taliga, 
for, Cilîcz, Kekesi, Albert, Bukovi

11 federația iugoslavă și-a alcătuit 
igramul pe anul viitor. La 26 apri-

la Basel echipa Iugoslaviei va 
Ini Elveția (în cadrul „Cupei Dr. 
ro“), la 31 mai Ia Belgrad și la 25 
ombrie la Sofia vor avea loc jocuri 

echipa R.P. Bulgaria. In primă- 
ă și în toamnă fotbaliștii iugoslavi 
întîlni pe cei maghiari. Partida cu 

stria, de la Belgrad, nu a fost încă 
ată.
și acum, după ce am trecut 
revistă programele internaționale 
fotbaliștilor maghiari și iugoslavi, 

vedem cum se prezintă situația In 
jie campionate naționale.
n campionatul Cehoslovaciei, după 
etape, lupta pentru supremație este 

sionantă. Pe primele locuri se 
â Cervena Hvezda Bratislava și 
kla Praga cu cite 14 puncte urmate 
Tatran Presov la numai un punct 

erență.
In campionatul Austriei, Wiener 
ortklnb, campioana de anul trecut, 
utinuă să-și confirme valoarea con- 
cînd după 10 etapa cu 16 p. fiind 
hată de Rapid cu 15 p. și Vienna

12 p. In etapa de duminica trecută 

Wiener Sport Klub a dispus cu 5—4 
(în deplasare) de Simmering, în timp 
ce Rapid a realizat scorul etapei între- 
cînd cu 9—0 pe Donawitz.

★
Campionatul italian oferă o luptă 

palpitantă. In etapa de alaltăieri, der
biul dintre Juventus și Milan, a re
venit cu 5—4 milanezilor. De alttel, în 
această etapă au mai fost obținute 
două victorii în deplasare. Spăl a în
vins Udine cu 2—1 iar Triestina pe 
Bologna cu 2—0. In rest s au înregis
trat următoarele rezultate: Alessan
dria—Bari 2—1, Intern; ...onala—Lane- 
rossi 2—0, Lazio—Torino 2—0, Na
poli—Roma 3—0, Padova—Fiorentina 
1—1 și Sampdoria—Genova 2—I

Clasamentul echipelor fruntașe se 
prezintă astfel :

1 Fiorentina 8 4 4 0 20:9 12
2. Milan 8 5 2 1 18:10 12
3. Internazionale 8 5 1 2 22:12 It
4. Juventus 8 4 2 2 20:15 10
5. Lazio 8 3 4 1 10: 5 10
6. Napoli 8 4 2 2 12: 9 10
7. Sampdoria 8 3 3 2 11: 8 9
8. Roma 8 4 1 3 15:12 9
9. Genova 8 3 3 2 13:11 9
10. Bologna 8

★
3 3 2 9: 9 9

In campionatul iugoslav duminică 
s-a disputat etapa a zecea. După în- 
frîngerea suferită în etapa precedentă 
la Sarajevo în fața echipei cu același 
nume, clasată pe ultimele locuri, Steaua 
roșie s-a reabilitat sîmbătă, întrecînd 
pe Buducnost-Titograd, fn clasament 
— unde se menține în frunte — e- 
chipa belgrădeană este urmărită 
însă de aproape de campioana țării, 
Dynămo Zagreb, aflată acum Ia 3 
puncte diferență. Voivodina, în plină 
revenire, ocupă loctil trei grație victo
riei obținute duminică la Belgrad. De 
altfel, înfrîngerea" echipei Radnicki pe 
teren propriu din partea Voivodinei, 
constituie surpriza etapei. Iată rezul
tatele de duminică : Radnicki Belgrad- 
Voivodina Novi Sad 1—3, Dynamo Za
greb—Partizan Belgrad 4—1, Vardar 
Skoplje—Velej Mostar 4—0, Jelezniciar 
Sarajevo—Rieka 2—1 și Haiduk Split- 
Sarajevo 1—0. In clasament: I. Steaua 
roșie Belgrad 16 puncte ; 2. Dynamo 
Zagreb 13 puncte; 3. Voivodina Novi 
Sad 12 puncte; Radnicki Betg'ad, Ve
lej Mostar, Rieka și Haiduc Split cîte 
10 puncte etc.

9 jucători in luptă pentru balon! (trei înaintași de la Uj pești Dozsa, 
șase apărători de la M.T.K.). Fază din meciul Ujpești Dozsa—M.T.K. (2-1), 
din cadrul campionatului R. P. Ungare. Se văd de la stingă la dreapta: 
Kuharszki, Gbrocs, Bencsics—Palotas (in duel aerian), Nagy, Bodor, Szim- 
csak II, Sipoș, Kovacs III.

Hoiărîri ale sesiunii comlteiuiui eurovean 
al Federației internalionale de aileiism

BARCELONA (Agerpres). —
în cadrul lucrărilor comitetului eu

ropean al Federației internaționale de 
atletism de la Barcelona au fost o- 
mologaite 9 noi recorduri europene 
și 1 record mondial. Recordurile o- 
mologate sînt următoarele: bărbați : 
prăjinlă: Rubanis (Grecia) 4,60. m; 
ștafeta 4x100 m plat: R. F. Germană 
39” 5/10: 880 yarzi: Hewson (An
glia) 1’47” 8/10; 440 yarzi: Sampson 
(Anglia) 46" 8/10; ștafeta 4x110 yarzi: 
Anglia 40” 7/10; ștafeta 4x440 yarzi: 
Anglia 3’09’’ 6/10; 100 yarzi: Harry 
(R. F. Germană) 9” 5/10; 1000 m: 
Waern (Suedia) 2’18” 1/10 (record 
mondial); femei: suliță: Dana Zaiop- 
kova (R. Cehoslovacă) 56,20 m; 100 
yarzi: Young (Anglia) 10” 6/10.

A fost aprobat de asemenea calen
darul internațional pe anul viitor. In 
programul marilor întreceri atletice 

ale anului 1959 figurează și campio
natele internaționale ale R. P. Ro- 
niîne, care vor avea loc în zilele de 
5, 6 și 7 septembrie la București, 
Jocurile Balcanice de atletism (19, 20 
ș) 21 septembrie Ia București) și me
ciul dintre echipele masculine ale 
R. P. Romîne și Norvegiei (3—4 
septembrie la Cluj).

lată și alte importante întreceri din 
calendarul internațional pe 1959.

Iunie: 20—21 la Budapesta: R. P. 
Ungară — R.S.S. Ucraineană (mas
culin și feminin); 27—28 Varșovia: 
R. P. Polonă — U.R.S.S. (masculin 
și feminin).

Iulie: 1—2 Londra: Anglia — R.D. 
Germană (bărbați și femei); 11—12 
Brno: R. Cehoslovacă — R.S.S. Bie
lorusă (bărbați și femei); 16—17 
Oslo: Norvegia — R. D. Germană 
(masculin); 17—18 Filadelfia: S.U.A
— U.R.S.S. (masculin și feminin) ; 
25—26 Leningrad: Leningrad •— Bel
grad (bărbați și femei).

August: 4—5 Helsinki: Finlanda — 
R. P. Ungară (bărbați și femei); 
14—15 Londra: Anglia — R. P. Po
lonă: 22—23 Moscova: U.R.S.S. — 
R. F. Germană (masculin și femi
nin).

Septembrie: 5-6 Moscova: U.R.S.S.
— Anglia (bărbați și femei); 5—6 
Ostrava: R. Cehoslovacă — R. P. 
Ungară (masculin și feminin); 5 și 
6. Bydgoszoz; R. P. Polonă — R. D. 
Germană (femei); 10—11 Praga: R. 
Cehoslovacă — R. D. Germană (băr
bați); 3—4 Tokio: Japonia — R. F. 
Germană (bărbați și femei).

ATLETISM vut loc recent cam
pionatul de cros re

zervat sindicaliștilor și comsomoliști- 
lor. In total, la finală au participat 
435 de atleți și atlete. Proba de 2 
km. a revenit recordmanei mondiale 
în proba de 800 m. Nina Otkalenko 
cu 7:03,2 urmată de Muhanova cu 
7:03,6. In proba rezervată bărbaților 
(8 km.) pe primul loc s-a clasat Artî- 
niuc cu 26:14,6 care i-a învins la fi
niș pe Boilotnikov și Desiatcikov.

• In ultima vreme în mai multe 
țări au fost obținute noi recorduri 
naționale. Astfel, atletul polonez 
Stradowski a totalizat 6292 p. 
la decatlon, atleta bulgară Saramo- 
vici a aruncat greutatea la 14,36 m, 
în timp ce cunoscutul aruncător de 
disc Radesevici a realizat un nou re
cord al Iugoslaviei la aruncarea greu
tății 16,28 m. Atletul iugoslav Brod- 
nik a acumulat 6781 p. la decatlon 
iar semifondistul italian Baraldi a 
corectat recordul țării sale la 3000 
m obstacole, parcurgînd distanța în 
9:06,6.

@ La 19 noiembrie 
BOX va avea loc la Mos

cova Intîlnirea revan
șă dintre reprezentativele U.R.S.S. și 
R. F. Germane.

• La Ziirich, ciclis-
C1CLISM tul elvețian Alfred

Ruegg a stabilit un nou 
record mondial al orei pentru amatori 
(pe pistă acoperită) parcurgînd dis
tanța de 45,597 km. Cu prilejul ace
leiași tentative, el a stabilit un record 
mondial amator pe 20 km. în timpul 
de 26:15.2.

iiiat * binarul înotătorÎNOT Albert Muhin din ora
șul Lvov a parcurs 

distanța de 200 m stil bras în 2:42,1. 
Acest rezultat îl situează pe Muliin 
printre cei mai buni performeri euro-> 
peni ai probei.

datina r * MultiPlul campion rAllNAJ mondial de patinaj vi
teză Oleg Goncearen- 

ko (U.R.S.S.) se pregătește intens 
în vederea noului sezon. In timpul 
verii el a participat la numeroase 
curse cicliste și s-a antrenat pe pa
tine cu rotile. Goncearenko speră să 
corecteze în acest an recordul lumii 
pe 10.000 m stabilit de Andersen în 
1952 cu timpul de 16:32,6.


