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In cinstea zilei de 7 Noiembrie

*

TURNEUL DE BASCHET DE LA CLUJ O INIȚIATIVA FRUMOASA
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PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ1

0

CLUJ (prin telefon). In sala „Janos 
Herbak" din localitate a avut loc de 
curînd un turneu de baschet feminin 
cu participarea unor echipe din Oradea 
și Tg. Mureș, lată rezultatele tehnice 
înregistrate : C.S.M. Tg. Mureș—1. C. 
Oradea 60-13 (24-8). Voința Tg. Mu
reș—Știința Cluj 56-54 (24-27), C.S.M. 
Tg. Mureș—Știința Cluj 56-49 (23-19), 
Voința Tg. Mureș-l.C. Oradea 43-33 
(20-10).

Radu Fisch — coresp. reg-

COMPETIȚII SPORTIVE IN VALEA

JIULUI

Pe noua bază sportivă „Constructo
rul" din Lupeni, jucătorii de popice 
de la Constructorul au întîlnit într-un 
joc amical echipa minerilor din aceeași 
localitate. Victoria a revenit echipei 
Minerul care a totalizat 2214 popice 
doborîte la proba 100 bile

Consiliul raional U.C.F.S. Odorhei 
a organizat un campionat de handbal 
redus cu participarea tuturor echipe
lor școlare din comunele raionului. A- 
qpst campionat are ca scop populariza
rea handbalului redus în rîndul elevi
lor, precum și asigurarea rezervelor 
de cadre pentru această disciplină 
sportivă.

Campionatul se va desfășura în trei 
etape: etapa comunală, inter-comu- 
nală și faza raională. Vor lua parte 
echipele masculine și feminine de 
handbal redus din 28 comune. Jocurile 
vor avea loc în comunele Filia, Sîn- 
paul, Vlăhița, Zetea, Sîncrai, Corund, 
Mugeni, Dîrziu, iar faza raională va 
avea loc în orașul Odorhei. Cu acest 
prilej va fi dat în folosință noul teren 
de handbal redus amenajat în cinstea 
zilei de 7 Noiembrie.

Balaș Bartha și Ioan Bartha, coresp.

Organ ak Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R. P. Romînd
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Joi încep la Craiova

Două mari întreceri
de călărie

doborîte la proba 100 bile mixte, 
față de 2149 ale echipei gazde. S-au 
evidențiat C. Cățănaș, A. Hribal (Mi
nerul), I. Paraschiv, I. Horvath (Con
structorul).

Tot în cinstea zilei de 7 Noiembrie, 
'asociația sportivă „Utilajul" din Petro
șani a organizat un concurs de casă 
la fotbal, tir și popice. In această 
competiție au fost angrenate secțiile 
turnătorie, mecanică, construcții și 
secția administrativă. Prima întîlnire 
a avut loc pe stadionul Jiul între echi- 
ele de fotbal ale secțiilor turnătorie 

administrativă. Victoria a revenit 
secției turnătorie cu 2-1. Secția care 
va totaliza cel mai mare număr de 
puncte la cele trei discipline sportive, 
va primi ,,Cupa 7 Noiembrie" pe care 
a acordat-o consiliul asociației.

AMENAJARI DE BAZE SPORTIVE IN

ORAȘUL BAIA MARE

Ma-

Staicu Băloi—corespondent

Sfatul popular al regiunii 
re a repartizat asociației 
„Constructorul" un loc pe 
sprijinul întreprinderilor de construcții 
din craș, se amenajează un teren de 
fotbal. A fost ridicat gardul împrej
muitor din sîrmă, terenul a fost nive
lat și gazor at 
față se lucrează 
relor.

La stadionul 
luate măsurile necesare pentru reface
rea pistei de atletism, a gardului îm
prejmuitor și a tribunei acoperite.

Vasîîe Săsăranu — coresp. regional

Baia 
sportive 

care, cu

iar în momentul de 
la amenajarea vestia-

„Chimistul" au fost

Baza hipică din Paircul Poporului 
din Craiova va găzdui cu începere de 
joi și pînă duminică, două concursuri 
importante. Este vorba de cel de al' 
doilea concurs republican de călărie 
rezervat tinerilor de Ia sate și de în-i 
tîlnirea internațională triunghiulară 
îritre echipele ALE.D.O.S.Z. (R. P. 
Ungară), Voivodina (R.P.F. Iugosla-, 
via) și C.S. Recolta București. La 
cor cursul 
acest 
ciiparea majoritatea regiunilor, 
ce ne '~'J—
că el 
rrros succes. Iubitorii sportului căla
re din orașul Craiova vor avea pri
lejul să asiste concomitent, timp de 
patru zile. Ia spectaculoasele întreceri 
țărănești și la revanșa dintre echipele 
celor trei țări. ,Repmintim că în întîl- 
nirea din primăvară, care a avut loc 
în R. P. Ungară, echipa reprezenta-1 
tivă a clubului sportiv Recolta a cîș- 
tigat majoritatea probelor, înregiistrînd 
una din cefe mai frumoase victorii, i

Organizatorii (un comitet special 
alcătuit din reprezentanți ai organe-l 
lor locale) s-au străduit, ca și în cei-

din 
parti-1 
ceea f c 

îndreptățește să credem \ s 
se va bucura de un fru-t f

republican sătesc 
an și-au anunțat

lalți ani, să asigure condiții din celei >
- S 4,mai bune pentru desfășurarea ambe

lor întreceri.

ETAPA A 8-a, ÎN CÎTEVA PUNCTE■ ■■

învălmășeală la poarta Steagului roșu, la un. atac dinarmvist. Portarul 
■'Wută intervine însă la timp și lămurește situația, boxînd balonul. 
j (Foto; Gh. Dumitru)

Știrile țilei
Campionatele europene 
de haltere vor avea loc 
la Bologna

Federația internațională de haltere 
a hntărit ca viitoarea ediție a campio
natelor europene să aibă loc anul vi
itor in luna aprilie la Bclogna.

Din cauza desfășurării turneului o- 
lirnpic de haltere, in 1960 nu vor avea 
loc campionate mondiale. In 1961, 
campionatele lumii vor avea loc la 
Viena,

Meciurile internaționale 
de fotbal din această 
săptămină

Săptămină aceasta vor avea loc mai 
multe meciuri internaționale. In afară 
de jocul de la Belgrad dintre echi
pele Rr P. Bulgaria și R.P.F. Iugosla
viei („Cupa Furopei"), se mai dispută 
alte trei meciuri. Milne la Kiilri repre
zentativa R F. Germane întilnește ne 
cea a Olandei, iar duminică echipa 

.olimpică a Iugoslaviei întilrieste la Tel 
'Aviv reprezentativa Israel, în turneul 
preolimpic. Tot duminică în cadrul 
„Cupei Dr Gero“, la Budapesta R P 
Ll-ngară întilnește reprezentativa Elve
ției.

Cea de a opta etapă a categoriei A 
s-a deosebit în multe privințe' de cele 
precedente. Caracteristicile sale prin
cipale silit:

1. Succesul echipelor în depla
sare.

2. Revenirea echipei C.C.A. pe 
primul loc al clasamentului.

3. Prima înfrîngere a textiliști- 
lor arădeni și prima victorie a 
Progresului ~

4. Rapid 
insucceselor.

5. Lipsa de calm (și de pre
gătire, desigur...) a dus la rata
rea a nu mai puțin de trei lovi
turi de. la 11 metri.

6. Jocurile au fost în generat 
de bună calitate, dinamice, prile
juind întreceri spectaculoase,

Iu ce privește clasamentul iată că 
echipele care se află în frunte, C.C.A. 
și Steagul roșu, sînt și cele care în 
această etapă au confirmat pe deplin 
forma manifestată în ultima vreme. 
Subliniem în mod deosebit comporta
rea Steagului roșu, care continuă să 
rămînă neînvinsă (singura din cat. A) 
și care, duminică pe stadionul Repu
blicii, a confirmat intrarea sa în 
rîndiil echipelor noastre de certă va
loare, nu numai prin rezultatul (ega
litate cu Dinamo la București nu-i tin 
rezultat ușor de obținuți), ci și prin 
calitatea jocului practicat. Este o e- 
cliipă omogenă, matură, care îmbină 
tehnica cu puterea de luptă, care știe 
să joace în același ritm tot meciul. 
„Duelul" sătt viitor cu C.C.A., pentru 
locul de trupte în clasament, se anun
ță deosebit de interesant. U.T.A. a

București.
și-a întrerupt seria

pierdut pe teren propriu, confirmi nd 
și ea... regresul pe care-1 manifestase, 
încă din etapa trecută. Cît despre 
Dinamo Bacău, prin această a doua 
înfrîngere pe teren propriu, a pierdut 
deocamdată contactul cu primul plu-1 
ton. In orice caz, relatările de la 
Bacău arată că dinamoviștii au foști 
un adversar foarte dificil pentru ac
tualii lideri, avînd și ei multe ocazii1 
de a mai marca. Momentan, ei con-, 
duc plutonul echipelor de mijloc, din
tre care oricînd se poate ridica un, 
pretendent la un loc în „plutonul 
fruntaș" din care actualmente fac. par
te C.C.A., Steagul roșu și U.T.A. In 
același pluton cu Dinamo Bacău, îi 
găsim pe ploeșteni, care se com
portă foarte diferit de la joc la joc, 
pe studenții clujeni (care dau senine 
de oboseală și care în ultimele trei 
jocuri au pierdut 4 puncte prețioase 
pe teren propriu) și pe Farul Con
stanța, Minerul Lupeni și Dinamo 
București, înșirate toate șase pe dis
tanța de numai două puncte (Dinamo 
Bacău 9, Dinamo București 7).

In periferia clasamentului s-au pro
dus, de asemenea, 
terna roșie" fiind 
Rapid și Progresul 
cum să avanseze în 
se poate spune că jocul lor din etapa 
de duminică nu le îndreptățește as
pirațiile. Victoria obținută de Progre
sul în deplasare, precum și scorul 
realizat de Rapid, arată care este po-

(Foto: D. Callimacbi)

(Foto: T. Roibu)

din primul ciclocros al sezo-

(Foto: Gh. Dumitru)

titlul de campion re- 
I la aruncarea dis-

5. Instantaneu 
nului din Capitală.

O gramadă deschisă favorabilă Științei 
Horia Pop iși deschide treisfertnrite. 

din meciul C.F.R. Grivifa Roșie-Știinf*

Georgescu, în timp ce Gram 
profund consternați.

(Foto: B. Ciobanu)

2. Talentatul atlet Vasile Sălaj an (Metalul 
Cimpia 7urzii) a cucerit 
publican de juniori cat. 
cului pe anul 1959.

4. Primul gol al Rapidului, care a anunțat 
victoria cu 5—1 în partida cu Jiul, a de
clanșat un val de bucurie în tribune și mai 
ales... pe teren. Iată. Ene II și R. Lazăr (nr. 
11) s-an repezit în poartă după Ozon, auto
rul golului, să-l îmbrățișeze de bucurie. După 
ei se îndreaptă 
și Tîlvescu sînt

3. Aspect din partida feminină de 
Rapid București (tricouri în dungi) și Meta
lul M.I.G. București.

(Foto: V. Bageac)

schimbări, „lan- 
preluată de Jiul, 
se pregătesc a- 
clasament; și nu

(Continuare in pag. a 5-a)



lor... sportivă
Faldul cenușiu al toamnei a alunecat încetișor, pe nesimțite, asupțu 

Capitalei noastre. Culorile strălucitoare și vii au cedat locul celor blîndc și lini
știtoare. Vitrinele magazinelor prezintă ultimele modele de toamnă. Iar parcurile 

orașului nostru, parcă adueîndu-și aminte de I unite călduroase, varsă lacrimi 
mari — frunze aurii...

E toamnă. Și totuși Bucureștiul își trăiește primăvara sa, anotimpul 
adevăratei reîntineriri. Pe zi ce trece devine mai frumos, își schimbă înfăți
șarea. Peste tot, apar ca din pămlnt, blocuri noi, cu linii elegante și sobre.

ran al crosurilor I Și anul acesta, ca 
și în aiți ani, ține să fie cot la cot cu 
tinerii, atunci cînd se va da plecarea 
în tradițonala competiție de masă.

La etajul II lucrul este pe terminate 
sau, cum îi zic cei de acolo, sîntem 
în finisaj. Intr-un loc se lucrează la 
drișcuit. In altul se acoperă spațiile 
rămase goale. Aci am găsit lucrînd 
pe Mihai Ermurache, . Stan Teleașcă, 
Ion Gîndilă (zidari), Cornel Constan- 
tir.escu (electrician) și mulți aiți tineri. 
Intr-una din după-amieze, peste o zi 
sau două, se vor întîlni cu toții,. în lu
mina palidă a soarelui de octombrie, 
pe traseul de lîngă lacul Herăstrău, 
Ioc de desfășurare al fazei pe asocia
ție a crosului „Să întîmpinărn 7 Noiem
brie". Anul acesta vor participa la a- 
ceastă întrecere, de pe șantierele ce 
aparțin întreprinderii II Construcții și 
Instalații .Montaj, peste 400 de tineri 
și tinere.

Va fi o întrecere dinamică, tinereas
că. Din cei mulți ce se vor alinia la 
start, unii vor ocupa locuri fruntașe 
poate, chiar Jocuri 1, așa cum speră 
zidarul Stan Teleașcă. Oricum, ei 
lupta din răsputeri, punîndu-și în 
toate forțele lor, iar cel mai bun 
învinge I

Alții, ca Alexandru Badea, sau
Ecaterina Mihalache, vor face primii 
pași în sport. Vor îmbrăca primul maieu 

prima pereche de pantofi de tenis, 
primăvara lor sportivă. Primăvară 
miez de octombrie...

OTTO BENKO

vor
joc
va

ca

Am făcut treabă bună 7 pare să se întrebe tinerii și harnicii zidari,
Alex. Badea, Ecaierina Mihalache și Dumitru Lisiță. Ing. Cornel Măcrineanu 

și meșterul Grunberg cercetează lucrarea. Foto: Gh. Dumitru
Am vizitat, zilele trecute, un nou Carada" are peste 2.800 metri patrați 

șantier. Cînd am ajuns la etajul V am suprafață locuibilă I Ne-a scos la 
găsit fără prea mare greutate echipa liman meșterul A. Grunberg, un vete- 
de zidari. Lucra de zor la un perete 
interior, din cărămidă celulară. Zidul 
se înălța văzînd cu ochii. După des
crierea sumară făcută de șeful de șan
tier, inginerul Cornel Măcrineanu, l-am 
ghicit repede, pe harnicul zidar, Ale
xandru Badea. El așeza cu îndemînare, 
pe mortarul cenușiu, cărămidă după că
rămidă. „Din mers" căci altfel nu era 
chip, am discutat despre tinerii zidari, 
despre șantier, despre toate. Veni vorba 
și de sport, de disciplina pe care o 
practică. Glasul său, pînă atunci ho- 
tărît, deveni șovăitor. Taina acestei 
schimbări de voce, e dezlegă cît ai 
bate din palme, zidărița Ecaterina Ali- 
halache, care lucra alături:

— Și eu, și iov. Badea ne încercăm 
forțele pentru prima 
Participăm la crosul 
7

Și
E 
în

„8 Mar-
Cei 1.300

Noiembrie" la faza

oară in sport I 
„Să Intimpiuăm 
pe asociație l

Dumitru Lișiță, un 
șapcă cît toate zilele, care 
clipa aceea cu o găleată de mortar, 

indulgent. El avea la activ... 
iar acesta era ai patrulea I 
coborît, în căutarea altor

boț de om, < u
sosiseo

în 
zîinbi 
trei crosuri,

Cînd am
tineri-, ne-am rătăcit în labirintul blo
cului. Nu-i de mirare. Blocul „Eugen

AFLĂM CA..
...în cursul trimestrului trei al aces

tui an, consiliul U.C.F.S. al orașului 
Oradea a depus o rodnică activitate 
pentru organizarea concursurilor în 
vederea obținerii insignei „Cel mai 
bun sportiv din 10". Datorită muncii 
organizate, în acest trimestru au fost 
împărțite peste 350 de insigne. Cele 
mai active asociații sportive au fost: 
Rapid, Voința, Solidaritatea, Steagul 
roșu și Școala sportivă de pe lîngă 
Școala medie nr. 3 (I. Ghișa-coresp. 
regional).

... plenara consiliului U.C.F.S. din 
raionul Ciacova (regiunea Timișoara) 
a evidențiat activitatea asociațiilor 
sportive Dent a (912 membru — 8.000 
lei cotizații) și Deta (1.016 membri — 
13.000 lei cotizații). In acest raion ac
tivează 43 de asociații sportive, care 
înglobează 6.600 membri U.C.F.S. (I. 
Jebeleanu-coresp).

...la Costesti (regiunea Pitești) con
siliul raional U.C.F.S. și A.R.L.U.S. 
Costești au organizat o mare sărbă
toare populară cu program cultural- 
sportiv. Mii de oameni ai muncii din

NĂRAVURI CARE TREBUIE SĂ DISPARĂ
In loc de popicărie

Adult și-au mai dorit popicarii 
Făgăraș o arenă modernă unde „„ 
poată practica sportul lor preferat. Și 
iată că nu de mult, datorită inițiati
vei organelor locale, această dorință 
a devenit realitate. înzestrată cu 
toate cele necesare, popicăria a început 
să primească pe tinerii dornici de în
treceri în acest sport.

Dar iată că de la o vreme, arena 
a devenit iocul de întîlnire al unor 
oameni certați cu morala proletară, cu 
morala sănătoasă a oamenilor muncii. 
Părăsind total bunul simț și călcînd 
în picioare titlul de sportiv de tip nou, 
o scrie de popicari au transformat a- 
ceastă bază sportivă într-un local de 
petreceri și jocuri de noroc. Zile în 
șir veneau in zadar adevărații iubitori 
de popice, doar, doar or prinde și ei 
o oră în care să Se-antreneze. Nu mai 
era însă chip nici 
de pus nuna pe 
bilă, nici de supor
tat atmosfera îrti- 
bîcsită <le fum și duhoare <ic aTeboî. 
„Campionii" acestui gen de întreceri, 
Ocaru, Baes, Răianu, Căpitan, frații 
Avram și alin puseseră stăpinire pe 
baza sportivă. Ascfinzîndu-și f actîcife 
învechite sub toi felul de denumiri bi
zare, străine sportului, cei amintiți mai 
sus își irosesc — sub privirile lipsite 
de răspundere ale organului U.C.F.S. 
local — banii pe pariuri și băutură. 
Ne întrebăm însă, ce a făcut pînă a- 
c.um consiliul asociației sportive „Co
merțul" căruia i-a fost încredințată 
gospodărirea arenei și ce măsuri a 
luat consiliul raional U.C-E.S. (preșe
dinte ~ 
sat de 
ceea ce 
cari din Făgăraș credem că nici ei nu 
au lost la înălțime pînă acum, permi
tted batjocorirea unui loc atît dc drag 
lor. Nu ar ii fost oare cazul, atunci 
cînd au văzul că nimeni nu ia nici o

din 
să

măsură, să-i fi invitat... afară pe acești 
„sportivi"?

Timpul nu e trecut.

raionul Costești au urmărit cu viu in
teres formația teatrului de estradă, echi
pele de gimnastică, volei, fotbal, pre
cum și întrecerile boxerilor, halterofi
lilor și șahiștilor (I. Fețeanu-coteșp.)

...asociațiile sportive din raionul 
Medgidia au acordat în ultima vreme 
o mare atenție muncii de strîngere a 
cotizațiilor membrilor U.C.F.S., ajun- 
glndu-se să se încaseze — pe întreg 
raionul ■— suma de 82.000 lei. O con
tribuție însemnată au adus-o gospodă
riile agricole colective Tortoțnan și 
Rasova ai căror membri au cotizat 
12.500 și respectiv 17.500 lei. (St. Cons- 
tani'm-coresp.).

...în raionul Tîrgoviște activează 43 
asociații sportive, dintre care 39 să
tești. Aceste asociații cuprind T 1.957 
membri, dintre care 1.778 fete. In 
cursul anului 1959 au fost construite 
4 terenuri de fotbal și 9 terenuri de 
volei. De asemenea au fost reamena- 
jate 4 terenuri de fotbal, unul de bas
chet, 3 piste de popice și un ștrand. 
(M. Avram-coresp.).

...clubul sportiv Petrolul Ploești a 
inițiat organizarea Spartachiadei Petro
listului. Vor avea loc întreceri la atle
tism, volei, tir, popice, tenis de masă, 
șah. Competiția se va desfășura în trei 
etape: I: inter-asociații pînă la 25 oc
tombrie; a 11-a: inter-orașe șt inter- 
raioane pînă la 1 noiembrie; a lll-a: 
pe regiune în zilele de 7 și 8 noiem
brie (I. Rădulescu-coresp.).

£
în 
de

oferit de asociațiile 
Timișoara

a- 
de

[6

In regiunea Timișoara, consiliul 
U.C.FS. a pus în ultima vreme 
un accent deosebit pe întărirea 
organizatorică a mișcării de cul
tură fizică și sport, căutînd ca prin 
toate mijloacele să asigure baza 

6 materială a activității sportive. In 
’ special consiliul regional U.C.F.S. 

s-a străduit să sporească în per
manență numărul membrilor 
U.C.F.S. și, paralel cu aceasta, să 
mărească necontenit veniturile a- 
sociațiilor sportive din orașe 
din sate, prin achitarea la zi 
cotizațiilor- Datorită măsurilor 
luate, datorită muncii duse cu hăr
nicie și cu pricepere, consiliul re
gional U.C.F.S. Timișoara se poate 
lăuda că la începerea celui de 
al patrulea trimestru al anului a- 
sociațiile sportive din regiune au 

p încasat cotizații în valoare de 
’ 1.785.000 lei, ceea ce reprezintă o 

depășire de 31 la sută față de an
gajamentele luate pentru această 
perioadă.

In munca de strîngere a cotiza
țiilor, o activitate deosebită au 
dus-o consiliile raionale U.C.F.S. 
Jimbolia și Timișoara, care în pe
rioada 1 ianuarie — 30 septembrie 
1959 au reușit să-și depășească 
considerabil angajamentele luate 
privința strîngerii cotizațiilor 
la membrii U-C.F.S.

Cel mai frumos exemplu în 
ceastă privință ne este oferit 
raionul Jimbolia, .care îh nouă luni 
a depășit cu 3 la sută angajamen
tul luat pentru TOT ANUL. La 
Gospodăria Agricolă Colectivă >,I.V. 
Miciurin" din acest raion, cei 
1.668 membri U.C.F.S. au depus 
cotizații în valoare de 12.000 
lei. De remarcat că fiecare mem
bru al acestei gospodării este și 
membru în U.C.F.S- La „Ceramica" 
Jimbolia, cei 1.400 de membri 
U.C.F.S. au achitat cotizații de 
peste 22.000 lei. Cei 176 membri 
ai asociației sportive „Comloșul 
Mic" și-au achitat cotizația pres- 
tînd o zi-mtincă, ceea ce echi
valează cil 4.200 lei. Tot astfel 
au procedat membrii asociației 
sportive ,,Dacia“-Cărpiniș. care pres- 
tînd o zi-muncă, au achitat co
tizații în valoare de 10.000 de lei- 

Activitatea de strîngere a cotiza
țiilor membrilor U.C.F.S. a fost 

la fel de susținută și în satele ra-

Ș*
a

ionului Timișoara. După trei trimes
tre au fost strînși 89.000 lei, de- 
pășindu-se astfel cu 5 la sută anga
jamentul luat pentru această pe
rioadă. In această muncă s-a evi
dențiat asociația sportivă 
tie" din satul Biled.
membri U.C-F.S. au prestat o ju
mătate de zi-muncă, achitînd 
astfel cotizații care totalizează 
30.000 lei. La gospodăria agricolă 
colectivă Becicherechul Mic, cei 
340 de membri U.C.F.S. au pres
tat și ei o zi-muncă pentru a- 
chitarea cotizației U.C.F.S. și suma 
strînsă doar din avans totalizează 
peste 8.000 lei. Colectiviștii gos
podăriei agricole „Sandor Petoîi" 
din comuna Dumbravița au pres
tat și ei o zi-muncă totalizînd 
c ’tizații în valoare de peste 5.000 
lei. Alte exemple frumoase ne 
sînt oferite de asociațiile sportive 
din comunele Cernăteaz, Giarmata- 
Vii și Ortișoara care au făcut 
să crească considerabil fondurile 
realizate din încasarea cotizațiilor.

Datorită activității rodnice duse 
de consiliile asociațiilor sportive 
și de către consiliile raionale 
U.C.F.S., în raioanele regiunii Ti
mișoara aproape că nu mai există 
asociație „săracă". Fiecare secție 
din asociații are echipament com
plet și tot materialul necesar prac
ticării în cele mai bune condiții a 
sporturilor respective. In unele sate 
suma strînsă din cotizații a fost 
folosită pentru construirea de noi 
baze sportive său pentru repararea 
și completarea altora. Sătenii din 
comuna Biled, de pildă, cu cei 
30 000 de lei strînși pînă la 30 sep
tembrie, vor termina lucrările în
cepute pentru construirea stadionu
lui local.

Exemplul 
sportive din regiunea 
în problema strîngerii cotizațiilor 
membrilor U.C.F.S. trebuie să con
stituie un imbold pentru asociațiile 
sportive din alte regiuni care ne
glijează munca de încasare a coti
zațiilor. Aceste cotizații trebuie 
achitate la zi, cu conștiința faptului 
că sumele încasate contribuie la 
dezvoltarea bazei materiale a aso
ciațiilor sportive din țara noa
stră.

AL. GROSS —, corespondent 
regional

La o competiție de mase
De obicei, luni după-amiază terenu 

rile și stadioanele nu sînt așa de aglo
merate. Duminica, este întotdeauna zi 
„plină", așa incit lunca repausul se 
impune...

Cu toate acestea, luni 12 octombrie, 
pe stadionul Tineretului era ani
mație. La groapa de sărituri, pe pistă 
cîțiva oameni (oficiali, probabil) se

.Supărăcioșli"...

Este neîndoielnic faptul că fotbalul 
are astăzi mul ți admiratori și în mediul 
sătesc. Sute și mii de săteni așteaptă 
cu nerăbdare întrecerile de duminică 
după-amiază și se bucură nespus de 
mult atunci cînd flăcăii le oferă un 
joc frumos. Iubitori ai fotbalului sînt 
și sătenii din Furculești, raionul Ale
xandria, care au venit intr-mia -din du
minicile trecute să asiste la meciul de 
campionat raional dintre echipa locală 
Progresul și Rapid Spătar ei. Pe cît de 
bucuroși au fost la început, pe atît de 
întristați cui plecat de la acest meci 
sătenii din Furculești. O greșeală în 
arbitrajul lui Marin Panea (Alexan
dria) care a dus la marcarea unui gol 

de către echipa din 
Furculești i-a scos 
din sărite pe oas- 
Ppți Și fără să se

gindească prea mult aceștia au întors 
spatele spectatorilor, părăsind terenul. 
Zadarnice au fost rugămințile și insis
tențele sulelor de spectatori de a te 
continua jocul. Fotbaliștii din Spătă
rei au rămas neinduplecați.

Fără îndoială că o vină serioasă în 
provocarea acestui incident a avut-o 
arbitrul Marin Panea. Acest lucru nu 
îndreptățea insă cu nimic pe fotbaliștii 
de la Rapid Spătărei să se manifeste 
edit de jignitor față de locuitorii co
munei Furculești care, cum era și fi
resc, au dezaprobat gestul nesportiv al 
oaspeților. Este limpede că consiliul 
asociației sportive Rapid din 
Spătărei 
educația 
iacă așa

N. Palheghi), care a fost sczi- 
accistă stare.de lucruri? In 
îi privește pe sportivii popi-

comuna 
s-a ocupat prea puțin de 
fotbaliștilor. Așteptăm să o 
cum trebuie, de acum înainte.

primite
și M. Seuleanu)-

(După corespondentele 
de la V. Lazăr, E. Vlădășel

• ••

Din cauza proastei gospodăriri a materialelor și echipamen
tului sportiv, în unele asociații sportivii nrimesc echipament 
necorespunzător disciplinei pe care o practică.

€#JMI NE ©OSPOPAMHM?

— Bine, tovarășe, cum o să joc tenis de masă în costumul ăsta de schi ?
— la nu mai fă caz de fleacuri d-astea, tovarășe. Parcă ce mi-e sch'ul,

ce țțd-e tenisul de masă.„ Nu-ș amțndouă tot sporturi? (Desen de Novac)

agitau tot timpu', iar un mâniuchi de 
tineri și tinere își măsurau forțele.

Oare ce concurs să fie? Un prim 
indiciu l-am avut cînd, apropii:idu-ne 
de pistă, am recunoscut într-unul din 
oficiali pe popularul artist Ștefan GIo- 
dariu. Deci, artiștii pe stadion I Am 
scos blocnotesul și...

Am notat că în fiecare an asociația 
Sportivă „Artă-Ginematografie" orga
nizează o competiție de casă inter-tea-1 
tre la disciplinele fotbal, atletism, po
pice și tir. Aceste întreceri stîrnesc un 
interes enorm printre artiști. Cea mai 
bună dovada era frumosul concurs de 
atletism la care asistam acum. Căci 
concursul era într-adevăr frumos. Fi
rește afirmind acest lucru nu ne re-: 
ferim la măiestria sportivilor... Dar, 
din primul moment, te cucerea elanul1 
și dîrzenia cu care artiști și artiste își 
disputau întîietatea. Apoi, mai era 
„galeria". Entuziastă ca la un concurs 
pentru... școlari. Pînă la urmii am ui
tat de blocnotes. Mă agitam și strigam 
și eu la cot cu ei,

Să notăm și pe învingători. Meri
ta... Jată-i : băieți : 100 m. T. Boieru 
(Teatrul de Operă și Balet) ; 3.000 m.: 
Vasile Rusu (Ansamb'ul C.C.S.) ; 
disc: Ion Miclescu (Teatrul de Ope
retă) ; înălțime : B. Ologoiu (Teatrul 
de Qperă și Balet) ; greutate : Mugur, 
Bogdan (teatrul de Operetă) ; lungi
me : B. Ologoiu (Teatrul de Operă ți. 
Balet); fete: 100 m. : Elena Teo^oT* 
rescu (Teatrul de Operetă) ; lungise: 
Elena Teodorescu (teatrul de Opere
tă) ; greutate: Ileana Baiu (Teatrul 
de Operetă). In clasamentul general a 
învins echipa “ ' ' ' '
care a totalizat 126 de puncte.

Plecînd de pe stadion aveam un 
singur regret. Un cunoscut, amator de 
mari întreceri sportive, îmi spunea 
într-o zi c.ă nu poate înțelege ce este 
sportul de mase. Cum adică să stîr- 
nească interes un meci de fotbal dacă 
nu-i vorba de U.T.A., Dinam-o sau 
Rapid sau o întrecere de atletism pe 
ale cărei foi de concurs nu figurează 
nici măcar un recordman european? 
lată ce regretam. Că run fusese cu 
mine în această însorită după-amiază 
de toamnă. Ar fi înțeles ce este spor
tul de mase... (c.a.).

Teatrului de Operetă

stare.de


PWN CÎTEVA SĂLI $1 TERENURI DE SPORT D% CAPITALĂ
La aproape trei săptămirii de la începerea anului universitar, am po

posit prin cit ev a institute de tnvățămint superior din Capttală. Obiectivul 
nostru principal: condițiile în care se va desfășura activitatea sportivă a 
studenților, baza materială de care dispune fiecare facultate sau institut în 
parte.

DOUA MICI ȘANTIERE SPORTIVE...

In curtea frumoasei clădiri a Facul
tății de drumuri și poduri din bd. Ta
cul Tei, privești cu admirație un mic 
complex sportiv pe cale de finisare. . 
■Încă nu poți aplauda pe cîșfigăforii 
primelor întreceri (aceasta se va în- 
tîmpla foarte curînd, dacă... timpul 
o va permite), în schimb, poți aplau
da pe studenții Institutului de con
strucții și în special pe cei de la dru

tn orele libere viitorii ingineri constructori muncesc cu muliă tragere 
de it urnă pentru amenajarea micului lor stadion.

(Foto: B. Ciobanu) • <

Probleme actuale
r Au trecut aproape trei săptămîni de 
la începera noului an universitar. In 
institute și facultăți domnește din nou 
atmosfera de muncă înțesă, de serio
zitate, care caracterizează studențimea 
de azi a patriei noastre. Viața uni
versitară pulsează din pliu, în cele 
mai felurite înfățișări ale ei. Este 
din nou animație și în săli dar și pe 
terenurile de sport. Noul an uni
versitar a dat semnalul reluării aces
tei activități dragi tineretului studios 
— sportul.

Problemele care s-au pus în fața 
activității sportive studențești, la acest 
început de drum au fost multiple. Ca
tedrele de educație fizică abia au pri
didit cu înscrierea și organizarea pe 
grupe a studenților dornici să-și treacă 
normele de educație fizică. S-au făcut 
ultime'e pregătiri la bazele sportive 
studențești. Și-au reluat antrenamentele 
echipele reprezentative ale institutelor, 
chemate să susțină în curînd nume
roase întîlniri. In anul 1959—1960, 
sportul universitar este chemat să facă 
un serios pas înainte. Succesele do- 
bîndite în anii trecuți sîtrt îmbucură
toare, totuși nu trebuie uitat că în corn-- 
parație cu sportul școlar, sportul nos
tru universitar a rămas în unmă. Deca
lajul acesta poate și trebuie să fie 
lichidat fără întîrziere.

Care sînt principalele obiective ale 
activității sportive studențești în peri
oada actuală? In primul rînd. tre
buie terminată cît ,iuai curînd reor
ganizarea colectivelor sportive studen
țești (nn.: în sportul universitar s-a 
menținut denumirea de ,.colectiv spor
tiv" pentru a nu se crea confuzii cu 
asociațiile studenților). In consiliile co
lectivelor sportive trebuie aleși cei mai 
buni activiști sportivi din rîndurile 
studenților, cadre didactice îndrăgostite 
'de sport. Un rol deosebit de important 
în buna desfășurare a activității colec
tivelor revine secțiilor pe ramură de 
sport. Și birourile de secții trebuie re
organizate, după aceleași norme, acolo 
unde rezultatele de pînă acum n-au 
fost la înălțimea așteptărilor.

Al doilea obiectiv de seamă, avînd 
caracter de continuitate, îl constituie 
campionatele universitare. In acest an, 
tradiționalele întreceri se vor organiza 
la 8 ramuri de sport; atletism, șah, 
tir, gimnastică, volei, handbal în 7, 
baschet, fotbal. La toate cele 8 ramuri, 
campionatele se vor desfășura în două 
faze : inter-ani (pe facultate) și inter- 
Institute (pe centru universitar). In 

muri care, constituiți în brigăzi, lu
crează de zor — în timpul lor liber — 
la descărcarea și transportul zgurei, 
la amenajarea pistei. Ai în față un 
stadion de dimensiuni reduse, aie că
rui culoare pentru atletism dau roată 
unui teren comun pentru handbal și 
fotbal. In proiect figurează și amenaja
rea în imediata apropiere a unor te
renuri de volei și baschet, care să îm
bogățească „zestrea" Institutului. Jn 
prezent, viitorii ingineri constructori 

plus, la atletism și șah se vor orga
niza și etape finale. La toate discipli
nele prevăzute în program, prima fază 
se desfătoară cu începere de la 1 oc
tombrie. Este deci momentul să se 
treacă fără întîrziere la organizarea 
întrecerilor, la toate disciplinele, (cu 
precădere la șah și fotbal) a căror 
primă etapă se încheie la sfîrșitul lunii 
noiembrie.

In sfîrșit, al treilea obiectiv prin
cipal îl constituie organizarea activi
tății competiționale in afara campio
natelor universitare. In această pri
vință, atît consiliile colectivelor spor
tive studențești cît și -comisiile spor
tive ale centrelor universitare au un 
cîmp nelimitat de acțiune.

Iată, în mod succint, care sînt punc
tele cele mai importante asupra că
rora trebuie să se îndrepte atenția 
catedrelor de educație fizică și colec
tivelor sportive universitare în mo
mentul de față. Vom fi bucuroși să 
consemnăm, cît de curînd, succesele 
dobîndite pe calea traducerii în viață 
a acestor sarcini de cinste.

Cornel Porumb, un sportiv de nădejde
.Festivitate de premiere: pe locat I 

și campion balcanic la săritura in înăl
țime, Cornel Porumb (Romînia) ca 
2,01 m. Pe locul II...” Și vocea crai
nicului se pierdu în aplauzele miilor 
de spectatori prezenți în acea după 
amiază pe stadionul Republicii. Pen
tru prima dată un sportiv romîn cu
cerise proba de săritură în înălțime în 
cadrul campionatelor balcanice de atle
tism!

Puțini dintre cei care l-au aplaudat 
atunci știu că reprezentantul nostru 
Cornel Porumb este în același timp 
unul dintre cei mai buni studenfi în 
anul II al Facultății de Fizico-Matema-i 
tici din cadrul Universității „Babeș- 
Bolyai" din Cluj. „Ascensiunea" lui a 
fost rapidă: înainte de a veni la Cluj, 
cea mai bună performanță a lui Po-. 
rutnb era 1,75 m, pentru ca anul tre-' 
cut să devină campion și recordman 
la juniori cu. 1,93 m. Juniorul de anul 
trecut a cucerit anul acesta campio- 
natul republican la săritura în înăl
țime cu 1,98 m, iar în afară de titlul 
balcanic, este și posesor al titlului de 
campion mondial universitar {2,01 m) 
cucerit în Italia la Torino. Recent, tot 
pe stadionul Republicii, ia șirul său 

dispun de terenuri de volei și bas
chet situate lingă clădirea rectoratu
lui din bd. Mareșal Toibufrin. Pe de 
altă «parte, sala de sport de la Tei 
a fost zugrăvită și i s-a refăcut pardo
seala. In aceste condiții te surprinde 
că un vechi deziderat, acela al con- 
fecționării unor plase protectoare pen
tru ferestre, n-a fost încă înfăptuit.

Studenții Universității „C. 1. Parhon" 
mai au foarte puțin pentru a-și com
pleta — prin cele patru mici tribune 
de beton cu o capacitate de aproape 
500 spectatori — armonioasa lor bază 
sportivă „Știința" din str. Vasile Pîr- 
van. Din primăvară și pînă acum, 
le-am urmărit entuziasmul cu care au 
dat o mînă de ajutor bunului mers a! 
lucrărilor de pe micul lor șantier.

Se desprinde din aceste două exem
ple, lăudabila inițiativă a institutelor 
noastre de învățătnînt superior, de 
a-și. crea baze sportive proprii, chiar 
în imediata apropiere a locurilor de 
studiu.
ROADELE COLABORĂRII ȘI ALE 

BUNEI GOSPODĂRIRI
Institutul de Petrol și Gaze se află 

la un pas de redacția noastră. A- 
proape zilnic, trecînd pe str. Traian 
Vuia, ne aruncăm privirile pe feres
trele larg deschise, în sala de sport 
a Institutului, bine utilată și în per
manentă efervescență. Iar dacă treci 
pe strada Batistei, vei auzi freamă
tul întrecerilor ce se desfășoară cu 
predilecție după-amiaza, pe elegantul 
teren de volei și baschet al aceluiași 
Institut. Trei lucruri ne-au atras a- 
tenția la I.P.G. Primul, în perioada 
practicii în producție, viitorii ingi
neri petroliști au popularizat pe dife
rite schele și șantiere sporturile lor 
preferate, prin demonstrații și compe
tiții. In al doilea rînd, ordinea care 
domnea în magazia de echipament și 
material a asociației sportive. Demn 
de subliniat este de asemenea cola
borarea care s-a statornicit în diferi
te institute pe principiul folosirii în 
comun a bazelor lor sportive. De pildă, 
I.P.G. împrumută... culoare de înot 
la bazinul acoperit, Institutului „Ma
xim Gorki", care la rîndul său îi pune 
la dispoziție sala pentru anumite com
petiții...

La Institutul de Științe Economice 
„V. L Lenin", muncă susținută. Și 
aici, principiul ajutorării în condiții 
reciproc avantajoase se face simțit j 
se împrumută culoare la bazin, în 
sahimbul unor ore în sală, Institutului 
de Artă și Institutului „Maxim Gorki".

In ceea ce privește activitatea spor
tivă de la I.S.E. „V, 1. Lenin" și In
stitutul de Arhitectură „Ion Mincu", 
ea poate fi — deocamdată — rezol
vată în perioada de iarnă, cu condi
ția ca să existe o mai mare înțele
gere din partea acelor institute de în- 
vățămînt superior mai... bogate în 
săli de sport dar care nu totdeauna 
s-au dovedit a fi gazde primitoare.

In plus, pentru studenții de la I.S.E. 
„V. I. Lenin", o soluție fericită ar 
reprezenta-o folosirea sălii M.I.G., cu 
conducerea căreia catedra de educație 

■fizică a Institutului duce în prezent 
tratativele de rigoare.

TI BERI U NEAGOE

ide performanțe. Cornel Porumb a adău
gat și norma preolimpică: 2,03 m.

Utemistul Cornel Porumb este un 
exemplu pentru modul în care știe să 
îmbine orele de pregătire profesională 
cu cele de antrenament. Pentru 1960 
el și-a propus să termine cu succes 
anul II la facultate și să realizeze 
norma olimpică (2,06 m)r <_

Peisaj turistic

Nenumărate sini în țara 
noastră regiunile care a- 
trag pe' iubitorii naturii. 
Dar parcă cea cuprinsă 
între Lacul Roșa și Chei
le Bicazultii este cea mai 
frumoasă. Nici nu este de 
mirare deci că numărul 
turiștilor care o vizitează 
crește tot mai mult de la 
an la an. Pe lingă fru
musețea peisajului încon
jurător, legendele țesute 
aci atrag și efe deopotri
vă pe amatorii de drume
ție.

Iată in fotografia noas
tră un grup de excursio
niști in Cheile Bicaztilui.

Sportivi la locul de muncă

Brigada fotbaliștilor..;
Toți muncitorii de la uzinele meta

lurgice „Vasile Roaită" din Capitală 
cunosc astăzi brigada lui Gheorghe 
Bînda de la secția III montaje. Aceas
ta nu numai pentru că brigada lui 
Bînda este fruntașă în producție, ci 
și pentru faptul că din ea fac parte 
unii dintre fotbaliștii uzinei. Ei sînt 
înconjurați cu. dragoste de tovarășii 
lor de muncă, apreciați pentru frumoa
sele rezultate obținute în muncă și în 
sport.

Cuvinte de laudă auzim, îndeosebi, 
despre Constantin Gheorghe, Florea 
Naum, Constantin Mirea, Nicolae Ion. 
— toți lăcătuși și jucători de bază ai 
echipei de fotbal „Sirena", care a ob
ținut locul II în campionatul raional.

De realizările în producție ale aces
tei brigăzi aflăm privind un mare pa
nou instalat la locul de muncă. Mem
brii brigăzii și-au luat angajamentul 
să facă în anul 1959 economii în va
loare de 70.000 lei. In cinstea zilei de 
23 August el au realizat economii în 
valoare de 71.345 lei. De asemenea, 
brigada îndeplinește înainte de termen 
planul lunar de producție.

Dar să facem mai îndeaproape cu
noștință cu unul dintre realizatorii a- 
cestor succese: lăcătușul Constantin 
Gheorghe, candidat de partid. încă din 
1945 practică, fQtbalul. De doi ani, de 
cînd lucrează la uzinele „Vasile Roai
tă" continuă să se dedice sportului lui 
preferat și în același timp obține fru
moase succese în producție.

La uzinele „Vasile Roaită* sînt 
foarte mulți tineri care se mîndresc 
cu rezultate bune atît la locul de 
muncă cît și pe terenul de sport;

Aceasta înseamnă oare organizare?
Cînd a hotărît ca finala concursului 

republican de atletism al școlilor spor
tive U.C.F.S. să aibă loc la Constanța, 
lederația de specialitate a ținut sea
ma de mai multe lucruri. Mai întîi, a 
avut în vedere că la Constanța s-a 
construit, în anii puterii populare, un 
stadion în incinta căruia se pot des
fășura, în bune condiții, concursuri at
letice de mare anvergură. Apoi a ple
dat pentru această alegere faptul că 
în Constanța funcționează un număr 
apreciabil de absolvenți I.C.F. cu spe
cializare în atletism, precum și o serie 
de arbitri și antrenori capabili să asi
gure unui astfel de 
concurs o organi
zare dintre cele 
mai bune. Dar, mai 
ales, a atîrnat greu 
în balanța alege
rii, ideea popularizării atletismului în- 
tr-o regiune în care această disciplină 
sportivă se află, în ceea ce privește 
valoarea performanțelor, la un nivel 
încă nesatisfăcător. La toate acestea 
s-au adăugat, bineînțeles, și angaja
mentele organelor sportive locale de a 
asigura concursului o desfășurare ire
proșabilă.

Dar lucrurile «-au petrecut cu to
tul altfel. Și cînd spunem aceasta, ne 
referim — în exclusivitate —- la ca
pitolul „organizare".

Deși data finalelor fusese comunicată 
în timp util, totuși în ziua concursului; 
stadionul nu arăta de fel că este pre
gătit să găzduiască un eveniment atît 
de important. IncWpuiți-vă, de pildă 
uq stadion cu p capacitate 8C.0CQ

electricianul Gris tea Ianecic, halterou- 
fii, muncitorul de la secția de turnare 
de precizie Constantin Teodorescu, 
atlet și voleibalist și mulți alții. Iar 
din rîndurile celor 1.100 de membri 
U.C.F.S. ai uzinei se ridică în fiecara 
zi noi și talentați sportivi...

Deschiderea sezonului 
de hochei și patinaj
La sfîrșitul acestei săptămîni va 

avea Ioc, pe patinoarul artificial din 
parcul „23 August", deschiderea fes
tivă a sezonului de hochei și patinaj.

Simbătă, începînd de la ona 16, se 
va disputa jocul de hochei Voința 
Miercurea Ciuc—C.S.M. Rădăuți. După 
acest joc, va urma festivitatea de des
chidere în cadrul căreia, după defila
rea concurenților_ se vor face demon
strații de patinaj—viteză și artistic— 
iar cunoscutul actor Ion Luoian va 
susține un program de momente ve
sele. La ora 19,45 se va desfășura 
jocul de hochei C.C.A.—Știința Cluj. 
Intr-una din pauzele acestui joc, pa
tinatorii profesioniști din ansamblul 
circului Trolle Rhodin vor prezenta 
un program atractiv.

Duminică la ora 16 se vor întîlnf 
la hochei echipele învinse în ineciurila 
de sîmbătă, iar la ora 18 echipele în- 
vingătoare își vor disputa finala tur
neului, care este dotat cu „Cup*. 
F.R.H.P.*V >

de locuri, în tribunele căruia nu se a- 
flau nici...- 100 spectatori! Pavoazarea 
lipsea cu desăvîrșire, iar cu puțirr 
înainte de festivitatea de deschidere 
s-a defectat și stația de radioficare t 
Alte lipsuri de ordin tehnic au necesi
tat amîr.area concursului cu aproape <i 
oră. Intre timp stația de radioficare 
a putut fi reparată dar lipsea... un 
marș sportiv. Discuții, sugestii, propu
neri •— alt timp pierdut... O motoci-1- 
cletă a plecat în goană spre oraș pen
tru a căuta — nu știm unde — o placă 
cu cunoscutul marș sportiv al luî 
DunaevskL. La concurs un aspect cui 

totul neplăcut l-au 
oferit arbitrii, fie
care fiind îmbrăcat! 
după gustul lui.. 
Oare pentru orașul. 
Constanța nu exisț 

tă obligația ca arbitrii și oficialii con
cursurilor sportive să fie îrubrăcațț 
uniform ? A jloua zi, e adevărat, lu
crurile au intrat în normal, dar această 
numai în urma intervenției too. Mo~ 
gîrdiceanu, președintele consiliului 
U.C.F.S. a regiunii Constanța.

Ne oprim aici, renunțînd de a mai 
aminti și alte mici... scăpări manifes-ț- 
tate de organizatori și ne întrebăm ț 
care au fost măsurile luate de orga
nele sportive locale pentru organiza-, 
rea acestui concurs ? Cărui fapt se da- 
tocesc deficiențele semnalate la sta-*- 
dion ? Celor în cauză le oferim prin, 
aceste rînduri un prilej de analiza 
temeinică. I
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Citeva constatări după meciurile jucate
pînă acum in campionatele republicane

celor 40 de echipe niascu-Întrecerea __
line și feminine de volei din categoria 
A și B este în plină desfășurare: în 
fiecare duminică miile de iubitori ai jo
cului cu mingea peste plasă iau loc 
în tribunele sălilor și terenurilor care 
găzduiesc partidele de volei. De cele 
mai multe ori, ei asistă — în special 
cînd este vorba de formații masculine 
— la jocuri interesante, care chiar 
dacă nu se ridică la un nivel tehnic 
prea înalt, sînt dîrz disputate. Unul 
dintre aceste meciuri a putut fi vă
zut duminică dimineață în sala Di
namo din 
tîlnirea 
Față de 
a avut 
urmă în . . . .
schimbați în bine. Ei au prezentat în 
plus pe Crivăț și Rădulescu, jucători 
cu experiență, care au făcut față cu 
succes. Fără îndoială reprezentanții 
,Văii Jiului, în rîndul echipelor de cate
goria A, mai au de remediat o serie 
de lipsuri, cum ar fi acelea constatate 
în jocul liniei a doua, încă insuficient 
pus la punct.

Pasionant, ca evoluție a scorului, a 
fost în special meciul masculin Di
namo ( București—Victoria București. 
Dinamoviștii au obținut cîștig de cauză 
mult mai greu decît- arată scorul fi
nal (3—1). Pe lîngă riposta hotărîtă 
dată de voleibaliștii de la Victoria, în
vingătorii au trebuit să lupte și - cu 
propriile lor scăderi care s-au făcut 
văzute de-a lungul celor patru seturi. 
Să dăm un singur exemplu : în setul 
doi, pe care Victoria l-a cîștigat»cu 
15—13, Dinamo a condus cu 13—5 (!) 
dar inconstanța (arătată și în campio
natul trecut), i-a privat de realizarea 
celor două puncte necesare 1

Iată cum arată clasamentul:
1. Rapid București
2. Tractorul Or. Stalin
3. Cetatea Bucur
4. Utilajul Petroșani
5. Știința
6. C.C.A.
7. Știința
8. Dinamo
9. Constructorul București

10. Politehnica Or. Stalin
11. Știința Galați
12. Victoria București

Capitală : este vorba de în- 
C.C.A.—Utilajul Petroșani,

turneul de baraj care 
loc cu cîtva timp în 

Capitală, oaspeții au părut

în anii trecuți — cali- 
majorității întîlnirilor. 

___  ______ , formațiile bucureștene 
Dinamo și Rapid se prezintă la un ni
vel de pregătire superior, iar Combi
natul Poligrafic București, Progresul 
București și Someșul Cluj n-au cunos
cut încă înfrîngerea, dar între acestea 
trei și primele două este o diferență 
de valoare desfid de mare. Există însă 
și echipe feminine care trebuie să se 
pregătească cu mai multă atenție pen
tru a justifica locul lor în categoria 
A. Este vorba de Voința Sibiu (care 
în meciul cu Dinamo București a rea
lizat numai 5 puncte!), iar Progresul 
Tîrgoviște, deși are unele jucătoare 
bune, nu reușește să aibă comportări 
valoroase. Aceasta poate și din cauză 
că unele foruri locale nu acordă echi
pei nici un fel de sprijin. Atunci cînd 
este gazdă, Progresul trebuie 
la... Ploești ! Cele spuse de 
reflectate și în clasament:
1. Dinamo București
2. Rapid București
3. C.P. București
4. Progresul București
5. Someșul Cluj
6. Știința Cluj
7. Metalul M.I.G.
8. Voința Or. Stalin
9. Petrolul Constanța

10. Știința Timișoara
11. Progresul Tîrgoviște
12. Voința Sibiu

In categoria B s-au scurs pînă acum 
patru etape. Iese în evidență faptul; 
că în cele două serii nu există nici 
o echipă neînvinsă, ceea ce dovedește 
un echilibru valoric. Iată clasamentele :

SERIA

arătat — ca și 
tatea slabă a 
Este adevărat,

să joace 
noi sini

Timișoara

Cluj
București

M)
73)
83)

2 0 6:1 (105:
2 0 6:3 (120:
1 1 5:3 (105: 99)
1 1 3:3
1 1 3:5
1 O 3:0 
» O 3:1 
0 2 2:6 
0 2 1:6

4
4
4
3

(71: 75) 3 
(101:105) 3

(45: 26) 2
(64: 53) 2
(60:10S),2
(70:I08)'2 
(69:104)2 
(72:109) 2

avut loc

2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2 0 2 1:0
2 0 2 1:6

Cele două etape care au
pînă acum în campionatul feminin au

Buc. 2
2
2
2

2 2 0 6:0
2 2 0 6:0
2 2 0 6:1
2 2 0 6:2
2 2 0 6:2
2 1 1 5:3

1 1 3:4
0 2 2:6
0 2 1:6
0 2 1:6

2 0 2 0:6
2 0 2 0:6

-= ■—- --------- —

Un început promițător în campionatul masculin
Se pare că vom asista la un cam

pionat deosebit de disputat. Așa ne-a 
lăsat să întrevedem desfășurarea pri
melor două etape, în care majoritatea 
echipelor participante la campionatul 
republican masculin de baschet au 
dovedit că în perioada precompetițio- 
nală au privit cu seriozitate antrena-

mis să facem o constatare îmbucură" 
toare: majoritatea formațiilor au pre
zentat o serie de jucători noi, tineri, 
autentice talente, a căror pregătire 
tehnică și fizică este foarte apropiată 
— și uneori chiar superioară — celei 
a consacrărilor. lațcu. Drăgătoiu, 
Drache, la Știința Timișoara, Bîrsan, 
Szabo, la Steagul roșu, Balint I, Ba- 
lint II și Brezan la Dinamo Tg. Mu
reș, Predidea și Jianu (Rapid), Aga-’ 
pescu, Popa (Dinamo Oradea), 
doar cîteva 
au adus un 
comportare 
mele două 
Promovarea 
bună pentru conducerea secțiilor de 
baschet ale cluburilor și asociațiilor 
sportive respective, care au dovedit 
preocupare pentru întărirea primelor 
formații prin jucători tineri care aduc 
un plus de vioiciune, de combativitate. 

Cu atît mai neplăcut ne surprinde 
faptul că o serie de echipe au apărut 
pe teren cu opt sau nouă jucători. Ne 
referim în primul rînd la Știința Bucu-: 
rești care se pare că a părăsit po
litica de permanentă promovare a ti
neretului (cu care ne obișnuise în anii 
trecuți), precum și la Dinamo Bucu
rești. Cit privește pe dinamoviști, 
este adevărat că cei mai mulți sînt 
foarte tineri, proveniți de la Tînărul 
Dinamovist, — o adevărată pepinieră 
a clubului Dinamo. Tocmai de aceasta 

tul republican, ci să se antreneze din , este cu atît mai surprinzătoare apari- 
ce în ce mai serios, pentru a ne re
prezenta cu cinste în Cupa campioni
lor europeni.

poate — o problemă prea dificilă, în 
schimb întîlnirea următoare, cu va
loroasa echipă sovietică Dinamo Tbi
lisi, va constitui un examen foarte 
greu, pe care-1 poate trece doar dacă 
va continua să se antreneze cu serio
zitate și de acum înainte. Iată de ce 
ne exprimăm dorința ca baschetba-

iată 
din elementele tinere care 
prețios aport la frumoasa 
a acestor echipe în pri- 
etape ale campionatului, 
tinerilor constituie o notă

(90: 17) 4
(92: 60) 4
(99: 65) 4

66) 4
75) 4

3
3
2
2
2
2
2

91)
79)

(108:
(114:
(95:
(93:
(76:114)
(65: 96)
(46:102)
(37: 90)
(32: 92)

I

1. Voința București 4 3 1 10: 5 7
2. Feroviarul Constanța 4 3 1 9: 7 7
3. C.S.M.S. Iași 4 2 2 10: 8 6
4. Voința Bacău. 4 2 2 9: 8 6
5. Știința București 4 2 2 10:10 6
6. Petrolul Ploești 4 2 2 7: 8 6
7. Marina Constanța 4 1 3 8:11 5
8. Voința Suceava 4 1 3 5:11 5

SERIA A 1I-A

1. Dinamo Oradea 4 3 1 11: 6 7
2. Jiul Craiova 4 3 1 9: 5 7
3..Dinamo Tg. Mureș 4 3 1 10: 8 7
4^ Șoimii Or. Dr. Petru Groza 4 2 2 9: 7 6
sil.C. Arad 4,2-S 8: 7 6
6,<,C.S.M. Baia Mare 4 2:2 0: 9 6
7. Voința Sibiu 4 1 3 5:10 5
8, Armata Rm. Vîlcea 4 0 4 3:12 4

JW. TUDORAN

Uuminică s-au desfășurat două meciuri in cadrul campionatului feminin, 
de baschet. In fotografie, Maria Rari a prins mingea și o protejează de Ni- 
culina Grigorescu, care intenționează să o „atace". Fază din meciul Progre
sul—Voința Tg. Mureș, disputat în Capitală.

mentele și datorită acestui fapt ati 
putut să se prezinte bine pregătite, 
gata să facă față grelelor dispute din 
această competiție. Steagul roșu Ora
șul Stalin, Știința Timișoara, Dinamo 
Tg. Mureș, Dinămo Oradea, Progre
sul București, Știința București, Ra
pid București au făcut meciuri de 
bună valoare tehnică și — indiferent 
de rezultatele obținute — merită a- 
precieri pozitive pentru modul temei
nic în care au privit antrenamentele 
dinaintea campionatului și pentru 
comportarea din primele două etape. 
Un capitol special se cuvine echipei 
C.C.A. care cu actualul lot se pre
zintă* — ca și în ediția trecută n 
campionatului — cu cele mai mari 
șanse de a cuceri primul loc. Militarii 
au făcut și ei dovada unei bune pre
gătiri și maniera în care a-a dispus 
de Dinamo Oradea și Steagul roșu 
ne-a arătat că sînt hotărîți să cîș- 
tige pentru a patra oara titlul de 
campioni. Să nu uităm însă că echipa 
C.C.A. ne va reprezenta țara în Cupa 
campionilor europeni. Și dacă primul 
meci pe care-1 va susține în fața 
campioanei Greciei nu va constitui —

(Foto: V. Bageac)
liștii de la C.C.A. să nu se culce pe 
laurii victoriilor obținute în campiona-

I
TINERETUL SE AFIRMA

Evolufia echipelor în cele două e- 
tape desfășurate pînă acum ne-a per-

Cîteva comentarii după prima fază 
a campionatului de motocros

Am simțit, duminică, bucuria de a 
urmări evoluția sportivilor noștri în 
diversele întîlniri pe care aceștia le-au 
susținut sub razele mîngîietoare ale 
unui soare primăvăratic., Mulțumiți de 
timpul frumos și temperatura plăcută, 
au fost bineînțeles și sportivii, dar nu 
în unanimitate. Motociclișții, de pildă, 
ar fi preferat ca cel puțin duminică 
soarelui să-i țină piept o perdea de 
nori care să-și descarce stropii asupra 
terenului din spatele stadionului Cons
tructorul. Intr-adevăr, pentru un moto- 
cios și mai ales la un campionat de 
motocros, puțină ploaie n-ar fi stricat. 
Din contra, ar fi contribuit la mărirea 
gradului de dificultate al întrecerii, 
ceea ce le-ar fi convenit alergătorilor, 
în locul norilor de praf care le-au re
dus vizibilitatea cu un coeficient apre
ciabil și totodată posibilitatea de a-și 
dovedi măiestria în depășiri.

Luptînd și cu... praful (și aci suge
răm organizatorilor ca duminică 25 
octombrie, la faza a doua a acestui 
campionat, în caz de timp frumos, o. 
cisternă să stropească în pauzele din
tre alergări cel puțin porțiunile de te
ren plat) motociclișții și-au făcut da
toria, reușind să creeze multe faze in
teresante, de un real dinamism, speci-, 
fie unei probe de. campionat. Dintre 
toate cele patru alergări cel mai mult 
ne-au plăcut disputele clasei 250 cmc. 
Aci, și datorită numărului mai mare 
de participanți (17) precum și valorii 
pretendenților la titlul de campion re
publican, întrecerea a reușit să pasio
neze publicul spectator de la primul 
pînă la cel de al 15-lea tur. Gh. Ion 
(C.C.A.) cîștigătorul probei, și-a dove
dit încăodată realele sale calități de 
conducere, și mai ales curajul care 
l-au ajutat să se mențină — după cel

de al doilea tur — în fruntea alergării, 
cu toate presiunile exercitate din spate 
dc concurenți ca V. Szabo, Al. Lăză- 
rescu, M. Cernescu, . ................
E. Seiier ș.a.

La clasa 250 cmc. 
moașă a lăsat-o și 
(C.C.A.) care și-a făcut cu această 
ocazie reintrarea în competițiile pe te
ren variat, după o absență de aproape 
trei ani. La celelalte probe s-au fă
cut remarcați M. Dănescu (C.C.A.), 
M. Pop (Dinamo), Tr. Macarie (Dina
mo), Gh. loniță (C.C.A.), V. Szabo 
(Dinamo). Sub așteptări s-au compor
tat B. Predescu (Met.), C. Nedelcu 
(Dinam®), St. lancovici (Met.), M. 
Cernescu (Dinamo) pe care-i așteptăm 
să se reabiliteze în fața spectatorilor

Gh. Voiculescu,

o impresie fru- 
Gh. Voiculescu

duminica viitoare la faza a doua 
campionatului.

★
încheia aceste rînduri 

organizatorilor că 
arătat nemulțumiți, și

înainte de a 
atragem atenția 
spectatorii s au ____  ____ ,___
pe bună dreptate, de slaba funcționare 
sau mai precis de inexistența serviciu
lui de informare prin stația de ampli
ficare. Fiind vorba de un campionat 
republican și cum concurența, datorită 
echipamentului lor, nu pot fi recli- 
noscuți cil ușurință, prezența unui 
crainic care să informeze spectatorii 
asupra evoluției întrecerii, este absolut 
necesară. Așteptăm deci ca deficiența 
semnalată să fie remediată încă de la 
faza următoare a acestui campionat.

G. ȘTEFANESCU

Un aspect din timpul desfășurării probei de 250 cmc. In prim plan Gh.
Voiculescu (C.C.A.) conductrul un pluton de alergători pe una din pantele 
traseului.SPORTUL POPULAR 
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ția pe teren a numai nouă jucători, 
cînd ar fi atît de ușor ca lotul să 
fie completat prin promovarea celor 
mai valoroși juniori. Și, după cîte 
știm, aceștia sînt destul de mulți.

D. STÂNCULESCU
A. VASILIU

Știința Craiova și Cetatea Bucur 
continuă să conducă în categoria B

In penultima etapă a campionatu
lui categoriei B s-au înregistrat, din 
nou, rezultate strînse, lapt care arată 
echilibrul de valoare dintre formații. 
In clasamentele celor două serii, Ști
ința Craiova și Cetatea Bucur conti
nuă să conducă, fiind urmate îndea
proape de Sănătatea Roșiorii de Vede 
și respectiv Constructorul Cluj. La 

„periferia" clasamentelor, Strungul A- 
rad a obținut duminică prima victorie 
în acest campionat (in seria a Il-a), 
iar CSA Bacău și Voința Rm. Vîlcea 
(seria 

lată 
turului

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

10. Strungul Arad

8 7 1 0 591:518» 23
8 6 1 1 589:508 21
8 4 1 3 503:446 V7
8 4 1 3 416:440 17
8 4 1 3 477:473*17
8 3 0 5 495:526 14
8 3 0 5 507:470 14
8 3 0 5 478:541 14
8 2 1 5 442:483 13
8 1 0 7 445:544 10

I) continuă seria insucceselor, 
rezultatele etapei a VIII- 
și clasamentele la zi :

1 : Sănătatea Roșiorii deSERIA
nica Crașul Stalin 68-66 (38-36);
Vîlcea—Știința J' ' . ............... ...
Rădăuți—Petrolul 
•Constanța—Marina 
C.S.M. Galați—C.S.A.

Craiova
Ploești

Constanța 
Bacău (

Vede—Pol iteh- 
Voința Rm. 

C.S.M. 
; Farul 
(21-26);

31-83
48-46

l _ _
63-58 (25-29).

(18-29); 
(23-27); 

48-44 i

SERIA A 11-a : Voința Satu Mare—Voința Tg. 
Mureș 75-61 (41-15); Constructorul Cluj—-Știința
București 75-56 (39-32); Luceafărul Sibiu—Mure
șul Deva 62-45 (28-22); Cetatea Bucur—Rapid
Cluj 78-65 (43-20); Strungul Arad—Voința Ora
dea 60-39 (24-20).

1. Știința Craiova 8 8 0 0 574:369 24
2. Sănătatea R. de Vede 8 6 0 2 456:488 20
3. Farul Constanța 8 4 2 2 458:403 18
4. C.S.M. Galați 8 4 1 3 519:525 17
5. Petrolul Ploești 8 4 0 4 441:432 16
6. C.S.M. Rădăuți 8 3 1 4 463:476 15
7. Politehnica Cr. Stalin 8 3 0 5 494:494 14
8. Marina Constanța 8 3 0 5 483:460 14
9. C.S.A. Bacău 8 1 1 6 441:473 11

10. Voința Rm. Vîlcea 8 1 1 6 356:565 11

©lonosport
Concursui Pronosport nr. 43 din 25 octombrie 

începe cu meciul din cadrul Cupei Europei dintre 
formațiile reprezentative ale 11. P. Bulgaria și 
R.P.F. Iugoslavia.

In meciul cu 
șit în 
Centrală

Rapid 
deschis. 
evoluția 
dreptățește , ,
pronostic. Deci 1 sau 2.

Cele două mari învinse ale etapei trecute — 
U.T.A. și Știința Cluj întîlnesc într-o partidă 
în care sînt în joc prestigiul lor și bineînțeles 
soarta locurilor pe care le ocupă. Pronosticul 
este favorabil arădenilor care sînt mai buni în 
valoare absolută decît adversarii lor de dumi
nică.

Steagul roșu Orașul Stalin—Petrolul Ploești 
este un meci care suscită nenumărate discuții 
în rîndurile pasionalilor fotbalului datorită va
lorii actuale apropiate a celor două formații. 
Noi credem că șansele gazdelor și ale oaspe
ților sînt asemănătoare.

Minerul Lupeni va juca cu dinamoviștii din 
Bacău. Credem că rezultatul de egalitate este 
vel mai probabil.

Farul ya juca 
din Constanța. In 
scăpa .localnicilor.

Ultimele cinci 
parte din campionatul categoriei B. Dintre ele 
reținem îu primul rînd partidele pe care doi din 
cei trei lideri ai seriilor le susțin în depla
sare : C,S.M.S. , Iași va juca, la Suceava cu 
Victoria din localitate iar Recolta Cărei — 

care-și menține avansul în ciuda înfrîngerii su-

Progresul București care a reu- 
fine sa scape de lanterna roșie, Casa 
a Armatei are prima șansă.
București—Dinamo București este un meci 
oricărui rezultat dar cu toate 
rapidiștilor în fata echipei Jiul 

să le acordăm preferința

acestea 
ne în- 

primului

cu Jiul Petroșani pe terenul 
mod normal victoria nu poate

meciuri alo programului fac

ferite duminică în fața 
juca la Cluj cu Rapid.
rii sînt primii favoriți __ ____
mod normal preferința pronosticului nostru.

Dintre celelalte meciuri de categoria B atra
gem atenția participanților asupra partidei XII 
care poate produce orice pronostic datorită fap
tului că echipele sînt de valori sensibil egale 
și că ambele au nevoie de puncte, ce e drept 
pentru motive diferite.

★
In urma trierii variantelor depuso la concursul 

Pronosport nr. 42 de duminică 18 octombrie au 
fost găsite 3 variante cu 12 rezultate, 70 va
riante cu 11 rezultate și 629 variante cu 10 
rezultate. Lucrările de omologare sînt în curs.

LA PRONOSPORT 2 VARIANTE = 3 LEI
Pentru a mări șansele de premiere ale par

ticipărilor, 1. S. LOTO-PRCNOSPORT a luat 
măsura ca începînd cu concursul Pronosport din 
această săptămînă, etapa din 
TAXA DE PARTICIPARE SĂ FIE 
TRU 2 VARIANTE.

Ca urmare a acestei măsuri 
cest concurs participanții vor depune numai un 
număr cu soț de variante : — 2 variante = 
3 lei, 4 variante = 6 lei, 6 variante = 9 
lei etc.

La buletinele combinate (colective) al căror 
număr de variante este fără soț, participanții 
vor mai depune pe același formular încă o va
riantă simplă. Dc exemplu : la buletinul cu in-, 
dicelo 4—0—8 = 81 variante, se va mai conw 
pleta o variantă simplă: 81+1=82 varianta,; 
pentru care se va depune suina de 123 lei.

lui 
In

Și

C.S. Oradea — va 
ambele meciuri Iide- 

spre ei merge în

începînd cu a-

Rubrică redactată dc L ' S. Izvp*-Pronosport



Amănunte asupra desfășurării jocurilor de duminică din categoria B
Pe zi ce trece, campionatul categoriei B devine mai interesant, jocurile 

Iiind urmărite cu pasiune de sute de mii de iubitori ai fotbalului din în
treaga țară. Duminică s-a disputat o nouă etapă importantă în întrecerea 
celor 42 de echipe. Rezultatele le cunoașteți din ziarul nostru de ieri. Astăzi 
revenim cu o serie de amănunte transmise de corespondenții noștri.

C.S.M.S. Iași a lăsat în urmă 
cu patru puncte pe Dinamo Galați

C.S.M.S. Iași după comportarea ei 
de-a lungul. a opt etape, se anunță 
> candidată serioasă pentru categoria 
A. Prin victoria de duminică C.S.M.S. 
a luat un avans de patru puncte față 
ie urmăritorul ei, Dinamo Galați.

SEftiA I

JDERUL A OBT1NUT VICTORIA 
IN ULTIMELE MINUTE

Liderul seriei, C.S.M.S. Iași, a dis- 
□us de Gloria Bistrița cu 2—0 (0—0), 
iar nu fără emoții. La începutul me- 
■iiiiiii C.S.M.S. a atacat în tromba 
;i a ratat patru ocazii clare. In con- 
inuare jocul s-a echilibrat. Ieșenii 
iu revenit doar spre sfîrșitul jocului 
înd în urma unor atacuri viguroase 
ui marcat prin Alexandrescu (min 81) 
i Don (min. 89).

fâșii ei ar fi încercat poarta și în 
prima repriză, cînd au dominat dar 
steril. In repriza a doua, în schimb, 
au tras- mai mult la poartă și au în
scris de două ori prin Gibea șt Du
mitrescu. De remarcat jocul viguros 
al înaintașilor de la Știința, dintre 
care s-au remarcat Ionescu, Balint 
și Dumitrescu. Oaspeții s-au dovedit 
a fi mai tehnici, dar au jucat foarte 
lent și au fost impreciși în fața porții.

TREI MECIURI LA EGALITATE 
ȘI O VICTORIE IN DEPLASARE

ARBITRAJ EX<...i.cNT
LA CONSTANȚA

După cum
lentul nostru
•tanța în meciul S.N.M.
Buzău (3—3) nu echipele ci arbitrul

ne-a relatat corespon- 
C. Bruckner, la Con- 

Victoria

C.S.M. Rădăuți a dominat net în 
prima repriză în meciul cu Unirea 
Iași (1—I). In cea de a doua însă, 
oaspeții au echilibrat jocul și au des
chis scorul prin Cojocăru (min. 70). 
Localnicii au egalat în ultimul minut 
de joc prin Lavric. C.F.R. Pașcani, 
deși a atacat mai mult în partida cu 
Foresta Fălticeni (0—0), nu a reușit 
să înscrie nici un gol datorită jocului 
bun de apărare al oaspeților. De re
marcat că Foresta a terminat medul 
cu 9 jucători. Moldoveanu, s-a acei-

POMPIERUL—CARPAȚI SINAIA 2—1. Atac la poarta echipei din Si- 
aia. Portarul Panț'uru a sărit să boxeze balonul, dar Ntmweiler IV este 
lai iute și reia cu capul.

(Foto: B. Ciobanu) 
dental în min. 60, iar portarul Bo- 
goși în min. 72’. Rulmentul Bîrlad și 
Prahova Ploești (0—0) și-au împărțit 
perioadele de dominare. In prima re
priză a dominat mai mult Rulmentul, 
în a doua Prahova. Meciul a fost de 
bună * act ură tehnică. Codașa clasa
mentului, Unirea Focșani, a pierdut 
pe teren propriu două puncte prețioase. 
Ea a dominat majoritatea timpului, 
totuși a părăsit terenul învinsă (2—3). 
Au marcat: Voicu și Vîlceanu (U), 
Dascălii, Asiminoaie și Lalu (V).

A li a Știința Timișoara a luat cu aju- 
dEftiia K ii-a. |oru| c.F.R.-ului, un pUIlcțavans...

Luptă strînsă, pasionantă, se dă in seria a 
ua, unde șase echipe se află înghesuite pe 
ațiul a trei puncte.
Știința Timișoara a luat un punct avaa* asu- 
a echipelor Poiana Cimpina, Dinamo Pitești și 
acăra’ Moreni. Două rezultate de duminică au 
rmis studenților timișoreni să-și creeze un 
ans : întîi victoria lor (cu 4-0) asupra Olu
lui Sportiv Craiova, apoi meciul nul de la 
npina (0-0). Știința a obținut victoria în ro
za a doua. După ce in prima atacase mai 
ilt, dar ineficace, după pauză studenții au 
minat categoric înscriind de patru ori prin 
nolache (min. 53, 56), Gîrleanii (min. 75) și 
dăchescu (min. 84). Cei mai buni : Cojerea- 
, Manolache, Mițaru (S.), Pop și Croitoru 
S.C.).
La Cimpina, C.F.R. Timișoara a jucat, cum 
ir spune, și pentru... Știința, reușind un meci 
l după un . joc de bună factură tehnică, la care 
ă a contribuit în primul rînd Poiana. Echipa 
.dă, deși practic a jucat in 10 oameni din 
n. 18 (Nițulescu lovit a figurat doar pe ex- 
raă), a dominat mai mult (raport de cornere : 
I), dar a avut în față o apărare foarte bună, 
:isă, în 6—8 oameni, care a reușit să smulgă 

punct prețios. Marcu, Ionescu III și Dima 
liana), Boroș, Androvici și Țigăniuc (C.F.R.)

fost cel aplaudai. Fostul internațio- 
al Andrei Rădulescu a condus exem- 
>ar o partidă care a abundat în 
resell tehnice și tactice. Autorii go- 
trilor: Stăricescu (min. 30 și min. 
>), Firică, respectiv Topai (mm. 3

51) și Czaho (min. 25).

FIINȚA BUCUREȘTI IN REVENIRE
DE FORMA

Știința București a cîștigat cu 2—0 
arfida cu Dinamo Galați, 
11 putea fi și mâi mare

dar sco- 
dacă îna'in-

Glămeanu și Zaharia (D.), Biscă, 

a fost evoluția scorului la Oțelul 
s-a înregistrat o adevărată ploaie

datu, Hutl, 
Onea, Deliu și Hirșova (8.).

Pasionantă 
Roșu, unde 
de goluri. In primele 7 minute s-au marcat trei:- 
Călin (0. R.) în min. 2, ” 7", ‘
3 și 7 1 Oaspeții au ajuns la 3-1 prin golul 
înscris de Cazacu (min. 
redus scorul in min. , , .
nou tîrgoviștenii își măresc avantajul (Rociu în 
min. 65), același Călin j 
min. 80 și după numai un 
lește scorul final la 5-3. 
cu multe neregularități. 
putea 
(două

Moisescu (T.) în min.

25). Gazdele însă, au
47 prin Călin. Apoi, din

reduce handicapul în 
1 minut Cazacu stabi- 

Mcciul a fost 
Echipa din Oțelul 

obține un meci egal; a avut trei 
in prima repriză și una după pauză).

REZULTATE SCONTATE

rest, rezultate așteptate. Dinamo

DOUA SURPRIZE...

..s-au înregistrat la Craiova și Oțelul Roșu, 
le Drubcta Tr. Severin și respectiv Metalul 
goviște au obținut victorii frumoase (cu 2-1
5-3). La Craiova jocul a fost dinamic. Dru- 

a a deschis scorul în min. 5 prin Ahmet,
Știința a preluat inițiativa, dominînd toată 

ina repriză și egalînd in min. 41 prin Onea. 
)ă pauză, oaspeții au dominat, 
toria însă abia în min. 81, prin

de Glămeanu. S-au remarcat :

SERIA A lll-a:

a redevenit palpitantă. Recolta are de 
apărat un avantaj de un singur punct. 
VICTORII LA SCOR, DAR MUNCITE

In seria a IlI-a, echipele n-au dez
mințit tradiția nici de această dată. 
Ele au luptat pît.'ă la epuizare pentru 
victorie, chiar și atunci cînd au fost 
conduse. Așa s-a înttmplat la Hune
doara, unde Rapid Cluj, deși a pier
dut, nu a slăbit ritmul pînă la fluierul 
final: al arbitrului. Jocul Corvinul — 
Rapid, în ciuda luptei.—. putem spune 
acerbe — n-a depășit niciodată limitele 
sportivității.. Autorii celor 3 goluri ale; 
echipei din Hunedoara : Radu Tudor, 
Oprea și Zapis.

_ La Oradea echipa locală a obținut 
victoria după un meci foarte disputat, 
care însă — după cum ne relatează 
corespondenții noștri M. Ro.xin și Z. 
Singer _—_ a depășit uneori limitele 
sportivității. Primul gol a fost obți
nut de Recolta Cărei prin Kuki (min. 
29) iar localnicii au egalat prin Bluj- 
dea (min. 40). In repriza a Il-a, e- 
chipa din Cărei a jucat dur și jucătorii 
au protestat dese ori la deciziile arbi
trului. In această parte a partidei 
C.S.O. a mai marcat trei goluri prin 
Blujdea (min. 47), Dulgherii (min. 
54) și Tomeș (min. 78).
AU DOMINAT CLAR, DAR AU CIȘTI- 

GAT GREU
In meciul AMEFA Arad —- Chimia 

Făgăraș (2—1), localnicii au fost net 
superiori. Ei au dominat chiar de la 
începutul partidei, dar primul gol a 
fost obținut de oaspeți (Năftănăilă 
min. 53). Golul egalizator a fost mar
cat de Jerger (min. 55) iar golul vic
toriei de Mîțaru (min. 70).

MECIUL OCAZIILOR RATATE
Raportul de camere în meciul 

O. S. M. Baia Mare — C. S. A. Si
biu a fost de 8—1 (5—0) îri, favoa
rea localnicilor iar scorul partidei de 
1—1 (1—1). In această întîlnire gaz- 
deife, imprecise în fața porții, au ratat 
foarte multe ocazii. C.S.M. a dominat 
majoritatea timpului dar steril. Autorii 
golurilor: Vlad 
(min. 35). De 
N. Bartha (Tg. 
în min. 37 un 
I (Baia Mare) 
pe Baboe. Același Gergely în min. 65 
l-a faultat grosolan pe Renye.

REZULTATE ECHITABILE
La Mediaș, partida dintre Gaz Me

tan și 6. S. Tg. Mureș (-3—2) a co
respuns numai în parte. In lupta pen
tru puncte echipele au neglijat cali
tatea jocului.

Echipa din Cîmpia Turzii în meciul 
cu Tractorul Orașul Stalin (1 — 1) a 
jucat sub posibilitățile ei. După des
fășurarea jocului, Tractorul putea să 
ciștige acest meci în deplasare. Jucă
torii dir Orașul Stalin au jucat cu 
mai multă convingere, dar au fost de
ficitari în trasul la poartă. Au mar
cat : Drăghici (min. 7) pentru 
tria Șîrmii și Binder (min. 68) 
Tractorul.

In partida de la Cluj dintre 
Cluj și C.F.R. Arad (1-0),

I (min. 25) și Pe tea 
remarcat că arbitrul 
Mureș) rm a acordat 
penaliti, cîr/d Gergely 
l-a faultat în careu

Indus- 
pentru

C.F.R. 
soarta 

meciului a fost decisă de o lovitură 
de la 11 m. După ce în mir'. 43 Ba- 
luț a ratat un penalti acordat pentru 
un henț în careu, în min. 87 Oprea 
a transformat penaltiul acordat tot 
pentru un henț...

Jucătorii și echipa săptămînii
Și în etapa de duminică a categoriei A s-au evidențiat o serie de 

jucători, ceea ce acum, în preajma jocului cu Bulgaria, nu poate fi decît 
îmbucurător. In baza unor calificative acordate împreună cu o serie de 
antrenori în special de la echipele respective, am ajuns la următoarele 
clasamente de jucători :

Cu nota „foarte bine":
Portari: Moguț (Știința); fundași dreapta: —; stoperi: Zaharia (St. 

roșu), Ivănescu (C.C.A.), fundași stingă: Macri (Rapid), Zavoda I 
(C.C.A.); halfi dreapta: Fronea (Petrolul), Vătafu (Dinamo Bacău); 
halfi stingă: Szigeti (St. roșu), Bone (C.C.A.), Petrescu (Progresul); 
extreme dreapta: V. Angliei (Dinamo București), Hașoti (St. roșu); interi 
dreapta: D. Munteanu (Petrolul), Fusulan (St. roșu), Ozon’ (Rapid); 
centru înaintași: Dinulescu (Progresul); interi stingă: Meszares II (St*, 
roșu), Mafteuță (Progresul); extreme stingă: Crăiniceanu (Minerul).

Cu nota „bine":
Portari: Uțu (Dinamo Buc.), Sfetcu (Petrolul); fundași dreapta: Ne- 

delcu (Progresul), Zbîrcea (St. roșu), Zavoda II (C.C.A.); stoperi: Că-, 
linoiu (Dinamo Buc.), Caricaș (Progresul); fundași stingă: Neacșu (Pe
trolul), Soare (Progresul), Izghireanu (U.T.A.); halfi dreapta: AL Vasiie 
(Dinamo Buc.), Popescu (Rapid), Jenei (C.C.A.); halfi stingă: Mihaly 
(Minerul), Seres (U.T.A.); extreme dreapta:—; interi dreapta: Constan
tin (C.C.A.); centru înaintași: Ciurdărescu (Jiul), Dridea (Petrolul), Ene 
II (Rapid); interi stînga: Pereț (Minerul), Georgescu (Rapid); extreme 
stingă: Tătarii (C.C.A.), Publik (Dinamo Bacău), Nertea (Jiul).

ECHIPA SAPTAM1NII: Moguț-Nedelcu, Zaharia, Macri-Fronea, Szigeti- 
Hașoti, D. Munteanu, Dinulescu, Meszaros II, Crăiniceanu.

Antrenorii comentează...
Baratki (Dinamo București) : ..Puteam 

. ’ . , cînd înain-
au ratat cîteva situații bune. Rezul- 
însă, este echitabil. Echipa noastră 
revenire, dar mai avem de lucrat

• I.
cîștiga la începutul priuki reprize, 
tașii noștri 
tatul final 
se află in 
cu ea".

• S. Pioeșteanu (Steagul roșu) : ..Meci bun 
rezultat just. Mi-a fort “ 
va resimți emoția pe 
ori joaca la București, 
portarea ei".

teamă că echipa noasti 
care o trăiește de cite
Sini mulțumit

• Dr. Mircea Luca (consilier tehnic
ța) : ,.Echipa trece prin momente de

de com-

la Știin- 
oboseală.

Aceasta s-a văzut în ultimele mv.ckrî, da 
ales duminică. A jucat intr-adevăr slab, 
plăcut jocul Progresului. Bucureștenii au

Etapa a 8-a, în

cat marcajul strict în apărare, iar contraatacu
rile lor au fost foarte periculoase. Oaspeții mai 
puteau înscrie 2 sau 3 goluri".

• A. Botescu (Progresul): ..jucătorii noștri 
sînt în progres și dovedesc mai multă maturi
tate. Duminică ei au jucat bine, respectind indi
cațiile date înainte de meci. Știința a avut o 
inexplicabilă cădere in repriza secundă. Singurul 
jucător care a corespuns a fost portarul Mo
guț. Uneori a avut sclipiri Mureșan".

• V. Lazăr (Minerul) : ,,Am meritat victoria, 
fiind mult mai buni. Puteam cîștiga la un scor 
mai mare, dar înaintașii au ratat".

0) Ad. Pal (Minerul) : ,,Farul a jucat slab, 
fiind depășită cu regularitate de jucătorii noștri".

> 1. Lengheriu (Farul) : ..Minerul a 
victoria. Echipa noastră, 
suspendat pe două etape) și 
ne recunoscut".

fără Ciosescu 
Niculescu, a

mei t 
(n r. 

fost do

< I. Dană (Petrolul) : 
pe deplin victoria. A jucat 
o mare voință".

© C. Braun (U.T.A.) : 
ermetic și din greșelile noastre a marcat două 
goluri. A încercat și a reușit să mențină avan
tajul luat, pînă la sfîrșit. Noi am jucat cu 
Goman bolnav. Din păcate nu avem portar de 
reaervă .

(Urmare din pag. 1) 
tențialul real al acestor doua formații 
biicurcștene și anunță finalul (mult 
așteptat de numeroșii suporteri ai celor 
două echipe) perioadei slabe prin care 
au trecut. Pentru amatorii dc specta
cole fotbalistice de calitate, revirimen
tul acestor echipe este îmbucurător, 
mai ales că el se produce tocmai îna
intea ultimului din „cuplajele inter- 
bucureștenc" din prima parte a cam
pionatului.

Cît despre cele trei penalty-uri ne
fructificate este surprinzător mai ales 
faptul că ele au fost ratate dc jucă
tori cu multă experiență, ca de exem-.l 
piu, Petschovschi și Constantin. Ra- 4 
tarea penalty-urilor respective n-o pu-Ț 
tem pune pe seama unor deficiențe 4 
tehnice, ci pe seama nervozității, a * 
lipsei de concentrare.

Nu putem încheia scurtele noastre 4 
comentarii asupra etapei a 8-a, iară î 
a sublinia — cu satisfacț.e — atmo- 4

meritat,,Petrolul a 
mai organizai și cu

cîteva puncte...
sfera de sportivitate în care s-au des
fășurat cele sase jocuri, comportarea 
disciplinată a jucătorilor. Este o 
notă bună atît pentru fotbaliști și 
conducerile cluburilor sau secțiilor 
respective, cît și pentru arbitri, care 
au contribuit în bună măsură și cl la 
buna desfășurare a partidelor.

Macri:
scot capul afară //'

(Desen dc Stoenescu)

Noul antrenor

Unii spectatori 
jocului de fotbal 
ciziilc aplicate de

care nu cunosc regulamentul 
protestează sau huiduiesc de- 
arbitru pe teren I

îmi mai dă mina să..

Din albumul caricaturiștilor

mai iute ?— Ridic ă-te, Mitică ! lluiduiește și tu! Nu vezi că ar-

Pitești, 
pe te
tei a

In ,
Flacăra Moreni și Pompierul au cîștigat 
ren propriu. " 
fost victoria la scor a dinamovișlilor, mai pre
cis noul eșec al echipei din Reșița și încă' la 
o diferență de cinci gelnri (5-0). Dinamo însă, 
a fost în vervă de joc și a marcat prin Lovin 
(min. 26, 67), Bărbii (min. 
(min. 50). C.S.M. Reșița a 
in care se află.

Flacăra Moreni a făcut un joc frumos 
ma repriză cînd a și marcat golurile 
(prin Brîndușcscu în min. 15 și Pană 
21). După pauză, mulțumite de rezultat, gazdele-” 
au slăbit alura. Metalul Titanii a făcut joc de" - 
apărare, aplicind „tactica la ofsaid". Atacul a”’ 
fost deficitar. De la Flacăra s-au impus ju
niorii Șerbănescu și Brîndușoscu.

In sfîrșit, Pompierul a cîștigat mai ușor de
cît arată scorul de 2-1, stabilii prin golurile 
marcate de Staudt T' . ’ ’ ‘
Toacă pentru Carpați Sinaia. Linia 
a ratat numeroase ocazii. Carpați 
modest.

Ceea ce a surprins într-un

33, 
confirmai

85) și Radu < h 
declinul <,

* ft 
în pri- « ► 

victoriei < ► 
în min. * *

(2) pentru bucureșteni și 2. 
de atac însă, <. 
s-a comportat - -

asigurîndu-și
punctul mar-
Roșu, Lcpă-

Regrupare în plutonul fruntaș 
Recolta a pierdut din avans

In seria a lll-a, liderul — Recolta 
irei — a pierdut la Oradea meciul

C.S.O. și odată cu el și două punc-
din avansul de trei pe care și-l 

ease cu o duminică înainte. Cum

principalii săi urmăritori,
AMEFA, au cîștigat duminică, pluto
nul s-a regrupat, la el
și C.S. Oradea. In felul acesta, lupta

Corvinul și 4-
-I - - . .
-•bitrul a dictat lovitura liberă pe nedrept? 

adăugîndu-se ■ - — Ba e drept / Citește regulamentul!
(Desen de Qrad)

Așa! Și care din voi alearga 
Eul... 11 sec. pe sută!

— Bravo 1 la dă fuga și adu-mit niște... țigări / 
(Desen de Clenciu)
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Au început campionatele republicane 
la handbal în „7“

• Faza regională între 1 noiembrie ți 15 ianuarie • Finalele în februa
rie la București

• DINAMO BUC., CAMPION VIRTUAL ® PROMOVARE FORfATA
• UN TOC CU MULTE GOLURI, DAR PREA MULTE FAULTURI.

O dată cu disputarea restanței Vic
toria Jimbolia — Chimia Făgăraș, 
turul campionatului republican al cate
goriei A la handbal în li a luat sfîr- 
șit. Cu toate acestea, atât sportivii cît 
și... spectatorii sînt departe de a lua 
^.vacanță".

Ca in fiecare an, „ștafeta" este 
preluată de dinamicul și spectaculo
sul „frate mai mic" — handbalul în 
7. De altfel, campionatele republicane 
la acest sport au și început. In pre
zent, în întreaga țară se desfășoară 
prima etapă a acestor întreceri — 
faza orășenească.

In Capitală, întrecerile acestei pri
me faze au și ajuns intr-un stadiu 
final. Politehnica, I.T.B., Clubul spor
tiv școlar, Titanii, LInirea, Spartac — 
la băieți — șl Constructorul, Confec
ția, I.T.B. și V-stitorul — la fete —, 
clasate pe primele două locuri în seri
ile respective, își dispi.iă în prezent

Meci restantă iu campionate! 
masculin de handbal: 

Victoria Jimbolia—Chimia Făgăraș 
12-13

Ieri s-a disputat la Jimbolia ultimul 
joc din cadrul turului campionatului 
masculin de handbal de categoria A. 
Este vorba de meciul restanță dintre 
echipele Victoria Jimbolia și Chimia 
Făgăraș. Intîlnirea a prilejuit o partidă 
viu disputată, în care scorul s-a men
ținut strîns tot timpul. Victoria a reve
nit pe merit echipei Chimia Făgăraș, 
datorită jocului bun în înaintare și pre
cizie în lovituri la poartă. Scorul fi
nal: 13—12. 

întîietatea în cadrul unor turnee de 
baraj. Primele două clasate în aceste 
turnee se vor califica mai departe în 
faza regională unde se vor alătura 
și echipele reprezentante ale cluburi
lor și asociațiilor care au lua't parte 
la campionatele republicane de hand
bal în 11. Pînă la 25 octombrie vor 
fi desemnate și în țară câștigătoarele 
acestei prime etape

Datele începerii fazei regionale sînt 
2 noiembrie pentru echipele mascu
line și 8 noiembrie pentru echipele 
feminine. Faza regională va lua sfîrșit 
Ia mijlocul lunii ianuarie a anului 
viitor. Finalele vor avea loc, ca și 
anul trecut, în luna februarie la 
București.

Un aspect din meciul Știința București—Industria lunii Timișoara, dis
putat duminică la Ștrandul Tineretului. (Foto : T. Roibu)

CULESE DINTR-O ETAPĂ

Duminică, apariția jucătorilor de 
polo în piscinele descoperite din Bucu
rești și Tg. Mureș n-a mai însemnat 
una act de curaj ; un soare primăvă
ratec, ale cărui raze au încălzit ca la 
început de sezon, au creat condiții 
optime și un cadru plăcut jocurilor 
programate în etapa a Xll-a a campio
natului categoriei A.

Dar întrecerea celor mai valoroase 
formații de polo se apropie de sfîrșit 
și cele două etape, care au mai ră
mas de disputat, nu vor mai putea 
aduce modificări esențiale în clasa
ment. De pildă, rezultatul de la Tg. 
Mureș (C. S. Tg. Mureș — Dinamo 
Buc. 2—5) a transformat un 
lider (Dinamo Buc..) în cam
pion virtual. Frumoasa performan
ță realizată de dinamoviști, aceea de 
a se vedea pentru a treia oară con

secutiv în fruntea celor mai bune for
mații din țară, tiu va face loc — ne-ar 
place să credem — îngimfârii și astfel 
meciul lor cu C.C.A.,programat în ul
tima etapă, își va păstra atributul de 
derbi.

at
Este cunoscută și echipa care retro

gradează. Duminică dimineața, for
mația Industria Lînii din Timișoara 
și-a consumat și ultimele șanse... teo
retice (pe cele practice le pierduse de 
mult) cedind la scor (2—7) în în- 
tîlnirea ' cu formația studenților din 
București. Numărul juniorilor încer
cați duminică de timișoreni, a crescut 
la 6, din totalul de 7 jucători cit nu
mără o echipă de polo. Dat fiind vorba 
de o acțiune masivă de întinerire a 
unei formații, faptul — luat izolat — 
nu poate decit bucura. Nu putem fi, 
însă, de acord cu aceste „prefaceri" 
în plin campionat. Antrenorul echipei 
textiliste (Ad. Stănescu) a încercat 
pe toată durata competiției tot felul 
de formule. S-a lipsit mai îiitîi de... 
propriul său aport; a continuat, apoi, 
introducînd în formație un junior (pe 
Reiter) ca, treptat, sa înlocuiască o 
echipă întreagă. Apreciem că s-a să
rit peste cal. O competiție de impor
tanța campionatului repub'ican are ne
voie, pentru deplina ei reușită, și de 
im anumit respect al participanților. 
Anul acesta. Industria Lînii din Ti
mișoara i l-a refuzat, și atitudinea 
conducătorilor s-a reflectat, bineînțe
les, și în rezultatele obținute: nici o 
victorie, nici măcar un singur punct 
acumulat. Acum, formația timișoreană 
părăsește pentru încă un an (cel pu
țin) prima categorie a țării. Cînd va

„Cupa de toamnă'4

• • O

reveni (și noi o dorim pe cît de ■ 
rînd), lotul prezentat va trebui să 
remarce în primul rînd prin... stab 
fate. Căci experiențele, de acest ț 
sînt indicate numai în perioada p 
competițională.

★

Așa cum remarcam și în cron 
noastră de ieri, meciul C.C.A.—C 
Oradea a pasionat pe numeroșii sp 
tatori prezetiți m tribuna Strandi 
Tineretului. In special numărul ni 
de goluri (15 în total) a făcut con 
rență... soarelui, încălzind, rînd 
rînd, pe suporterii celor două ech 
combatante. Au fost multe goluri, i 
și multe (chiar prea multe) faulti 
Și încă din. cele mai grave. Novac : 
Grințescu, Blajec sau Oanță (ca 
cităm doar pe cei mai „zeloși") 
utilizat „abstossul" (împinsul) cu 
ninătate. înșelînd... buna credință 
arbitrului C. Vasiliu. Intr-adevăr, s 
tem convinși, conducătorul jocului 
fost atent sau mai bine zis n-a s< 
sat acest gen de faulturi, ceea ce 
făcut pe jucători să persevereze... F 
tul că C. Vasiliu arbitrează prea 
ar fi o scuză cu totul întemeiată, 
care colegiul central al arbitrilor 
trebui să ia notă, iar jucătorii să 
profite.

Iată clasamentul categoriei A. î 
intea ultimelor două etape :
1. Dinamo Buc. 10 9 0 1 85:21
2. C.S. Oradea 117 1 3 57:38
3. C.C.A. 10 7 0 3 60:32
4. C.S. Tg. Mureș 11 4 1 6 38:56
5. Știința Cluj 9 4 0 5 33:32
6. Știința Buc. 10 3 0 7 23:52
7. Ind. Linii Timiș. 9 0 0 9 11:76

G. NICOLAESCl

Cei mai buni jucători din țară

PE MARGINEA ULTIMELOR ÎNTÎLNIRI
în Li trecere

• COMPLETĂRI LA CRONICILE INTILNIRILOR DE CATEGORIE Â
• DE CE NU SE RESPECTA ORELE DE PROGRAM ?... • REZULTATE

DIN CATEGORIA B

• Am arătat în cronica noastră dc 
ieri, cît de greu a obținut Construc
torul București victoria în meciul cu 
C.S.M.S. lași (3—0)- N-am arătat însă 
altceva: că în sînul acestei echipe 
s-a întronat, în ultima vreme, un spi
rit de indisciplină. Duminică, de pil
dă, Luscal a părăsit terenul în urma 
untii schimb de cuvinte cts antrenorul 
Cornel Munteanii, Posmoșanu și Sava 
au vociferat deseori pe teren. Ceva 
mai mult, în acest meci Constructorul 
n-a putut alinia inițial decît ...12 ju
cători. Restul? ResUd n-aveau coti
zația U.C.F.S. plătită la zi 1 Ce face 
conducerea secției de rtigbi? Cum își 
explică ea comportarea lamentabilă din 
ultima vreme a acestei echipe? De 
asemenea, conducerea clubului Con-' 
structorul, n-are nimic de zis?...

Așa cum anticipasem, C.C.A. a avut 
în Știința Timișoara un adversar care 
a luptat cu multă dîrzenie pentru un 
rezu'tat cît mai strîns. In repriza se
cundă mai ales, C.C.A. a fost egalată 
în jocul de cînip. Militarii ș: .ui asi
gurat victoria practicînd un joc bun, 
în care Penciu — deseori intercalat 
pe treisferturi — a făcut din nou o 
partidă remarcabilă. Victoria echipei 
” " a fost realizată de Cojocarii 

încercări) și Căpușan (încer-

chidere s-au desfășurat o întrecere 
ue rtigbi juniori și o alta de fotbal 
din campionatul orășenesc... O moti
vare complet nefondată, care nu justi
fică cu nimic această lipsă. Organiza
torii au obligația de a respecta pro
gramările meciurilor de categorie A, 
evitînd situații ca aceea de duminică 
în care, Știința era 
trenul cu care urma 
la Cluj... (T. ST.)

După primele trei 
rulin', clasamentul 
următoarea înfățișare :

1. C.F.R. Grivița Roșie
2. Dinamo
3. C.C.A.
4. Constructorul București
5. Progresul
6. Știința Cluj
7. C.S.M.S. Iași
8. Știința Timișoara
9. Ccjstructorul Birlad

10. Metalul M.I.G.
• Duminică în categoria B, capul 

de afiș l-a constituit partida dintre 
Rapid București și Dinamo Miliție.

gata să piardă 
să se reîntoarcă

etape ale retu- 
categoriei A are

12 
12 
12
12
11
12
12
12
112
11

150: 39 34
168: 43 32
159: 39 31
81: 56 30

102 : 55 25 
52:168 19 
34: 87 18

A5: 80 17 
49:162 17 
25:136 13

joc 
care 

a reușit să mențină o legătură per
fectă între cele două compartimente. 
Remarcăm, în mod deosebit jocul 
frumos prestat de rapidistul Dumitru 
Marinescu. Partida a luat sfîrșit cu 
sicorul de 17-5 (3-0) în favoarea Ra
pidului (N.B.).

Iată și alte rezultate din cate
goria B : Farul Constanța—Știința 
București 6—8 (0—8); Petrolul Plo- 
ești—C.F.R. Buzău 37—3 (6—0); Zim
brul Tecuci—Progresul Galați 15—0 
(3—0); Petrolul Pitești—Sirena Bucu
rești 0—6 (0—3); Știința Petroșani— 
Corvinul Hunedoara 6—0 (neprezen- 
tare): C.S.A. Sibiu—C.F.R. Cluj 12—3 
(6—3); Meteorul—Arhitectura II—9 
(3—3) ; Cetatea Bucur—C.S.A. Plo- 
ești 11—3 (0—3).

In cursul acestei săptămîni se vor 
disputa două jocuri restanță. Astfel, 
la Mizil, C.F.R. Buzău va întîlni as
tăzi pe Știința Galați (terenul din 
Buzău este suspendat pe două etape), 
iar mîine, Știința București va întîlni 
Arhitectura pe stadionul Tineretului 
IV, ora 15.

Ambele formații au practicat un 
frumos și în special Rapidul,

centrului de antrena- 
din Capitală găzduiesc

Terenurile 
ment Nr. 2 _ _
în aceste zile o interesantă competi
ție de tenis — „Cupa de toamnă" ■— 
Remarcabilă e performanța lui St. 
Georgescu, care a dispus pe rînd de 
Marin Viziru (6-4, 6-3) și C. Năs- 
tase (6-1, 7-5), calificîndu-se între 
■primii patru. Serester l-a întrecut pe 
T. Bădin cu 6-2, 6-4, fiind însă apoi 
eliminat de Bosch cu 7-5, 6-2. Gh. 
Viziru a trebuit să se întrebuințeze 
serios în fața lui Slapciu (8-6, 6-4), 
care eliminase pe Cobzuc (6-1, 3-6, 
9-7). Ion Țiriac l-a învins cu
6- 1, 6-0 pe Cristea, după ce aoesta 
întrecuse cu 6-1, 6-3 pe Dancea. Cei 
patru jucători calificați din sferturi 
de finală (Georgescu, Țiriac, Bosch, 
Viziru) se întrec acum în cadrul unui 
turneu pentru locurile 1—4. Cei eli
minați joacă pentru locurile 5—8.

In competiția feminină Mina Ilina 
a întrecut-o pe Eleonora Roșianu cu
7- 5, 2-6, 6-3. Iată rezultatele sfertu
rilor de finală : Ponova—Verone 6-0, 
6-0; Brenner—Horșa 6-3, 6-2; Na
mian—Mina Ilina 6-0, 3-6, 7-5; Stăn- 
cescu—Pustai 6-2, 6-1- Ieri după-
amiază s-au jucat două întîlniri din 
turneul primelor patru. Irina Ponova 
a început foarte bine meciul cu Her-

mina Brenner, a atacat cu lovi 
puternice, conducînd cu 5-2 și 
holuri repetate. In fața jocului 
ce în ce mai bun al adversarei i 
ea a fost egalată pierzînd setul 
6-8. Meciul s-a întrerupt in setu 
la soorul de 5-4 pentru Brenner, 
partida Julieta Namian—Eva St 
cescu, la căderea întunericului 
rul era de 6-3, 2-3, pentru Nan 
Intîlnirile acestea continuă azi d 
neață. In turneul pentru locurile 
Mina Ilina—Pustai 6-2, 6-2; Veroi 
llorșa 6-2, 5-3 într.

întrecerile continuă azi și 
de la orele 8,30 și 14,30.

★
Pe terenurile Știința s-a disp 

meciul dintre selecționatele de 
niori și copii ale orașelor Bucii 
și Pitești, competiție dotată cu 
7 Noiembrie". Tinerii jucători I: 
reșteni terminat învingători

încep disputele Cupi 
„Construim pentru pact

C.C.A. 
(două 
care). Pe drumul îndeplinirii normelor olimpice

formație improvizată (au lipsitCu o f
cîțiv.a oameni de bază Balcan, Me- 
linte, l’.iiu. Călin) Constructorul Bîr- 
lad n-a putut rezista presiunii exerci
tate în tot timpul jocului de rugbiștii 
de la Progresul București, care au 
avut în Chiriac și Dobre doi coordo
natori excelenți.

• Meciul C.F.R. Grtvița Roșie—Ști
ința Cluj, programat duminică la ora 
11 pe stadionul din Parcul Copilului 
a început cu o întîrziere de 45 minu
te!? Organizatorii, căutînd să moti
veze această nerespectare a orei de 
programare, ne-au arătat că în des-

La sfîrșitui săptăminii trecute am 
asistat, la Oradea, la una din cele mai 
importante competiții dc haltere a anu
lui: campionatul republican pe echipe.

Aspectele acestei frumoase întreceri 
au fost foarte variate, dar socotind ne
cesar să ne ocupăm de unul singur, 
de altfel cel mai important: cum au 
progresat halterofilii noștri fruntași în 
ultima vreme, dacă au reușit sau nu 
în ultimele luni să obțină normele olim
pice.

lrti nume și tot atîtca recorduri sînl 
de reținut după întrecerea de la Ora
dea: Lazăr Baroga (C.C.A.), Tiberiu 
Roman (C.C.A.) și Ion Panaii (Victo
ria).

Lazăr Baroga este în plină ascen
siune și are toate posibilitățile să rea
lizeze performanțe din ce în ce mai 
bune la categoria semigrea. Norma o- 
limpica intermediară (pentru anul 
1959) la categoria semigrea este de

412,5 kg, adică exact atît cît a reali
zat sportivul militar la Oradea. Dacă 
Baroga se va antrena cu aceeași con
știinciozitate ca și pînă acum, sîntem 
convinși că ci va obține pînă la Jocu
rile Olimpice de la Roma norma fi
xată: 430 kg. Să nu uităm că din apri
lie și pînă acum Baroga și-a îmbună
tățit performanțele cu nu mai puțin 
dc 32 kg! (380 kg la meciul Bucureșfi- 
istanbul, 400 kg la campionatele repu
blicane individuale, 405 kg. la cam
pionatele mondiale și 412,5 kg. acum 
la Oradea).

Frumoasă este evoluția performanțe
lor realizate de Tiberiu Roman (cât 
semi mijlocie). El a depășit sîmbătă la 
Oradea norma olimpică intermediară 
(365 kg.) cu 2,5 kg. Din luna mai și 
pină acum, Roman a corectat recordul 
republican cu 10 kg. (de la 357.5 la 
367,5) și credem că atunci cînd va fi 
Qouiplet restabilit el va obține ușor

norma olimpică fixată la 380 kg.
Ion Panait a depășit și el cu 10 kg 

recordul țării din luna mai și pînă 
acum. Datorită calităților sale, printr-o 
muncă asiduă, poate ajunge de la 
287,5 kg (actualul record) la 292,5 kg. 
(norma intermediară) și la 305 kg, 
norma olimpică prevăzută pentru anul 
viitor, la categoria sa (cea mai ușoară).

Halterofilii noștri fruntași — citați 
mai sus — sînt pe drumul cel bun. 
Comportarea meritorie și progresul a- 
ccstora, dovedit de altfel și la campio
natele mondiale, ne dau speranțe că ei 
vor obține normele stabilite și că ne 
vor reprezenta cu cinste la Olimpiada 
din anul viitor. Am vrea însă ca ob
ținerea normelor olimpice să fie un 
stimulent permanent și în activitatea 
altor halterofili fruntași. Ne referim în 
special la Silviu Cazan și Ion Birăii. 
In această muncă le dorini tuturor de
plin succeslt , L O,,

Jucătorii și jucătoarele de teni 
masă din Capitală — cu excepții 
lor de categori» I și maeștri ai ; 
tului — vor participa în zilele u 
tixire la o interesantă com>petiți 
echipe reprezentative de asociat, 
cluburi. Este vorba de întrecerile 
tate cu cupa „Construim pentru ț 
oferită de organizatori, asociația 
tivă Proiectantul. Formațiile vor 
cătuite din patru jucători și dou. 
cătoare, sistemul de desfășurare 
eliminatoriu. Se vor disputa cu 
nouă partide (șase de simplu și 
de dublu), cîștigătoare a unei 
niri fiind echipa care cucerește 
victorii. Un meci individual din 
drul unei întîlniri interechipe va 
loc după formula ..cel mai bun 
trei seturi". O asociație sau un 
poate lua parte ctt mai multe ec

Întrecerile acestui concurs se 
desfășura între 20 șt 30 octombr 
sala de sport Proiectantul din 
Victoriei nr. 89, etajul I. Este d< 
rit ca această frumoasă inițiati 
asociației Proiectantul să cons 
un îndemn și pentru alte asocia 
cluburi la organizarea unor a< 

' asemănătoare^
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Rezultate de valoare M campionatele juniorilor

n a treia zi a campionatelor republi- 
ie de juniori s-an înregistrat și re
iatele cele mai valoroase. In frum- 
acestora se situează performanțele 

louă dintre junioarele noastre, care 
iu cucerit în acest an locul printre 
» mai bune atlete ale tării: Rodica 
oneanu și Olimpia Cataramă, 
îumit.iică, Rodica Voroneanu a tre

cu. mtti/fă siguranță ștacheta ridi- 
ă la l,ft) ni, după care a încercat 
1,65 m — nou record de junioare 
normă preolimpică. Tentativa n-a 
șit, dar comportarea elevei din Ro
ti (în vîrstă de numai 16 ani) a 
firmat întru totul acel 1,63 m rea- 
it cu cîteva zile în urmă la Bicaz. 
Olimpia Cataramă, campioana de 
ioare a probei de aruncarea disett- 

nu avea nici un fel de emoții în 
a ce privește victoria la aceste catn- 
i-ate. Ambiția ei a fost de a obține 
rezultat cît mai bun, lucru care 
și întîmplat: cu 46,75 m, Cataramă 
apropiat la 24 cm de recordul de 

ioare al țării, pe care-1 deține. A 
a performanță a zilei aii reușit-o 
itorii cit prăjina. Ca la toate coc
surile din acest an, câștigătorul 
a să fie decis de duelul dintre Petre 
afei și Afaoasie Savin . La 3,40- 
1-3,60-3,70 m, ambii au trecut din 
na săritură. La 3,82 m Savin a 
șit la a doua îtcercare, în schimb 
afei a doborit de trei ori. Ca și la 
îpionateâe școlare, victoria a revenit 
Savin. Ștacheta a fost apoi înăl- 

i la 3,96 m. Savin, rămas singur în 
eeere, încearcă dar fără rezultat, 
afei cere și el permisiunea să sară 
ie înțeles ît; afară de concurs) și, 
: surprinderea generală, trece din 
na încercare la 3,96 m ! Păcat că 
st excelent rezultat n-a fost obfinut 
'incurs, pentru a putea fi omologat 

>rd de juriori al țării.
na acum rezultatele înregistrate în 
ma zi :
NI0ARE CAT. I. Pentatlon : 1. A. Einsio- 

(C.F.B. Tim.) 3578 p ; 2. Olga Borangic
Tim.) 3413 p ; 3. V. Pazmani (S.S.E. Or.) 
p; 4. Utte Popescu—Olerth (Gaz met. Med) 
p; disc: 1. 0. Cataramă (C. Lung) 46,75 m;

inca Gurău (Pr. Buc.) 37,96 m ; 3. Ildiko 
i (S.S.E.Or.) 36,15 m ; 400 m : 1. W. Kli- 
(Din. 0. St.) 60,7; 2. II. Gergely (Rapid 

60,7 ; 3. Maria Herlea (Corv. Huned.) 61,8; 
a g .- 1. Karin Icnescu — Artz (Pr. Buc.) 
; 2. A. Einsiedler 12,8; 3. N. Jurâscu (C-ța) 

ilORI CAT. I, piSiină : 1. Al. Savin
S. Buc.) 3,82 m: 2. P. Astafei (C.S.S. Buc.) 

m; 3. I. Fachelman (St. Tim) 3,60 m;

4. St. Popa (Iași) 3,40 m; 5. 0. Oprescu 
(S.S.E. C-ța) 3.40 m; 6. P. Cscrdas (S.S.E. Or.) 
3,40 m; 3000 m: 1. I. Biro (S.S.E. Or.) 9:23,6;
2. M. Nichita (Din. 0. St.) 9:39,0; 3. Lică
Pompiliu (Brăila) 9:39,2; 4. A. Păcuraru (C.S.S.
Buc.) 9:44,4; 5. V. Stoica (I.M.S. Roman) 9:45,4; 
suliță : 1. C. Brașovan (Pr. Tim.) 54,98 m; 2.
N. Crăciunescu (Constr. Buc.) 54,97 m; 3. N.
Macovei (S.S.E. Or.) 53,99 m; 200 m g : 1. I.

1:23,0; 4. M. Iamandi (C.S.S. Bnc.) 1:23,4;
lungime : 1. V. Ciulinaru (C.S.S. Buc.) 5,06 m; 
2. El. Vîrlan (C.S.S. Buc.) 5,05 m; 3. Sm. Poe- 
năreanu (Pr. Buc.) 5,03 m; suliță : 1. R. " 
m (Banatul) 31,13 m; 2. Valerica Melinte 
sp. U.C.F.S. Or. St.) 28,62 m: înălțime : 
dica Voroneanu (I.M.S. Roman) 1,60 m ; 2. 
haela Popescu (C.S.S. Buc.) 1,46 m; 3. El.
lan (C.S.S. Buc.) 1,46 m; 4x100 m : 1. C.S.S.

Bu- 
(Sc. 
Ro- 
Mi- 
Vir-

Aspect din finala cursei de 80 m garduri junioare, cai. 1, cîștigaiă de 
reprezentanta clubului Progresul, Rarin Artz-Ionescu.

Buc. (Popescu, Msculcscu, Virlan, 
52,9 sec.; 2. reg. Stalin 53,3; 3. : 
4. Progr. Buc. 53,8; " 
Harghita 54, t.

JUNIORI CAT. 
nișteanu (Giurgiu) 
ghita) 13,72 m; 
13,39 m; 80 m : 
9;.4; .2. 
Fischman (Șc. sp. 
1. Jenger I. (C.F.R.

Ferenczi (C.S.O.) 26,5; 2. M. Axente (Din. Buc.) 
26,9; 3. S. Todea (Corv. Huned.) 27,4; 4. M. 
Boureanu (Din. Buc.), 28,1: 5. N. Stănescu (S.S.E. 
Pi.) 28,4; ciocan : 1. A. Karoly (St. CI.) 47,50 
m; 2. L. Karciș (S.S.E. Or.) 46,74 m; 3, R, 
Vlaicu (S.S.E. Med.) 46,36 m; triplu : 1. Ni-
culae lenei (Spart. Buc.) 14,24 m; 2. I. Delctrv 
(Banatul) 13,61 m; 3. H. Heller (Sc. sp. U.C.F.S. 
Or. St.) 13,35 m; 4. R. Lăcăiușu (Awintnl Tg. 
Ocna) 13,29 m; 4x100 m : t. 
Ciocanu, Diaconu, Simion) 44,2; 
45,9; 3. C.S.S. Bnc. 46,2: 4. _ 
5.-6. Oradea și Ploești 46,7 sec.

JUNIOARE CAT. A U-a, 500 m : 
povici (I.M.S. Roman) 1:21,0; 2. 
(S.S.E. Pi.) 1:22,4;

1. Dinamo (Axente,
2. S.S.E. Reșița 

reg. Stalin 46,6;

Meculcscu, , Ciulinaru) 
, , Roman 53,5;

5. reg. Ploești 53,9; 6.

A II-a, greutate: 1. L. Stă- 
14,82 m; 2. Wolf Sokol (Har- 
3. Tudor Anghel (Sp. Buri) 

_ . 1. M. Mireșan (S.S.E. Mediaș)
2. M. Stoenescu (St. Buc.) 9,4 sec.: 3. X.

U.C.F.S. Giurgiu) 9,5; ÎOOOm:
.. .. . CI.) 2:+1,8; 2. I. Buiachi 

(Din. C-ța) 2:45,0; 3. EL Pali (C.F.R. CI.) 2:45,0: 
triatlon : 1. Mihai Marinescu (Pr. Buc.) 1645
p (100 m — 12,5: înalț. — 1,75 m: greutate — 
10,41 in); 2. B. Mirciulescu (Din. Buc.) 1574 p; 
3. Al. Ciocan (C.S.S. Buc.) 1551 p.

Aurica Po- 
El. Potorac 

Silion (Pr. Buc.)

La jumătatea întrecerii șahistelor
La jumătatea întrecerii, finala cam

pionatului republican feminin de șah 
continuă să aibă în fruntea clasamen
tului două jucătoare care n-au suferit 
nici o înîrtngere: Margareta Teodores- 
cu și Rodica Reicher. Este drept, cele 
două fruntașe au slăbit ritmul și — 
în acest moment — ele sînt amenințate 
să fie ajunse de plutonul urmăritoare
lor. Rodica Reicher a făcut două re-

mize (cu Perevoznic și Mayer), iar 
Margareta Teodorescu, după ce în 
runda a 7-a a întrerupt cu avantaj la 
Maria Desmireanu, a făcut remiză cu 
Alexandra Nicolau. Dintre celelalte re
zultate trebuie menționată înfrîngcrea 
F.lisabetei Polihroniade la Sanda Fili- 
pescu și apoi victoria ei la Paraschiva 
Scos.

lată celelalte rezultate tehnice în
registrate, întrerupte: Friedman-Gogî- 
lea ‘A—'/?, Soos-Desmireantt 1—0, 
Friedman-Abayer 1—0, Fărcaș-Destni- 
reanu 1—0 ; Antonie-Soos *A—’/2 ; 
runda a 8-a: Ududec-Desmireanu 0—1,

POPICE

Să ne îngrijim de viitor...
Pe parcursul celor aproape 20 de 

pagini ale raportului de activitate, 
antrenorii losif Băcilă și Petre Purje 
aii căutat să vorbească detaliat des
pre perspectivele și comportarea ti
nerilor popicari în tabăra de pregă
tire organizată în cursul lunii sep
tembrie în orașul Sibiu. Astfel, am 
aflat că liona Antal din Arad, care 
practică jocul de popice din anul 
1958, posedă un stil elegant de lan
sare a bilei reușind, datorită talen
tului ei, să totalizeze cea mai mare 
medie din tabără. „Recomand cu în
credere pe tovarășa Antal care s-a 
dovedit foarte conștiincioasă și dor
nică să-și îmbogățească necontenit cu
noștințele, să fie selecționată în lotul 
republican" își încheie antrenorul Io
sif Băcilă caracterizarea asupra ju
cătoarei Ilona Antal, „losif Vavric, 
este un sportiv cu reale perspective 
de a deveni un jucător de perfor
manță. Are multă putere de luptă 
și, ceea ce este foarte important, știe 
să se orienteze în timpul jocului" — 
remarcă antrenorul Petre Purje în 
caracterizarea făcută acestui sportiv 
din Baia Mare.
doi antrenori au
pentru Elena Ion (Constanța). Fle- 
rica Andreescu, Stela Gheciov, Maria 
Dumitru (București), Ecaterina Dame, 
Ibolya Surany (Tg. Mureș), Bruno 
Reinhardt (Ploești), Constantin Ra
dulescu (Ohaba Foraci raionul Lu
goj), Ion Bobeș (Sibiu) și Nrcuîae 
Gruia (Cîmpina). care au obținut re
zultate mai mult decît promițătoare. 
De altfel, cercetînd lista cu procen
tajele înregistrate în tabăra de la 
Sibiu, devine dar că la ora actuală 
avem o pleiadă de tineri popicari 
capabili de frumoase performanțe.

Acum când avem în fată atîtea au
tentice speranțe ale sportului popice
lor este bine să ne întoarcem pri
virea într-un trecut apropiat cînd si
tuația a fost identică: la concursul 
dotat cu „Cupa 30 Decembrie" desfă
șurat la sfîrșitu.1 anului trecut au fost 
remarcate multe tinere elemente care 
au entuziasmat pe specialiștii prezenți 
la 
noi 
s-a 
Cei
pe parcurs sau nu au crescut pe mă
sura posibilităților. Explicația este 
simplă: lipsă de antrenori calificați 
și o insuficientă grijă fată de crește
rea acestor popicari. Este inutil să 
mai insistăm asupra acestei probleme. 
Găsim necesar să atragem atenția 
biroului federal că a venit timpul să

urmărească îndeaproape evoluția ti
nerelor clemente, mai alea acum cînd 
participarea noastră la recentele cam
pionate mondiale a scos la iveală 
necesitatea împrospătării loturilor re
prezentative. Pe această cale consi
derăm ca foarte utilă alcătuirea unui 

-pl.an .de pregătire special pentru tinerii 
jucători și jucătoare, care au intrat 
în vederile forului de specialitate.; 
Acest program de antrenament me
todic să cuprindă, pe zile și ore, 
exercițiile pe care trebuie să le exe
cute fiecare sportiv, iar periodic să 
se verifice stadiul pregătirii lor. Ti
nerii noștri popicari trebuie să știe 
neapărat faptul că nit vor putea urca 
treptele măiestriei sportive decît prin-: 
tr-o pregătire multilaterală și conști-l 
incioasă.

TR. JOANIȚESCU

CICLISM

De asemenea, cei 
cuvinte de laudă

pentru tineret
.urnele confruntări internaționale 
boxerilor romîni ne-au dovedit că. 
cea ce privește prima garnitură, 
n o formație pe care se poate con- 
,n schimb, în ceea ce privește bo- 

mai tineri și, implicit, mai neex- 
uentați, cu ei trebuie dusă o miin- 
iemeinică, permanentă, poate de 
tă, care va da însă, sîntem con- 
i, rezultate bune. Pentru că, nu 
erăm, boxul nostru are un izvor 
cadre talentate care se cer a fi 
ite. Iar această „șlefuială" trebuie 
lă în cît mai multe întîlniri amica- 
a care, alături de seniori, să par- 
e și boxerii juniori. Ceea ce ne 
ră profund este că juniorii noștri

în

^eușit, datorită boxului de calitate 
are ne-au obișnuit în ultimul timp, 
apteze atenția publicului. lată de 
u ne mai mirăm că în prezent, la 
iunile în care sînt programați 
ri juniori, amatorii sportului cu 
își vin în număr tot mai mare, 
un merit al juniorilor.
pune însă o altă problemă. Aceea 
asigura tinerilor noștri boxeri o 

itate corespunzătoare, pe măsura 
lilităților lor, a dorinței lor de 
tare. Trebuie să evidențiem în a- 
.ă privință activitatea unor du
și asociații sportive din Biictl- 
ca și din alte centre ale țării, 
au reușit să asigure boxerilor ju- 
un program susținut de activita- 

:u alte cuvinte să programeze pe 
ii pugiliști în eît mai multe reu- 
i amicale. Secția de box a clubu- 
)inamo Oradea, de pildă, antrena- 
e Geza Toth, a reușit să asigure 
u iuniorii săi un frumos turneu în

multe orașe ale țării, turneu care, 
urma rezultatelor obținute, a dovedit 
că tinerii boxeri din Oradea an reali
zat un progres simțitor. Dinamoviștii 
orădeni au participat la întrecerile do
tate cu „Cupa R.A.M." și au evoluat, de 
asemenea, Ia Craiova, Reșița, Timișoara, 
Galați, Brăila, București (meci pe care 
l-au cîștigat cu scorul de 12-10), Cîm- 
pina. La Hunedoara, comisia locala de 
box a organizat numeroase reuniuni 
pentru juniori, iar în curînd, asemenea 
competiții vor avea loc și în Capitală, 
în organizarea asociației sportive de 
la Casa Scînteii. O frumoasă activita
te pe linia încurajării tinerilor boxeri 
desfășoară, de asemenea, asociațiile 
bucureștene, C.F.R.-1.C.L, I.S.B.,
Grivița Roșie, Metalul, ai căror pugi
liști se dovedesc de altfel cei mai bine 
pregătiți în cadrul reuniunilor amicale 
la care sînt programați.

Cu toate acestea, socotim că acti
vitatea tinerilor noștri boxeri este încă 
destul de slabă. Unele asociații sporti
ve și cluburi care au secții de box nu 
au reușit să asigure juniorilor un pro
gram bogat de activitate. Și aceasta, 
datorită faptului că asociațiile și clu
burile nu au un program precis în ceea 
ce privește întîlnirile pentru juniori 
Tot ceea ce se face se datorește ini
țiativei 
există, dragostei pentru box a unora 
dintre conducătorii de asociații sau 
cluburi. Ar fi în folosul dezvoltării 
boxului nostru și al asigurării sale cu 
cadre de rezervă, să existe — începînd 
de la federația de specialitate și ter- 
minînd cu asociațiile sportive — un 
plan de activitate pentru boxerii ju
niori — care să fie riguros respectat. 
Nu propunem competiții de amploare 
care ar necesita fonduri mari, <i în
tîlniri pe scară locală în care să fie 
folosiți boxeri din mai multe asociații 
sau din localități învecinate. Ceea ce 
socotim însă absolut necesar, este ca 
asemenea întîlniri să nu fie progra
mate numai la ocazii... festive, ci să 
se desfășoare cu regularitate, ca orice 
competiție oficială.

R. CALARASANU

antrenorilor și, acolo tinde

Fărcaș-Antonie 1—0, 
?A—'/2, Mayer-Sigalas 
cină- Friedman '/2—*/2;
Desmireanu-Gogîlea 0—1, 1 
voznic 0—1, Sigalas-Rădăcină

Cele mai bune punctaje le au : Ro
dica Reicher 6 (din 9) Margareta 
Teodorescu 5*/2 (din 7), Elisabeta 
Polihroniade 5‘A (din 8), Elena Ră
dăcină și Margareta Perevoznik 5 (din 
7), Eleonora Gogîlea 4*/2 (din 8). Ele
na Sigalas 4'/2 (din 9).

Gogîlca-Popa 
‘A—1/?. Rădă- 

rurtda a 9-a: 
Popa-Pcrc- 
nă ‘A—Vx-

C.Baciu și Recolta învingători 
in „Cupa Prieteniei”

Duminică dimineața, în organizarea 
asociației sportive Recolta, s-a desfă
șurat primul ciclocros al (sezonului de 
toamnă. De remarcat 'că deși timpul a 
fost frumos, participarea a lăsat de 
dorit, în special la categoria avansați, 
unde au luat startul doar 12 cicliști. 
In cadrul acestei categorii, lupta pen
tru primul loc s-a dat între frații 
Baciu și M. Kamer. Sportivul militar 
trece primul linia de sosire, urmat 
de M. Kamer și I. Baeiu.

Pe echipe cupa oferită a revenit aso
ciației Recolta, care a totalizat

•.1 f

această întrecere și despre care 
am scris la timpul cuvenit. Ce 

întînipliat cu acești tineri popicari? 
mai multi dintre ei s-au „pierdut"

puncte urmată de C.C.A. cu 97 puncte 
și Dinamo cu 100 puncte.

Rezultate tehnice: categoria avansați: 
C. Baciu (C.C.A.) 28’40”; 2. M. Kamer 
(Olimpia Or. Stalin) același timp; 3.
1. Baciu (C.C.A.) la 19”; 4. P. Soltuz 
(Dinamo); 5. D. Dragomir (Recolta). 
Categoria a III-a: 1. P. Mitroi(Recolta);
2. C. Ardeleanu (Voința); 3. N. Bcl- 
ciu (Recolta). Juniori 
1. P. Simion (C.C.A.);
(C.C.A.); 3. N. Tudor 
nioricategoria a II-a: I.
(Recolta): 2. H. Chelaidite (Victoria);
3. V. Grigoriu (Constructorul).

D. TANASESCU-corespondent

categoria I : 
2. C. Căpriță 

(Dinamo). Ju- 
N. Vasilescu

SCRIMA
CAMPIONATELE INDIVIDUALE - 0 REUȘITĂ VERIFICARE ÎNAINTEA „INTERNAȚIONALELOR”

scrimă 
sezon, 
prilej 

pentru 
peste 

a III-a ediție a 
„in-

Campionatele republicane individuale de 
au deschis seria competițiilor din acest 
foarte bogat pentru scrimerii noștri. Bun 
de verificare și selecție a trăgătorilor 
importanta întrecere care va avea loc 
cîteva zile la București
campionatelor internaționale ale R.P.R. 
dividualele" ne-au oferit posibilitatea unor con
statări Interesante, pe care le vom reda — pe 
scurt — în rindurile ce urmează.

FETELE MAI BINE PREGĂTITE DECIT BĂIEȚII
Aceasta este constatarea pe care o faci după

ce ai urmărit și întrecerile băieților și pe cea 
a fetelor. Avem la ora actuală un masiv pluton 
de trăgătoare fruntașe, care pot complecta rin
durile componentelor lotului R.P.R. In afară de 
Olga Orban — care deși a cucerit campionatul 
n-a tras în nota ei obișnuită —, Maria Vicol — 
foarte bună în concursul de duminică, — Eca
terina Lazăr — aceeași îloretistă valoroasă și 
constantă — sînt încă în asociațiile și clubu
rile din țară clemente foarte bune. Din rîndul 
acestora se detașează Mioara Săteanu, foarte
combativă și o bună tacticiană, Maria Lucky — 
o trăgătoare dificilă pentru oricare dintre ad
versare —, Denisa Uray — care a progresat 
uimitor în ultimul an — și multe altele. Mai 
evident decît ia sabreri și spadasini, progresul 
înregistrat de scrima feminină face dovada că 
în secții s-a acordat o atenție mai mare ele
mentului feminin. De fapt, nu numai finala este 
cea care pledează în aeest sens, ci întreaga în
trecere a floretistelor, începînd chiar cu elimi
natoriile. Am mai remarcat la trăgătoare, în a- 
fară de o bună pregătire tehnică, și un plus 
do dîrzenie și combativitate, generate și de do
rința 
țării 
tării 
norii

de a fi selecționate printre reprezentantele 
la „internționale". Și, datorită compor- 
meritorii a majorității acestora, selecțio- 
nu vor avea o treabă ușoară l

NOTE DE „TRECERE" SPADASINILOR 
ȘI SABRERILOR

Cei ce urmăresc activitatea la scrimă își 
mintesc desigur că cu numai c'ițiva ani în urmă 
spada noastră 
a afirma că 
nu putem să 
salt calitativ 
năra generație de 
ani începe să d , ,
este însăși faptul că titlul de campion al tării 
a revenit unui tinăr tie

Dar și adversarul său cel mai de temut a fost... 
tot un tînăr : Adalberth Gurath de aceeași vîrstă. 
Aceștia, împreună cu Toth, Sinko, Csillag, for
mează un nucleu de spadasini care, atent în-

a-

avea un nivel foarte scăzut. Fără 
lucrurile s-au îndreptat pe deplin, 
trecem totuși cu vederea frumosul 
înregistrat ia această probă. Tî- 
'e spadasini formată î» ultimii 

i dea roadele așteptate. Elocvent

17 ani Stelan Haukler.

Olga Orban (dreapta) și-a păstrat 
titlul de campioană R.P.R. lat-o in 
timpul asaltului din jireală cu Mioara 
Săteanu.

(Foto: I. Mihăică)
drumați, pot înregistra în viitor succese și mai 
mari în pregătirea lor.

Și sabrerii s-au prezentat bine. De altfel, 
finala a și fost disputată la un nivel destul 
de ridicat. Ca întotdeauna, același duel între 
eluieni si bucuresteni Rin finală un sinaur tră-

gător din Tg. Mureș). Și, din nou, bucureștenii, 
superiori, au făcut ca titlul deținut de Cornel 
Pelmuș să rămînă în Capitală.

FLORETIȘTII AU BAMAS DATORI
Este părerea unanimă a tehnicienilor, a spec

tatorilor și chiar a floreiiștilor. Cei mai puțin 
•pregătiți, inai puțin rezistenți au fost în ca
drul campionatelor floretiștii. Dacă ar îi vorba 
doar de început de sezon, de pauza destul de 
lunga pe care aceștia au făcut-o din vară și 
pînă acum (după cum se știe trăgătorii fruntași 
n-au mai avut competiții de la „Cupa de vară44) 
ar fi bine. Dar există pericolul unei automul- 
țumiri și atunci... In orice caz, un semnal de 
alarmă este binevenit. Floretiștii și antrenorii 
lor au datoria de a munci mai mult pentru ca 
la „internaționale*4 să putem prezenta concu- 
renți cu șanse la ‘victorie și la această probă.

ARBITRAJE CORECTE
De foarte puține ori pînă acum, arbitrii de 

scrimă ne-au oferit posibilitatea de a le apre
cia munca drept pozitivă. Dar acum, au făcut-o 
din plin. Ei au arbitrat foarte bine, corect și 
nepărtinitor. De aceea și evidențierile trebuie fă
cute în... general. Puținele greșeli — inerent» 
într-un concurs atît de mare, care ține încor
dată atenția arbitrului ore întregi — n-au in
fluențat cu nimic rezultatele. De aceea, putem 
acorda arbitrilor calificativul „foarte bine*' și 
recomandata de a urma acest drum și în viitor.

CÎTEVA RECOMANDĂRI...
privind organizarea care, 

bună. Ținînd seama de i __r___
era bine ca atît la secretariatul planșelor cîț 
mai ales la afișarea rezultatelor să fie 
oficiali mai competent. De foarte, multe ori îl- 
ultimele două zile afișarea rezultatelor 
rea evidenței scorurilor a fost greșită, 
acum am fost „în familie*4 să nu uităm 
cîteva zile vom avea un concurs mare,
vor participa sportivi din cîteva țări,
ne dezmințiin deci 1 Să
internaționale la fel ca
care au atras întotdeauna 
celor pe care-i găzduiam.

, în general, a fost 
importanta întrecerilor,

puși

și ține- 
Și dacă 
că peste 
la care
Să nu

un concurs 
din cîteva

organizăm campionatele 
și celelalte competiții 
aprecierile pozitive ale
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Pregătirile fotbaliștilor bulgari 
pentru jocurile cu Iugoslavia și Rominia

— Corespondentă telefonică de la Sofia —
SOFIA 19. — In vederea importan

telor confruntări pe care le mai are 
în acest sezon (meciul de la 25 octom
brie cu Iugoslavia, în cadrul „Cupei 
Europei", și primul meci cu reprezen
tativa R.P.R. la 8 noiembrie, în preli
minariile olimpice), lotul A de fotbal 
al R.P. Bulgaria se pregătește intens.

.Duminică etapa de campionat a fost 
ămînată, făcîndu-se astfel loc antre
namentelor jucătorilor selecționați în 
lot. Aceștia au jucat două reprize în 
compania echipei de categoria A Mi
nier Dimitrovo, pe care au întrecut-o 
cu 5—1 (2—0).

In prima repriză selecționata a a- 
liniat următorul „11“ : Pîrceanov — 
Rakarpv, Kostov, I. Dimitrov — Lar- 
gpv, Kitov — Milanov_ Kolev,- Pana- 
iotov, laid mov, Vasiliev.

După pauză,, antrenorii au făcut li
nele schimbări care s-au dovedit utile,

formația din repriza a doua legînd 
mai bine jocul, creînd faze mai spec
taculoase și subtile. Iată, de altfel, 
alcătuirea echipei în cea de a doua 
repriză: Naidenov — Rakarov, Ma- 
nolov, I. Dimitrov — Largov, Kova- 
cev — Vasiliev, Abagiev, Panaiotov 
lakimov, Kolev.

Intîlnirea R.P. Bulgaria — Iugo
slavia de duminica viitoare va fi 
condusă de arbitri din R.F. Germană, 
la centru fiind Kurt.

Duminica viitoare, vor avea loc șt 
alte meciuri ale fotbaliștilor bulgari. 
La Kraguevaț (Iugoslavia) se vor în- 
tîlni selecționatele B ale R.P.F. Iugo
slavia și R.P. Bulgaria, iar o altă se
lecționată bulgară va înttlni la Casa
blanca reprezentativa de fotbal a Ma
rocului.

TOMA HRISTOV

■un spori national canadian
Ziarul „Sovețki Sport" se ocupă de un articol din re

vista canadiană „WEEKEND MAGAZINE", care publică 
în numărul său din septembrie un interesant articol 
semnat de cunoscutul jucător profesionist de hochei pe 
gheață, Maurice Richard. Richard — care actualmente 
este în .vîrstă de 38 de ani — are la activ peste 1000 
de meciuri, fiind unul din cei mai populari 
sportivi din Canada. El continuă și astăzi 
să participe la competițiile profesioniste și 
a declarat în public: „N-am de gînd să 
stau în tribuna spectatorilor atîta timp cît 
pot da un randament mai mare decît cole
gii mei mai tineri!...“

Articolul lui Maurice Richard se intitu
lează „Trebuie să mergem peste ocean, tre
buie să învingem !“ și tratează probleme ac
tuale din hocheiul canadian. Iată ce se poate 
citi, printre altele, în acest articol:

„In această primăvară cu mine s-a petre
cut un lucru curios. Deși particip de 16 ani 
la jocurile Ligii naționale canadiene de ho
chei. m-am trezit pe neașteptate că mă simt 
„străin" printre ceilalți jucători de pe 
gheață. Lucrul acesta s-a întîmplat la cam
pionatele mondiale de la Praga (N. 
R. desfășurate în martie crt.) după
dificila noastră victorie cu 3—1 în fața
rușilor. Am început să văd într-un chip nou tot ce se 
întîmplă în jur, să apreciez altfel forța hocheiștilor noștri.

Guvernul canadian nu trebuie să ignoreze faptele 
reale. Trebuie să mergem dincolo de Oceanul Atlantic și 
trebuie să învingem. Dar pentru aceasta echipele cana
diene au nevoie de un ajutor substanțial permanent, 
nu numai in timpul olimpiadelor.

MAURICE RICHARD

Nu știu de ce, dar mi-e frică cînd citesc pronosticuri! 
specialiștilor, care prevăd că la Jocurile Olimpice di. 
anul 1960 echipa Canadei va ocupa abia locul patru. L 
drept vorbind, uitasem că ne-atn clasat pe locul tr< 
la Olimpiada din anul 1956. pierzi,nd nu numai în faț 

rușilor, dar și a americanilor.
Care poate fi, la urma urmei, planul nos 

tru pentru viitor ?
Președintele Ligii internaționale de h< 

chei pe gheață, D. Ahren, propune să fi 
creată în Canada o echipă de valoare, foi 
mată din jucători care nu sînt atrași spi 
profesionism. Această echipă va acumul 
experiență în jocurile cu echipele canadier 
de club și apoi va putea reprezenta țar 
noastră în turneele internaționale.

In orice caz, echipa care cucerește „Cup 
Allan" nu poate constitui scheletul națion: 
lei. La ultimul C.M. noi, într-adevăr, ai 
bătut pe ruși, dar ulterior am pierdut î 
fața cehilor, cucerind, primul loc numai I 
golaveraj. Nu trebuie să uităm că rușii 
cehii sînt jucători de înaltă clasă. Turnee 
în Europa ale unor echipe ca „Belevill

MacFarlands" sau „Rangers" nu ne-au adus nici u 
folos.

Hocheiul pe gheată a încetat să mai fie un sport n 
țional canadian, el aparține acum intregii lumi. Și n 
trebuie să facem totul pentru ca denumirea de „hoch 
canadian" să nu devină o simplă ironie...".

De pe pistele
• lntr-un concurs internațional des

fășurat în orașul finlandez Turku s-au 
realizat unele performanțe valoroase. 
V. Laine a obținut cu o aruncare de 
78.75 m al doilea rezultat al Finlandei 
în' acest sezon la aruncarea suliței. 
După o cursă viu disputată, argenti
nianul O. Suarez a cîștigat proba de 
10.000 m în timpul de 29:49,0.
• Timp de șapte ani, din 1951 pînă 

în 1957, recordul de săritură în înălți- 
me-bărbați al Austriei (1,96 m) a cres
cut doar cu un singur centimetru. 
In acest sezon, Helmuth Donner, un 
tînăr atlet în vîrstă de’numai 18 ani, 
a obținut o performanță de 2,00 m, 
stabilind astfel un nou record austriac. 
La aruncarea greutăți, A. Tucek a a- 
dăugat încă 5 cm vechiului său re
cord, obținînd un rezultat de 15,58 m.

• La începutul acestui an, italianul 
Franco Sar a îmbunătățit de trei ori

recordul țării sale la decatlon. De cu- 
rînd el a obținut un nou record: 
6736 p.

• Tînărul atlet Ditter Dencke în 
vîrstă de 19 ani, a stabilit un nou re
cord al R. D. Germane la aruncarea 
greutății i: 16,92 m.

• Atletul bulgar Ivan Peev a stabilit 
recent un nou record național la 3000 
m obstacole. El a parcurs această 
distanță în 8:49,8.

• Recordul Suediei la săritura în 
lungime. care a rezistat din anul 
1934, a fost doborît anul acesta de 
tînărul atlet Torgni Vahlander, care 
a ■ obținut o performanță de 7,58 m, 
superioară cu 5. cm. vechiului record.

• Particip.înd la un concurs pe sta
dionul „White City", atletul englez 
Elliot a stabilit un nou record al An
gliei la săritura cu prăjina: 4,30 m.

Turneul de șah 
de la Dresda

a
internațional de șah care 
Dresda, țara noastră este 
de tînărul maestru luliu 
lista completă a partici- 
acest interesant turneu :

La turneul 
început la 

reprezentată 
Szabo. Iată 
panților la
Taimanov. Gheller (U.R.S.S.), Ivkov, 
Karaklaici (R.P.F. Iugoslavia), Flo
rian (R.P. Ungară), Pîdevschi (R.P. 
Bulgaria), Witkowski (R.P. Polonă), 
Fichtl (R. Cehoslovacă), ‘ Szabo (R.P. 
Romînă), Lokvenc (Austria), Uhlman, 
Pietsch, Golz, Zinn, Franz (R. D. 
Germană).

Cu balonul rotund în jurul lumii
Dinamo Moscova din nou In frunte

Prin victoria cu 2—1 în meciul cu 
Torpedo, Dinamo Moscova a acumuTat 
25 p (din 17 jocuri) și a revenit ast
fel in fruntea clasamentului campio
natului de fotbal al U.R.S.S., în timp 
Ce fostul lider Lokomotiv, n-a putut 
trece de Spartak, pierzînd cu 1—2. 
După ce în tur au pierdut cu 0—7 în 
-ața militarilor, săptămîna trecută 
fotbaliștii de la Moldova Chișinău au 
întrecut surprinzător cu 1—0 echipa 
T.S.K.M.O., luîndu-și astfel revanșa, 
lată alte rezultate: S.K.V.O.—Dinamo 
Tbilisi 2—1, Dinamo Kiev—Aripile So
vietelor 2—1. Dinamoviștii din Mos
cova sînt urmați în clasament de Lo
komotiv, Dinamo Tbilisi, Torpedo Mos
cova. Zenit Leningrad, S.K.V.O. etc.

clasament: Ujpesti Dozsa 14, M.T.K.,
Honved 12.

Jocurile sportive mediteraneene
sportive medi- 
au luat sfîrșit

Ujpesti Dozsa în frunte

Surpriza ultimei etape a campionatu- 
luimtaghiar a constituit-o înfrîrigerea cu 
1—0 suferită de M.T.K: la Tatabanya. 
Lider este acum Ujpesti Dozsa care 
a înregistrat scorul zilei: 5—0 cu 
Csepel. Dyosgyor a dispus cu 2—1 
de Ferencvaros, iar cu rezultate egale 
s-au încheiat meciurile: Vasutas—Hon
ved 1—1, Salgotarjan—Vasas 0—0. In

Reims a ajuns din urmă pe Nîmes

Duelul Reims1—Nîmes din fruntea 
clasamentului primei divizii franceze 
a devenit deosebit de strîns după e- 
tapa de duminică, în care fostul lider 
— Nîmes — a fost învins cit 2—1 
de Limoges. In schimb Reims, mereu 
în formă, a înregistrat încă o victorie, 
întrecînd cu 1—0 pe Sedan. Acum, 
ambele echipe fruntașe totalizează 19 
puncte. Reims avînd un golaveraj mai 
bun. Urmează: Limoge 17, St. Fran 
țais, Lens, Nice 14, Racing 13. Iată 
celelalte rezultate ale etapei :St. Fran- 
cais—Racing 3—3, Nice—Monaco 
3—2. Toulouse—Bordeaux 3—1, So- 
chaux—Strasburg 1—1, Lens—Valen
ciennes 1—0, St. Etienne—Lion 2—1, 
Rennes—Angers 2—-3, Le Havre- 
Toulon 2—0.

ce Bologna a . întrecut 
Bari (2—1), celelalte 
erau oprite: Fiorentina 
ternazzionale), Lazio (0—3 cu Roma), 
Spăl (1—1 cu Palermo). Celelalte 
meciuri ati dat rezultatele: Genoa— 
Milan 0—2, Lanerossi—'Padova I—0, 
Napoli—Atalanta 1—0, Udinese—Samp- 
doria 1 — 1. Conduce Juventus cu 9 p., 
urmată de Bologna 8.

In urmărirea iui Juventus...

In campionatul Italiei, numai Bo
logna continuă cu succes urmărirea 
liderului Juventus, care amenință me
reu să se distanțeze. învingînd dumi
nică cu 7—0 pe Alessandria. In timp

■ Meci de fotbal sau balei pe guzonul verde? Un buchet d6 jucători de 
la Honved Budapesta și M.T.K. (2—2) iși dispută balonul cu ocazia primei 
țjiocturne" pe Nepstadion din Budapesta.

la limită l>e 
urmăritoare 

(0—2 cu In-

In cadrul Jocurilor 
teraneene de la Beirut 
întrecerile de box. In ormnea catego
riilor cele 10 titluri au fost cucerite 
de următorii sportivi: Guendi
(R.A.U.), Mohamed (Manx:), Junker 
(Franța)^ Younel (Franța), Nahass 
(R.A.U.), Sadok (Tunisia), Diallb 
(Franța). Ilasni (Tunisia), Nabli (Tu
nisia), Kernay (R.A.U.). După cum 
se vede, Franța, care a prezentat e- 
chipa sa olimpică n-a reușit 
tige decît 3 titluri. Un mare progres 
au dovedit boxerii tunisieni, î" T 
ce reprezentanții Spaniei au pierdut 
toate întîlnirile susținute.

S-au disputat ultimele probe în 
concursul de natație. La 1.500 m a 
cîștigat francezul Montserret cu tim
pul de 19:05,4, iar ștafeta de 4x100 m 
mixt a

Proba 
gată de 
rezultat

Turneul de bșschet a început cu 
meciul Jugoslavia—Tunisia, cîștigat 
de prima echipă cu 106-46 (46-22),
iar echipa Libanului a învins Tunisia 
cu 102-32.

Proba de decatlon din cadrul 
rilor mediteraneene de la Beirut a r 
venit concurentului iugoslav Broin 
cu 6.581 puncte. Atletul grec Marc 
los clasat, pe locul doi, a stabi 
un nou record al țării sale cu 5.9 
puncte, fn turneul de fotbal Italia 
învins Libanul cu 5-0 (2-0).

să CÎș-

în timp

revenit Italiei în 4:27,1.
de pistol viteză a fost cîști- 
francezul Jean Renoux cu un 
mediocru — 579 puncte.

Pierre Darmon din nou 
campion al Franței la tenis
In orașui .Marseille au luat sfii 

campionatele de tenis ale Franței. I 
simplu bărbați s-ati .calificat pent 
finală cele mai bune rachete ale țăr 
P. Darmon și P. Haillet. A învins Df 
mon qu 4—6, „6—3, 6—0, 6—4. Făcî 
pereche la dublu, Darmon și Hail! 
au pierdut în finală în trei seturi 
fața cuplului J. N. Grinda-J. C. Mr 
nari: 4—6, 3—6, 4—6.

•Finala de simplu feminin a opii'- • 
cătoarele F. de la Courtie și J. I 
După un meci disputat, F. de la Cu> 
tie a reușit să-și adjudece titlul 
cea mai bună teirsmană a țării, ot 
nînd victoria cu scorul de 5—7, 6- 
7—5.

Cu numele altuia I

COmERTnRI
Monografia lovi

turilor gangsteresti 
din sportul ameri
can s-a îmbogățit 
recent cu un nou 
caz tipic. Manage
rul unui lioxer de 
mina a doua, Cliar- 
cra nemulțumit de 

său.

facția unui verdict de suspendare tem
porală a celor doi.

Banii au rămas însă în buzunarul 
managerului... Curat dreptate, nu glu- .St.

Undeva în

ies A. Washington, 
încasările ce i le aducea „mînzul 
De aceea, pentru gala ce urma s-o 
monteze într-un orășel obscur din sta
tul Massachussets, managerul în ches
tiune s-a gîndit să uzeze de un mic 
artificiu: el l-a pus pe Charles Wa
shington să boxeze sub numele unui 
alt boxer (mai bine cotat) Archie Le 
Roy pe care-1 știa plecat militar unde
va, departe, în Pacific... Zis și făcut. 
Gala a avut loc, și — iii fața unei 
săli arhipline — Washington (alias 
Le Roy) a pierdut prin k.o. la un oa
recare Nucci.

Un singur amănunt pierduse din ve
dere abilul manager. Anume că și la 
bazele militare americane din Pacific 
sosesc ziarele... Și unul din cititori, 
soldatiîl Archie Le Roy, află cu sur
prindere că fusese făcut k.o. de la 
cîteva mii de kilometri ! Foarte con
trariat, boxerul sub arme i-a dat în 
judecată pe impostori, obținînd satis-

Indezirabil...

In cronicile de 
tenis a revenit de 
mai multe ori in ul
tima vreme numele 
terenurilor de la Fo
rest 
tatea 
York 

ultimei 
numele 
mai multe ori și in 
ziarelor. Aceasta cu

Franța...

în urma lui,

Hills, locali- 
de lingă Nea> 

unde s-a 
ediții a ,,Cti- 
acesta a fost

desfășurat finala 
pei Davis". Dar 
citat recent de 
alte coloane ale 
prilejul unei intimplări foarte semni
ficative. Anume, clubul Westside T. 
C. care este proprietarul acestor tere- 
tuiri a făcut cunoscut că nu poate pri
mii printre membrii să-i pe domnul 
Dr. Ralph I. Bundle, locțiitor al se
cretarului general al Organizației Na
țiunilor Unite și laureat al Premiului 
Nobel. Explicația clubului sună tex
tual: „In organizația noastră este din 
principiu exclusă prezența negrilor și 
a evreilor".

Cine vorbea de discriminare rasială 
in S.U.A.?...

Echipa de rtigbi
Gattdens cîș- 

tigase în deplasare 
cu 3—0 în fața echi
pei Lanmezan. Cînd 
spectatorii au în
ceput să părăsească 
tribunele, arbitrul 
Germat a observat că 
pași mărunți, se apropiau unul di 
altul jucătorii echipei locale. Arbit 
iuți pasul. Iși fixase de-acum lo 
unde' să se poată adăposti în caz 
pericol... Dar deodată căpitanul ec 
pei locale strigă în urma arbitruii 
„Ntt vă speriați, domnule, nu vă 
cern nimic rău, dimpotrivă." Și 
tr-adevăr, jucătorii echipei Lt 
mezan l-au înconjurat cu căldură 
arbitru și l-au dus pe brațe pînă 
cabină. „Aceasta pehtru arbitrajul i 
rect pe care l-ați prestat" — i- 
spus rugbiștii.

După această întîmplare, Germat | 
r 
a 
e

vestea: „Am deja 52 de ani, dar 
odată nu mi s-a întîmplat ceva 
mănător. Aceasta înseamnă că 
există sportivi în Franța..."

Intr-adevăr, un. asemenea fapt e 
rar întîlriit în jungla sportului cap* 
list, tinde, de cele mai uruite ori, 
renurile de sport devin arene care g 
dttiesc încăierări sîngeroase, niatiif 
tații șovine și rasiste, care n-au nit 
•'-.mun cu sportul.
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