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Cete două meciuri disputate da- 
nflnică în cuplaj pe stadionul ,23 
August" au oferit numeroase faze 
interesante la cele două pcrți. Foto
reporterul nostru a „prins" însă o 
fază mai aparte declt celelalte, cura 
se vede tn această fotografie: trei 
jucători care par că zboară cu capul 
înainte după minge...

(Foto: B. Ciobanii)

Alături de tineri și vtrsfnici, co
piii au încercat și ei prima bucurie 
a gheții pe patinoarul artificial. Ia- 
tă-i pe doi dintre numeroșii copii 
care au patinat duminică.

" Lat 41

h 1 februarie 1960 
încep jocurile de volei din cadrul 
„Cupei Campionilor Europeni”
Așa cum am mai anunțat, începînd 

din 1960 se va organiza pentru,prima 
oară „Cupa Campionilor Europeni" la 
volei masculin.

Pentru prima ediție a C.C.E. înscrie
rile se vor face pînă Ta 1 decembrie 
a.c. : tragerea la sorți a meciurilor se 
va face pînă la 15 decembrie a.c. de 
către subcomisia pentru Cupa Campio
nilor Europeni din cadrul F.I.V.B., 
subcomisie care are ca președinte pe 
Z. Menel (R. P. Polonă) și ca membri 
pe V. Pufler (R. Cehoslovacă), P. 
I.ibaud (Franța), Z. Barjatski (R. P. 
Bulgaria, și N. Sotir (R. P. Romînă), 
ca delegat al comisiei permanente de 
arbitraj.

Primele jocuri vor avea loc începînd 
de la 1 februarie 1960. Pînă acum și-au 
dat adeziunea de principiu federațiile 
de volei din R. Cehoslovacă, R. P. 
Bulgaria, R. P. Romînă, R. P. Polonă, 
Franța și R. P. Ungară.

Cu mult înaintea deschiderii „Lunii 
prieteniei romîno-sovietice", consi

liul regional U.C.F.S. Craiova a întoc
mit un plan de acțiune, privind întîm- 
pinarea acestui important eveniment. Ca 

;,și în alți ani, în această lună vor avea 
loc pe întinsul regiunii numeroase 
competiții și acțiuni sportive închinate 
prieteniei da nezdruncinat dintre ;>o- 

’porul nostru și marele popor sovietic.
Astfel, în această perioadă, în toa- 

' te orașele și raioanele se vor organiza 
conferințe și adunări festive, cu prile
jul cărora sportivii vor cunoaște mai 
îndeaproape aspecte din viața și munca 
tineretului sovietic. In fiecare raion, 

.’consiliile U.C.F.S. vor organiza corn- 
jpetiții sportive dotate cu „Cupa Prie- 
neniei". O atenție deosebită se va a- 
corda acțiunilor sportive de mase cum 
sînt: spartachiada fetelor — a cărei 
etapă regională va avea loc la 17-18 
octombrie — desfășurării concursurilor 
pentru cucerirea insignei „Cel mai bun 
sportiv din 10", „Campion al asocia
ției sportive", a crosului „Să întîmpi- 
năm 7 Noiembrie" etc. Numai la cro
sul „Să întîmpinăm 7 Noiembrie" vor 
lua parte — pe baza înscrierilor efec
tuate — mai mult de 50.000 oameni ai 
muncii, față de 36.000 cîți au partici
pat anul trecut.

Pregătiri asemănătoare s-au făcut șl 
pentru organizarea „Ștafetei priete
niei rotnîno-sovietice", care va stră
bate și meleagurile craiovene, ca și 
pentru găzduirea festivă a unor com
petiții și concursuri republicane ce se 
vor desfășura la Craiova.

Acestea sînt, în mare, acțiunile celat 
mai importante. Ele vor fi complectate; 
însă cu numeroase alte competiții 
concursuri care vor fi organizate 
către asociațiile sportive din orașe 
sate.

.La Reșița...

ș8 
de 
și

frtSportivii 
fiecare an 
prieteniei 
du-se atît în muncă cît și pe terenu
rile de sport. De data aceasta, ținînd 
seama de propunerile asociațiilor, cont 
siliul orășenesc U.C.F.S. a întocmit 
un bogat program competițional, din 
care spicuim : un concurs de atletism 
rezervat sportivilor din școli ; o între
cere de tir pentru tinerii din asociațiile 
sportive și o serie de întreceri la mai 
multe discipline — volei, fotbal, po
pice — dotate cu „Cupa 7 Noiembrie".. 
Se mai remarcă concursul de înot da 
la bazinul acoperit ca și cel al giînnaș- 
tilor.

reșițeni participă — ca
— la sărbătorirea „Lunii' 
romîno-sovietice" întrecîn-

lancu Plavițu—coresp.

...Și la Hunedoara

Serviciul de cultură fizică și sport 
din cadrul U.R.C.M. a regiunii Hune
doara organizează în cinstea „Lunii 
prieteniei romîno-sovietice" două 
concursuri sportive pe plan regional 
la tenis de masă și tir. La întreceri 
vor participa membri ai cooperativelor 
meșteșugărești din întreaga regiune. 
Echipele clasate pe primele locuri vor 
primi frumoase premii.

Nicu Sbuchea — corespondent

Bilasaț pozitiv la
campionatelor republicane de tir

Campionatele republicane de tir s-au în
cheiat. Timp de o* săptămînă cei mai buni 
trăgători din țara s-au străduit să rea
lizeze* performanțe de valoare, au luptat 
cu dtrzenie pentru cîștigarea tricourilor de 
campioni.* Rezultatele obținute ne dovedesc 
cu prisosință că tirul este în progres evi
dent, că a crescut considerabil valoarea 
rezultatelor față de edițiile precedente. 
Consemnăm, de asemenea, comportarea mai 
bună a senioarelor și mai ales a junio
rilor și junioarelor care s-au întrecut 
pe sine. Tineri oare puneau pentru p>rima 
dată mîna pe o armă liberă, au obținut 
rezultate promițătoare dovedind reale ca
lități pentru acest sport. Revelația campio
natelor a fost însă N. Rotaru (C.C.A.) și 
M. Ferecatu (Grivița Roșie) care au cu
cerit cîte trei titluri de campioni. Merită 
a fi scoasă în evidență și junioara Geta 
Tarpn (Dinamo lași), care a dat dovadă 
de o tenacitate uimitoare și de o bună 
pregătire^ tehnica, depășind trăgători cu 
experiență și cîștigînd titlul de campioană 
în proba juniorilor. Nu putem să nu amin
tim și dejpre doi dintre cei mai tineri 
concurenți din cadrul acestor campionate. 
Este vorba de Mariana Hlopețchi (Petro
șani) și Ion Bobîrnac (Bacău), oare abia au 
împlinit vîrsta de 13 și respectiv 15 ani.

Despre evoluția echipelor de cluburi și 
asociații sportive, avem de asemenea, nu
mai cuvinte de laudă. Pentru prima dată 
în istoria campionatelor republicane, o 
echipă de club, C.C.A., cucerește 8 trofee 
din cele 14 puse în joc și 7 titluri in
dividuale. Ea a fost urmată de Dmamo, 
Voința, C.F.R. Cluj și C.F.R. Arad. Echi
pele din provincie au fost de data aceasta 
la înălțime. Tinăra formație 
și ca experiență în tir, — 
xandria, s-a afirmat cu acest 
tirului nostru. Junioarele din 
cucerit două titluri de campioane.

irmată da Dmamo, 
C.F.R. Arad. E<AÎ-

— și ca vîrsta 
Progresul Ale- 
prilej pe arena 
Alexandria au

Echipele C.C.A. au obținut o adevărată performanță în campionatele republica
ne de tir. Sportivii militari au cucerit 8 titluri pe echipe și 7 individuale
Ca să ne dăm și mai bine seama de 

progresul trăgătorilor noștri față de trecuta 
ediție a campionatelor republicane, este su
ficient să arătăm că la probele clasice.

V. GODESCU
(Continuare în pag. a 7-a)

Știrile țilei
Noi performanțe ale halterofi

lilor sovietici
Cu rezultatul de 1482 kg, haltero

filul R. PUikfelder, proaspăt recordman 
mondial și european, a stabilit recent 
un nou record unional la categoria 
mijlocie, stilul împins. O performanță 
superioară actualului record mondial 
a obținut halterofilul de categorie se- 
mlmijlocie Alexandr Kurînov. El 
a realizat la stilul smuls 134 kg, 
cu 0,5 kg mai mult declt recordul a- 
mericariului Kono.

Hocheișiii indieni la un pas 
de înfrîngere

La 'Munchen se desfășoară un tur
neu internațional de hochei pe iarbă 
cu ocazia jubileului federației ger
mane de specialitate. Intr-unui din pri
mele meciuri, reprezentativa Angliei 
a fost la un pas de a furniza o mare 
surpriză, conducînd cu 1—0 în fața 
campioanei olimpice, India, pînă în 
ultimul minut al partidei, cirul indienii 
au reușit să egaleze: 1—1.

Schimbări în programul finalei 
campionatului republican indi

vidual de scrimă
întrecerile finale ale campionatului 

republican individual de scrimă vor a- 
vea loc după cutii urmează: joi tâfloretS 
bărbați ; vineri 16 spadă ; sîmbătă £5- 
sabie ; duminică 18 floretă femei. D& 

' mineața întrecerile vor începe ta qtg) 
8 iar după-amiază la ora 18.

campio-

ELENA SIGALAS
văzută de

și mîine după-amiază 
continuă în sala M.F.A. dinnatul

str. Ing. Saligny 2.

CAMPIONATUL REPUBLICAN FEMININ DE
Cîștigînd ieri dimineață partida cu 

Doina Mayer, întreruptă din runda 
I, Margareta Teodorescu a acu
mulat 2 puncte. în runda de aseară 
(a 3-a), Sigalas a pierdut neașteptat 
la Renee Farcaș, Alexandra Nicolau 
a întrecut ieri pe Domnița Antonie în- 
tr-o scurtă, partidă. întîlnirea dintre 
Rodica Reictier și Paraschiva Soos, 
s-a încheiat cu un rezultat de egali
tate.

Iată acum alte rezultate înregistrate 
ieri în primele ore de joc: Popa — 
Polihroniade 0—1, Desmireanu — Fi- 
lipescu 0—1. (De reținut că în runda 
a 2-a, Sanda Filipescu a cîștigat la 
Eugenia Popa). Margareta Teodo
rescu a obținut poziție avantajoasă 
la Clara Friedman.

în afară de Margareta Teodorescu, 
cîte 2 puncte (dar din 3 partide) mai 
au Elena Sigalas, Rodica Reicher și 
Sanda Filipescu.
are l*/2 pt. din 2 partide, iar Elisa- 
beta Polihroniade și Paraschiva Soos 
din 3.

Alexandra Nicolau



Organizarea întrecerilor de cros o sarcină care
nu poale fi rezolvată din.. „mers“!

I«că din primele zile ale lunii octombrie, mii și mii de tineri de pe întreg 
cuprinsul țării au început să se pregătească pentru a se întrece în crosul de 
mase „Să întâmpinăm 7 Noiembrie", competiție care mobilizează anual , sute 

de mii de concurenți. Dornici să aflăm felul în care se desfășoară aceste 
pregătiri, am întreprins zilele trecute «n raid-anchetă prin cîteva asociații 
•portive ploeștene.

Pregătirile au început «ie
mult

In cadrul asociației sportive „Pe
trolul Rafinăria nr. 1“, acțiunea de 
pregătire a întrecerilor de cros a 
Biceput încă cu multă vreme în ur
mă, Secretarul consiliului asociației, 
Vasile Tăiatu, este gata în orice mo
ment să-ți explice cu lux de amă
nunte cum se desfășoară activitatea. 
Vorbește curgător, se uită din cînd 
în cînd într-un 
le...) și nu uită 
un mare ajutor 
zare a tinerilor 
teescu, membru 
ției.

Pe la sfîrșitul 
consiliul acestei asociații a începui 
munca de mobilizare. A fost întocmit 
un material care apoi a fost difuzat 
prin stația de radio-amplificare și a- 
poi s-a trecut la efectuarea vizitei 
medicale a celor înscriși. O metodă 
eficace, pe care o recomandăm și al
tor asociații sportive a fost aceea că 
la „Petrolul Rafinăria nr. 1“ nu s-a 
mai așteptat ca să se încheie înscrie
rile, pentru a se trece la efectuarea 
vizitei medicale, ci, pe măsură ce ti
nerii se înscriau, erau îndrumați ime
diat spre cabinetul medical. In acest 
fel s-a cîștigat un timp prețios.

Demn de semnalat este și faptul 
că încă din anii trecuți asociația 
sportivă a ales un traseu pentru în
trecerile de cros și că el este păs 
trat în linii generale la fiecare nouă 
ediție. Tineretul din rafinărie s-a o- 
bișnuit cu 
tni a i se 
plus, 
cări.

Pe 
este 
renți 
cestea la frumoase întreceri de cros.

lui că din întreg consiliul asociației 
muncește doar un singur membru: 
Mitică Cernea — secretarul consi
liului. El face totul. Aleargă după ta
belele de înscrieri, se ocupă de echi
pament, de munca de propagandă, 
înir-un cuvird, de tot. Este normal 
ca in aceste condiții să nu se reali
zeze și să nu se depășească angaja
mentele luate. Ce părere au tovarășii

i se

caiet (verifică cifre- 
să amintească că de 

în munca de mobili
i-a
în

fost Stei ian Ma- 
consiliul asocia-

lunii septembrie.

acest traseu, căruia, pen- 
da o notă de atracție în 

aduc uneori mici mod if i-

la această asociație totulscurt,
gata și cei peste 250 de concu- 
înscriși vor lua parte zilele a-

Nu peste tot însă munca decurge 
ca un... ceasornic, așa cum se petrec 
lucrurile la . asociația sportivă „Pe
trolul Răfinaria nr. 1". Să luăm, spre 
exemplu, asociația sportivă „Locomo
tiva". Aci, ■ e adevărat, întrecerile de 
cros au fost pregătite din vreme, s-a 
făcut și ceva muncă de propagandă, 
iar acum se așteaptă in „liniște" zi
lele de concurs. In cursul acestei săp
tămâni vor fi organizate întreceri de 
cros în cadrul secțiilor Triaj, Stația 
Ploești Nord. Depoul de locomotive etc. 
S-ar părea deci că totul este în regulă 
și că și la această asociație sportivă 
lucrurile se vor desfășura 
bune condițiuru.

Totuși nu este așa. In 
acțiunea de pregătire a 
de cros s-a făcut la această asocia
ție sportivă — ca și la 
le-am vizitat în raidul 
pripă, mecanic, fără să 
ținerea unor rezultate 
nilor trecuți. Aceasta datorită fapiu-

în cele mai

primul rînd 
întrecerilor

altele pe care 
nostru — in 
se caute ob- 
supC'ioare a-

Raid-anchetă 
prin asociațiile 

sportive pioeștene

«zjnOkBOVEL
■trecerile finale •ce

Emil Cristian, președintele consiliu
lui asociației, ing. Valeriu Ionescu, 
responsabilul administrativ financiar 
sau Olga Țurcan, responsabila cu agi
tația și propaganda ? Este bine așa?...

La fel se petrec lucrurile și la 
asociația sportivă „Fulgerul P.T.T.R." 
unde secretarul consiliului asociației. 
Petre Alexandrescu, este foarte liniș
tit, deoarece... „crosul se va ține*, 
înscrierile n-au început, dar asta 
nu... sperie pe nimeni, traseul este 
tot acela de anul trecut, iar ca par- 
ticipanți și-au propus să mobilizeze 
50—60 de concurenți față de cei 440 
membri ai U.C.F.S. Și cu asta... 
basta I Secretarul asociației nu este 
însă principalul 
că muncește de 
ceilalți membri

vinovat, dat fiind 
unul singur. Ce fac 
ai consiliului ?

★
Cîteva concluzii. Este foarte ade

vărat că munca de pregătire a în
trecerilor de cros în orașul Ploești 
decurge în general în condițiuni bune. 
Felul serios, atent, cu care se ocupă de 
această problemă unele consilii de aso
ciații sportive este un lucru bun. 
Vom deschide aci chiar o paranteză 
spre a spune cîteva cuvinte despre

• Cinci noi. recorduri ia atletism • Întreceri dîrze la fotbal și la 
trîntă « Frumoasa comportare a fotbaliștilor gălățeni • „Cupa Mol- 

J a revenit sportivilor din
CIMPULUNG MOLDOVENESC 12 

((prin telefon de la trimisul nostru). 
Sîmbătă și duminică au continuat în 
localitate întrecerile din cadrul .Cupei 
Moldovei". Primii campioni, ai celei de 
a doua ediții a „Cupei Moldovei" au 
fost cunoscuți încă de vineri seara, 
cînd, în sala de festivități a Centrului 
școlar silvic s-au desfășurat finalele la 
trîntă. întrecerile luptătorilor s-au ter
minat prin victoria următorilor sportivi 
care au cucerit astfel titlurile de cam
pioni ai „Cupei Moldovei": loan Des- 
pinoiu (Constanța), Gheorghe Haluca 
(Suceava), Constantin Cucu (Sucea
va), Paulică Savin 

fMartinescu (Galați)
(Constanța).

I Dîrz disputate au 
atletism. O seamă 

întrecerile din cadrul crosului de/Pr0Jn^®^?.are-. Ne referim îndeosebi la
, Xtinara Niculina Dunutriu (Bacau) al

mase „Sa intunpir.am 7 Noiembrie" rezultat — 10,32 m. la aruncarea
bilizemă an de an mereu mai mzj/ț; S greutății — o anunță ca o viitoare a- 
tineri și tinere. Aruncătoare de valoare. De asemenea,

\subliniem comportarea excelentă a să- 
activitatea asociațiilor sportive șco-^torului de lungime Vasile Andronic 
t _ < j- . . . Jdin Suceava, care a corectat de douatare. La școala medie nr. 1 „I. L. Zorj recordul „Cupei Moldovei* la a- 
Caragiale" și la școala medie nr. 2 Iceastă probă. Dar, iată ultimele rezul- 
„A. Tema” antrenamentele se desfă- \ tate ale întrecerilor de atletism: Greu- 
scară cu regularitate, iar întrecerile L Ion <Bac.?u?
■ , ’ (13,12 m. (nou record al „Cupei Mol-
de cros pe clase sint așteptate cu^dovei"),2. Petre Enescu (Galați) J2,24 
nerăbdare.

Sînt însă și asociații sportive unde
lucrurile se desfășoară în 

simțindu-se tendința de a se 
„din mers" această sarcină.

Iată de ce considerăm că
șii din consiliul orășenesc U.C.F.S. 
trebuie să-și intensifice munca de 
îndrumare și control, pentru ca în
trecerile din cadrul crosului de mase 
„Să întâmpinăm 7 Noiembrie" să 
constituie o adevărată sărbătoare 
pentru toți tinerii din orașul Ploești.

dovei"

(Galați), Nicolae 
și Tache Moșesc ti

fost și probele de 
de rezultate sînt

regiunea Suceava
2:15,0. 3.000 rn: Mihai Axinte (lașij 
10:20,8, 2. Aurel Chetac (Galați) 10:24,0, 
3.Ton Trăistaru (Bacău) 10:30,0, Iufiiți- 
me băieți: Gheorghe Vatamăntuc (Ba
cău) 1,55 m, 2. Dragu Rotaru (Sucea
va) 1,45 m, 3. Ion Ticu (Galați) 1,45 
m. înălțime fete: Antoancta I lamciuc 
(lași) 1,30 m, 2. Rodica Scurtu (Su
ceava) 1,30 m, 3. Niculina Dumitrul 
(Bacău) 1,20 m.

FOTBAL. întrecerile de fotbal au 
arătat preocupare pentru un joc rapid, 
cu schimburi de locuri și pase precise, 
pe jos. In general, echipele care au 
participat la turneu, au dovedit o pre
gătire superioară din toate punctele de 
vedere, față de jocurile din cadrul 
primei ediții a „Cupei Moldovei". Tre
buie să evidențiem în mod deosebit pe 
fotbaliștii din regiunea Galați, care au 
făcut un adevărat „tur de forță". Ei 
au susținut trei jocuri în trei zile, cu 
adversari bine pregătiți, reușind pînă 
la urmă să termine competiția neîn
vinși. In finală, gălățenii au întrecut 
pe fotbaliștii din regiunea Constanța 
cu scorul de 2—0 (1—0).

VOLEI: masculin: Suceava — Ga
lați 2—0 (15—9; 15—13): feminin: 
Suceava — Galați 2—0 (15—12; 15—

m, 3. Ion Cozma (Constanța) 9,54 m. 
1(7rentate fete: Niculina Dumitriu (Ba- 

\cău) 10,32 m. (nou record al „Cupei 
g ’ /Moldovei"), 2. Olimpia Cotan (Con- 
rezolva C stanța) 9,54 m, 3. Natab’s Dima (Sri- 

Zceava) 9,30 m. Lungime’ băieți: Vasile 
tovară- \Andronic (Suceava) 6,16 m. (nou re- 

’cord al „Cupei Moldovei"), 2. Gheorghe
Chiscop (Galați) 5,65 m, 3. Averian 
Ermolai (Constanța) 5,49 m. Lungime 
■fete: Maria Lateș (Suceava) 4.39 m, 
(nou record al „Cupei Moldovei"), 2. 
Antoaneta Hamciuc (Iași) 4,31 m. 3. 
Natalia Băltăgaru (Galați) 4,07 m. 
800 m. băieți: Vasile Andronic (Sucea
va) 2:08,0 (notj record al „Cupei Mol
dovei"), 2. Dumitru Răducanu (Iași) 

CALIN ANTONESCU S2:09,6, 3. Virgil Ivanciuc (Constanța)

CUPA AGRICULTURII" IN PLINA DESFĂȘURARE
In comuna Tamașfalău (R.A.M.) a 

avut loc — recent — meciul de fot
bal dintre reprezentativa locală, cîș- 
tigătoarea campionatului pe raion, și 
formația din Ilieni (raion Sf. Gheor- 
ghe). Fotbaliștii din Tamașfalău au 
dominat net și au obținut victoria cu 
scorul de 4-0 (2-0).

Intîlnirile de volei s-au desfășurat 
în comuna Catalin. La băieți echipa 
Valea Crișului (raionul Sf. Gheorghe) 
a întrecut cu 2-0 (15-7, 15-9) echipa 
din Catalin (raion Tg. Săcuiesc), iar 
la fete formația din Sînzieni (raionul 
Tg. Săcuiesc) a învins tot cu 2-0 
(15-10, 15-13) pe cea din Valea Cri
șului. Meciurile s-au desfășurat la un 
nivel tehnic satisfăcător. Intîlnirile de 
popice au reunit la start .pe cele două 
campioane raionale : Avîntul Arcuș 
(raionul Sf. Gheorghe) și Recolta Cer-

natul de Jos (raionul Tg. Săcuiesc). 
Prima echipă a ieșit învingătoare cu 
1122—1106 p.d. Concursul de atletism 
s-a desfășurat la Valea Crișului. Au 
luat parte peste 40 de concurenți din 
rîndul cărora s-au remarcat: Elek 
Ambrus, Catalin Demeter, Sandor 
Farkas, Ana Szabo, Irma Elekes, Geza 
Szentpali, Ilona Nagy din raionul Sf. 
Gheorghe și Iolan Benedek din raionul 
Tg. Săcuiesc.

ZOLTAN PAPP — corespondent
întrecerile pentru „Cupa agricultu

rii" desfășurate în regiunea Cluj s-au 
bucurat de un mare succes. Foarte 
mulți tineri, dintre care unii au făcut 
cu acest prilej primii pași în sport, 
au luat parte la întreceri. In ceea ce 
privește mobilizarea participanților se 
cuvine a evidenția raioanele Gherla,

Zalău, Sărmaș, Huedin etc. In raionul 
Zalău, spre exemplu, la concursurile 
din prima fază au participat peste 
3500 de tineri. Nu este lipsit de inte
res să arătăm că la întrecerile Spar- 
tachiadei de vară din acest an par
ticipaseră 3000 de sportivi. Cea mai 
numeroasă participare a fost înregis
trată la fotbal, la atletism și Ia volei. 
Din desfășurarea concursurilor s-ati 
remarcat o serie de echipe de fotbal 
(Cristur, Bozna și Romînaș), de vo
lei (Horvatul Crasnei și Crasna) care 
au arătat frumoase posibilități.

Pentru buna mobilizare făcută pînă 
acum vom evidenția și asociațiile spor
tive din comunele Dobînca și Mintiu 
(raionul Gherla), Valea Drăganului, 
Sîncrai, Bicălat (raionul Huedin), 
Iernut și Cuci (raionul Luduș).

AL. MOMETE — corespondent

Întrecerile de triată au fost deosebit 
de dirze șt spectaculoase, după cum se 
poate vedea și în fotografia noastră.
8). Echipele regiunii Suceava au cîști
gat astfel întrecerile finale la volei. 
GIMNASTICA: 1. Suceava 7,73 p. 2. 
Iași 7,63 p. 3. Bacău 7,60 p. OINĂ: In 
finală s-au întîlnit echipele regiunilo'- 
Suceava și Bacău. AĂecitil s-a fermi, 
la egalitate (2—2), titlul de campioârm 
revenind sportivilor din Suceava, a că
ror echipă a fost mai tînără.

CLASAMENTUL GENERAL PE RE
GIUNI: 1. Suceava; 2. Galați; 3. Ba
cău; 4. Iași; 5. Constanța. După în
tocmirea clasamentului general, „Cupa 
Moldovei" pe anul 1959 a fost atri
buită regiunii Suceava, ai cărei spor
tivi s-au arătat bine pregătiți și au 
luptat cu ardoare pentru victorie.

R. CALARAȘANU

lntr-o dimineață din toamna aceasta pașii m-au că
lăuzit spre malurile bălții Greaca. Soarele dezmierda creș
tetul apelor de pe baltă, născînd în strălucirea de o clipă 
a vieții unui val arginți și mărgăritari. Aurul gutuilor din 
grădini și violaceul boabelor de razachie dominau culoa
rea locală. Lotcile pescărești adunate în preajma năvoa- 
delor punctau întinderea sinilie a bălții.

Drumeagul care te poartă spre cherhanaua de la Păru 
se strecoară timid și plin de colb printre colinele împovă
rate de viță. Umblind spre cherhana, glodurile s-au în
tors cu cîțiva ani în urmă, undeva la Peripraoa, unde tot 
înir-o zi de toamnă ca aceasta, în așteptarea vestitului 
borș pescăresc, un bătrîn lipovean mi-a istorisit o întîm- 
plare cumplită. Vorbea bătrînul pescar despre un tovarăș 
de osteneală căruia i se retezase mina dreaptă de către 
stăplnul cherhanalei pentru că acesta îi găsise în straiță 
cîțiva bi borti opriți pentru gurile hămesite de foame ce-l 
așteptau acasă... Mi-am scuturai sufletul și glodul de 
trista poveste și am grăbit pasul spre cherhana.

Apropierea cherhanalei s-a vestit prin coperișurile țu
guiate de stuf ale cabanelor pescarilor și mai apoi prin 
zumzetul confuz al vocilor pescarilor înșiși care se întor
ceau de pe baltă. Trăseseră lotcile la edec și acum des
fășurau și își strîngeau uneltele. Imediat sub dîmbul Pă
rului se află cherhanaua. O așezare pescărească chiar 
și in vremurile noastre are în atmosfera ei generală ceva 
cu totul neașteptat pentru călătorul neavizat. O notă de 
epic, file ale unei poeme ce cîntă în stanțe albe frumu
sețea aspră a vieții acestor oameni. Meseria de pescar

este grea și primejdioasă, dar lupta pe care o dă omul 
cu apa și tainele adâncurilor ei are ceva măreț. Se vede 
aceasta de pe chipurile pescarilor, din brazdele adinei 
săpate pe chipurile lor, din indîrjirea cu care dau „toa
na", cu care trag la „carne nă“ sau dau „brînciu", din 
mrndria cu care aduc „prad.a" la cîntar.

Am făcut repede cunoștință cu oamenii. Sînt primitori 
și veseli. Tradiționala invitație la borș pescăresc implică 
mai întotdeauna lungi seri de cislă. In atari prilejuri 
vorbele se înșiră ca mărgelele pe fir. Niculai Sanda, bri
gadierul colectiviștilor de la Herești, a rostit blestemele 
peștilor împotriva pescarilor. Se zice că atunci cînd s-a 
născut crapul, ar fi zis că pescarul să aibă pe el atîtea 
petice cîți solzi are el, iar somnul i-a dorit pescarului 
să fie întotdeauna „îmbrăcat" cum îi puiul lui cînd se 
naște. In urmă cu ani, așa a și fost. Acum însă... Au 
rls în seara aceasta pescarii de blestemele peștilor. Au 
rîs pentru că acum, după amarnica luptă cu apele din 
zori și pînă în chindie, le stau la dispoziție dormitoarele 
luminoase ale cabanei construită special pentru ei. Se 
întinseseră pe paturile curate și rîdeau așa cum suit ei 
obișnuiți: tare să se ducă glasul peste ape, de la o lotcă 
la alta. Au rîs pentru că acum, după ce pescarii leapădă 
hainele de lucru, îmbracă straie fără petice, încalță ghete 
bune de piele și pentru că acum gîndindu-se la „ziua de 
miine". pescarii nu se mai uită numai în baltă după puii 
de crap și somn, ci privesc cu justificată semeție lanu
rile de porumb sau costișele încărcate de poamă ale gos
podăriilor colective ai căror membri sînt. Dai Astăzi 
pescarii din balta Greaca sînt toți colectiviști. Pescuitul 
este o ramură anexă a G.A.C. Mișchinea Nicolaie face 
parte din colectiva din Hotare, Pavel Teodor eseu și Ma
rin Cî.rjan sint din colectiva de la Her ești, Constantin 
Iosif din colectiva de la Greaca și lista cuprinde pe toți

pescarii de aci. Sînt oameni puternici, optimiști, încre
zători în forța și viața lor.

Cînd balta se chinuia în menghina vîntoaselor, pesca
rii îi așteaptă liniștea între zidirile solide ale clubului 
întreprinderii piscicole prinși în „focut" li /trecerilor spor
tive. Se joacă șah. tenis de masă... Degetele zdrelite de 
frînghiile năvoadelor, palmele bătătorite de lopătat mută 
cu delicateță piesele pe careurile alb-negre sau trimit cil 
precizie peste plasă mingile de celuloid. De aci nu s-au 
ridicat niciodată mari campioni, dar o performanță o 
constituie fără îndoială însuși faptul că se joacă șah sau 
tenis de masă. La cherhanaua de la Păru sînt (se putea 
să nu fie I) și amatori de fotbal. Și nu-s puțini. Petre 
Bercă, Dumitru Bon și Cotea Sanda, iată numai trei 
dintre ei. Dar fără îndoială că întrecerile sportive cele 
mai frecvente la pescari sînt cele care țin de meseria 
lor: canotajul.

A doua zi ar» fost martorul unei astfel de- „competiții". 
Se terminase ziua de lucru și lotcile se întorceau la 
„bază". Au plecat în monom, dar ambiția și dorința de 
a-și demonstra măiestria a stricat șirul drept al „cara
vanei" și de-a lungul celor peste 19 kilometri, brațele 
viguroase ale pescarilor s-au aplecat ritmic peste rame, 
de mii de ori, avîniînd lotcile peste „frontul" larg al 
valurilor într-un iureș pe care l-ar fi pizmuit și câștigă
torii concursurilor de canotaj academic.

Acum este toamnă. Și, lotuși, în fiecare dimineață, 
printre pînzele de apă care pogoară din ceruri și printre 
cele de sub lotci, pescarii de pe Greaca pleacă în larg, 
dau „toană" după „toană" și se întorc seara tîrziu la 
cherhana, obosiți dar plini de voie bună.

Sîmbătă seara pleacă acasă. Pun năvoadele la uscat 
și, ca buni gospodari, își fac de lucru pe lingă căsuțele 
albe ascunse cochet între gutui și tufele de smochin. 
Satul se pregătește pentru ziua de odihnă...

VALENTIN PAUNESCU
2 3



Acolo unde

Pe marginea unei consfătuiri

al 
A.de la școala medie „C.

din cartierul Floreasca, ne-a 
tov. Iacobi. De ^Itfel, în sec- 
atletism și gimnastică 
sportiv „Cetatea Bucur"

ale 
cars 
seria

— Clasă, drepți! De la stingă la 
dreapta, în continuare, numără... Pen
tru raport, înainte! Tovarășe profesor, 
clasa a IX-a A de la școala medie nr. 
34 „C. A. Rosetti" este gata pentru 
lecție. Raportează elevul Georgescu 
Radu.

— Bună ziua !
In acest fel am făcut cunoștință, la o 

oră de educație fizică, cu elevii clasei 
a IX-a A de la școala amintită — 
una din numeroasele școli recent inau
gurate în Capitală — și cu tov. Ma
tei Florin, profesorul lor. I-am găsit 
echipați pentru sport în curtea asfal
tată a școlii, făcînd o serie de exerci- 
;iî de gimnastică și jocuri distractive. 
Eram însoțiți de tov. Eva Lupu, cea
laltă profesoară de educație fizică a 
școlii. Și în timp ce colegul ei își 
ducea la bun sfîrșit ora, am fost 
conduși la tov. prof. Constantin la- 
cobi, directorul școlii.

— Sportul este un bun prieten 
elevilor 
Rosetti" 
leclarat 
iile de 
clubului 
patronează școala, activează o 
Ie elevi fruntași și în sport, dar și la 
Învățătură. Printre ei notați pe Ște- 
:ania Manole, Mariana Cisman, Gheor- 
ghe Mandu, toți din clasa a IX-a A, 
Florin Rusavict, Nicolae Tudnrache, 
3azil Nicolescu, Elena lanctt din clasa 
i X-a A, Ge rgeta Niculescu și Ma
laua Pleșca din clasa a X-a B și alții. 
In școală există 334 membri ai 
J r F.S. Elevii fiecărei clase au echipa- 

t sportiv uniform, pentru a putea 
i wîbsit și la eventuale competiții în
șelase. Condițiile de predare a ore- 
7r de educație fizică sînt deocamdată 
lestul de dificile. La atletism, volei, 
wschet și alte sporturi s-ar putea face 
intrenament? pe terenul din spatele 
colii, care trebuie amena jat. Au și fost 
locali bani in acest scop, dar Intrcprin- 
terea Horticolă „1 Mai" a făcut numai 
..măsurători’e, neîntocmind nici pînă 
icutn devizul. Am mai făcut și noi prin 
nuncă voluntară cîte ceva, dar tere- 
îul trebuie drenat și nivelat cu mâ
ini
>ază

speciale, pentru ca să avem o 
sportivă corespunzătoare.
Sala de gimnastică a școlii noa- 
nu a fost construită deocamdată,tre

i intrrt în vorbă tov. Eva Lupu. Chiar 
ilefe trecute am fost însă înștiințați 
le secția de învățămînt a Capitalei, 
ă ziua începerii construcției este 
oarte aproape. Pînă atunci vom face 
i noi cum putem mai bine...

'* astfel am aflat de ce orele de 
o .lie fizică sînt făcute în curte, 
'.ineînțeles, aceasta numai atît cît 
Impui va mai permite. La iarnă orele 
or fi prelate în apropiere, în sala de

Pe clnd și in celelalte școli inițiative 
asemănătoare?...

pe stadionul Giulești... 
fie elevii care se întrec pe

O vizită
Cine să

ista stadionului, la groapa de sări- 
jri?... Am coborît din tribună în 
orința de a-i cunoaște mai îndeaproa- 
e. Erau elevi de la școala medie nr.

„Aurel Viaicu". Se antrenau de 
or în vederea unui concurs de . casă.

„Una din condițiile succesului 
'rseverența". Acest adevăr ttu-i 
răin elevului Rada Negru, de 
oala medie „Aurel Viaicu". un 
uncător de greutate.

(Foto: H. Nandy)

este 
este 

la 
bun

s-a ridicat o noua școală

„Pe locuri!... Fiți gatal... Start!" — aspect dintr-o oră de educație fizică 
ta școala medie nr. 34.

gimnastică a școlii de 7 ani nr. 10 
„Emilia Irza“t atunci cînd aceasta 
e liberă.

Intre timp ora de educație fizică 
se terminase și profesorul Matei Flo
rin s-a alăturat și ei discuțiilor.

Trei cluburi sportive școlare
BUCUREȘTI: Rezultatele înregistrate 
oglindesc ta! entul s portivilor și con - 
dițiile minunate ce le sînt create.

La cîte concursuri și competiții școlare, 
la cîte întreceri rezervate juniorilor des-

Clubul 
cu tă- 
concurs

fășurate la București sau la Cluj, la Ti
mișoara sau Ia Iași, ia Tg. Mureș sau la Ora
șul Stalin n-ați văzut, dragi cititori, ureînd 
pe podiumul învingătorilor, tineri și tinere, 
avînd înscrise pe frumoasele lor tricouri al
bastre inițialele C.S.S. (Clubul sportiv șco
lar) încadrate într-un semicerc, iar dede
subtul lor denumirea orașului de origine — 
București... Intr-adevăr, de la data înființării 
sale (aprilie 1958) și pînă astăzi, 
sportiv școlar București s-a afirmat 
rie, cîștigîndu-și de la concurs la 
o reputație bine meritată în lumea sportivă 
școlara. Este și firesc. Cei 474 de membri ai 
clubului, care activează în nu mai puțin de 15 
ramuri sportive, elevi cu frumoase aptitudini, 
de la toate școlile din Capitală, au posibili
tatea să urce una după alta treptele măies
triei sportive, datorită, pe dc o parte, condi
țiilor materiale excelente pe care le au la dis
poziție, iar pe de altă parte, grijii ce le-o 
poartă antrenorii, cadre cu o bună calificare 
tehnică. Atleți ca Petre Astafci și A fanasie Sa
vin (prăjină), Aurel Stamatescu (sprint),
Ion Dinicoiu și Mihaela Popescu (înăl
țime), gimnaștii Gh. Condovici și l>asile
Gheorghe, Sanda Polirache și Elena Tutan 
sînt sportivi cunoscuți — prin valoarea per
formanțelor înregistrate — în întreaga țară,

Un concurs de casă, pe categorii de 
vîrste, care urmează să aibă loc chiar 
la sfîrșitul acestei luni. Elevii a- 
veau Ia dispoziție tot ce le trebuia.. 
Antrenorii clubului Rapid îi îndrumau
alături de profesorii de educație fizi- ^ORAȘUL STALIN: „Performanțe" nu 
că. Ce poate fi mai frumos decît a- (numai |a ci și |a în¥ă}ătură,
ceasta colaborare?... De fapt, actua-J '  -------- ---------- "" ......
lele pregătiri ale elevilor de la „Aurel l A d“P°** i 2 * *He mate condițiile pentru

• Aproape 200 de profesori' de edu
cație fizică din întreaga țară ’vor fi 
prezenti în zilele de 17 și 18 octombrie 
in Capitală, la o importantă consfă
tuire organizată de Direcția educației 
tineretului școlar din M.I.C. La ordi
nea de zi a consfătuirii figurează două 
probleme:

1 — contribuția educației fizice la 
educarea comunistă a elevilor:

2 — rolul educației fizice în pregăti
rea fizică generală.

9 Datorită volumului mereu cres- 
cînd al activității sportive școlare de 
performanță, Secțiunea de învățămînt 
și cultură a Capitalei a Iiotărît înfiin
țarea a încă unei școli sportive de elevi 
(pe lîngă cea existentă). Noua școală
— inaugurată de ctirînd — funcțio
nează în localul școlii medii nr. 13 
„Mihai Viteazu".

• Direcțiunea educației tineretului 
școlar a definitivat regulamentul cam
pionatelor republicane școlare (școli 
medii și profesionale). Regulamentul
— care a și apărut (în ediție comu
nă) — prevede întreceri la un număr

, . j desfășurarea unei activități cit mai
Viaicu"... vizează un eveniment de ț rodnice (baze Sportive, echipament li 

... t - . B mai ales cadre tehnice de specialitate) Clu-mai mari proporții un adevarnt cam- s Pul sportiv școlar „Luceafărul" din Orașul 
ninnaf da «arar* raional*   inițiat A? \Stalin ~ care a sărbătvrit de *curînd un pionat pe scara raionala inițial lan de existență — reprezintă o adevărată
catedra de educație fizică a școlii medii C școală de performeri Sportivi. Cei 239 mem-

\bri ai clubului (dintre care 141 fete) acti- 
nr. 4 în colaborare cu Consiliul, fvează în 7 secții sportive, lată doar cîțiva 
U.C.F.S. al raionului Grivița RoșieYX^%« 
la atletism, fotbal, volei, baschet, V»™-' Bujor Olteanu, Monica Klokner fi Jorg

TZeitner — la schi, Maria Budan — la atle- 
tenis de masă, șah. Un cam- A tism, elevele școlii medii nr. 2 —-la hand- 
pionat la care și-au dat adeziunea ?co-,nr_5,~b^ 
Iile medii nr. 3 ,,lon Neculce , nr. O C Performanțele lor ? Primul loc în
,,Ilie Pintilie“, precum și școlile pro- Jcadrul finalelor campionatelor republicane 
fesionale de ucenici C.F.R. „Grivița "Z
Roșie , ,,Boleslav Bierut și ,,(^ons- yz bului au înregistrat frumoase succese. 'Numele
tantin David“. ^atletei Maria Budan, care a terminat anul

a 444. «44 ^Școlar cu media 9,52, al baschetbalistului
C Atît concursul atletic de casa p** ^Dumitru Coman, al handbalistelor Eva Uj- 
și campionatele despre care am amin-lsagi și Ursula Bremdorfer, al t voleibalistului 
tit reprezintă initiative demne de toa- ^Romulus Flor.ea« ,al gimnastelor Momea . ~ ' r’1 2..r.i „4- _ __ _ J^Gherghicean șt Doina Varlan, toți fruntașita lauda. Ele reflecta preocuparea^^ învăț.ătură și sport, sînt cunoscute și apre- 
profesorilor de educație fizică de la Cctaf?? de masele de elevi din localitate. „Ga 
școală medie nr. 4 „Aurel Viaicu" f’5 kfaci p«te .d>n rîndul membrilor clubului, 
’ . j • ,• vi trebuie sa ai numai note bune. lata unpent.rtl desfășurarea unei . activități n principiu călăuzitor pentru cadrele didactice 
Sportive cît mai bogate. Ele sublinia- £ ale clubului, care se ocupă îndeaproape nu 
vă tntnfHta infprpsiil frevit pi Avilor de ridicarea măiestriei sportive aza lotouaia interesul trezit eievuor c(roi(or care i pregSlesc_ dar in aceiai, 
pentru această forma de activitate, se îngrijesc ca aceștia r« nu-si negli-
chiar din primele zile de școală. Sîntjfexe pregătirea scalară. Ualarild acestei griji ■ r" „ ’ i„„i 1 părintești a cadrelor didactice, s~a ajuns cainițiative frumoase pe care le-am dor* ".w"i membrilor clubului să nu existe 
extinse în cît mai multe școli. / »>c» un cedai la invăfâtură.

(Foto: Gh. Dumitru)
...In curtea asfaltată se vedeau 

geam pregătindu-se pentru ora 
educație fizică elevii altei clase. Semn 
că discuția noastră trebuia să se în
cheie.

pe 
de

MIRCEA TUDORAN

cu succes Ia campionatele repu- 
juniori sau la campionatele repu- 

școlarc. Tot astfel, echipele de hand-

Almușan,
Enric

Dumitru
Klosovschi,

de lipsurio seric
- activitatea clubu- 

o slabă legă-

preocupare pentru

majorității birourilor

participînd 
blicane de 
blicane 
bal, baschet, volei, tenis de masă, echipajul 
feminin de 4 + 1 rame au creat o frumoasa 
„carte de vizită" Clubului sportiv școlar din 
Capitală, reușind să se claseze în numeroase 
competiții și concursuri pe locuri fruntașe^ 
O contribuție de seima la realizările clu
bului au adus-o profesorii de educație fizică 
și antrenorii Parasch.lv 
Gîrleanu, Eugen Scarlat, 
Nicolae Vieru etc.

Sînt însă de semnalat 
care au frînat — uneori 
lui. Printre acestea amintim: 
tură a consiliului de conducere cu masa de 
sportivi, o insuficientă 
realizarea numărului de membri susținători — 
constituirea formală a 
de secții, o slabă muncă de strîngere a co
tizațiilor. Lipsuri și mai evidente s-au mani
festat însă la capitolul „educație". Numai așa 
se explică unele abateri grave (cazul elevelor 
Nicoleta Aldea, Mariana Andreescu și Mi- 
haela Dumitrescu, excluse din secția de volei 
a clubului). De asemenea, ne referim la si
tuația necorespunzătoare la învățătură a mul
tor elevi. In ce privește măsura preconizată 
de club — de a suspenda de la orice activi
tate sportivă pe cei cu note proaste pînă la 
îndreptarea situației lor școlare — aceasta 
nu-și poate avea o eficiență deplină, dacă 
nu va fi dublată de o muncă mai temeinică 
cu elevii, care trebuie să înțeleagă că prin
cipala lor preocupare rămîne învățătura.

Creat, ca urmare a sarcinilor : izvorîte 
Ilotărîrea Partidului și Guvernului din 2 
)lic 1957, Clubul sportiv școlar București 
sarcina de cinste de a se preocupa de orga- 

inizarea și stimularea activității sportive de 
performanță în rîndul elevilor și, în același 

.timp, de educarea lor în spirit comunist.
' Prin colaborarea efectivă între conducerea 
clubului și antrenori, printr-o mai ștrînsă le
gătură cu părinții (este pozitiv faptul că în 
’ultima vreme această legătură se face tot mai 
imult simțită) lipsurile semnalate pot fi li- 
' eludate, iar volumul performanțelor sportive 
va crește și mai mult, asigurînd 
|un și mai puternic prestigiu.

din 
iu- 
are

clubului

T. STAMA

Discuție despre realizările 
și perspectivele școlilor medii 
cu program special de educație fizică

O însemnată contribuție la dezvot 
tarea sportului nostru școlar au adus-o 
în ultimii ani școlile medii cu program 
special de educație fizică. Amploa
rea pe care au luat-o aceste școli a 
necesitat o consfătuire pe țară pen
tru a se trece în revistă realizările 
de pînă acum și pentru a se întocmi 
un plan de acțiune pentru viitor. La 
această consfătuire, organizată recent 
în Capitală, de către Direcția educa
ției tineretului școlar, au participat 
directorii și adjuncții tuturor școlilor 
medii cu program special de educație 
fizică din țară. Programul consfătui
rii a avut un caracter larg, cei de față 
putînd nu numai să discute o mul« 
titudine de probleme de ordin orga
nizatoric sau strict sportiv, ci avînd 
prilejul să se documenteze asupra con
dițiilor puse la dispoziție sportului 
școlar din Capitală. La capătul celor 
trei zile de lucrări am solicitat tov. 
Etnii Dvorjak, inspector în M.I.O., 
cîteva aprecieri generale în urma re
centului schimb de experiență...

— CUM SE EXPLICA FRUMOASA 
DEZVOLTARE DIN ULTIMUL TIMP 
A SPORTULUI ȘCOLAR?

— Fără îndoială, un aport decisiv 
l-a adus consolidarea organizatorică 
și îmbunătățirea bazei materiale a no
ilor școli. Am început în 1957—58 cu 
3 școli — București, Timișoara, Ora-

Desigur că membrii clubului sportiv școlar 
,,Luceafărul" nu se vor mulțumi cu rezulta
tele obținute pînă acum. Cu fiecare concurs, 
cu fiecare întrecere la care vor lua parte, 
ei se vor strădui să confirme pregătirea te
meinică pe care o au, rod al condițiilor 
minunate oferite tineretului de regimul nos
tru democrat-popular.

' CAROL GRUIA 
corespondent

TG. MURE? : Sprijinul și înțelegerea 
organelor locale — chezășia viitoa-

relor succese

La scurta vreme 
sportiv școlar
P_ _ ____________ ____

cat printr-o seria de rezultate valoroase, prin

ai săi, înoadrafi în 13 secjii pe ramură do

La natatie mai ales, rezultatele xelevi- 
_r_.i: 17 

locuri fruntașe în campionatul regional, în 
patru probe din cadrul campionatelor re
publicane de juniori, locul I. Tineri înotă- 
L.: — Z-Z™-, :___ ‘Z-
Klosz, Maria Mathe, Eva Nagy sînt cunos- 
cu|i și aprecia|i atît pentru talentul lor, cît 
și pentru calitățile de elevi fruntași la în
vățătură. Lucruri frumoase se pot spune și 
despre secțiile de atletism (în rîndul cărora

a scurta vreme de la înființare, Clubul 
B __ I. „Harghita" din orașul de

pe malurile Mureșului s-a și făcut remar
cat printr-o serie de rezultate valoroase, prin 
dragostea cu care cei peste 450 de membri 
ai săi, înoadrafi în 13 sec’ii pe ramură de 
sport, luptă pentru culorile dragi ale clubu
lui. __ ’
lor aparținînd clubului ies în eviden'ă

patru probe din cadrul campionatelor re
publicane de juniori, locul I. Tineri înotă
tori ca Zoltan Zabados, lanos Csilag, Maria 
Klosz, Maria # Mathe, Eva Nagy sînt cunos
cut apreciat atît pentru talentul lor, cît 
și pentru calitățile de elevi fruntași la în
vățătură. Lucruri frumoase se pot spune și 
despre secțiile de atletism (în rîndul căreia 
se numără tineri ca Elod și Emese Kineses, 

’ * -‘r baschet,
locul II în 

rezervat juniorilor),

„Cupa Victo- 
„Cupa CanatU'

obținute pînă 
____ ________  ______  _r_ Z „Harghi- 
se datoresc sprijinului neprecupețit pri- 

_ __ ____ *____ ' * . i înfe- 
largi pentru sport dovedită de con- 

—-----n_i—„Papiu
înțelegerea 
reprezintă- 
elevilor _ și 
noi și im- 

recordman republican de juniori), 
(echipa clubului s-a clasat pe U- 
campionatul republican t—_..2Z 
despre echipa de fotbal (care a cîștigat nu
meroase trofee printre , care 
riei" organizată la Cluj și 
lui" desfășurată la Timișoara) etc.

Rezultatele de prestigiu 
acum de membrii clubului sportiv 
ta" i- Z—------- -«-■?----* -_r ...
mit din partea organelor locale, a 
legeni 
ducerile școlilor medii ,,Bolyai". 
Ilarian" și „Unirea". Sprijinul și * ‘
oare se fac simțite tot mai mult 
alături de munca entuziastă a 
antrenorilor — o chezășie a unor 
portante succese viitoare.

AL. FEKETE — coresp.

ACTUALITATEA

șui Stalin. Anul trecut am reușit să 
adăugăm încă 4 în orașele: Cluj, Rm. 
Vîlcea, Tg. Mureș și Galați; iar în 
acest an, alte două — lași și Craiova. 
Așa dar un succes de bază, la care 
adăugăm faptul că toate aceste școli 
funcționează în prezent în localuri 
proprii, bine utilate. Astfel, școala 
medie nr. 13 din Cluj a primit — cu 
sprijinul secției de învățămînt și cul
tură și al U.C.F.S. din localitate —* 
un local adecvat, la Orașul Stalin, 
clădirea proprie este în curs de ter
minare, la București, școlii medii nr. 
35 i s-a repartizat un spațiu corespun
zător (independent de școala medie 
„I. L. Caragiale").

— IN CE MĂSURA A CRESCUT 
ACESTOR 

REFLECTA 
SPORTULUI 

NUMĂRUL ELEVILOR 
ȘCOLI SI CUM SE 
ideea Armonizării 
cu învățătura.

— Cifrele vorbesc de

ele- 
că-

IN 
FĂ
CU

CARE

la sine : de 
la 1700 elevi cîți frecventau anul tre
cut, s-a ajuns la aproape 2800. Vreau 
să adaug și o remarcă ku mai puțin 
interesantă": rezultatele din ce în ce 
mai bune obținute la învățătură, me
dia generală a celor promovați apro- 
piindu-se de 80 la sută. Un ..clasa
ment" întocmit cu prilejul consfătuirii 
a situat pe primul loc școala din Tg 
Mureș (86 la sută promovați), apoi 
cea din Rm. Vîlcea (84 la sută), 
București (80 la sută) etc. Unele școli 
au făcut salturi calitative remarcabile 
între trimestre. De pildă, cele din Ga
lați și Cluj, care aveau procente sla
be în trimestrul I, urmare a unei 
lipse de exigență în selecționarea 
vilor, au ajuns la rezultate bune 
tre sfîrșitul anului.

— SINTEM INFORMAȚI CA 
CADRUL CONSFĂTUIRII S-AU 
CUT O SERIE DE PROPUNERI 
CARACTER STIMULATIV. 
SINT?

— In primul rînd s-a inițiat un 
schimb de experiență între aceste 
școli, care să cuprindă toate domeniile 
de activitate: sportiv, cultural-ar
tistic, științific. Totodată s-a propus 
organizarea chiar în acest an, a unor 
campionate proprii, deocamdată la a- 
tletism (Timișoara) și gimnastică (O- 
rașul Stalin sau Galați). Mai adaug 
și dorința exprimată de participanți 
pentru lărgirea numărului de tabere 
școlare care să depășească cu mult 
cifra de elevi găzdtiiți în vacanțele 
anului 1959.

Discuția noastră cu tov. Dvorjack 
luase sfîrșit, fără a fi vorbit și des
pre dezvoltarea fizică a elevilor înca
drați în aceste școli, sau în legătură 
cu performanțele lor sportive. Și, to
tuși, interlocutorul nostru ne dăduse o 
mînă de ajutor, invitîndu-ne să consul
tăm un tabel comparativ cuprinzînd 
fișele individuale de control ale ele
vilor, care dovedeau din plin efica
citatea exercițiului fizic sistematic 
asupra dezvoltării armonioase a tine
retului. far în ceea ce privește perfor
manțele sportive nu era nevoie decît 
să facem o mică incursiune... în me
morie, pentru 
tea și atttea 
reprezentanții 
gistraseră în 

a trece în revistă atî- 
locuri fruntașe pe care 
acestor școli le înre- 

palmersul lor.
TIBERIU NEAGOE

de 7 discipline sportive — la școlile 
medii — și anume: atletism, gimnas
tică, volei, baschet și handbal (toate 
cu etapă ’finală), notație (conform 
noului regulament, finala se va des
fășura după o formulă nouă) schi (în
trecerile finale vor fi organizate în 
colaborare cu federația de specialitate). 
In campionatul școlilor profesionale 
s-au stabilit următoarele discipline 
sportive: atletism, gimnastică, volei, 
fotbal, handbal (înlocuită cu trînta) 
— toate cu etapă finală organizată 
de M.I.C.

9 In momentul de față se află în 
studiu organizarea unui campionat 
comun al școlilor sportive de elevi și 
al școlilor sportive U.C.F.S. Pînă în 
prezent s-a găsit formula doar pen
tru întrecerile de ciclism. In sprijinul 
acestei idei, la finalele concursului 
republican de gimnastică al școlilor 
sportive U.C.F.S. care vor avea loc la 
Craiova, vor fi invitați și 50 de repre
zentanți ai școlilor sportive de elevi 
din întreaga țară.

Parasch.lv
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Acalmie în campionatul de polo? La deschiderea sezonului de toamnă
f Deși reluat de numai o săptămînă, 
campionatul republican de polo se pare 
că a intrat într-o surprinzătoare pe
rioadă de acalmie. Este drept că par
tidele primelor trei etape nu au opus 
decît echipe aflate în cele două părți 
distincte ale clasamentului, dar se pa
re că formațiile aflate în partea de jos 
a clasamentului, cu excepția Științei 
Cluj, s-au resemnat cu situația existen
tă și, în întîlnirile cu echipele frun
tașe nu mai depun aceleași eforturi ca 
în prima parte a campionatului.

C. S. Oradea, cu un joc mai mult 
disputat, continuă să se afle- pe primul 
loc în clasament. Deși învingători, în 
ultimele jocuri, orădenii nu s-au com
portat încă la nivelul valorii lor, victo
riile obținute în fața unor echipe cu 
posibilități inferioare fiind neconclu
dente. Echipa dovedește slăbiciuni în 
apărare, iar atacul se bazează numai 
pe acțiunile individuale ale lui Novac, 
Oanță și Rujinski. Prima lor confrun
tare mai „tare" va fi cea de joi, din 
Capitală, în care orădenii vor întîlni 
puternica formație Dinamo București, 
în una din partidele decisive pentru 
soarta primului loc.

Celelalte două echipe fruntașe, C.C.A. 
•și mai puțin Dinamo, deși au terminat 
victorioase jocurile lor din aceste eta
pe, nu au realizat încă evoluții pe mă
sura, posibilităților lor. Jucătorii care 
au făcut parte din echipele reprezenta
tive ale țării și au fost supuși unor 
eforturi serioase în acest sezon, dau

evidente semne de oboseală, fapt care 
influențează în mod simțitor compor
tarea celor două echipe. Militarii au 
învins duminică cu multă dificultate 
echipa studenților clujeni, golul vic
toriei fiind obținut ■— după cum ne-a 
transmis corespondentul nostru Radu 
Fisch — cu două minute înainte de 
sfîrșit, atunci cînd se aflau în supe
rioritate numerică. Nici victoriile la 
scor înregistrate de dinamoviști în fața 
ultimelor două clasate, Industria Lînn 
Timișoara și Știința București nu spun 
prea mult, in ambele partide, echipele 
adverse opunînd campionilor o rezis
tență neașteptat de slabă.

Așteptăm ea în etapele viitoare, oda
tă cu primele jocuri cu caracter deci
siv, echipele noastre fruntașe de polo 
să facă dovada unei pregătiri cores
punzătoare pentru ca astfel întrecerea 
lor să-și recapete frumusețea și inedi
tul cu care a pasionat pe fidelii ei 
spectatori, în prima jumătate a desfă
șurării sale, (a. v.).

Duminică s-a inaugurat în Capitală 
sezonul alergărilor de motocros. Cu 
toată temperatura scăzută și norii 
prevestitori de ploaie, mii de bucureș- 
teni au ținut să fie prezenți la între
cerile motocicliștilor noștri fruntași, 
ocupînid „tribunele" naturale — ma
lurile de pămînt — ce străjuiesc o 
bună parte a terenului din spatele sta
dionului „Constructorul". Aici și-au 
dat întîlnire, pentru a-și verifica ma
șinile și a lua un prim contact oficial 
cu traseul probelor de campionat — 
care vor începe duminică — majori
tatea sportivilor noștri, specialiști în 
motocros.

In marea lor majoritate, cursele s-au 
desfășurat la un înalt nivel tehnic, 
reușind să țină încordată atenția spec
tatorilor, să-i entuziasmeze într-atît 
îneît să uite umezeala și frigul ce «e 
făceau tot mai simțite.

Salutăm inițiativa organizatorilor de 
a include alături de întrecerile mo
tocicliștilor fruntași, probe rezervate

Radu Negulescu 
este noul campion al țării

Patru recorduri republicane
Înotătorii și înotătoarele din Capi

tală s-au întîlnit la sfîrșitul săptămî- 
nii trecute în cadrul concursului de în
chidere a sezonului în aer liber. Cu 
acest prilej au fost stabilite patru noi 
recorduri republicane. Tînărul Nicolae 
Burduja de la C.C.A., luînd startul în 
prima zi de concurs în cadrul probei 
de 100 m fluture, a înregistrat timpul 
de 1:11,5 (rec. juniori categ. a 11-a) în- 
trecînd astfel cil o secundă vechiul re
cord care-i aparținea și fusese stabi
lit în luna septembrie cu ocazia cam
pionatelor republicane. Duminică în
tr-o nouă încercare, Burduja a parcurs 
cele două lungimi de bazin în timpul 
de 1:11,3 scăzînd astfel 2/10 recordului 
stabilit cu o zi înainte.

Tot în cadrul unei probe de IOC m 
fluture Măriuca Rotaru (Rapid) și-a 
îmbunătățit propriul său record de ju
nioare categ. a 11-a înregistrînd timpul 
de 1:21,7. In sfîrșit, Ștefan Ionescu 
de la C.C.A. ltiînd startul în proba de 
400 m mixt, a fost cronometrat în 
5:33,0, timp care constituie un nou re
cord republican de seniori.

Cu toate câ pînă la desfășurarea ultimu
lui concurs al etapei finale a campiona
tului republican individual mai este o lună 
și jumătate, noul campion al țării este 
cunoscut de pe acum : Radu Negulescu (Pro
gresul Cluj) care cîștigînd și competiția de 
la Craiova/ a totalizat 30 de puncte și nu 
mai poate fi ajuns de către al doilea cla
sat, Mircea Popescu. Deci să felicităm cu 
toții pe noul nostru campion, Radu Negu
lescu, un jucător de certă valoare, o au
tentică speranță a tenis’ului de masă romî- 
nesc. In ceoa ce privește întrecerile de la 
Craiova, unele din ele s-au ridicat la un nivel 
tehnic satisfăcător si asupra acestei confrun
tări vom reveni în numerele viitoare ale 
ziarului nostru. Azi vom publica o serie de 
rezultate mai importante de la Craiova.

SIMPLU FEMEI, sferturi do finală s Mari
ana Barasch-Ella Consfantinescu 3-1 (-19,
19, 14, 6), Geta Pitică-Mar'.a Biro 3-2 (16, 
-18, -19, 17, 18), Maria Alexandru-Luci Slă- 
vescu 3-0, Catrinel Folea-Marta Tompa 3-2 
(21-13, 10-11, 21-7, 10-7, 20-8) ; semifi
nale : Maria Alexandriei*—Catrinel Folea 
3-1 (12, -19, 8, 17), Geta Pitică-Mariana
Barasch 3-2 (-9, 15, -22, 19, 15) ; finala : 
Geta Pitică-Maria Alexandru 3-2 (—13, —17, 
13, 14, 15), SIMPLU BARBAȚI, turul III :
Negulescu-Hegyesi 3-0, Naumescu-Bodea 3-1, 
Bottner-ls'covici 3—1, Rethi-Andronache 3—1 ; 
sferturi de finală : Negulescu-Nazarbeghian 
3-0, Rethi-Popescu 3-2 (19, 14, -15, -17, 
15), Pesch-Naumescu 3-2, Cobîrzan-Bottner 
3-2 ; semifinale : Negulescu-Pesch 3-2 (-17, 
18. 17. -16, 137, Rethi-Cobîrzan 3-2 (-18,
-21, 18, 14, 16) ; finala î Negulescu-Rethi
3-0 (9, 18, 30). DUBLU BARBAȚI, semifi
nale : Popescu, Bottner-Naumescu, Nazarbe- 
ghian 3-1 (-15, 10, 10, 10), Negulescu, Cobîr- 
zan-Pesch, Iscovici 3-0 (15, 12, 12) ; finala : 
Negulescu, Cobîrzan-Popescu, Botiner 3—1 (15, 
16. -11, 17). DUBLU FEMEI ; semifinale :
Ella Constantnescu, Marta Tompa-Maria Ale
xandru. Mariana Barasch 3-1 (-19, 13, 18,
17), Geta Pitică, Catrinel Folea-Maria Biro, 
Lucia Cobîrzan 3-2 (-19, 13, -12, 13, 13) ; 
finala : Ella Constantinescu, Marta Tompa-

Geta Pitică, Catrinel Folea 3-1 (20, 21, —20, 
13). DUBLU MIXT ; semifinale ; Folea, Nau- 
mescu-Barasch, Zaharia Bujor 3-0 (6, 18, 19). 
Pitică, Popescu-Biro, Negulescu 3-0 (13, 18, 
17) ; finala : Pitică, Popescu-Folea, Naumes- 
cu 3-1 (10, 16, -18, 18).

lată clasamentele etapei și cele generale : 
CAMPIONATUL REPUBLICAN INDIVIDUAL : 
simplu bărbați : et. 1. Negulescu 10 p., 2. 
Rethi 6 p., 3-4. Pes’ch, Bodea 4 p. 5-8. Po
pescu, Bottner, Naumescu, Nazarbeghian 2 
p. ; gen. 1. Negulescu 30 p., 2. Popescu 
14 p., 3-4. Pesch, Cobîrzan 12 p., 5. Rethi 
10 p., 6. Bottner 6 p., 7-8. Bodea, Nazarbe
ghian 5 p. ; simplu femei : et. 1. Geta Pi
tică 10 p., 2. Maria Alexandru 6 p., 3-4. 
Mariana Barasch, Catrinel Folea 4 p., 5-8. 
Ella Constantinescu, Maria Biro, Luci Slă- 
vescu, Marla Tompa 2 p. ; gen. 1. Ella Con- 
slantinescu 22 p. ; 2—3. Geta Pitică, Ca
trinel Folea 16 p., 4. Maria Alexandru 12 p., 
5-7. Mariana Barasch, Maria Biro, Luci 
Slăvescu 8 p., 8. Marta Tompa 6 p. ; dublu 
bărbați : et. 1. Negulescu-Cobîrzan 12 p., 
2. Popescu-Bottner 8 p., 3-4. Pesch-lscovici, 
Naumescu-Nazarbeghian 6 p. ; gen. 1. Po
pescu-Bottner 32 p., 2. Negulescu-Cobîrzan 
28 p., 3. Pesch-ls'covici 14 p., 4. Naumescu-
Nazarbeghian 12 p. ; dublu femei : et. 1. 
Constantinescu-Tompa 12 p., 2. Pitică-Folea 
8 p., 3-4. Alexandru-Barasch, Biro-Cobîrzan 
6 p. ; gen. 1. Constantinescu-Tompa 36 p., 
2. Pitică-Folea 24 p., 3-4 Alexandru-Barasch, 
Biro-Cobîrzan 18 p. ; dublu mixt : et. 1. Pi- 
tică-Popescu 12 p., 2. Folea-Naumescu 12 p., 
3-4. Ba v.isch-Zaharia Bujor, Biro-NeguleScu 
6 p. ; ct.n 1. Pitică-Popescu 28 p., 2. Con- 
stantinescu-Bottner 24 p., 3. Biro-Negulescu 
18 p., 4. Folea-Naumescu 14 p., 5-6. Ba- 
rasch-Zaharia Bujor, Alexandru-Cobîrzan 10 p.

CUPA F.R.T.M. ; et. 1. Constructorul Bucu
rești 65 p., 2. Progresul Cluj 62 p., 3. Voința 
București 22 p., 4. Progresul București 20 p., 
5. Petrol Chimie București 7 p. ; gen. 1. 
Progresul Cluj 177 p., 2. Constructorul Bucu
rești 173 p. ; 3. Voința București 109 p., 4. 
Progresul București 51 p., 5. Petrol Chimie
București 16 p., 6. C.S. Oradea 13 p.

în exclusivitate începători
lor. Sperăm că aceste 
probe vor fi programate 
și pe mai departe și chiar 
în timpul campionatului 
republican, întrucît s-au 
dovedit deosebit de utile 
în ridicarea noilor cadre 
de alergători.

Proba rezervată înce
pătorilor a fost cîștigată 
de muncitorul cazangiu 
de la uzinele M.T.D. D. 
Manea, care alături de 
A. Balotă (Met.), Tr. 
Pop (C.C.A.), Szabo Bre- 
ier (Met.), M. Voicu (Vo
ința) și Gh. Mitu (M.T. 
D.), a dovedit frumoase 
calități de conducere și 
mult curaj.

Din restul întrecerilor 
ținem să remarcăm proba 
clasei 250 cmc, în care 
primele două locuri au 
fost ocupate de Al. 
Lăzărescu și Erwin Seiler 
de la Rapid București — 
o cursă dinamică, cu dese 
schimbări de situații — 
precum și proba clasică 
175 cmc, în cadrul că
reia doi dintre specialiștii 
curselor pe teren variat au făcut o 
adevărată demonstrație de îndemî- 
nare, curaj și cunoștințe tehnice. Este 
vorba de talentații noștri motocicliști 
Mihai Pop (Dinamo) și St. Iancovici 
(Metalul) al căror duel, de o rară 
spectaculozitate, a atras ropotele de 
aplauze ale celor care i-au urmărit. 
Iată acum clasamentele : 125 cmc : 1. 
M. Dănescu (C.C.A.), 2. I. Popa (Di
namo), 3. C. Dovitz (Voința Sibiu). 
175 cmc: 1. M. Pop (Dinamo), 2. 
St. Iancovici (Met.) 3. T. Popa (Di
namo). 250 cmc: 1. Al. Lăzărescu 
(Rapid), 2. T. Seiler (Rapid), 3. Gr. 
Bereni (Met.). 350 cmc: 1. Gh. Io- 
niță (C.C.A.), 2. M. Dănescu (C.C.A.) 
3. V. Szabo (Dinamo).

G. ȘTEFĂNESCU

Una dintre cele mai disputate probe a fost aceea 
clasei 175 cmc. lată-l pe Mihai Pop (Dinamo) ciși 
gătorul alergării, tatonat îndeaproape, de colegul st 
de club, T. Popa.

(Foto: G. Ștefănesou)

„Cupa Semănătoarea’
Duminică dimineața a avuf loc în $c 

I.S.B. o gală pugilisfică organizată de a; 
ciația sportivă „Semănătoarea", lată rez 
țațele tehnice : N. Marica (I. A. T. Mop 
șoaia) b, p. I. Trucmel (I.S.B.Ț, C. Rc 
(Semănătoarea) b. dese. rep. a lll-a 
Neacșu (I.S.B.), C. Brezeanu (Metalul) b. 
V. Gheorghe (Semănătoarea),C. Kiss (M I 
b. ab. rep. a lll-a V. Matei (Semănat 
D. Minea (Titanii) b. ab. rep. a lll-a b,. *-C 
(Metalul). I. Marinescu (Semănătoarea) !p. 
C. Dumitrescu (C.F.R. I.C.I.), V. lipv 
(C.F.R. I.C.I.) b. p. D. Taudor (Semănăi* 
rea), V. Enache (Titanii) b. p. S. Ghid 
ceanu (I.S.B.), M. Pîrvu (Constructorul) 
p. C. Rusu (Știința), C. Giurea (Metal 
b. p. V. Mihăilă (Metalul), T. Lucian (Senr 
nătoarea) b. p. M. Ailenii (C.F.R. I.C.i

La capătul unei finale reușite

Dinamo IV Băneasa 
a devenit campioană a țării

CICLISM 1
Concursul de închidere a sezonului pe velodrom

In ciuda frigului, velodromul Di
namo din Capitală a cunoscut duminică 

«dimineață animația specifică întreceri
lor cicliste pe pistă. Un număr mare 
de spectatori, aceiași pasionați ai 
sportului cu pedale, au ținut să fie 
prezenți la ultima întrecere din acest 
an pe velodrom și să-și ia rămas bun 
pînă la primăvară de la acei care, 
prin comportarea lor, le-au oferit de 
atîtea ori spectacole sportive de bună 
calitate. Și „pistarzii", îndeosebi cei 
de la C.C.A., nu le-au înșelat aștep
tările. De aceea e și foarte greu de 
spus care dintre probe a fost mai fru
moasă : viteză, urmărire, eliminare sau 
cea de semifond ?

Cu toate greutățile întîmpinate din 
cauza vremii (aerul prea dens) concu- 
renții au luptat cu însuflețire, prile

„O finală reușită". Așa au caracte
rizat numeroșii spectatori ultimele în
treceri ale campionatului republican 
de oină, desfășurate sîmbătă și dumi
nică pe stadionul Tineretului din Ca
pitală.

Superiori ca pregătire tehnică, fizică 
și tactică, jucătorii formației Dinamo 
IV Băneasa au reușit să termine tur
neul neînvinși și astfel să îmbrace tri
courile de campioni. Ei au avut cei mai 
puternici adversari în sportivii din 
echipele Avîntul Curcani și Știința 
București. De altfel întîlniriîe directe 
dintre aceste trei formații au dat loc 
la întreceri pasionante, care au entu
ziasmat pe spectatori.

Cîteva cuvinte despre aceste jocuri. 
Sîmbătă dimineața și-au disputat în- 
tîietatea formațiile Avîntul Curcani și 
Știința București. Partida a fost ex
trem de disputată, ambele echipe re- 
mareîndu-se în jocul la „prindere", 
ceea ce a făcut ca rezultatul să fie in
cert pînă la trecerea ultimului om prin 
cele două culoare. Scor final: 17-15 
pentru Avîntul. In după-amiaza ace
leiași zile s-au desfășurat, pe ploaie, 
meciurile Dinamo-Știința și Dinamo- 
Avîntul. In prima întîlnire, dinamo- 
viștii încep jocul „tare", primii trei 
jucători reușind să trimită mingea 
peste linia de 60 metri. Avînd la pauză

juind dispute îndîrjite în cadrul cărora 
s-au remarcat cicliștii Tache, Oprea. 
Voicu, loniță, Niculescu, Poreceanu, 
Voioșii ș.a. Proba de semifond la 
care au luat startul 21 de concurenți 
pe distanța de 51 ture, cu sprint la 
fiecare trei ture, a dat un cîștigător 
surprinzător, dar meritat: tînărul Ni
colae Niculescu de la C.C.A., care a 
terminat întrecerea cu 34 puncte. El 
a fost cu adevărat animatorul acestei 
interesante curse în care a ciștigaUS 
din cele 17 sprinturi (3. 4, 5, 13 și 
14) și a venit de mai multe ori prin-: 

‘țre primii patru la celelalte sprinturi.

Fază din cursa italiană (pe echipe)
(Foto: T. Roibu)

O comportare meritorie, a avut tot în 
această probă, și coechipierul său V. 
Voloșin (clasat pe locul 2 cu 31 punc
te), care s-a menținut la majoritatea 
sprinturilor printre primii. Locurile ur
mătoare au fost ocupate în ordine de 
Șt. Poreceanu (Victoria) cu 26 puncte, 
Tănase Grigore (Dinamo) 23 și C, 
Dumitrescu (C.C.A.) 21 p.

Proba de viteză j. 1. Petre Toche 3 victorii, 
V- Oprea 2 victorii, C. Voicu 1 y. si 1. 
tonijă 0 v. , cursa italiană i 1. eciiipa 
C.C.A. I (C. Baciu, Voloșin, Niculescu, Dumi
trescu, Ariton) timp pe 2000. m. 2 :29,9 ;
2. Dmamo, timp 2 -. 30,5 ; Cursa de elimi
nare seniori : 1. Dumitru Stan ; 2. I. loniîâ ;
3. I. Baciu | juniori ; 1. Dan Penescu,

IN CATEGORIA B, NICI O SURPRIZĂ
lată rezultatele înregistrate în a șaptea 

etapă a. turului campionatului masculin al 
categoriei B la baschet masculin și clasa
mentele la zi :

SERIA I : Știința Craiova-Sănătatea Roșio
rii de Vede 73-34(35-16), Petrolul Ploești- 
Voința* Rm. Vîlcea 57-35(37-17), Marina Con- 
stanța-C.S.M. Rădăuți 74-51(34-32), C.S.A.

! Bacău-Farul Constanța 52-52(22-22), Politeh
nica Orașul Stalin-C 

. (27-38).
1- Știința Crqiova
2. Sănătatea Roșiorii

3. Farul Constanța
4. Petrolul Ploeșli
5. C.S.M. Galați

S.M. Galați 62-73

7 7 0 0 491:338 21
’ 2 388:422 17

7 3 2 2 410:359 15
7 4 0 3 395:384 15
7 3 1 3 456:467 14

6. Politehnica Orașul Stalin
7 3 0 4 428:426 13

7. Marina
8. C.S.M.
9. C.S.A.

10. Voința
SERIA a

Mare 
torul 
Sibiu 
Bucur 
gul Arad

1. Cetatea Bucur
2. Constructorul Cluj
3. Știința București
4. Mureșul Deva
5. Rapid Cluj
6. Voința Tg. Mureș
7. Voința Oradea
8. Voința Satu Mare
9. Luceafărul Sibiu

10. Strungul Arad

Constanța 
Rădăuți 
Bacău 

Rm. Vîlceal 
ll-a-î Știința 

87-41(43-20), Mureșul 
Cluj 54-60(27-30), Rapid 

73-40(42-20), Voiaja 
60-67(29-31), Voința 

75-56(32-23).

7 3 0 4 439:412 13
7 2 1 4 415:430 12
7 1 1 5 383:410 10 
7115 325:482 10 

București-Voința Satu 
Deva-Construc- 
Cluj-Luceafărul 

Oradea-Cetatea
Tg. Mureș-Strun-

7 6 1 0 513:453 20
7 5 1 1 514:446 18
7 4 1 2 447:371 16
7 4 1 2 371:378 16
7 4 1 2 412:395 16
7 3 0 4 446:395 13
7 2 1 4 403:423 12
7 2 0 5 420:465 11
7 2 0 5 416:496 11
7 G 0 7 385:505 7

un avantaj substanțial, realizat c 
loviturile peste bar (10-6), dinamov 
tii au jucat relaxat la „prindere", 
au pasat precis și au tras în moment 
le cele mai oportune, cîștigînd ș 
cu 20-7. Al doilea meci ne-a placat 
mai mult. Jucătorii din Curcani ca 
comiseseră cîteva greșeli în com 
narea paselor, s-au regăsit comp 
spre sfîrșitul reprizei la „prinder 
cînd, de altfel, au și reușit să lovea 
că trei adversari. In partea a doua 
partidei, rezultatul a fost mult tii 
sub semnul întrebării și numai în n 
menttil cînd dinamovistul A. Cioba 
l-a „ochit" pe jucătorul Bumbăcel 
început să se cristalizeze victoria 
chipei Dinamo, care a cîștigat pînă 
urmă cu scorul de 15-9.

Duminică am fost din nou martc 
unor întreceri spectaculoase. Revela 
zilei șj a campionatului a fost tîn; 
formație „Viața Nouă" din comuna ( 
teni (reg. București), care a înv 
redutabila echipă Avîntul Curcani 
13-11 și a realizat 5-9 în compai 
campionilor, furnizînd cea mai frum< 
să partidă a turneului final. Evid< 
țieri individuale : Ciobanii, Dacăll, î 
duva, Negulescu (Dinamo), Petres 
Popescu, Blaga, Bălaie (Avîn 
Curcani), Ghiță, Albu, Cmșe („Vi 
Nouă”), lancu, Ghișa, Cristinescu (5 
inț3). Munteanu, Liteanu (Avîntul F 
sin), Retezau (C.F.R. Sibiu). Iată 
lelalte rezultate : „Viața Nottă“-C.F 
13-7, Av. Frasin—Dinamo 4-12, C.F 
—Av. Curcani 3-22, „Viața Nouă' 
Av. Frasin 3-7, C.F.R.—Av. Fra
8-6, „Viața Nouă"—Știința 6-10, j 
Frasin^-Av. Curcani 0-15, Științ: 
C.F.R. 26-7, Știința—Av. Frasin IC 
Dinamo—C.F.R. 18-0.

Și acum clasamentul final: 1. 1 
NĂMO IV Băneasa 15 p ; 2. Avîr 
Curcani 11 p; 3. Știința București 
p (punctaveraj mai mic) ; 4. „Vi 
Nouă" Olteni 9 p; 5. Avîntul Fra 
7 p ; 6. C.F.R. Sibiu 7 p (punctave 
mai mic). Echipa campioană a folc 
de-a lungul turneului următoarea e< 
pă: A. Ciobanu, I. Dacău, I. Vădu 
A. Roșea, I. Beote, I. Boldu, I. Dun 
A. Murar, C. Dinu, S. Negulescu, 
Anton. Rezerve: I. Bîrzu, P. Motoa 
Antrenor Ion Popescu-Buftea.

TRAIAN JOAN1ȚESC1



Ș TIRI Antrenorii comentează...
MECI INTERNAȚIONAL LA ORADEA

Duminică a avut loc la Oradea me
ciul internațional dintre O. S. Oradea 
și Vasas Budapesta. Victoria a revenii 
oaspeților la scorul de 3—2 (2—1) 
prin punctele marcate de Szilagyi 1 
(min. 23), Raduly (min. 34) și Lenkei 
(min. 65). Pentru orădeni au înscris 
Tomeș (min. 9) și Dulgheru (min. 74). 
Au asistat 10.000 spectatori. Formațiile:

C. S. ORADEA: Sugar-Tiriac, RA
DULESCU, Boroș-Ferenczi, Băcuț I- 
DULGHFRU, TOMEȘ, HARSANI, 
Neagu, Blujdea.

VASAS: Kovalik-NAGY, Karpati, 
Botay-Szilagyi II, Matesz-CSORDAS, 
Borsos (Kovaesics), Szilagyi I, LEN
KEI, RADULY.

MÎINE: O ETAPA IN CUPA ȘI O
RESTANȚĂ LA „A"

vaDupă cum am anunțat, mîine se 
disputa o nouă etapă de cupă cu 
care prilej vor intra în competiție echi
pele din categoria B. Se vor disputa 
37 de meciuri. Ele vor începe la ora 15.

Tot mîine va avea loc și o restanță 
în categoria A: Știința — Petrolul Plo- 
ești la Cluj.

ORA OFICIALA

Dc duminică 18 octombrie, toate me
ciurile de campionat vor începe la 
ora 15.30.

AM1NAREA UNUI MECI DE „IS"

întîlnirea de categorie B (seria a 
11-a) Poiana Cîmpl’na — C.F.R. Timi
șoara, care trebuia să se dispute dumi
nică, a fost amînată pentru data de 
28 octombrie, deoarece duminică Po
iana Cîmpina joacă în Bulgaria, cu 
selecționata regiunii Gabrovo.

U.T.A. - BUMBACUL’ 5-1 (1-1)

Meciul amical susținut ieri pe te
renul din Dudești, în compania echi
pei Bumbacul și în fața unui nume
ros public, a fost folosit de U.T.A. 
pentru a încerca trei jucători tineri, 
dintre care doi la înaintare și unul 
în apărare. Arădenii au jucat bine 
în cîmp, dar în fața porții au arătat 
nesiguranță. Ei au cîștigat pînă Ta 
urmă cu 5—1 (1—I), prin punctele 
marcate de Țîrlea (2) și Floruț (3). 
Pentru Bumbacul a înscris lonescu. 
U.T.A. a aliniat formația: Rîngheanu 
—. Sereș, Băcuț II, Izghireanu — 
Capaș, Neamțu — Pîrcălab, Petschow
ski, Floruț, Pop, Tîrlea.

UN ARBITRU ROMAN LA SZEGED

Intîlnîrea dintre echipele de tineret 
ale Ungariei și Iugoslaviei, care s-a 
desfășurat duminică la Szeged, în 
Ungaria, și care s-a terminat cu 
victoria formației maghiare, a fost 
condusă de arbitrul romîn D. Scliul- 
der. Relatările 
pesta arată că 
bine.

primite de la Buda- 
D. Schulder a arbitrat

Un nou lider în campionatul 
U.R.S.S.

rezultatelor înregistrate 
întîlniri din campionatul 
primul loc în clasament

In urma 
în ultimele 
unional, pe 
a trecut acum formația moscovită Lo
komotiv. Intr-un meci important, fero
viarii au întrecut cu 2—0 echipa 
S.K-V.O., acumulînd astfel 24 p., din 
18 jocuri. Poziția de lider a echipei 
Lokomotiv nu este însă consolidată, 
deși principalii lor adversari, dinamo
viștii din Moscova, au pierdut în mod 
surprinzător cu 1—2 pe teren propriu 
în fața colegilor lor de asociație din 
Tbilisi. Aceasta deoarece Dinamo 
Moscova aflată acum la 1 punct dis
tanță de noul lider are două jocuri 
mai puțin. Intr-un meci de tradiție, 
campioana de anul trecut, Spartak, a 
întîlnit sîmbătă echipa Ț.S.K.M.O, 
Acest derbi al Moscovei a luat sfîr
șit cu un rezultat nedecis: 1 — 1.
lată alte rezultate tehnice: Aripile 
Sovietelor — S.K.V.O. 1—2, Zenit — 
Dinamo Tbilisi 2—1.

Tottenham învingătoare la scor în 
derbiul englez

!

In momentul cînd Wolverhampton 
părea să revină în fruntea clasa
mentului primei ligi engleze, actuala 
campioană a fost distanțată de adver
sara sa directă Tottenham, care a 
cîștigat cu 5—1 confruntarea lor de 
sîmbătă producînd o adevărată sur-

ȘEPCI, antrenorul Științei Cluj: „A 
fost un meci al nervilor. Atît oaspeții 
cit mai ales fotbaliștii noștri au jucat 
extrem de nervos. Așa se explică Și 
numeroasele ratări din fața porții, 
datorită cărora a trebuit să ne mul
țumim cu un meci nul".

TEAȘCA, antrenorul ecliTpei Dinamo 
Bacău: „Știința a dominat mai mult, 
avînd în Mateianu pe cel mai bun 
jucător al său. Dacă nu se accidenta 
Rădulescu, jocul putea fi mai deschis 
și în repriza a doua. Sînt mulțumit de 
comportarea apărării, în care I. Lazăr, 
Vătafu și Faur au fost cei mai buni.

DUMITRESCU (U.T.A.), care l-a în
locuit pe C. Braun la meciul de du
minică : „Rezultatul ne mulțumește, 
ținînd seamă de faptul că am jucat 
atîta timp în 10 jucători. Mă așteptam 
la mai mult de la Progresul, care a 
avut victoria în mină.

„Noi am fost consirînși de împreju
rări să fim mai prudenți în apărare, 
dar cînd am văzut că timpul trece și 
rezultatul rămîne favorabil Progresu
lui, am ieșit mai des la atac. Ori cu 
1—0, ori 2—0, iot două puncte pier-

Victorie

CONSTANȚA 12
Victoria Farului, deși meritată, a fost 
obținută cu foarte mare dificultate, da
torită jocului slab al înaintării. Nu a 
corespuns din acest compartiment de
cît aripa Moroianu-Sever, deși în ulti
mul limp s-au făcut progrese în ceea 
ce privește jocul cu deschideri lungi 
pe aripi, în locul unui joc combinativ dar 
ineficace. In atac însă, se mizează 
prea mult pe Ciosescu, care duminică 
a fost singurul ,,vîrf“. Olaru a jucat 
prea retras, iar Matei n-a avut vita
litate, dînd un randament foarte scă
zut. In schimb, linia de mijloc Dateu- 
Bibere merge din ce în ce mai bine. 
Tinde s-o înlocuiască pe cea veche, 
Corneanu-Pană. Munca antrenorilor 
începe să dea roade în această privin
ță. Mijlocașii au „alimentat" foarte 
mult atacul, în special Bibere pentru 
că Datcu a jucat ceva mai retras. 
Amîndoi însă, mai'vădesc imprecizie.

La Rapid, care a făcut de la început 
un joc prudent de apărare, cel mai 
bun a fost tînărul Popescu. El a do
vedit o bună orientare în teren.

Arbitrul D. Rusu, deși nu a făcut 
greșeli grave, care să influențeze re
zultatul, totuși nu a fost la fel de bun 
ca altădată. A avut scăpări. De exem
plu a apreciat greșit unele faulturi, 
dînd decizii inverse sau în compensa
ție. In plns, nu a fost suficient de au
toritar, nesancționînd jocul periculos 
al unor apărători bucureșteni la care 
unii jucători de la Farul au răspuns 
cu apeeași monedă. De aici a rezultat 
o notă de nervozitate pe teren.

P. ENACHE, corespondent regional 

Cu baEonufi rotund în jurul lumii
neașteptat : 
întrecut cu

In celelalte
- Sheffield

priză. Un alt rezultat 
Manchester United a 
4—2 pe Arsenal, după ce fusese con
dusă cu 2—1 la pauză.
meciuri: Birmingham
0—0, Burnley — Blackpool 1—4, 
Chelsea — Bolton 0—2. Leeds — 
Everton 3—3, Leicester — Blackburn 
2—3, Newcastle — Nottingham 2—1, 
Preston — Manchester Ci tv I—5, 
West Bromwich — Fulham 2—4. West 
Ham — Luton 3—1. Piimele în cla
sament sînt Tottenham 18, Wolver
hampton 16, West Ham și Burn
ley 15. Blackburn, Maschester City 
și Arsenal 14.

Nîmes a rămas lider

So- 
în-

Deși naționala Franței juca la 
fia, campionatul francez n-a fost 
trerupt duminică, fiind amînate nu
mai două meciuri în care evoluau ma
joritatea jucătorilor selecționați: Tou
lon — Reims și Racing — St. Etienne. 
Un prilej pentru Nimes de a rămîne 
în fruntea clasamentului, deși n-a 
reușit decît 0—0 la Angers. O altă 
echipă fruntașă a suferit un eșec: 
Limoges a pierdut cu 1—0 la Lyon. 
După toate probabilitățile vom asis
ta, deci. în etapele următoare la o 
cursă „în doi" Nîmes —• Reims... Iată 
celelalte rezultate de duminică: 
Strasbourg — Rennes 1—1, Valen
ciennes — Toulouse 5—3, Le Havre 
— Monaco 2—0, St. Francais — 
Nice 3—1, Sedan — Lens 2—2, 

dearri. Acțiunile din finalul meciului 
ne-au reușit. Am egalat și foarte pu
țin a lipsit (dacă Petschowski ajun
gea cu an pas mai repede la minge (...) 
să și cîștigăm.

,jn meciul care a urmat după al 
nostru am văzut jucînd foarte bine 
echipa C.C.A. Nu am ce spune. A jucat 
„ca la carte".

LAZAR, antrenorul Minerului Lu- 
peni: „Cred că scorul este exagerat și 
nu corespunde aspectului jocului. E- 
chipa noastră a jucat în orice caz mai 
bine decît vrea să arate scorul de 
6—1. Am primit prea ușor goluri. Li
nia noastră de fund a jucat slab. Ei 
i se datorește scorul cu care am pier
dut. C.C.A. a jucat foarte bine, dar 
a tras puțin la poartă".

dar greu obținută
(prin telefon).

meritată

Fază dinamică la poarta echipei U.T.A. Coman este nevoit să iasă din poartă pentru a opri un atac al Progre
sului. El prinde balonul peste Vasilescu (Nr. 11). Sziics (Nr. 2) pare speriat de „duelul" celor doi jucători. In 
stînga se văd Petrescu și Izghireanu. (Foto: B. Ciobanu)

Jucătorii etapei
In fiecare etapă de campionat, unii jucători confirmă forma, alții revin 

pe primul plan, afirmîndu-se prin comportări valoroase, iar o a treia categorie 
o formează cei care „dispar" — pentru moment — ..din scenă... Ce noutăți, din 
acest punct de vedere, a adus etapa de duminică a categoriei A? Le puteți 
desprinde

Portari:
Fundași
Stoperi:

Bacău).
Fundași . , „ .. .... ....
Halfi dr.: Vătafu (Dinamo Bacău), Capaș (U.T.A.), Cosmoc (Jiul). 
Halfi st.: Szigeti (St. roșu), Popescu (Rapid), Bibere (Farul) 
Extreme dr.: Hașoti (St. roșu), Cacoveanu (C.C.A.), V. Anghel (Din. 
Interi dr.: Constantin (C.C.A.), Mateianu (Știința), D. Munteanu (Petrolul). 
Centru: ? (n-a putut fi remarcat nici unul).
Interi st.: Țîrcovnicu (Dinamo Bacău), Meszaros II (St. roșu), Pereț (Mine

rul).
Extreme st.: Crăiniceanu (Minerul), Tătaru (C.C.A.), Sever (Farul).
Și... o echipă a săptămînii: Coman- Greavu, Zaharia, Soare-Vătafu, Szigeti- 

Hașoti, Constantin,?, Țîrcovnicu, Crăiniceanu.
Lista însă, este... deschisă, pentru săptămînile viitoare.

din lista de mai jos, a jucătorilor remarcați:
Coman (U.T.A.), Uțu (Dinamo Buc.) Voinescu (C.C.A.).
dr.: Greavu (Rapid), Nedelcu (Progresul), Toma (Farul).
Zaharia (St. roșu), Călinoiu (Dinamo Buc.), 1. Lazăr (Dinamo

st.: Soare (Progr.), Macri (Rapid), Costin (Știința).

Buc.)

Bordeaux — Sochaux 6—4. In frunte 
se află Nîmes cu 19 pt., urmată de 
Reims cu 17 pt. și un joc mai puțin. 
Limoges are 15 pt., iar St. Fran- 
caiș 14.

Austria și W.S.K. au obținut victorii 
la scor

Cele mai mari scoruri ale ultimei 
etape a campionatului austriac le-au 
obținut Austria 
Sportklub. Prima 
pe Donawitz, iar 
cu 5—1 în fața 
Alte două rezultate: Austria Salzburg
— Wiener Neustadt 2—0, Wacker
— L.A.S.K. 3—3. Primele echipe în 
clasament sînt Vienna 13, Rapid și 
Austria 11. W.S.K. și L.A.S.K. 10.

Viena și Wiener 
a întrecut cu 5-0 
a doua a cîștigat 

echipei din Krems.

Juventus a pierdut primul punct

învinsă... 
și în ul- 
reușit să 
Boniperti. 
a jucat

In etapa a IV-a a campionatului 
italian, fruntașa clasamentului, Ju
ventus, a pierdut primul punct la 
Bergamo în fața echipei Atalanta. 
N-a lipsit mult de-altfel, ca echipa 
din Torino să se întoarcă 
Atalanta a condus cu 2—0 
timele minute, Juventus a 
remonteze prin Sivori și 
A doua clasată, Bologna, 
la Alessandria, unde a terminat la 
egalitate: 1—1, (Bologna a egalat cu 
12 minute înainte de sfîrșit). Al 
treilea meci terminat la egalitate

Meciul de fotbal Bulgaria — Franța 
văzut de doi antrenori romîni

Angelo Niculescu, antrenor federal: 
Jocul a fost — din punct de vedere 

calitativ — sub posibilitățile celor 
două echipe. Franța a prezentat o e- 
chipă cu nume sonore, Bulgaria o for
mație modificată pe aripa stingă, în 
raport cu echipa care a jucat cu 
U.R.S.S. la 13 septembrie: Iakimov- 
Colev în loc de Colev-Vasilev. Fran
cezii au încercat să rezolve totul prin 
tehnică și nu au reușit: jocul atletic 
și în adîncime al bulgarilor i-a silit 
să joace lateral și chiar înapoi. El nu 
au avut acțiuni colective și au fost 
depășiți la capitolul pregătire fizică".

Traian lonescu, antrenor federal:

a fost acela dintre Sampdoria și In- 
ternazionale (0—0). O formă bună 
au arătat Fibrentina și Milan, am
bele cîștigătoare cu 3—1. Prima a 
dispus de Roma, iar Milan de Na
poli. Celelalte partide s-au terminat 
cu scoruri la limită. Bari — Genova 
1—0, Lazio — Lanerossi 2—1, Pa
dova — Palermo 1—0, Spăl — Udi- 
Rese 2—1. In clasament nu s-au 
înregistrat schimbări importante. Ih 
frunte se află tot Juventus (7 p), 
urmată de Bologna, Spăl, Lazio și 
Fiorentina (cu cîte 6 p).

poloneze, ce
de desfășurare 
turneului preo- 
R. F. Germane 
Polone. Noile

« Jucînd fără internaționalii Bozsik, 
Ticbi și Kotasz, Honved Budapesta 
a întîlnit la Plsen echipa locală 
Spartak. Fotbaliștii maghiari au cîș
tigat cu 2—1 (2—0).
• Echipa Ujpesti Dozsa a jucat 

la Liege, unde a dispus cu 3—2 (1—0) 
de Standard.

a Federația veslgermană de fotbal 
s-a adresat federației 
rînd schimbarea datei 
a jocului din cadrul 
limpic dintre echipele 
(amatori) și R. P.
date propuse sînt: 29 noiembrie (în 
R. P. Polonă) iar revanșa la 18 gri
lle 1960 (în R. F. Germană).
• Echipa West Ham United a dis

pus cu 2—0 (0—0) de Austria
(Viena).

© Două rezultate din cadrul pre 
liminariilor olimpice : Mexic — S.U.A. 
2-—O, Ghana — Nigeria 3—1, 

„Meci de o valoare nu prea ridicată^ 
Bulgarii au jucat deschis; in schimb, 
francezii au pus accent pe apărare.. 
Stoperul lonquet a fost fundaș mătu
rător. avind în fața lui — dtipă fază 
— cînd pe Penverne, cînd pe Leblond. 
Am văzut doi jucători mari, spre care, 
și-au îndreptat atenția cele două apă-i 
rări: Kopa, un coordonator și crea
tor de mare clasă, pe care îl ...aveați 
în primire în cîmp Abadgiev și in zona 
porții Covacev, și pe Colev, un excep
țional realizator, pe care l-a urmărit, 
ca o umbră fundașul dreapta KaelbeL 
Bulgarii au avut o echipă mai echi
librată și omogenă".

Partidele cuprinse în programul con
cursului Pronosport nr. 42 din 18 oc
tombrie fac parte din campionatul ca-! 
tegoriei A și din cel al categoriei B. 
Primul meci este cel dintre Dinamo 
Bacău și CCA. Militarii au făcut du
minică o demonstrație a formei bune 
în care se află. Aceasta permite 
bucureștenilor să spere într-o compor
tare bună și chiar la c victorie.

UTA și Petrolul vor juca un meci 
deosebit de important. Știința Cluj va 
juca cu ultima clasată Progresul 
București și judecind după ultimele 
comportări ale celor două echipe este 
de așteptat o victorie a localnicilor 
sau în cel mai rău caz pentru ei un- 
meci egal.

Dinamoviștii bucureșteni vor Juca uri 
meci foarte greu cu Steagul roșu Ora-! 
șui Stalin. Bucureștenii păstrează prl-: 
ma șansă. Minerul Lupeni primește vi
zita Farului Constanța. Se pare că uri 
meci egal ar mulțumi ambele formații.

Rapid — Jiul va fi o partidă între 
două echipe de forțe apropiate în card 
totuși bucureștenii au prima șansă da
torită avantajului terenului și ascea-: 
dentului pe care îl au asupra adverj 
sărilor lor în ceea ce privește atacul.

Dintre meciurile de categoria B cu-> 
prinse în program reținem partida Ști
ința Timișoara — Jiul Craiova care vă 
opune liderii seriei a II-a unei echipe 
valoroase care a pus pînă acum în di
ficultate toate formațiile pe care le-. 
întîlnit în actualul campionat. Bineîn
țeles că prima șansă este de partea 
timișorenilor. De asemenea, meciul 
C. S. Oradea — Recolta Cărei va fi 
deosebit de disputat.

★
In urma trierii buletinelor depuse 

concursul Pronosport nr. 41 din 
octombrie au fost găsite 4 variante 
12 rezultate exacte, 108 variante cu 
rezultate exacte și 1.225 variante cu 
rezultate exacte. Lucrările de omologare 
sînt în curs.

*) Rubrică redactată de 1. S. Loto’ 
Pronosport.

la
11 
cu
11
10



La mijloc de sezon în categoria B
Din cele 13 etape ale turului, s-au ținerea lui pe un interval mai lung, 

disputat pînă acum, în campionatul 1 
categoriei B, șapte etape. Am trecut 
tfr'i de jumătate din partidele pro
gramate în prima parte a acestei pa
sionante întreceri ■— în care sînt an- 
grei. ‘e 42 de echipe din toate regiu
nile țării — și clasamentele sînt deo
sebit de sirinse, echipele fiind înșiruite 
pe mici diferențe de puncte. Să luăm, 
de exemplu, seria a 111-a: aici, între 
locul 2 și locul 14, este o diferență 
,de numai 3 puncte, ceea ce înseamnă 
că în interval de numai două dumi
nici în clasament se P-t produce 
schimbări fundamentale. O situație a- 
semănătoare este și cea din seria a 
Il-a, unde între prima clasată și .ul
tima clasată te o diferență de nu
mai șase puncte, iar în „interiorul" 
clasamentului echipele sînt foarte 
strîns grupate. Aceasta dovedește e- 
chilib.-ul de forțe dintre echipele par
ticipante la întrecerile categoriei B.

• Firește, ceea ce interesează in 
primul rînd în campionatul categoriei 
B (din punct de vedere al... clasa- 
Tnentului) este locul de lider. Ocupa
rea lui, ca să nu mai vorbim de de-

face ca in inimile susținătorilor unei 
echipe să apară — mai timid sau. mai 
puternic — gîndul la... categoria A. 
Deocamdată, dintre cei trei lideri, cel 
mai autoritar este Recolta Cărei. A- 
ceastă echipă, promovată din catego
ria C, are o comportare din cele mai 
bune. Cele cinci victorii și un joc 
egal obținute pină acum de această 
merituoasă formație îi asigură un a- 
vans de trei puncte față de cele două 
formații care o urmăresc, Corvintll 
Hunedoara și A.M.E.F.A. Arad. Inlegă- 
tură cu jocurile etapei de duminică în 
această serie, subliniem începutul de 
redresare al C.F.R.-ului din Arad (care 
a obținut prima sa victorie, „pasîtid" 
lanterna roșie echipei din Mediaș), 
revenirea lui C.S. Tg. Mureș și... lipsa 
de eficacitate a înaintării Amefa-ei. 
manifestată din nou în jocul cu Rapid 
Cluj. Formația arădeană n-a reușit, 
de altfel, ca în cele 7 partide de pină 
acum, să înscrie decît... 6 goluri, cu 
care — paradoxal — a acumulat 8 
puncte în clasament. Printre preten
dent ii la ; 'imul loc se numără în pre
zent C. S. Oradea, care are un

Despre unele aspecte negative
ale primei etape
Ne-am' ocupat în ziarul de ieri despre 

calitatea ridicata a unor partide din prima 
etapă a campionatelor reoublicane ale echi
pelor din categoria A. Din păcate însă, 
prima etapă a acestei întreceri ne-a prile
juit și cîteva aspecte negative, care au um
brit în oarecare măsură întrecerile sportive 
>de sîmbătă și duminică.

Mai întîi însrâ o problemă : exagerata 
prelungire a perioadei de transferări. Con
form primelor dispoziții, înaintarea tuturor 
vitelor necesr pentru transferări trebuia 
ța se facă în«i9 1—31 august a.c. Or, iată, 
azi sîntem în 13 octombrie și la federația 
de specialitate încă nu s-a terminat primi
rea rmelor sau completarea lor din partea 
a o serie du jucători, asociații și cluburi 
sportive. Deși ^pionatul categoriei A a 
început duminică, iar cel al categoriei B 
încă de acum trei săptămîni, echipele su
feră și acum modificări, piocesul de antre
nament nu este dus în bune condiții, pentru 
că apar jucători noi și ca urmare calitatea 
pregătirii lasă de dorit. Este inadmisibil ca 
abia sîmbătă la prînz, în #ziua meciului cu 
Rapid, a,.trer,orul formației Victoria București 
să știe că poa’3 folosi pe jucătorii Ghertinișan 
și Kohn J Ar fi de dorit ca și celelalte trans
ferări litigioase care mai există să fie 
soluționate r■îîntîrziat. O serie de jucători 
și iucătoare d’ntre cei mai buni nu au parti
cipat la meciurile primei etape și aceasta 
este în detrimentul voleiului nostru și al 
turilor reprezentative.

Am asistat la toate jocurile disputate 
București. Majoritc’ea arbitrajelor au fost
calitate, evidenfiindu-se în special cele pres
tate de C. Armășescu și I. Covaci. Presărat 
cu numeroase greșeli (în special în ceea 
ce privește trecerea mîinilor peste fileu) 
a fost însă arbitrajul lui M. Bolintineanu, la 
partida Cetatea B u cu r-Constru clorul. El a
SQ.ictionat mult prea puține qreșcii de acest 
fel (și au fost foarte multe I). Ar fi de do
rit 
în 
la 
ce
cînd sînt 
i»ale. încă o problemă legată de arbitri : 
prezența lor atunci cînd sînt delegați 
conducă partidele de campionat, 
n. j dimineața, la meciul 
mo-Progresul . rgoviște, arbitrul de
Buță nu s-a prezentat la joc și a trebuit să 
fie înlocuit cu un... spectator. Coiegiul cen
tral de arbitri ar trebui să ia măsuri pentru 
preîntîmpinarea unor cazuri asemănătoare.

Partida Combinatul Poligrafic Bucu
rești—Petrolul Constanța a scos in evi
dență progresul formației bucureștene 
și talentul jucătoarelor de la Cons
tanța. Iată, in fotografie un aspect din 
acest meci.

(Foto: I. Mihăică)

mcci mai puțin, iar duminică joacă pe 
teren propriu chiar cu liderul.

•> Etapa de duminică a confirmat 
prevederile noastre în ceea ce pri
vește lupta pentru primele locuri. 
G.S.M.S. Iași merge cu pași fermi spre 
titlu și spre realizarea unui vechi de
ziderat al sportivilor din bătrînul oraș 
moldovean: promovarea în prima ca
tegorie a țării. C.S.M.S. a cîștigat 
duminică în deplasare, rămînînd ast
fel singura echipă din categoria B 
care, în acest sezon, n-a părăsit tere
nul învinsă. După un început „tare", 
S.N.M. Constanța a cedat pasul, ro
lul de principal urmăritor al lideru
lui revenind acum dinamoviștilor din 
Galați. Aceștia ocupă locul secund, la 
două puncte de ieșeni, dar momentan 
nu prea le întrevedem șanse de a trece 
în frunte, mai ales că duminică au un 
meci dificil (la București, cu Știința), 
îa vreme ce C.S.M.S. joacă acasă, cu 
Gloria Bistrița.

• In seria a doua, Știința Timișoara 
continuă să-și păstreze primul loc, la 
egalitate de puncte cu Poiana Cîm
pina. Aceste două echipe au obținut 
duminică viitorii prețioase în declasa
re .- studenții au învins la Reșița, iar 
ctnwinenii la Tîrgooiște. De subliniat 
mai ales succesul echipei Poiana, care 
n adus tîrgooiștenilor prima lor în- 
frîngere pe teren propriu. De altfel, 
o caracteristică a etapei în seria a 
dotia a constituit-o insuccesul echipelor 
gazdă. Intr-adevăr, din cele 7 jocuri, 
nici linul nu s-a terminat cu victoria 
gazdelor. In afară de C.S.M. Reșița 
și Metalul Tirgovște, a mai pierdut 
acasă și Drubeta Tr. Severin, în timp 
ce Carpați Sinaia. C.F.R. Timișoara Și 
Hui Craiova au trebuit să se mulțu
mească cu meciuri nule. Derbiul bu- 
cureștean al serici s-a terminat cu 
victoria la limită a formației Pompie
rul, care a părăsit ultimul loc și care 
— față de revenirea pe care o mani
festă — arc șanse să urce mereu in 
clasament. Una din formațiile puter
nice ale seriei. C.F.R. Timișoara, a 
pierdut teren prețios in această etapă; 
un punct în... minus pe teren propriu 
contează foarte mult într-o în
trecere atît de strînsă. Și să nu uităm 
că în etapa viitoare feroviarii timi
șoreni au un meci foarte greu: cu 
Poiana, la Cîmpina.

• Cu excepția meciurilor de la Su
ceava (unde jucătorii echipei C.S.M, 
Rădăuți s-au dedat la durități) și a 
celui de la Tîrgoviște (unde Bontaș 
de la Poiana Cîmpina a fost eliminai 
de pe teren), partidele s-au disputat 
intr-o atmosferă de sportivitate, jucă
torii dînd dovadă, în marea majori
tate, de o atitudine disciplinată. De a- 
semenea, în general, arbitrajele au co
respuns.

Marginalii la recentele 
campionate mondiale și europene

Analizînd comportarea sportivilor 
noștri la campionatele mondiale și eu
ropene de haltere desfășurate la Var
șovia, putem trage o serie de concluzii 
care pot să constituie un îndreptar în 
munca viitoare de pregătire, mai ales

toate acestea nu pot constitui o scuză 
pentru un halterofil. Ei trebuie să se 
prezinte pe platou calm, hotărît și mal 
ales să înceapă proba la o greutate 
corespunzătoare forței sale.

„Smulsul" — proba care necesită 
cea mai multă tehnică — a constituit 
punctul forte al echipei noastre. Au 
excelat Ion Panait, Ion Birău și Ti
beriu Roman. Ultimul a stabilit tin nou 
și valoros record al R.P.R. cu 110 kg. 
In această probă am reușit să facem 
un pas important înainte. Nu înseam
nă însă să ne oprim aici, pentru că și 
halterofilii din alte țări fac progrese 
însemnate ; este de remarcat dezvolta
rea tehnicii „smulsului" în tarile asia-

Io-

în 
de

ca arbitrii noștri sâ fie mai consecvenți 
sanctionarea mîinilor peste fileu, capitol 
care jucătorii noștri au încă lipsuri, ceea 
le atrage numeroase avertismente ovrei 

prezenfi la competiții internatio-

să 
Dumi- 
Dina- 
linie

LJltimul campionat 
sporturi nautice din 
încheiat. Sînibătă și 
Snagov, nu tocmai... 
peraturâ scăzută, ploaie și vînt care 
a ridicat valuri mari), a găzduit dis
puta canoiștilor și caiaciștilor noștri 
în lupta pentru cucerirea celor 7 titluri 
de campioni. Concurenții și concuren
tele au luptat cu toate forțele pentru 
desemnarea celor mai buni, oferind în
treceri de calitate. Nu s-au înregistrat 
surprize. Desigur că prin cele șase ti
tluri cîștigate (din șapte posibile), 
reprezentanții clubului Dinamo Bucu
rești au înregistrat un succes frumos, 
pentru care merită toate felicitările.

Iurii Vlasov (U.R.S.S.) s-a dovedit 
fi cel mai bun „greti“ al lumii. El 
obținut in cele trei stiluri 500 kg. și 
dată cu ele titlul de campion moa

a 
a 
o 
dial.

(Foto : Matuszewski) 
acum cînd „bate Ia ușă" Olimpiada de 
la Roma.

La „împins", Lazăr Baroga, cel mai 
ușor om al categoriei sale (cu 4,50 kg 
sub categorie), a reușit să stabilească 
un nou record R.P.R., depășindu-1 pe 
cel vechi cu 5 kg. El s-a 
clasat la această probă pe lo
cul IV, loc pe care l-a păstrat 
pînă la ultima probă, la „aruncat", 
unde a fost ajuns din urmă de Boru- 
wand (Iran) și Suominen (Finlanda). 
Sub posibilitățile lor au concurat la 
această probă Tiberiu Roman și Ion 
Birău. Una din cauze, de altfel recla
mată de toți concurenții, a fost starea 
emotivă, creată de exigența exagerată 
a arbitrajului. E suficient să amintim 
că Arcadii Vorobiov a ratat primele 
două încercări la „împins" avînd bara 
la 140 kg, nereușindu-i decît a treia 
încercare. De asemenea, la categoria 
mijlocie toți cei II concurenți au avut 
una sau chiar două ratări, iar la cate
goria grea Ilolbl (Austria) și Pojehan 
(Iran) au ratat de trei ori la rînd, fiind 
astfel eliminați din concurs I I Desigur,

7 9 i

Dinamo a cucerit 6 <9in cele 7 titluri
republican de 

acest sezon s-a 
duminică, lacul 
ospitalier (tem-

„Aruncatul" — ultima dintre probe 
ne-a adus, de asemenea, satisfacția 

unui nou record obținut de Tiberiu Ro
man cu 145 kg. De asemenea, recor
dul egalat de Lazăr Baroga ne-a per
mis obținerea unui nou record la to
tal.

Sportivii noștri au putut asista la 
antrenamentele unor loturi străine, 
urmărind cu un deosebit interes mai 
ales pe cele ale sportivilor sovietici, 
polonezi și iranieni. S-a dovedit ne
rodnic sistemul ca la un antrenament 
un sportiv să ridice numai 10.000— 
12.000 ' 
vedem 
dicînd 
25.000

Am
Plukfelder (U.R.S.S.), considerat de 
specialiști ca cel mai bun halterofil al 
timpurilor noastre, executing o mișcare 
clasică în 15 reprize. Și tot nu era 
mulțumit I 1 De aceea cînd a cucerit tit
lul de campion mondial cu excepționa
lul record de 457,5 kg nti am rămas 
surprinși. Munca lui susținută dăduse 
roade din plin l Un fapt plin de învă
țăminte l-a constituit pentru noi și ur
mărirea unui antrenament pentru per
fecționarea tehnicii executat de R. 
Plukfe'der. Am asistat la „smulsuri" 
cînd pe bară erau 130-140 kg și nu... 
70-80 kg. Astfel, mișcarea se însușește 
corect și la greutăți mari și avem 
garanția succesului în competiție.

Nu putem încheia scurtele noastre 
impresii de la campionatele mondiale 
și europene de haltere fără să amin
tim de publicul varșovian. Numeros, 
competent, obiectiv, el a încurajat 
sportivii și nu greșim cu nimic cînd 
afirmăm că o părticică din succesul e- 
chipei poloneze clasate imediat după 
U.R.S.S. și înaintea S.U.A. (de altfel 
surpriza campionatului), se datorește 
acestui public entuziast. Cîntecul „Sto 
leat" (să trăiești 100 de ani), cîntat 
de 4000 de oameni a fost cel mai fru
mos omagiu adus învingătorilor și 
recordmanilor mondiali, dintre care nu 
au lipsit nici sportivii polonezi.

Halterofilii noștri au dovedit că sînt 
capabili să obțină rezultate bune. Dar 
ele nu ne pot satisface încă ; haltero
filii noștri trebuie să muncească din ce 
în ce mai mult pentru ca cifrele reali
zate să-i apropie de pragul consacrării 
mondiale.

kg. Acum, am avut ocazia să 
halterofili de talie mondială ri- 
20.000-23.000 kg I Unii chiar 

kg în decurs de 2*/2—3 ore 1 I 
urmărit la „lucru" pe Rudolf

M. TUDORAN

Și dc această dată proba de caiac 4 a furnizat una dintre cele mai spec
taculoase și aprige întreceri, iți care ș-a tras multă vreme in.„ pluton compact,.

O comportare meritorie au avut și ca
notorii clubului C.C.A. Aceștia aii fost 
prezenți în concurs cu cele mai multe 
echipaje (numai la caiac simplu fete 
au luat parte 4 ambarcații de la 
C.C.A.), au cucerit un titlu prin Ma
ria Navasart, s-au situat deseori în a- 
propierea învingătorilor și, astfel, au 
reușit să aducă clubului lor un bine 
meritat Ioc I pe echipe. Dacă acestea 
sînt principalele observații pozitive a- 
supra actualei ediții a campionatului 
de fond la caiac-canoe — la care pu
tem adăuga și măsura judicioasă a 
federației de specialitate de a rezerva 
probele de fond numai fondiștiloj si nu 
și viteziștilor ca în alțj ani, — avem 
datoria să consemnăm însă și un as
pect negativ al întrecerilor de pe Sna- 
gov. Este vorba de numărul redus al 
competitorilor (72 participanți), urinare 
a neprezentării la start a unor cluburi 
și asociații din țară cu echipaje cali
ficate în campionat: FI. roșie Timi
șoara, Voința și C. S. Tg. Mureș, 
U.T.A. și Victoria Arad. Față de efor
turile făcute în direcția reprezentării 
cît mai largi a centrelor noastre nauti
ce în cadrul diverselor competiții cu 
caracter republican, această atitudine 
este cu atît mai condamnabilă. Ultimul 
mare concurs de amploare, „Criteriul 
de toamnă" la canotaj academic (Ti
mișoara) bate la ușă. Și este bine să 
recomandăm unor cluburi bucureștene 
de astă dată, care pînă la ora actua
lă arată tendința de neparticipare, 
să-și revizuiască și ele atitudinea.

Iată rezultatele înregistrate în ordi
nea desfășurării probelor: Sîmbătă. 
Canoe simplu 15 km: 1. Igor Lipalit 
(Dinamo) 1 h 33:18,8 ; 2. Ichim Lipalit 
(Dinamo) 1 h 34:03,2; 3. Andrei Igo- 
rory (Dunărea Brăila) 1 h 35 : 38,4 j

4. Grigore Lebidov (C.C.A.) 11141:02,3. 
Caiac simplu 20 km. : I. Doru Bărdaș 
(Dinamo) 1 h 47:41,3; 2. Ion Barbu 
(Rapid) 1 h 47:42,1 ; 3. Cosma Sido- 
rernco (C.S.M. Galați) 1 h 48:45,5; 4. 
Mihai Stavăr (C.C.A.) 1 h 49:53,4. 
Caiac dublu (fete) 5 km: 1. Dinamo 
(Elena Lipalit-Cornelia '
23:20,0; 2. C.C.A. (Victoria Vișevan- 
Emiiia Ferenczi) 24:18,5: 3. Recolta 
(Tereza Kertes-lrina Crăcăoan) 24:30,21. 
Caiac simplu (fete) 5 km: 1. Maria 
Navasart (C.C.A.) 27:03,4 ; 2. Doina 
Pongratz (C.C.A.) 27:39,0 ; 3. Rodica 
Petrescu (C.C.A.) 27:59,2 ; 4. Ana Co- 
veianu (C.C.A.) 28:23,0 ; 5. Ștefania 
Galer (Progresul Buc.) 30:26,0; 6.
Sofia Teodorii (C.S.M. Galați) 30:.50.0 
Canoe dublu 15 km: 1. Lavrentie Kali- 
nov-Achim Sidorov (Dinamo) 1 h 
21:27,3; 2. Stifei Isaviev-Ivan Nichi- 
forov (C.C.A.) I h 22:53,4; 3. Șt. Bar- 
dalici-Valentin Azizoaie (Dinamo) I h 
24:49,5; 4. Gr. Kozlov-Trifan Kuzmin 
(C.C.A.) 1 h .35:06 ; 5. T. Mihăilă-R. 
Zelinski (Recolta) 1 li 35:05. Caiac 4.20 
km: 1. Dinamo (Mercitrie Ivanov, Va- 
sile Timofan, Feodor Danetov, llie 
Kozlov) 1 h 26:55,6; 2. C.C.A 1 h
28:22 ; 3. Rapid 1 h 32:18; 4. Progre
sul 1 h 32:58 ; 5. C.S.M. Galați (A.
Teodora, M. Blănării, I. Oprea, M. 
Bonev) I h 33:14. Caiac dublu 20 km: 
1. Dinamo (Andrei Ichim-Grigore la- 
covici) 1 h 36:48 ; 2. C.C.A. II (Gh. 
Antoniu-Arrdrei Conțolenco) 1 h 
37:47,6; 3. C.C.A. I (N. Artimov-A. 
Sîmeonov) 1 h 39:33,5; 4. Progresul 
Buc. (F. Tomescu-V. Sterea) 1 h 
40:56,4. Clasament general pe echipe: 
I. C.C.A. 76 p, 2. Dinamo 67 p, 3. 
Progresul Buc. 14 p. 4. Rapid Buc. 
13 p, 5-6. Recolta, C.S.M. Galați 9 p, 
7. Dunărea Brăila 6 p.

OTTO BENKO

Bărdaș)

La sfîrșitul acestei săptănuni, halte, 
rofilii noștri fruntași se vor întîlni, din 
nou, în cadrul im ei întreceri importan
te. Este vorba de finalele campionate
lor republicane pe echipe, care vor a- 
vea loc, începînd de sîmbătă diminea
ța, la Oradea.

Spre deosebire de celelalte finale, 
anul acesta, la startul întrecerilor nu 
vor putea lua parte decît cele mai 
bune echipe din țară. De altfel, regula
mentul concursului, alcătuit de Fede
rația romînă de haltere, prevede că nu
mai acele echipe se pot prezenta la 
campionat care au în componența lor 
cel puțin doi halterofili de categoria 
I și doi halterofili de categoria a 
Il-a. In baza acestor prevederi, la 
finalele din acest an participă 7 echi- 
pe: Casa Centrală a Armatei, A. S. 
Pompierul București, Știința București, 
C.F.R. Grivița Roșie, Olimpia Orașul 
Stalin, Victoria București și C.S.M. 
Galați.

Se așteaptă rezultate superioare, cu 
atît mai mult cu cît la startul probelor 
vor fi prezenți halterofilii fruntași ai 
țării noastre care au concurat la re
centele campionate mondiale de la 
Varșovia. Printre aceștia se numără 
Lazăr Baroga, Tiberiu Roman. Silviu 
Cazan (C.C.A.) și Ion Panait (Vic
toria).
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CÎTEVA ÎNSEMNĂRI LA ÎNCHEIEREA TURULUI
Jltimele două etape ale turului carn- 
natelor republicane .de-handbal, deș
irate săptămîna trecută, n-au fă- 

excepție de la aspectul obișnuit: 
ilriiri echilibrate, cu evoluții palpi
te de scor și... surprize.
n ambele întreceri, echipele s-au 
lărțit în două plutoane bine distinc- 
iar ierarhia primelor clasate a pu- 

fi stabilită abia după ultimele 
uri.
4LMIA FAGARAȘ — PRIMA IN

CAMPIONATUL MASCULIN
n campionatul masculin întrecerea 
ost dominată de trei echipe : Chimia 
jăraș, care a „crescut" în mod sim- 
>r în acest sezon, atît din punct de 
lere tehnic cît și în ceea ce priveș- 
preocuparea pentru o cît mai varia- 
și bogată orientare tactică, Dinamo 
eurești — actuala campioană — o 
ipă valoroasă cu posibilități supe- 
are locului deținut actualmente în 
sament și Dinamo Or. Stalin, de 
■menea în progres față de evoluția 

ultimul campionat. Chimia Făgă- 
, după un „start" slab cînd a pier- 

pe teren propriu în fața lui Dina- 
Or. Stalin a mers din victorie în 

torie, iar duminică, întrecînd și pu
nica formație dinatnovistă din Bucu- 
ti, a dovedit cu prisosință că titlul 
de campioană a turului este pe de- 
1 meritat.
Jrin victoriile înregistrate în ultime- 
două jocuri, C.S.M. Reșița a rein- 
t în plutonul fruntaș. Evoluția echi- 

reșițene în meciul de duminică cu 
IA. ne-a arătat că ea continuă să 
nînă aceeași formație valoroasă care 
avea, de asemenea, un cuvînt de 

îs în cea de a doua parte a campio
nului. Surprinzătoare, lipsa pentru 
ma oară a echipei C.C.Â. din par- 

de sus a clasamentului.

Fază din meciul C.C.A.—C.S.M. Reșița. Cel mat periculos atacant reși- 
țean, Ferensckiitz a scăpat de sub urmărirea apărătorilor militari și va înscrie 

nestingherit.

ȘTIINȚA BUCUREȘTI, RAPID 
BUCUREȘTI Șl C. S. TG. 
— PE PRIMELE LOCURI IN

CEREA FEMININA

MUREȘ
1NTRE-

a găsitSfîr.șitul întrecerii feminine _ 
în fruntea clasamentului 6 echipe în
șirate pe distanța a numai trei puncte. 
Pe primele locuri: Știința București, 
Rapid București și C. S. Tg. Mureș. 
Echipa mureșeanâ, în mare progres 
față de anul trecut, a condus pînă 
înaintea ultimei etape. Ea a pierdut 
însă duminică, la scor, partida cu Ra
pid, fiind astfel depășită în clasament 
de cele două formații bucureștene, care 
au golaveraje superioare. Aceste trei

Jocuri echilibrate în etapa 
de duminică a categoriei B

» Etapa de duminică a campionatu- 
categoriei B de rugbi s-a destășu- 

: și de data aceasta sub semnul unei 
>te aprige.
In meciul ce! mai important din se-

I s-au întîlnit formațiile Met cilul 
LG. II și Rapid. Victoria a revenit 
cicliștilor cu scorul de 11—3 (3—0). 
lost o partidă frumoasă, în care în- 
îgătorii s-au dovedit superiori în jo- 
I la grămadă.
3 seria a 11-a, una din principalele 

Aendente ia locul 1 — Petrolul Chi- 
e — a jucat în deplasare, la Roman,

Laminorul. In mod surprinzător, 
:toria a revenit gazdelor la limită: 
0 (3—0).

In seria a IlI-a, în cel mai impor- 
ît meci al etapei. Olimpia Or. Sta- 

a întrecut „acasă" formația Chimi- 
Tîrnăveni cu scorul de 8—3 (3—0). 

'ciul a fost deosebit de echilibrat. 
:ă și alte rezultate ale etapei de du-

minică: Dtnamo Miliția — Meteorul 
12—3 (6—0), C.F.R. Timișoara — Mi
nerul Lupeni 6—3 (3—3), C.F.R. Bu
zău — Zimbrul Tecuci 6—6 (6—6), U- 
tilajul Petroșani — C.F.R. Cluj 6—0 
(neprezentare). Arhitectura — Cetatea 
Bucur 3—26 (0—14), Aeronautica — 
Știința Galați 17—3 (0—3), Sirena — 
Farul Constanța 6—3 (0—3), C.S.A. 
Ploești — Petrolul Pitești 9—0 (6—0), 
Unirea Brăila — Petrolul Ploești 6—6 
(0-3).

e In cadrul categoriei B, miercuri se 
vor disputa două restanțe după urmă
torul program: stadionul Tineretului, 
teren III, ora 14 : Arhitectura — Farul 
Constanța ; teren IV ora 15,30 : Meteor 
— Metalul M.I.G. II.

(Foto: H. Nandy)
e-chipe, împreună cu Steaua roșie Si
biu, care duminică a întrecut în ulti
mele secunde- de joc pe Cetatea 
Bucur, apropiindu-se astfel la un sin
gur punct de ele, au dovedit că posedă 
loturile ce'e mai omogene și mai bine 
pregătite.

Cu mult succes a evoluat în ultime
le jocuri și Știința Timișoara. După ce, 
săptamîna trecută au pierdut un fru
mos prilej de a întrece puternica for
mație Știința București, (au condus tot 
timpul fiind egaiate în ultimele secun
de de joc) duminică, întilnind Record 
Mediaș, timișorencele au făcut o nouă 
partidă bună înscriind 5 goluri fără să 
primească vreunul.

A. VAS1LIU
IN CATEGORIA B

0 Tot duminică au luat 
jocurile din cadrul categoriei 
nînd noi victorii în partidele 
mo Tg. Mureș și respectiv 
București, Știința Timișoara 
I) și Dinamo Bacău (în seria a Il-a) 
au terminat turul campionatului în 
fruntea celor două clasamente. Iată re
zultatele ultimei etape : seria I : Tex
tila Cisnădie — Stăruința odorliei 
26-4 (10-2); Voința Sighișoara — 
Știința Petroșani 16-0 (6-0); Dinamo 
Tg. Mureș—Știința Timișioara 8-13 

! (5-6) ; 1. C. Arad—FI. roșie Agnita 
8-9 (5-4) ; Seria a Il-a: 
leajen—Recolta Hălchiu 
Știința Galați—Victoria 
(-65); ............ -
rina Constanța 
mo ~ 
(4-5).

sfîrsit și 
B. Obți- 
cu Dina-

Știința 
(în seria

Petrolul Te- 
8-8 (4-5) ;

Buzău 15-9 
Petrolul Ploești—C.S.A. Ma- 

14—12 (7-4) ; Dina- 
Bacău—Știința București 7-6

bilanț pozitiv la sfirșitul 
campionatului republican

(Urmare din pag. 1)
mii cinci trăgători au realizat cifre 
>erioare. lată numai cîteva exemple : 
iă Iberă calibru redus 3 x 40 focuri 
iori : în 1958-5631 p. iar în 1959-5670 p.
poziția culcat cifra este mai mare cu 

p. iar la poziția în picioare cu 21 p. 
proba 60 focuri culcat seniori : în 1958- 

4 iar în 1959—2951; la pistol calibru mare
8- 2809 în 1959-2847 ; la pistol liber 60
uri în 1953-2643, 1959-2682 ; armă mi
ră : în 1953—2421, iar în 1959-2580 ; armă 
îră calibru mare 3x40 focuri la poziția 
cat 1918-1942, la poziția în genunchi 
7—1853 ; la poziția în picioare 1749—1770,

pe trei poziții 5483-5537. La junioare, în 
ba de 3x30 focuri, rezultatul este dea
lt de semnificativ mai ales pe trei po- 
i. De la 3991 p. rn 1953 s-a ajuns la 
6 p.f o creștere de 185 p. Nu s-au rec
it cifrele de anul trecut la pistol viteză
9- 2891, la armă calibru redus 3x30 juniori 
4-4144 iar la skeet s-a obținut același 
uitat 951-951.
rincipala cauză a neîndeplinirii unor ba
luri este începerea tîrzie a antrena* 
rttelor sportivilor fruntași pe de o parte 

pe de altă parte minimalizarea de către 
i concurenți a pregătirii fizice și moral- 
itive. Considerăm necesar ca Federația 
tir să ia măsuri pentru a înlocui cerbul 

rgător cu căprioară, probă la care să 
tragă cu armă de calibru redus.

1 felul acesta se vor îmbunătăți și re
iatele care în prezent sînt complet nesa- 
ăcăioarj.

Știința București pentru a doua oară consecutiv
campioană republicană

Campionatul republican de hochei 
pe iarbă s-a încheiat. Ultimele două 
etape din 
consfințit 
București, 
doua oară 
pioană republicană.

In etapa a patra, 
Electrica Oradea — 
rești s-a terminat la 
după un joc conluz 
urmărit numai rezultatul.

Cel de al doilea joc, Știința Bucu
rești — Fulgerul Oltenița, s-a ter
minat cu victoria primei echipe Ia 
scorul de 1—0 (0—0), prin punctul 
înscris de Elekeș. Știința a cîștigat 
greu această întîlnire, reușind să 
înscrie abia în ultimele zece minute. 
Jucătorii din Oltenița s-au compor
tat foarte bine în acest meci; ei au 
luptat cu multă însuflețire pentru a 
obține un rezultat onorabil 
campionilor republicani, cu 
jucat aproape de la egal la

Ultima partidă a etapei a 
în față 
rești și 
întîlnire 
ambele 
ocazii de a marca. Cele două for
mații s-au 
joc frumos, 
o 
a

cadrul turneului 
victoria 
care a 
consecutiv

echipei 
cucerit 

titlul

final au
Știința 

pentru a 
de ca'm-

golaveraj. A
2—0

MIINE SE REJOACA MECIUL CON 
STRUCTORUL—C.C.A. DIN CADRUL 

„SFERTURILOR ' CUPEI R.P.R.
LA RUGBI

■ Meciul dintre Constructorul și 
C.C.A. contînd pentru sferturile „Cupei 
R.P.R." disputat duminică și terminat 
după cum se știe cu un rezultat de 
egalitate — 6—6 — (și după prelun
giri) se va rejuca mîine, începînd 
de ha ora 15.30, pe stadionul Cons
tructorul din șos- x Olteniței.

prima întîtnire 
Victoria Bucii- 
egalitate, 0—0, 

în care s-a

în fața 
care au 
egal, 
pus față

echipele Constructorul Bucu- 
Constructorul Cluj. Și această 
s-a terminat cu scor alb, deși 
echipe au avut numeroase

poartă la 
partidei

străduit să furnizeze un 
cu faze interesante de la 
alta, iar valoarea tehnică 
a fost destul de bună.

fine, ultima etapă, desfășurată

1959. Rămăseseră în lupta pentru 
echipele Știința și Constructo- 

care s-au întîlnit între ele. Pri- 
echipe îi era necesar un singur

In
duminică dimineață, era decisivă pen
tru desemnarea echipei- campioane pe 
anul 
titlu 
rul, 
mei
punct pentru a deveni campioană, în 
schimb Constructorul trebuia să cîș- 
tige întîlnirea cu 2—0, pentru a se

clasa pe primul loc, la 
învins însă Știința cu 
In prima repriză Constructorul 
cat mai mult și a ratat 
ocazii de a înscrie. In cea 
doua. Știința a pus stăpînire 
și presînd poarta apărată de ' 
a reușit să deschidă scorul 
Elekeș. In continuare, tot Știinta are 
inițiativa, domină și reușește să mă
rească scorul prin Samur: 2—0. S-atl 
remarcat Samur care, de altfel, a 
fost unul din cei mai buni jucători 
ai turneului, Elekeș. Todoran și Sbur-i 
lan de la Știința, iar de la Con-i 
striictorul att jucat mai bine Pășcălău,: 
Dulimov și lonescu Aurel. Foarte bun 
arbitrajul cuplului lonescu Vasile — 
Ferderber Gheorghe. care a . condus 
formațiile: ȘTIINȚA: Krikopol, Dn- 
can, Moise, Sburlan. Todoran, Truță, 
Epure Mușat, Elekeș, Samur. Firi- 
miță. CONSTRUCTORUL: Vătav, lo
nescu A. Bucur. Ursache, Dulimov, 
lonescu M., Bîrzan, Pășcălău. Cilic, 
Bușe, Dumitrescu.

Victoria București, termînînd la ega
litate cu Fulgerul Oltenița 1—1 (0—0), 
a ocupat locul 
final. Au marcat 
tru Victoria și 
Fulgerul. Și în 
Fulgerului au făcut dovada 
lor calități în fața unei echipe mai 
bine pregătite din punct de vedere 
tehnic. Incontestabil, această echipă 
a fost revelația turneului final, dove
dind cu prisosință că își merită locul 
printre cele mai bune echipe de ho
chei pe iarbă din țară. Este meritul 
antrenorului Ivan Petre care a știut 
să imprime jucătorilor multă seriozi
tate și o comportare disciplinară 
exemplară pe teren.

Nu putem trece cu vederea compor
tarea nesportivă a jucătorilor de la 
Victoria, care după joc a-u adus 
insulte arbitrilor. Este cazul ca atît 

„clubul cît și Federația de specialitate 
să ia măsurile corespunzătoare.

Intilnirea Electrica Oradea—Con
structorul Cluj s-a terminat cu victo
ria primei echipe cu 1—0 (0—0), Dencs 
fiind autorul golului. Acest toc s-a 
caracterizat printr-o luptă 1îrză, în 
care un rezultat egal ar fi fost 
echitabil.

Și acum, clasamentul 
neului:
1. 
2.
3.
4.
5.
6.

(0-0). 
a ata- 
citeva 
de a 

pe ioc 
Vătav.

prin

doi în clasamentul 
Secăsan Andrei pen- 
Păturan I. pentru 
acest joc echipierii 

realelor

Știința București 
Victoria București 
Electrica Oradea 
Constructorul Buc. 
Fulgerul Oltenița 
Constructorul Cluj

mai

final al tur-:

7:1 9
2:1 6

4 1 0
1 4 0 _
2 1 2 5:3 5
1 3 1 3:4 5
0 3 2 5:8 3

nnETISM ■l

5
5
5
5
5 _
5 0 2 3 3:8 2

onnde participant! la finalele campionatelor 
UHU republicane de juniori — ■

orașului 
după-a- 
un con- 
romîno- 
mai o-

• Comisia de atletism a 
București a organizat sîmbătă 
miază, pe stadionul Republicii, 
curs în cinstea Lunii prieteniei 
sovietice. Prezentînd o echipă
mogenă, clubul Progresul a cîștigat în
trecerea pe echipe (70 p) și totodată 
cupa pusă în joc. Locurile următoare 
ale clasamentului au fost ocupate de:

2. C.C.A. 60 p; 3. Rapid 38 p; 4. Me
talul M.I.G. 28 p; 5—6. Dinamo și Ști
ința 15 p. lată și cîteva din rezultatele 
obținute: 100 rn: Mănescu (C.C.A.) 
11,4; 400 m: Tontsch (Rec.) 52,1;
400 mg: Stanei (R) 54,8; V. Georges
cu (C.C.A.) 55,8; 3.000 m obst.: Aioa- 
nei (C.C.A.) 9:01,3; lungime: Sobcșan- 
schi (C.C.A.) 6,43; triplu: Mărășescu 
(C.C.A.) 14,28; greutate:
(Prog.) _ 12,53; disc: Bălan

• Incepînd de vineri, stadionul Re
publicii din Capitală va ii gazda celor 
mai importante concursuri ale juniori
lor și junioarelor noastre. F.ste vorba 
de întrecerile finale ale campionatelor 
republicane pentru juniori pe anul 1959.

CHJIFA ORAȘE H_ O K
TIMIȘOARA (prin telefon). întrece

rile disputate în cadrul grupei de la 
Timișoara la lupte libere s-au soldat 
cu următoarele rezultate : Timișoara— 
Galați 14—2, cu Tg. Mureș 10—6, cu 
Lugoj 14—2. Tg. Mureș—Galați
10— 6, cu Lugoj 15—1. Galați—Lugoj
11— 5. Reprezentativa orașului Lugoj 
s-a prezentat neașteptat de slab. (L. 
MAKAI — corespondent)

CRAIOVA (prin telefon). Sala Di
namo din localitate a găzduit întîlni
rea celor 4 echipe de lupte libere care 
s-au întrecut pentru a obține un loc 
cît mai bun în clasament. Categoric 
superioară, echipa din București a ob
ținut 48 de 
pierzînd nici 
obținute în 
Bucurcti cu
16—0. Cluj— Sigliet 12—2, cu Craiova

victorii individuale, ne- 
un meci. Iată rezultatele 
meciurile interechipe: 
Cluj, S’ghet și Craiova

16—0. Cluj, Sighet 12—2, cu Craiova
9— 5. Craiova—Sighet 10—4. (AVRAM 
1. CH1UZA — corespondent).

BAIA MARE (prin telefon). Sala 
„I.C. Frimu" a găzduit întrecerile grupei 
de la Baia Măre. Echipa din Or. Sta
lin. bine pregătită tehnic, a reușit să 
se claseze prima în serie, nu însă fără 
emoții. S-au remarcat Tampa și Is- 
fache (ambii din Or. Stalin), Kiraly 
și Crișan (ambii din Satu Mare) și 
Gligan (Hunedoara). Iată rezultatele 
obținute în întîlnirile interechipe : Or. 
Stalin cu Satu Mare și Baia Mare
10— 6, cu Hunedoara 14—2. Satu Mare 
—Baia Mare 10—6, cu H’medoara 
16—0. Hunedoara—Baia Mars 8—8. 
(V. SASARAN — corespondent regio
nal)

Serafim 
„., . . (Prog.)

40,89; FEMEI : 200 m: G. Dumitrescu 
(M.I.G.) 28,6; 400 m: G. Dumitrescu 
62,1; lungime: A. Sîrbu 5,27; greutate: 
A. Gurău (Prog.) 12,67; disc: N. Bar
bu (Șt.) 37,72.

0 Ca o ultimă „repetiție" înaintea fi
nalelor campionatelor republicane de ju
niori și junioare pe 1959, a avut loc 
duminică dimineață un concurs rezer
vat juniorilor din catcg. a Il-a. Iată 
cîteva din rezultatele înregistrate cu 
acest prilej: BĂIEȚI: 300 ni: 1. Barbu 
(Const.) 40,5; E. Bălănescu (C.S.S.) 
40,5; 1.000 m: V. Ciocui (Spartac) 
2:54,7; 90 mg: M. Kalincov (D) 13,0; 
înălțime: V. Păltineanu (C.C.A.) 1,80; 
M. Marinescu (Prog.) 1,75; lungime: 
M. Kalincov 6,19; S. Popescu (D) 6,14; 
prăjină: Z. Simionescu (D) 3,20; Al. 
Cristca3,20; suliță: V. Rudcnco (C.S.S.) 
51,27; FETE: 60 m: Sm. Poenărcanu 
(Prog.), G. Guriță (C.S.S.) și R. Mun- 
teanu (Prog.) toate 8,0; 500 m: S. Si- 
lion (Prog.) 1:25,7; 60 mg: M. Mihai 
(Prog.) și V. Ciulinaru (C.S.S.) 10,4; 
lungime: M. Miliadis (D) 4,84; El. 
Vîlsan (C.S.S.) și M. lamandi (C.S.S.) 
4,80; înălțime: M. Mărgineanu (C.S.S.) 
1,40; greutate: S .Silion (Prog.) 10,68; 
suliță: S. Silon 23,71 (Nicolae D. Ni- 
colae, corespondent).

CONST ANTIC AiOANEI
La întreceri vor lua parte cei mai buni 
dintre tinerii atieți ai țării.

Organizatorii concursului — Federal 
ția de atletism — contează la acest 
campionat pe participarea a aproape 
800 de tineri și tinere, din cere a'-i 
proape două treimi vor veni din țară.



Cronica sportivă externă
Atletismul și — bineînțeles — fotbalul aa dominat din 

nou scena marilor evenimente sportive internaționale, la 
sfîrșitul săptăminii ce a trecut. Și dacă în scurtele însemnări 
ce urmează îi dăm precădere atletismului, aceasta nu pen
tru a respecta ordinea alfabetică, ci fiindcă intr-adevăr 
atenția iubitorilor de sport a fost îndreptată către Roma 
orașul-gazdă al Olimpiadei viitoare, care sîmbătă și du
minică a trăit o avanpremieră în miniatură a întrecerilor 
olimpice de atletism. Pe pista stadionului „Centomilla" 
au evoluai atleți și atlete din mai multe țări europene. Iar 
la capătul celor două zile de întreceri a devenit evident că opti
mismul cu care așteaptă atletismul romînesc întrecerile 
olimpice este pe deplin justificat. Să notăm mai cu seamă 
că Vamos a sosit al doilea într-o cursă cu aproape toți 
fruntașii semifondului european. Ioana Petrescu s-a clasai 
înaintea campioanei europene la 100 m, Barbara laniszew- 
ska, iar pe 5.000 m. .4. Barabas s-a apropiat la 4/10 de re
cordul țării, dind justificări noi speranțelor puse în el. 
Totodată să împărtășim satisfacția prietenilor noștri polo
nezi, al căror excelent alergător Ștefan Lewandowski a a- 
dăugat seriei sale de succese recente, o nouă victorie in
ternațională, claslndu-se într-o extraordinară cursă de 800 
m. înaintea „tuturor": Hewson, Weigh, Waern, lazy ș.a. Și 
ca să rămînem în domeniul atletismului, să mai subliniem 
un alt rezultat, de data aceasta stabilit nu pe stadionul 
viitoarei Olimpiade, ci la Praga, unde sprinterii cehi au

reușit un excelent record național pe 4x100 m — 40/2! Pro
misiunile mari pentru anul viitor continuă...

Dar să nu uităm fotbalul! In această duminică, două 
mari evenimente internaționale aa punctat activitatea 
sportului cu balonul rotund. La Belgrad, naționala Iugo
slaviei a încercat zadarnic să-și ia asupra fotbaliștilor, 
maghiari revanșa pe care o așteaptă de aproape 30 de ani. 
Mai exact, din 1931. Șt fiindcă ne referim la istorie, să con
semnăm că victoria cu 4—2 a reprezentativei Ungariei este 
a 200-a din cariera de 358 meciuri susținute de-a lungul 
anilor. Fotbalul maghiar și-a sărbătorit deci un adevărat 
jubileu și mai pregătește un altul: Bozsik — căpitanul 
echipei — mai are de jucat 7 meciuri internaționale pentru 
a realiza impresionantul total de 1001 Caracter de retro
spectivă a avut in oarecare măsură și meciul de la Sofia: 
Bulgaria-Fratița 1—0. Francezii alcătui seră o echipă așa-zis 
„comemorativă'' pentru a cinsti amintirea selecționerului 
unic Paul Mikolas, de curînd decedat. A jucat aproape 
același „11“ ca in C.M. din Suedia unde fotbalul francez 
a obținut cel mai mare succes al său: locul III. Dar jucă
torii bulgari nu s-au lăsat impresionați de antecen.dentele 
adversarilor lor și au realizat o victorie mai concludentă 
prin aspectul desfășurării jocului declt o arată scorul la 
limită. Deci... nimic nou: adversarii noștri de la 8 noiem
brie sînt redutabili!

Campionatul mondial feminin de baschet

După trei zile, în fruntea clasamentului 
se află echipa U.R.S.S.

Revista presei internaționale
Ultimele săptămîni au fost deosebit de bogate în mari evenimente spor

tive internaționale, reflectate pe larg de presa sportivă din toate țările. In 
raidurile de mai jos, facem loc cîtorva ecouri din publioațiile de specialitate 
străine sosite în zilele din urmă la redacția noastră.

Mai dramatice, mai încordate ca ori
când au fost întrecerile ediției din 
acest an a campionatului mondial de 
pentatlon modern. De-a lungul a 
patru probe, în fruntea clasamentului 
s-au perindat numele unor redutabili 
concurenți sudamericani: Malta, Al- 
rnada. Riera... Dar excelentul sportiv 
sovietic Igor Novikov era hotărît 
să-și apere titlul de campion pînă la 
capăt. Pentru a termina învingător 
el trebuia — în ultima zi — să în
treacă la mare diferență pe adversarii 
săi în cea de a cincea probă: crosul. 
Ceea ce a și reușit, aducînd palmare
sului său și celui al țării sale o 
minunată performanță. Iată cîteva ex
trase din cronica telefonată din oră
șelul american Hershey de trimisul 
special al ziarului

„Pe Novikov nu-l mai poate salva 
nici măcar o minune!... — comuni
cau corespondenții agențiilor de presă 
occidentale după a treia zi a cam
pionatului. Dar Igor n-a stat să aș
tepte • bunăvoința zeiței Fortuna... El 
trebuia să-și ceară lui însuși maxi
mul posibil. Ultimele eforturi și dis- 
iațița de 4 km. cros a rămas în 
urmă. Pe trei cronometre stă înscris 
un timp excelent — 13:56,2. Greu de 
presupus că altcineva va putea face 
mai mult... Și astfel, pentru a treia 
>ară, Igor Novikov a cîștigat titlul 
ide campion al lumii. Iar — după 
dnci zile de luptă dîrză — echipa 
penlatloniștilor sovietici a acumulat 
13.802 pt., devenind pentru a treia 
oară consecutiv campioană mondială“.

★

De multă vreme supremația mon
dială a sportivilor sovietici la lupte 
clasice se bucură de recunoașterea 
unanimă. Dar iată că în ultimul timp 
— și recentele campionate mondiale 
de la Teheran au dovedit-o cu pri
sosință — luptătorii sovietici au pre
luat întîietafea și la lupte libere. După 
cum remarca ziarul „SOVETSKI 
SPORT": „...la lupte libere, supre
mația este disputată între sportivii 
sovietici și turci. Anul acesta, pentru 
prima oară în istoria campionatelor 
mondiale, titlul de cea mai bună 
echipă l-au cîștigat luptătorii sovie
tici cu un total de 34,5 puncte".

★

Cea mai mare surpriză a campio
natelor mondiale de haltere au furni- 
aat-e fără îndoială halterofilii polo- 
insi. Ei au ocupat pe merit locul II, 
dnț?ă echipa U.R.S.S. (a cărei supe- 
ȚițCiais netă nu se putea pune la în- 
('.bială), clasîndu-se înaintea repre- 
zer.L’Hâ S.U.A.

relevă într-un articol special acest 
mare eveniment, scriind printre altele :

„In 1952 halterofilii polonezi au apă
rut pentru prima oară în arena interna
țională și acum, Marian Zeltnski a de
venit campion al lumii 1 El l-a învins pe 
marele favorit al categoriei semiușoare, 
americanul Isaac Berger, iar echipa 
R. P. Polone se află pe locul II în cla
samentul pe națiuni. Halterofilii polo
nezi au progresat enorm datorită spri
jinului pe care l-au primit de la antre
norii și halterofilii sovietici. „Profeso
rii" pot fi minări de „elevii" lor! Cum 
poate fi demonstrată mai frumos priete
nia sportivă

★

In ziarul

din Berlin 
găsim o amplă relatare a cronica
rului de specialitate Gunter Bon- 
se, care a asistat la campionatele 
mondiale de popice. Printre altele, 
sub titlul „Cu sistem și sîrguință spre 
succese" citim: „In afară de orga
nizarea excepțională a campionat dor 
lumii de la Bautzen, trebuie să re
marcăm și rezultatele strălucite care 
s-au înregistrai: ele au depășit net 
pe cele obținute ta „Cupa Europei" 
de la Munchen". Apoi, făcînd o apre
ciere asupra calităților necesare unui 
sportiv care practică popicele, cro
nicarul scrie: „Popicele nu mai sînt 
azi un sport care stîrnește zîmbete 
compătimitoare. Nu este ușor lucru să 
arunci o bilă de 3 kg, de șase sule de 
ori (pentru bărbați) și trei sute de 
ori (pentru femei) pe o pistă de 
19.50 m. Nu exagerez cînd afirm că 
activitatea unui popicar de perfor
manță este tot ații de dificilă ca aceea 
a unui ciclist sau fotbalist".

Tai !-a învins pentru a
In penultima rundă din cel de al 3-lea 

tur ai turneului candidaților la titlul 
mondial de șah, liderul clasamentului 
M. Tal (U.R.S.S.) l-a întrecut pe ame
ricanul Fischer, pentru a treia oară în 
acest concurs. Partida a durat 34 mu
tări.

21 țări înscrise 
la „Cupa Europei" la gimnastică 

(masculin)
La 18 octombrie va începe la Copen

haga cea de a treia ediție a „Cupei 
Europei" la gimnastică, rezervată băr
baților.

După cum se anunță, în acest an 
numărul țărilor participante este mai 
mare decît la edițiile precedente. Pînă 
acum s-au înscris 21 de țări: 
U.R.S.S., Anglia, Austria, Belgia, Da
nemarca, Cehoslovacia, Elveția, Fin
landa, Franța, Italia, Luxemburg. Olan
da, Polonia, Portugalia, R. D. Germa
nă, R. F. Gerpiană, Spania, Norvegia, 
Suedia, Iugoslavia, Ungaria.

De pe pistele de atletism
• Alte rezultate de la Roma și Poznan • R. Cehoslovacă a întrecu] la scor R. F. Germană • S. Popov 
(U.R.S.S.) a cîștigat maratonul de la Kosice 0 întrecerile atleților colhoznici 0 Două recorduri ale Franței

0 In cadrul concursului preolimpic 
din capitala Italiei au fost realizate 
o serie de rezultate foarte bune, înre- 
gistrîndu-se multe din normele prevă
zute de IAA.F. pentru participarea la 
J.O. din I960. Iată cîteva din aceste 
rezultate: BARBAȚI: 100 in: Delle- 
cour (Fr.) 10,4; Berutti (It.) 10,4; 
200 m: Seye (Fr.) 20,9; Foik (Pol.) 
21,1; 400 m: Kowalski (Pol.) 47,5; 
Helsten (Fini.) 47.7; 800 m: Lewan
dowski (Pol.) 1:48,2; Hewson (M. 
Brit.) 1:48,3; Waern (Suedia) 1:48,6; 
Wâgli (Elv.) 1:48,7 ; Jazy (Fr.) 1:48,8; 
Lenoir (Fr.) 1:48,9; 110 mg: Lorger 
(Iuig.) 14,2; Mazza (It.) 14,3; Ka- 
merbek (Ol.) 14,4; 400 mg: Martini 
(It.) 51,1 — nou record: Morale (It.) 
51,2; Galiker (Elv.) 51,9: lungime: 
Wahlander (Sued.) 7,40; Valkama! 
(Fini.) 7,35; Bravi (It.) 7.35; triplu: 
Cavalli (It.) 16,08; Schmidt (Pol.) 
15,77; Malcherczik (Pol.) 15.54; 
înălțime: Pattersson (Sued.) 2,07; 
Faibrother (M. Brit.) 2,05; Dahl 
(Sued.) 1,95; greutate: Varju (Ung.) 
17,79: Udebom (Sued.) 17,09 ■—• nou 
record; Sosgornik (Pol.) 16,89; disc: 
Piatkowski (Pol.) 56.54; Kounadis 
(Grecia) 55,66; Szecsenyi (Ung.) 54,96; 
Consolini (It.) 53,55; suliță: C. Lie- 
vore (It.) 80 52 — nou record; Sidlo 
(Pol.) 77,98’; Macquet (Fr.) 77,05: 
FEMEI: 80 mg: Bignal (M. Brit.) 
11,01 Quinton (M. Brit.) 11,0; Ber- 
toni (It.) 11,2; 4X100 m: Italia (Ber- 
toni. Valenti, Costa, Leone) 45,8] 
combinata M. Britanie—R.P.R. (Pe
trescu, Hyman, Bignal, Quinton) 46,3; 
combinata Polonia—Franța 47,1.

0 Alte rezultate de la ..dinamovia- 
da“ de la Poznan : BARBAȚI : 100 m : 
Bondarenko (U.R.S.S.) 10,8; Zielinski 
(Pol.) 10,8; 110 mg: Ian Ce-cian 
(R.P. Chineză) 14,5; prăjină: Hristov 
(Bulg.) 4,46; Brejka (Ceh.) 4,401 
ciocan: Rudenkov (U.R.S.S.) 65,21 ; 
Zsivotzki (Ung.) 62,061 FEMEI:

treia oară pe Fischer
Smîslov a remizat cu Olafsson. Cele

lalte două partide (Keres-Gligorici, 
Petrosian-Benko) s-au întrerupt cu a- 
vantaj pentru jucătorii cu albul.

In clasament: Tal 14 ‘/2, Keres 11 
(2), Gligorici 10 (2), Petrosian 10 (l), 
Smîslov 9*/2 (1), Fischer 8‘/2, Benko 
6*/j (2), Olafsson 6.

MOSCOVA, 12. (Prin telefon de 
la trimisul nostru special). — In cea 
de a treia zi a campionatelor mon
diale feminine de baschet, reprezenta
tiva R.P.D. Coreene a fost la un 
pas de a produce o mare surpriză în 
meciul susținut în fața echipei R. P. 
Bulgaria, campioană a Europei. Ju- 
cînd cu un elan rar întîlnit, cu o 
combativitate și o putere de luptă e- 
xemplară, formația R.P.D. Coreene a 
reușit să conducă cea mai mare par
te a meciului. In ultimele minute a- 
vantajul era tot de partea echipei 
R.P.D. Coreene (40—39; 42—41), dar 
în ultimele treizeci de secunde bas
chetbalistele bulgare, evident mai ru
tinate, reușesc să înscrie cîteva coșuri 
care le aduc victoria finală cu scorul 
de 48—42 (24—28).

Tot ieri, reprezentativa țării noastre 
a întîlnit echipa R. P. Polone, care 
a învins cu scorul de 52—45 (27—30). 
Echipa R. P. Romîne s-a comportat 
bine pînă în minutul 34, care a fost 
momentul critic al meciului. Pînă aci, 
baschetbalistele noastre au avut în 
permanență inițiativa și avantaj la 
scor. După ce conducea la pauză cu 
trei puncte, echipa R. P. Romîne își 
mărește avantajul imediat după ’ în
ceperea reprizei secunde. Treptat însă, 
baschetbalistele poloneze refac handi
capul, egalează și în finalul partidei 
cîștigă un meci care a avut o des
fășurare palpitantă. Echipa R. P. Po
lone s-a comportat foarte bine în 
partea a doua a întîlnirii și a arătat 
că cele două săptămîni de antrena
ment în comun cu valoroasa repre
zentativă a Uniunii Sovietice, timp 
în care s-a putut acomoda cu pa

100 m: Itkina (U.R.S.S.) 11,8; Bir- 
kenmayer (R.D.G.) 11,9; 200 m: It
kina 23,7; Birkenmayer 24, F; 400 m: 
Itkina 54,5; 80 mg: Birkenmayer 
10.7; Irina Press (U.R.S.S.) 10,7; 
lungime: Klauss (R.D.G.) 6 05;
4X100 m: R.D.G. 46,8; U.R.S.S. 46,8. 
CLASAMENTUL GENERAL PE E- 
CHIPE: 1. U.R.S.S. 191 p; 2. R.D. 
Germană 110 p ; 3. R.P. Polonă 102 p; 
4. R.P. Romînă 73 p ; 5. R.P. Ungară 
65 p; 6. R. Cehoslovacă 49 p; 7. 
R.P. Chineză 40 p ; 8. R.P. Bulgaria 
15 p.

0 La Praga reprezentativa de afle 
tism a R. Cehoslovace a dispus de 
selecționata R. F. Germane cu scorul

Ștefan Lewandowski (R. P. Polonă)

de 117—95. Iată cîteva rezultate 200 m 
Mandlik (C) 21,1 ; 400 m Oberste (G) 
47^j 800 m Brenner (G) 1:49,8; Jung
wirth (C) 1:50,0; 1500 m Jungwirth 
(C) 3:44,2; 10.000 m Greff (C) 29:55,4; 
înălțime Lanski (C) 1,99; triplu Rehak 
(C) 15,27; prăjină Blajei (C) 4,40 ;
greutate Skobla (C) 17,56 ; 4x100 m R. 
Cehoslovacă 40,2 (rec.) ; 4x400 m R. F. 
Germană 3:09,7.

e La Kosice s-a desfășurat tradițio
nalul maraton cu participarea atleților 
din 15 țări. Victoria a revenit alergă
torului sovietic Popov 2I< 17:45,2 ur
mat de Gorman (Anglia) 2 h 23:08,0 
și Filin (U.R.S.S.) 2 h 23:56,4. 

nourile și cu sala de joc, i-au fost ct 
se poate de utile. Baschetbalistele noa 
stre au dovedit încă odată că nu ai 
rutina meciurilor internaționale. Ii 
ultimele minute au jucat cu trac, .ni 
s-au găsit în nici un moment și at 
făcut greșeli elementare. Ele au ară 
tat însă că atunci cînd vor câpăti 
maturitatea necesară întrecerilor in 
ternaționale vor obține rezultate fru 
moașe. Punctele echipei noastre ai 
fost înscrise de: Niculescu 17, Voict 
10, Predescu 4, Cucuruz 4, Racoviți 
3, Haralambie 3, Krauss 2 și lvano 
viei 2. Subliniem că Voictt, Predesct 
și Racoviță au fost eliminate pentri 
comiterea a cinci greșeli personali 
tocmai în momentele decisive.

In ultima partidă a serii, reprezen 
tativa Uniunii Sovietice a făcut înci 
odată dovada bunei sale pregătiri ș 
a dispus fără emoții de echipa R. P 
Ungare cu scorul de 51—29 (25—15),

După trei zile de întreceri ordine: 
echipelor în clasamentul campionate 
Iui mondial este următoarea: 1 
U.R.S.S. (3 victorii), 2. R. Ceho 
slovacă (2 v.), 3. R. P. Bulgari: 
(2 v.), 4. R. P. Polonă (1 v.), 5 
R. P. Romînă (1 v.), 6. R. P. Un 
gară (1 v.), 7. R.P.D. Coreeană
(0 v.), 8. R.P.F. Iugoslavia (0 v.).

Următoarele meciuri se vor desfă 
șura după cum urmează: MARȚI i 
R.P.F. Iugoslavia —• R.P.D. Coreeană 
R. P. Bulgaria — R. Cehoslovacă; 
MIERCURI: U.R.S.S. — R.P.D. Cb 
reeană, R. P. Bulgaria — R. P. Ro 
mînă, R. P. Polonă — R. P. Ungară, 
R. Cehoslovacă — R.P.F. Iugoslavia

MIRCEA COSTEA

0 Peste 500 de concurenți au luat 
parte la finalele campionatelor U.R.S.S. 
de atletism ale sportivilor de la sate, 
desfășurate în orașul Baku. In program 
au fost cuprinse toate probele atletice 
olimpice, stabiiindu-se în total 16 re 
corduri sătești. Un rezultat de valoare 
internațională a obținut colhoznicul 
bielorus Romuald Klim care a aruncat 
ciocanul la 62,33 m. învățătoarea din 
regiunea Riazan, Alexandra AAizgerev 
a cîștigat proba de 80 m garduri în- 
11,4, iar Valentina Sibirteva a aruncai 
sulița la 45,61 m. Pe echipe campiona 
tul' a fost cîștigat de reprezentanții 
R.S.S. Ucrainene.
• In cadrul ultimelor concursuri 

desfășurate în Franța, atletele franceze 
au obținut două noi recorduri naționa
le. Nicolle Gouilleux a alergat 800 
m în 2:09,5, performanță superioară 
cu 1 sec vechiului record francez. La 
săritura în înălțime, atleta Florence 
Petry-Amiel a realizat 1,68 m, cu 4 
cm peste vechiul record stabilit tot 
de ea recent.

Scurte știri
* LA SECRETARIATUL Jocurilor 

Balcanice s-a primit o interesantă 
propunere a Federației belgiene pentru 
un meci atletic în anul 1961, între o 
selecționată a țărilor din vestul Eiv 
ropei (Belgia, Franța, Italia, Olanda 
R. F. Germană, Elveția) și selecțio
nata țărilor balcanice.

■ IN CAMPIONATUL DE HOCHEI 
al U.R.S.S. s-au mai disputat urmă
toarele întîlniri: Ț.S.K.M.O.-Aripile So
vietelor 2—0; Lokoniotiv-Dinamo 4—1: 
Ț.S.K-M.O.-Spartak 6—2, Dinamo-Ari- 
pile Sovietelor 5—4; Lokomotiv-Himik 
5—2; Dinamo-Spartak 3—1; Ț.S.K.M.O. 
-Lokomotiv 3—2.

■ INTR-UN CONCURS DE NATA- 
ȚIE desfășurat la Goteborg, sportivul 
suedez B. Nilsson a realizat un nou 
record în proba de 100 m bras: 1:13,3,

■ INTILNIREA dintre selecționatei» 
de baschet ale Ceylonului și Pakista
nului, desfășurat la Colombo, a fost 
cîștigată cu 72—35 de către baschet- 
baliștii pakistanezi.

■ ECHIPA DE ȘTAFETA 4x200 
m bras a clubului Vorwârts din Ros
tock a stabilit de curînd un nou re
cord al R. D. Germane: 11:04,7.


