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In regiunea Oradea au 
traseele pe care vor veni 
centrul de regiune. Astfel, 
seu pleacă din Șimleu, trece prin lo
calitățile Marghita și Secueni și ajun
ge la Oradea. Al doilea, are ca punct 
de plecare localitatea Gurahonț, trece 
prin Ineu, Criș și Salonta ajungînd 
tot în orașul Oradea. Al treilea traseu 
după ce reunește ștafetele din raionul

Lunca Vașcăului, străbate orașul Beiuș 
și ajunge la Oradea odată cu mesa
jele tineretului din raionul Oradea. In 
sfîrșit, o echipă de motocicliști va 
străbate al patrulea traseu: Alejd— 
Oradea.

IN INTIMP1NARZA LUI 7 NOIEMBRIE

CUPLAJUL DIN BUCUREȘTI DOMINĂ 
PROGRAMUL ETAPEI a IX-a

Ne apropiem de sfîrșitul turului 
campionatului categoriei A. Mîine se 
dispută etapa a 9-a, antepenultima, 
a primei părți a acestei pasionante 
întreceri, ,și jocuri'e programate sînt 
așteptate cu un interes deosebit, mai 
mare — parcă — decît la toate eta
pele de pînă acum. Și cum să nu fie 
așteptată cu interes o etapă în care 
în Crpitală se dispută tradiționalele 
derbiuri interbucureștene, la Orașul 
Stalin Steagul roșu, revelația acestui 
campionat, primește vizita actualilor 
campioni, iar U.T.A. joacă cu Știința 
Clu j ?...

Am început lista meciurilor de mare 
atracție cu programul din Capitală, de 
pe stadionul 23 August. Este de sub
liniat următoarea caracteristică : toate 
cele patru echipe care vor evclua mîine 
au avut în etapa precedentă compor
tări din cele mai bune : C.C.A. a cîș- 
tigat unul din cele mai grele jocuri 
din campionat (deplasare la Bacău), 
Progresul a cucerit o victorie pe cît 
de prețioasă pe atît de meritată în 
fața Științei și tot în deplasare, Rapid 
a nus capăt seriei de insuccese cu o 

orie la scor în fața Jiului, iar Di- 
București, după un joc care a 

plăcut în mod deosebit, a făcut meci 
egal cu Steagul roșu. Iată deci, că 
protagoniștii*  cuplajului de mîine vor 
intra pe teren fiecare recomandat de 
comportări și rezultate din cele mai 
bune.

In primul meci se întîlnesc Rapid 
și Dinamo, lată o partidă care nu mai 
are nevoie de recomandări. Aceste 
două echipe au furnizat întotdeauna 
întreceri dîrze, echilibrate, pasionante 
ca desfășurare. Forma lor bună, pre
cum și... pozițiile (nu din cele mai 
bune) pe care le dețin în clasament ne 
fac să credem că nici de data aceasta 
nu va fi altfel. In privința formațiilor 
sînt unele semne, de întrebare. Astfel, 
dinarnov.'știi nu contează pe Călinoiu 
care — fiind accidentat — va fi pro-

babil înlocuit cu Motroc. De 
se discută' și o eventuală 
a atacului, cu Angliei pe

asemenea, 
modificare 

___ _  sfînga și 
Bukossi pe dreapta. Rapidiștii au și 
ei o problemă în apărare, ridicată de 
accidentarea suferită de Macri la un 
antrenament în cursul acestei săptă- 
niîni.

In fața echipei C.C.A. Progresul are 
de dat un greu examen. Formațiile ce
lor două echipe vor fi în linii mari ace
leași din etapa precedentă. Singura in
disponibilitate anunțată este cea a lui 
Smărăr.descu I, fapt care va necesita 
o modificare a atacului acestei forma
ții.

După succesul repurtat duminică la

(Continuare în pag. a 5-a)

Dinamo și Rapid se întîlnesc duminică din nou într-un meci pasionant. Iată o 
imagine din ultima dispută a celor două echipe bacureștene: Ufa, printr-un 

plonjon spectaculos, respinge lateral mingea, sub privirile lui Copil 
și Călinoiu

Și în regiunea lași, ea și în celelalte 
regiuni ale țării, zeci și sute de spor
tivi se întrec în aceste zile în cadrul 
a numeroase competiții organizate de 
consiliul regional U.C.F.S. 1; și în în- 
tîmpinarea zilei de 7 Noiembrie.

Astfel, în toate asociațiile sportive 
din regiune se desfășoară în prezent 
întrecerile din cadrul „Cupei priete
niei" organizată la fotbal, 
volei, popice, șah, baschet, 
tir, tenis de masă, c dărie 
După încheierea fazelor pe 
comune și intercomune, se 
niza faza raională. La fotbal, 
tir și șah va avea loc și faza regio
nală.

In raioanele Huși, Pașcani, Vaslui, 
Tg. Frumos, Hîrlău, Murgeni și alteia 
s-au confecționat panouri care oglindesc 
realizări din sportul sovielic în cei 42 
ani 
din

de la Marea 
Octombrie.

CONCURS

iOCLMiMlîLJWB' Campionatul republican de motocros
Mîine se desfășoară pe . traseul 

obișnuit din spatele stadionului „Con
structorul", faza a Il-a a campionatu
lui republican de motocros. întrecerile

Aspect din desfășurarea întrecerii la 
clasa 350 cmc în cadrul etapei I 

(Foto: Gh. Ștefănescu)

vor începe Ia ora 9 și se vor desfă
șura la următoarele clase: 125 cmc, 
250 cme, 175 cmc și 350 cmc. Pentru 
a vă prezenta această competiție 
ne-am adresat unor sportivi și ac
tiviști sportivi din această ramură, 
care ne-au declarat următoarele :

mei direcți — V. Szabo, Al. Lăză- 
rescu, Al. Dănescu și M. Cernescu — 
sînt bine pregătiți și-mi pot produce... 
surprize. Oricum, etapa a Il-a va a- 
duce unele clarificări".

handbal, 
atletism, 
și oină, 
asociație 

va orga- 
velei.

Revoluție Socialistă

RADU BOGDAN
corespondent

DE POPICE

Duminica trecută, la Hațeg a avut 
loc un concurs regional de popice, la 
care au luat parte jucători din c dr.il 
asociațiilor sportive ale cooperative
lor meșteșugărești. Printre cîștigători 
se numără Aurel Suciu (Petroșani), 
Constantin Săracii (Deva), Alexandru 
Goaghi (Petroșani).

NICU SBUCHEA-corespondent

COMPETIȚIE DE VOLEI

Consiliul orășenesc U.C.F.S. Bacău 
organizat „Cupa 7 Noiembrie" la 

Numărul echipelor masculine

IOSIF POPA (Dinamo): „In
* lupta pentru primul loc la cla

sa 125 cmc sînt angajați 4 alergă
tori: MMiai Dănescu, B. Predescu, 
Mihai Pop și eu. Disputa în această 
a doua etapă a campionatului va fi 
deosebit 
actualul 
Popa, 3. 
modifica 
întrecerea".

de dîrză și cu siguranță că 
clasament — 1. Dănescu, 2.
Predescu 4. Pop — se va 
făcînd și mai spectaculoasă

GH. IONIȚA (C.C.A.): „Este di
ficil de prevăzut care va fi în

vingătorul clasei 350 cmc. După pri
ma etapă conduc eu, dar adversarii

tai: Inaugurarea sezonului de hochei și patinaj
A Hn frumos festival pe gheață k Turneul dotat cu Cupă F. R» H. P.
Mai devreme ca oricînd, activitatea 

competițională din acest an la hochei 
pe gheață și patinaj se inaugurează 
azi după-amiază, la patinoarul artifi
cial din parcul „23 August". Și, pen
tru a da evenimentului toată amploa
rea pe care o merită. Federația de 
specialitate s-a îngrijit să asigure a- 
cestei inaugurări un cadru cît mai 
sărbătoresc și... un program hocheistic 
de mare interes.

Nerăbdarea cu care miile de ama
tori de hochei pe gheață din Capitală 
așteaptă reluarea activității competițio- 
nale este deplin justificată : evoluează 
azi și mîine patru din cele mai puter
nice formații ale noastre: C.C.A., 
campioană a țării, Voința Miercurea 
Ciuc, Știința Cluj și C.S.M. Rădăuți. 
Faptul că jucătorii noștri fruntași de 
hochei pe gheață au avut la dispoziție 
gheață încă de acuni cîtva timp face 
ca deschiderea sezonului să-i găsească 
cu o bună pregătire. Firește, nu le pu
tem pretinde să dea de pe acum tot 
randamentul, dar. oricum, întrecerile 
se vor situa deasupra nivelului corn-

petițiilor inaugurale din anii trecuți, 
cînd nu de puține ori primele jocuri 
coincideau și cu... primele antrena
mente. De exemplu, C.C.A. a susținut 
joi seara un meci de antrenament cu 
o combinată Constructorul—Știința 
București. Din echipa C.C.A. nu a l p- 
sit decît Czaka, care însă va juca azi 
și mîine. Formația probabilă a milita
rilor este următoarea: Pușcaș—Czaka, 
Ionescu, Raduch, Tomor—Peter, Cozan 
I, Lorinez, Ganga, Kalamar, Zografi, 
Crișan. Azi după-amiază, în jocul ve
detă al programului, C.C.A. primește 
replica Științei Cluj, care a sosit ieri 
în București cu lotul complet, din care 
fac parte printre alții Naglii, Biro, 
Cozan II, Thkacs II, etc. In primul joc 
de hochei al turneului se întîlnesc 
Voința Miercurea Ciuc (formație care 
și-a cîștigat pe merit simpajția publi
cului bucureștean în trecutul campionat) 
și C.SM. Rădăuți, o ech pă plină de 
elan și... perspective.

Intre aceste jocuri se va desfășura 
azi festivitatea de deschidere a sezo
nului. După

e-lungiri, va fi declarată învingătoare 
cili pa mai tînără.

Programul jocurilor de azi și mîine 
este următorul: azi, ora 16: Voința 
Miercurea Ciuc—-C.S.M. Rădăuți, era 
19.45 : C.C.A.—Știința Cluj; mîine, 
ora 17: învinșii între ei, ora 19: în
vingătorii între ei.

Știrile zi I
34 țări înscrise 

la „Olimpiada albă"

ei

Grecia și Turcia, numărul țări-

MIHAI POP (Dinamo): „In mod 
normal n-ar trebui să mă tem 

de eventualele răsturnări ale clasa
mentului: în frunte — la / rsa 175 
cmc — se află trei dinamoviști I 
Dar... Există și posibilitatea tiuei de
fecțiuni. Doresc tricoul de campion 
și mîine voi munci mult pentru a 
obține uri rezultat care să mă apro
pie de titlul de campion". ’

AL. ■ SUIIALA (secretar general 
al F.R.M.): „Frumusețea între

cerilor de motocros a fost deseori 
subliniată de spectatori. Doresc însă 
să amintesc alergătorilor că în lupta 
pentru cucerirea titlurilor nu trebuie 
să uite nici o clipă că au datdria să 
se comporte loial, să nu-și stînje- 
neascâ adversarii care se dovedesc 
mai pregătiți".

îi,

a 
volei.
înscrise se ridică la 14. La acestea 
trebuie să adăugăm cele 6 echipe fe
minine. Startul întrecerilor din cadrul 
acestei competiții a avut loc pe tere
nurile din orașul nostru. Pînă în pre
zent am remarcat frumoasa compor
tare a tinerei echipe „Stejarul", în 
componența căreia se găsesc jucători 
cu frumoase perspective.

A. AROMI NE SE I -corespondent (

p Al'L RADUȚ (cronometror șef):
* „Este greu de dat un pronostic.

Din analiza timpilor realizați pe fie
care tur în parte am constatat o 
apropiere valorică sensibilă. Este, 
deci, posibil ca liderii, să se schimbe 
și aceasta depinde numai de dîrze- 
nia cu care motocrosiștii își vor sus
ține șansele*.

Aseară, Ia Casa Prieteniei Romîno-Sovietice A.R.L.U.S»

i

Tov. Petre Capră, președintele corn 
siliului orășenesc U£.P.S. Bucur ești*  

, rostindu-și expunerea.

Varga (Voința Al. Cmc)
(Desen de P. Stoenescu)

defilarea concurenților, va 
urma un festival pe ghea
ță, în cadrul căruia vom 
putea aplauda demonstra
ții de patinaj artistic, să
rituri acrobatice pe ghea
ță. precum și evoluția 
popularului comic Vasile 
Tomazian și a cunoscutu
lui „trio" Grigoriu.

Duminică seara se vor 
întîr*  mai întîi echipele 
învinse, apoi cele învin
gătoare din programul de 
azi. Și acum cîteva amă
nunte: în.caz de egalita
te, jocurile se prelungesc 
cu cîte 2 reprize a "cinci 
minute fiecare, fără pauze 
intre ele. Dr.că egalitatea 
se menține și după pre-

Cu 
lor înscrise la J.O. de iarnă de la' 
Squaw Valley a ajuns la 34. întrece
rile vor avea loc între 18—28 f 
arie 196H. Printre participante se nu
mără U.R.S.S., S.U.A., Suedia, Fin
landa, Elveția, Austria, Franța, Italia, 
Cehoslovacia, Polonia etc. Federația _ —........ ..
austriacă de schi a și alcătuit un lot -rea vorbitorilor. 
de 25 sportivi și sportive. Din lot nu 
face parte triplul campion olimpic 
Tony Sailer, suspendat de federația a- 
ustriaci și cea internațională pentru 
profesionism.

Un interesant simpozion cu temă sportivă
• Aseară a avut loc la Casa Prieteniei 
Romîno-Sovietice A.R.L.U.S. un intere
sant simpozion organizat de Consiliul 

i' general al Uniunii de Cultură Fizică 
■ și Sport și de Casa Prieteniei Romîno-

febru-> Sovietice A.R.L.U.S. Simpozionul, avînd 
e nu-' 'ca iernă „Avîntul mișcării de cultură

I fizică și sport în U.R.S.S.", s-a bucurat 
de un deosebit succes, numeroasa asis- 

’tentă ascultînd cu viu interes expune-
1 VtHUHUIJLUl.

; Simpozionul a fost deschis de tov.
, O . . 4 „ f”* r\ r\ r-z» <> G .4 M f rv 1 zv

S-au încheiat locurile
Mediteraneene

Aseară, la Beirut, cu finala de fot- . 
i/ Italia—Turcia (2—1) au luat', >
■„•J r _ __ •» _ JI.J’/___ _______ t

bal
sfîrșit locurile Mediteraneene. După 
numărul de medalii, în clasamentul pe 
națiuni lo-'ul I a revenit Trântei (27 
medalii de aur), locul II echipei, 
R.A.U. (18 medalii).

Pttre Capră, președintele consiliului 
U.C.F.S. al orașului București, care a 
vorbit despre „Succesele culturii fizice 
sovietice, îndemn pentru continua dez
voltare a mișcării de cultură fizică și 
sport din țara noastră". In cuvîntul 
pe care l-a rostit, tov. Petre Capră a 
făcut o succintă expunere asupra dez
voltării mișcării de cultură fizică și 
.sport din Uniunea Sovietică.
, Apoi, a luat cuvîntul tov. prof. 

' ’ion Ș clovan, directorul Institutului de 
< ’ Of ițiră Fizică, care a vorbit despre 
♦ „Caracterul științific al mișcării de

cultură fizică și sport din U.R.S.S. Ex» 
periența sovietică, ajutor în dezvolt»» 
rea culturii fizice din țâra noastră*̂  
Vorbitorul a scos în evidentă caracte-1 
rul neștiințific, nepopular al sportului 
din anii regimului burghezo-moșieresc,’ 
arătînd că. datorită însușirii experien-' 
ței sovietice mișcarea de cultură fizici 
și sport din țara noastră are acum un 
caracter de mase, științific și consti
tuie un real aport în munca de întărire 
a sănătății și de dezvoltare a fizicului 
oamenilor muncii din țara noastră.

A mai luat cuvîntul maestra sportului 
Sonia Iovan. In subiectul intitulat 
„Sportivii sovietici, prietenii noștri 
dragi", maestra sportului Sonia Iovan 
a vorbit cu căldură despre strînselă 
legături de, prietenie dintre sportivii 
romîni și sovietici.

Simpozionul, organizat în cinstea 
Lunii Prieteniei Romîno-Sovietice, a 
constituit o frumoasă manifestare a 
caldelor sentimente de prietenie față d» 
marea Uniune Sovietică,
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Zile de toamnă... Și 
tombrie, ca și în fiecare 
cuprinsul patriei mii și 
ți tinere au îmbrăcat 
sportiv și s-au aliniat
tradiționalului cros de mase 
iîmphiăm 7 Noiembrie".

După desfășurarea primei, 
cea pe asociații sportive și

în acest oc- 
an, pe întreg 
mii de tineri 
echipamentul 

la startul
„Să în-

etape, 
comune, 

sportivii se vor întrece în cadrul ce
lei da a IJ-a etape: pe localități și 
centre de comune (pentru orașul 
București, pe raioane).

Iată programul întrecerilor din 
Capitală : raionul „Grivița Roșie": 
tnîine, ora 9 în jurul stadionu
lui parcul Copilului, raionul „V. I.

9 în incinta 
raionul „Gh. 

ora 16,30,

Lenin": mîine, ora 
stadionului Progresul, 
Gheorghiu - Dej" : azi, 
în incinta stadionului Victoria M.l.B.C.
(C.A.M.), raionul „I. V- Stalin" : 

mîine, ora 9 dim. la hîpodrom- 
trap, raionul „N. Bălcescu" : mîine 
ora 9, în spatele terenului Construc
torul.

Schimbul de experiență, mijloc eficace 
de îmbunătățire a muncii

Iisteeceri enteziaste
•aîn «Cupa Agriculturii

e Zi de sărbătoare pe 
panji @ Primele dispute

r MIERCUREA NIRAJULUI 23 
telefon de la trimisul nostru).

Pe Valea Nirajuiui, în comunele 
Troița, Cănești, Miercurea Nirajuiui 
și Vărgata, toate din raionul Tg. Mu
re?, a început ieri să se desfășoare ,tat peste 
marea competiție sătească „Cupa A- ■ ■ •
griculturii". Primirea ce s-a făcut spor
tivilor din cele șase regiuni partici
pante la finală, cît și condițiile crea
te de localnici sînt de-a dreptul im
presionante. De la un capăt la aliul 
al satului Vărgata, la fel ca și în ce
lelalte sate, sînt arborate steaguri tri
colore și roșii, precum și lozinci care 
urează succes partiemanților la prima 
ediție a „Cupei Agriculturii". Țăranii 
muncitori din satele amintite mai sus 
i-au primit pentru cele trei zile de 
întreceri în casele lor pe cei peste 360 
sportivi, asigurîndu-le cazarea și hra
na. Gazdele își tratează oaspeții cît 
se poate mai bine. Ei nu se despart 
de musafirii lor nici Ia terenurile de 
sport Vin aci să vadă ce isprăvi fac 
oaspeții lor în întrecerea sportivă, îi 
încurajează de parcă ar fi reprezen
tanții lor, trăiesc intens pentru vic
toria fiecăruia în parte.

întrecerile „Cupei Agriculturii" se 
desfășoară la atletism, volei, popice 
ți fotbal. Ieri dimineață, în cele pa-

Valea Mirajului ® Peste 560 de partîci- 
• Un buchet de flori pentru fierarul

Szabo Pal
(prin tru comune a avut loc deschiderea ofi

cială la cite o disciplină sportivă.
La Bărgata, de pildă, pe npitl teren 

de sport construit recent în vederea 
acestei competiții și la care s-au pres- 

10.000 de ore de muncă 
voluntară, a avut loc, în acordurile 
fanfarei, deschiderea finalei de fotbal. 
A luat cuvîntul tovarășul Iosif Si
mon, președintele consiliului regional 
U.C.F.S. al R.A.M. Apoi, la fluierul 
arbitrului s-au aliniat echipele Tor
pedo Ulmeni (regiunea Baia Mare) 
și raion Alediaș (regiunea Stalin). 
Am asistat cu acest prilej la o scenă 
emoționantă. Un tînăr de 18 ani, ex
trema stîngă a echipei din Ulmeni, 
Vasile Alateșanu, avînd în mînă un 
buchet de flori s-a oprit în fața spec
tatorilor căutînd cu ochii pe cineva. 
S-a îndreptat cu pas vioi și s-a oprit 
îri fața fierarului Szabo Pal, spunîn- 
du-i:

—- Sînteți cel mai bătrîn spectator al 
meciului nostru 1 Primiți, vă rog, a- 
ceste flori din partea noastră !

Am aflat că Szabo Pal, în ciuda 
celor 75 de ani ai săi, a muncit cot 
Ia cot cu 
frumoase 
rezultate : 
meni 4-2 
(regiunea 
(R.A.M.)

La asociația sportivă 
„Tapina" Nehoiu.

In cadrul asociației sportive „Ța- 
pina“ Nehoin a luat ființă de curînd 
o nouă secție : secția de box. 45 de 
sportivi pu Început antrenamentele sttb 
conducerea instructorului Stoica Moise 
și — nu peste multă vreme — au par
ticipat la cîtcva gale cu caracter de
monstrativ în comunele Nehoin și Pă- 
tîrlagele din raionul Cislău. Consiliul 
de conducere al asociației sportive se 
mîndrește și cu activitatea fotbaliști
lor, voleibaliștilor și a șahiștilor. Spor
tivii asociației au la dispoziția lor un 
frumos teren de fotbal, trei terenuri 
de volei, precum 
joacă tenis de masă și șah.

asociației sportive

și o sală unde se

♦♦

ij

Printre metodele folosite de con
siliile U.C.F.S. pentru permanenta 
îmbunătățire a activității lor, un loc 
important îl ocupă organizarea 
schimburilor de experiență, fie între 
consiliile asociațiilor și cluburilor 
sportive, fie între consiliile raiona
le, orășenești și regionale U.C.F.S. 
De acest lucru nc-am convins de 
nenumărate ori, cu prilejul schimbu
rilor de experiență inițiate în dife
rite colțuri ale țării cînd am putut 
constata că acest mijloc se bucură 
de o largă răspîndire și are o mare 
eficacitate.

Un bun exemplu ne este oferit 
în această privință de acțiunea con
siliului U.C.F.S. din regiunea Bacău, 
care, de curînd, a organizat în ora
șul Roman un schimb de experien
ță la care au participat președinții 
consiliilor raionale și orășenești din 
regiune, precum și o parte dintre 
președinții consiliilor asociațiilor 
sportive din orașul Roman. Schim
bul de experiență a cuprins în pri
mele două zile deplasarea a șase 
brigăzi în asociațiile sportive din 
orașul Roman și din satele raionului, 
iar in ultima zi a fost organizată o 
ședință. In cadrul acestei ședințe au 
fost prezentate două referate — de 
către președintele consiliului U.C.F.S. 
at orașului și de către președintele 
consiliului U.C.F.S. al raionului 
Roman—, după care au urmat dis
cuții, orientate, în general, căire re
levarea metodelor bune, precum și 
a lipsurilor care au frînat dezvolta
rea activității sportiva.

Să dăm cîtcva exemple. In comu
na Trifești, consiliul asociației spor
tive a folosit prilejurile Oferite de 
serbările populare ce aveau loc aco
lo pentru a organiza diferite inani-

festații sportive, la care au partici
pat numeroși săteni. De ascmciiea, 
in „deschiderea" meciurilor de fot
bal au fost inițiale întreceri de oină, 
atletism, care au avut darul să 
popularizeze aceste sporturi. O me
todă care a dus la sporirea eviden
tă a fondurilor asociației sportive a 

• fost aceea a colectării de către 
membrii U.C.F.S. a fierului vechi și 
a valorificării lui. Suma realizată 
a fost folosită ■ pentru completarea 
echipamentului 
sportiv.

Discuțiile au 
unele asociații 
întreținerea bazelor sportive (in co
muna Sagna, terenul de volei rut 
mai are stîlpi, iar terenul de fot
bal este folosit în alte scopiri), 
iar consiliile asociațiilor sportive 
Laminorul și Voința Gherăiești 
înaintează la consiliul raional 
U.C.F.S. situații defectuos alcătuite.

In general, schimbul de experien
ță organizat între președinții con
siliilor U.C.F.S. din raioanele și. 
orașele regiunii Bacău a fost deo
sebit de util și a constituit un foar
te nimerit prilej de cunoaștere a 
metodelor de muncă eficace, pre
cum și a lipsurilor provocate de 
insuficienta instruire a cadrelor. Ast
fel de inițiative,, ca aceea a consi
liului regional U.C.F.S. Bacău, tre
buie urmate nu numai pe plan re
gional, ci și pe plan raional sau 
orășenesc. Numai astfel activiștii 
sportivi își vor putea îmbogăți ne
contenit experiența, numai astfel vor 
puica munci din ce în ce mai bine, 
contribuind tot mai mult la dezr 
tarea mișcării sportive din p 
noastră.

și a materialului

mai arătat însă că 
sportive neglijează

Y

lele Rarăului.,

CORESPONDENTA DIN SIBIU
Apropierea zilei de 7 Noiembrie a 

treat și în rîndul sportivilor din raio
nul Sibiu un puternic stimulent. Nu
meroasele competiții sportive organi
zate în aceste zile angrenează tot mai 
miilți tineri sportivi din satele acestui 
raion.
„CEL MAI BUN SPORTIV DIN 10“ 

întrecerile organizate pentru obți
nerea insignei „Cel mai bun sportiv 
din 10“ se bucură de multă populari
tate. Pînă acum au obținut această in
signă peste 100 sportivi. In con
cursurile care se organizează cu regu
laritate vor mai pbține, pînă la 7 
Noiembrie, dreptul de a purta insigna 
„Ce! mai bun sportiv din 10“ alți 
peste 200 tineri. Printre asociațiile 
sportive fruntașe în această acțiune 
se numără: „Păliiniș" — Rășinari, 
„Constructorul"—Sadu, „Qindrelul"— 
Gura Rîului, „Textilisful"—Cisnădie, 
Școala medie — Săliște ș.a.

„CAMPION AL ASOCIAȚIEI 
țî SPORTIVE"

Disputele pentru cucerirea insignei 
„Campion al asociației sportive" cu
nosc, de asemenea, un real succes. 
Recent au fost distribuite în 14 aso
ciații sportive 123 insigne de „Campion 
al asociației sportive" tinerilor care 
s-au dovedit a fi cei mai bine pregă
tiți în întrecerile desfășurate. Au pri
mit insigna 31 tineri din asociația 
sportivă „Păltiniș" — Rășinari, 35 de 
la „Bumbacul" — Cisnădie etc.

COMPETIȚII POPULARE
In afara acestor întreceri se

organizează și concursuri populare la 
care participă numeroși tineri săteni, 
la competițiile de volei și atletism 
desfășurate recent au participat aproa
pe 500 tineri.

1. Ioncscu-corespondent

mai

tinerii la terminarea acestei 
baze sportive. Iată primele 
raion Alediaș—Torpedo Ul- 
(0-2), popice: Recolta Jibou 

Cluj) — Vutorul Bega 
1346-1327.

T. ROiBU

Amurgul învăluia încet micul sta
dion al Cîmpulunguliii. In zare, spi
nările domoale ale Rarăului se profi
lau pe cerul împurpurat Liniște depli
nă. Dacă ai fi închis ochii, cu sigu
ranță ai fi fost tentat să crezi că 
spectatorii părăsiseră de mult tribu- 
ne'e. Dar nu I In faptul serii cochetul 
stadion de pe Valea Moldovei era 
încă plin. Iar liniștea, liniștea aceasta, 
nefirească parcă, își avea explicația ei. 
Pe covorul verde, gimnaștii din co
muna Vama, care reprezentau regiu
nea Suceava la finalele „Cupei Mol
dovei", își desfășurau repriza de gim
nastică. Inalți, spătoși, și totuși plini 

1 de grație și siguranță, acești tineri

veniți din munții Cîmpulungului exe
cutau cu măiestrie exerciții de gimnas
tică. Iar atunci cînd arbitrii au anun
țat victoria lor, ropote de aplauze au 
răsplătit succesul celor din Vama. Un 
singur om, vecin de bancă cu mine 
(despre care ulterior aveam să aflu că 
se numește Mircea Frunză și că e pre
ședintele asociației sportive din această 
comună), pe fața căruia citeam o emo
ție adîncă, uitase să aplaude. Continua 
să privească atent, cu încordare, pe 
sportivii săi. Abia într-un tîrziu, cînd 
spectatorii se hotărîseră să părăsească 
tribunele, vecinul meu a rupt-o la fugă 
și, coborînd cite trei trepte deodată,

a ajuns în mijlocul gimnaștilor c 
Vama, pe 
ros...

care i-a îmbrățișat calc

•k
zi, am pornit din Cîmj 

, _ „ocazi
munte, f

doua ; ’
Moldovenesc cu o... 
această comună de

Terenurile
Marea majoritate a asociațiilor spor, 

tive din orașul Tîrgoviște dau dovadă 
de spirit gospodăresc în întreținerea 
bazelor sportive. Firește, în acele aso
ciații în care bazele sportive sînt bine 
întreținute, se înregistrează și o ac
tivitate bogat#, iar rezultatele obținute 
sînt îmbucurătoare. De pildă, asocia
ția sportivă Metalul din orașul nostru 
dispune de un stadion cu pistă de at
letism bine întreținută, de un teren de 
volei etc. De curînd, locurile stadio
nului au fost numerotate. _

Există, însă, cazuri în care unii ac
tiviști sportivi par a nu ști că bazele 
sportive sînt bunuri colective, dovedind 
o neglijență nepermisă față de între
ținerea lor. La I.G.O.T. Tîrgoviște, de 
pildă, pe poligonul de tir crește iarba 
în voie și lipsesc accesoriile cu care 
fusese dotat într-un trecut nu prea în
depărtat. De asemenea, pista de popice 
a Trustului de Extracție petrol Tîr
goviște e necorespunzătoare și prost 
gospodărită. Un fapt care dă de gîndit 
este tărăgănarea reamenajării sălii de 
gimnastică de la școala medie nr. 3 
„Nicolae Bălcescu", care a început, 
dar care nit se mai termină... Deși 
timpul s-a răcit simțitor, elevii sînt 
nevoiți să facă ore de educație fizică 
în aer liber.
dovedesc 
membrilor 
consideră 
economiile 
meniu în
mentalitate se impune a fi grabnic li-

de sport din
chidată, deoarece lipsurile în întreți
nerea și^ gospodărirea bazelor sportive 
păgubesc mișcarea noastră sportivă. In 
loc să aștepte subvenții și alte forme 
de ajutorare, asociațiile sportive au 
datoria să acorde întreaga atenție bu
nei gospodăriri a bazelor existente și 
amenajării de noi terenuri simple prin 
muncă voluntară și prin resurse locale.

Tîrgoviște
Spiritul de inițiativă, întreținerea și fo
losirea judicioasă a bazelor sportive, 
trebuie să-si dea mîna, pentru ca ac
tualele condiții materiale să lie valo
rificate la maximum, creîndu-se astfel 
perspective noi de dezvoltare a bazei 
materiale a mișcării noastre sportive.

MIȘU AVANU-corespondent

DE CE?
este lin lucru

— ne spunea nu' tovarășii
' trolul?

Toate aceste exemple 
lipsa de preocupare a 

unor asociații sportive, care 
că spiritul gospodăresc și 
își au aplicare în orice do- 
afară de... sport. Această

„Atletismul ploeștean s-ar putea dez
volta mult mai mult" 
de mult unul din numeroșii amatori de 
atletism din orașul „aurului negru". 
Lipsesc însă — așa după cum am aflat
— pistele de atletism. Nu lipsesc cu 
desăvîrșlre, deoarece stadionul Petrolul 
din localitate este înzestrat cu o astfel 
de instalație.

Pin cauza neglijenței administrației 
stadionului și a conducerii clubului 
Petrolul, din anul 1955 nu s-a mat 
făcut însă nimic la această pistă, care
— repetăm — este folosită de toți 
atleții ploeșteni. încă de multă vreme 
aci trebuiau executate lucrări de re
generare, trebuia verificat drenajul, 
trebuia —■ pe scurt — reamenajată 
pista. De ce nu a făcut nimic sau 
aproape nimic clubul Petrolul pentru 
buna întreținere a acestei piste ? Iată 
întrebarea...

In plus, să rtu uităm că se încasea
ză anumite sume drept cotă de teren. 
Așa că fonduri există. Ceea ce nu 
există este insă preocuparea și aceasta

din
mai grav. Ce părere au 
conducerea clubului Pe-

A 
lung 
spre 
sind în Vama, ceea ce te surprinde 
primul rînd este mărimea acestei con 
ne. Iți trebuie multă răbdare și... tul 
ca s-o parcurgi în întregime. Am p< 
nit-o totuși cu curaj, în căutarea sp< 
tivilor. Trebuie să recunosc însă 
și „sorții" m-au avantajat, deoare 
Căufînd baza sportivă a comunei, 
care începusem s-o „ghicesc" 
larma tinerească ce se auzea dit. 
în cînd, am dat tocmai de... pre: 
dinfe'e asociației sportive, pe car

■ cunoscusem în ajun.
Iată-ne sosiți l i micul „complex" 

sportivilor din Vama. In primul rîi 
o precizare. Da, este vorba de un n 
complex sportiv, alcătuit dintr-un 
ren de fotbal, o pistă de atletis 
două terenuri de volei, o popicărie n 
dernă cu două piste și un teren 
baschet. Aci își desfășoară tinerii 
tinere'e din Vama activitatea lor sp< 
tivă, cunoscută nu numai în raior 
Cîmpulung dar și îil toată regiur 
Suceava. Exemplul oferit de gimna 
cu o zi în urmă ilustrează numai 
parte din activitatea sportivă a tine 
lor de aci. Alături de gimnastică, > 
leiul a prins rădăcini adînci în acea1 
comună și trebu'e spus că jocul 
care-1 practică echipele de baie'i

■ fete este destul de bun. De altfel, 
toate competițiile de mase, prezei 
voleibaliștilor din această comună 
depărtată a țării noastre se face m 
simtită. In 1956, de nildă, ainnși pi 
în finale, voleibaliștii din Vama 
fost la un pas de a deveni campk 
ai Spartachiadei de vară. Este o P' 
formanță, nu ?

— La noi, ne snunea tov. Mire 
Frunză, tinerii învață încă de mici 
cretele" schiului, practică tenisul 
masă, luptele, gimnastica, baschet 
popicele și firește... nelinsitul feth

— Mă rog, am conchis noi. 
vărați polisportivi 1

— întocmai! De altfel, după 
vedeți, baza noastrl sportivă e
sntă de tineri. F ■ thaliști. rtle'i, voi 
baliști, popicari. Sînt tnai bine de 3

★

Perdeaua înserării se lăsa înc 
deasupra frumoasei baze a sno-tivi' 
din Vama. Obosiți de efort, c 
totuși bine dispuși, sportivii asociat 
„Bradul" părăseau gălăgioși stadmn 
Dar, după cum ne asigura Mire 
Frunză, numai ’pînă a doua zi.

a<

ct 
în

— Pista e impracticabilă !...
— Nu e nimic I Cu ocazia asta 

antrenezi ?i pentru cursa cu obstacole...
te

.(Desen de D. MIHAILA) R. CALARAȘANU



Prietenii noștri din Varșovia
Autobusul se strecură prin 

îăienjenișul de străzi înguste 
ile căror clădiri, cu portaluri 
le piatră cioplită și ferestre 
ăbrelite, aminteau de ar- 
litecfura secolelor XVII și 
(VIII. Apoi, stopă brusc într-o 
riață. Am cobori t. Eram în 
itarego Miasti, piață din 
'echea Varșovie. Rotindti-ți pri- 
•irca fc credeai în plin Evrirea te credeai 
Mediu și parcă 
.e așteptai să-i 
rezi apărînd, în 
lumina soarelui 
blind de octom- 
>rie, pe eroii 
lin povestirile lui 
viez...

■Cuvintele însoțitorului nostru 
ie treziră la realitate :

— Tot ce vedeți este clădit 
le patru, cinci ani!

_
— Vechiul oraș ca și întrea

ga Varșovie a fost distrusă de 
iasciști în proporție de 90%! 
Dar noi am refăcut „ totul așa 
:um a fost.

însoțitorul nostru, muncitor 
il uzinei „Nowotki", Edward 
(oruli, ne povesti despre mun- 

eroică de reconstrucție a 
șov.'ei. Apoi, delegația hal- 

:erofililor noștri a străbătut 
loile și largile bulevarde ale 
arașului. Ne-am convins de 
nunca titanică depusă pentru 
i reface capitala țării prie- 
ene. Pretutindeni se ridică 
jlocuri moderne cu cîte 4—5 
itaje. In locul vechiului „ghe- 
ou“, unde în trecut stăpînea 
noartea, se înalță astăzi 
:artier muncitoresc în care 
:a nouă pulsează puternic, 
jamenii nu uită și nici nu 
)uie să uite. Toate acestea 
ealizat cu mari sacrificii, 
ierațiile viitorului trebuie 
die, să învețe și să fie vigi-

lente. Pe numeroase străzi gă
sești plăci de marmură pe care 
sînt 'încrustate numele eroilor 
din rezistență și ale victimelor 
fascismului, Florile, împletite în 
mici coronițe, sînt mereu 
proaspete. Poporul nu-și uită 
niciodată eroii 1

Sprijinul prietenesc 
citorilor uzinei 
simțit în tot

ri. Sienkie-

un 
via- 
Dar 
tre- 
s-au 
Ge-
să

f fl

al mun- 
„Nowotki" l-am 
timpul șederii 
noastre în capi
tala R.P. Polo-
ne. $’ ’n lim" 
1’"' concursului, 
cind aveam așt
fel și noi „mica 

noastră galerie" și în vizitarea 
orașului. Intr-o zi am fost in
vitați să cunoaștem uzina. Ha
lele mari și spațioase adăpos
teau numeroase cuptoare elec
trice pentru aliaje de aluminiu, 
precum și rabotsze, strunguri 
și o mulțime de alte mașini. 
Peste tot se lucra intens.

Ca să răspundem, cel puțin 
în parte, atenției cu care gaz- 
ilefe noastre ne copleșeau, am 
făcut o mică demonstrație de 
haltere... Pe cortina purpurie 
erau drapelul țării noastre ală
turi de cel polonez și o halteră 

cu 
de
cu

uriașă tăiată din carton 
inițialele Federației romîne 
haltere. Am fost primiți 
un „bună ziua", rostit din toa
tă inima 1 Publicul — format 
în exclusivitate din muncitorii 
uzinei, atunci ieșiți din schim
bul de dimineață — a aplau
dat măiestria lui Ion Panait, 
Ion Birău, Tiberiu Roman și 
Lazăr Baroga.

Cînd am părăsit Varșovia, 
am dus cu noi printre mul
tele amintiri plăcute și aceea 
mereu vie a muncitorilor uzi
nei „Nowotki" prietenii noștri 
din capitala Poloniei noi.

OTTO BENKO

uzic
Școala medie de muzică din 

'îmișoara...
n culoar lung care recep

tează sunetele ce'e mai diferite. 
In camerele de studiu lucrul e 
,n toi. Un conglomerat de ar- 
nonii improvizate, caracteristic 
>ălii de concert în așteptarea 
iiri jurului. Game cromatice, 
rrpegii, divergențe sonore de 
:ot felul...

•—--------- --------------
După acest exercițiu dătă

tor de vigoare... eleva Ildiko 
Laszlo execută cu șl mai 
multă siguranță finalul „alle
gro" al sonatei... 
(Foto: Gh. Dumitru)

Poate nu l-aș fi tulburat 
pe Iurii Alelisandrovici. 
Zavadski într-un mo

ment cînd era atît de ocupat. 
Pînă la ridicarea cortinei ră
măseseră minute numărate și 
cîte nu avea de făcut directo
rul de scenă I 11 vedeam plim- 
bîndu-se grăbit de la o cabină 
la alta, dînd ultimele indicații 

mașiniștilor, oame- 
la lumini. Să-l opresc 

și să începem o discuție des
pre sport, părea cu totul și cu. 
totul nepotrivit.

Și totuși am îndrăznit. Mi-a 
dat curaj faptul că I. A. Za
vadski purta în teancul de zia
re din buzunar un exemplar 
proaspăt din 
iar", peste < 
ochii într-o clipă de_ răgaz.Ca 
să vadă ce 
res... Am îndrăznit, 
n-am avut ce regreta.

De la primul schimb de 
vinte mi-am dat seama 
Iurii Aleksandrovici este 
care iubește stadionul, 
cerea sportivă.

— Da, intr-adevăr.

actorilor, 
riilor de

ȘI S

afara cursului. Cine

cu precauție. Surpri- 
de educație fizică. Tî- 

pianistă acompaniatoare 
cu degajarea actorului 

de un pian în 
ei urmărește

culise. Pri
cind eșar- 
gimnaste, 
tempo și 

Intr-o

Intr-una din camere se aude 
melodia unui vals ușor și an
trenant. Clapele pianului nu 
par a fi supuse studiului- Melo
dia se revarsă lin. Poate că e 
un moment de pauză — prilej 
de prezentare a pieselor învă
țate în 
știe î

Intrăm 
ză . Oră 
năra 
cîntă 
servit 
virea
fele ansamblului de 
cînd indicațiile de 
ritm ale ' profesoarei, 
școală de muzică acompania
mentul trebuie să fie la înăl
țime.

Ultimele măsuri ale valsului 
șe contopesc cu o fluturare mai 
grăbită a eșarfelor. începe lu
crul la aparate. Paralelele sînt 
cele mai îndrăgite. Multă pru
dență la bară-

Ca atîtor alte domenii, spor
tul îi ajută și muzicii. Suflăto-

i „Sportul popu- 
care își aruncase

făcuse Tai cu I<e- 
deci, Și

cu
că 

un om 
între-

iubesc 
sportul și l-am practicat cu

> Prima pasiune a fui lu- 
Alsksandrovlci Zavad- 
® Paste 300 de membri 
ceiectivui sportiv ® 22 
salturi ale pareș.utistu- 
Mihail Lvov ® Petro-

O 
rii 
ski 
în < 
do 
lui 
ssan r.-a putut intra în e- 
cîiipa da ...șah a teatrului 
@ Actorul, regizoral și 
campionul Zubov o N. 1. 
Parfenov felicită pe Bela 
Soos. .

rea sportivă nu cunoștea 
de departe dezvoltarea de 
tăzi.

Conducătorul artistic 
Mossovietului a rămas un spec
tator nelipsit al marilor com
petiții de atletism, al meciuri
lor de tolba 1. Vorbește cu de
zinvoltură de cunoscător despre 
Kuzncțov și Johnson, despre 
Ter-Ovanesian și Gregory Bell, 
despre Netto și Didi...

Dar, deși nespus de intere
sant, interviul trebuie oprit. 
S-a auzit primul gong...

După ce i. 
ceput, forfota din culise 
potolește. Folosesc prilejul

r-w *“*-

Z. zi. ZAVADSKJi 
văzut de GORA

Petrosian joacă slab șah, 
bineînțeles că este un

mi

spectacolul a în- 
se 

pen-

Pauză... șahistă în pauza piesei „Nevestele vesele din Windsor". 
Aleksei Zubov — regizorul spectacolului, actorii M. Lvov, M. 
Anorov și A. Petrosian au pus pe tablă poziția de la întrerupere 
din partida Tal-Keres. Și vor analiza pînă cînd soneria ii va 

chema din nou pe scenă...
(Foto: I. Mihăică)

tru a îmbogăți carnetul de în
semnări.

— La jdossoviet sportitl se 
află în mare cinste — spune 
actorul Mihail Lvov. Colectivul 
sportiv al teatrului numără 
peste 300 de membri care ac
tivează în numeroase secții de 
atletism, 
șah, tenis 
tele.

Mihail 
șutismul.

pasiune. Am fost în tinerețe 
atlet, alergător pe distanțe 
scurte pi săritor, am jucat te
nis pi — bine înțeles —... fot
bal. Firește, pe atunci mișca-

port fotbal, tenis, volei, 
de masă, schi ji al

rii, pianiștii, violonceliștii și 
toți ceilalți își întăresc rezis
tența atît de necesară efortului 
fizic susținut, își măresc capa
citatea respiratorie și, pe dea
supra, capătă acea suplețe ar
ticulară specială a pianistului 
sau coordonarea și digitația fină 
caracteristică instrumentelor de 
coarde.

Ora de educație fizică s-a ter
minat, dar elevele continuă să 
se mai destindă cîteva minute 
cu exerciții la sol, care de care 
mai frumoase. Curînd însă sala 
rămîne pustie. Bach, Czerny, 
Sevcik sau Kreutzer au aștep
tat destul...

Iureș pe culoare. Ușile săli
lor de curs se deschid cu zgo
mot. Bătrînii maeștri își fac a- 
pariția, surprinzînd obrajii îm
bujorați ai fetelor-

Se reia cu febrilitate lucrul. 
Iar surpriza vine abia acum. 
Studiile în „allegro" și „presto" 
merg parcă și mai bine.

Spunea cineva că pe vremuri 
o pianistă (îmi scapă numele) 
evita să apese clanțele ușilor 
în ziua concertului.

Dar sînt atîția ani de-atunci...
IOAN CHIRILA

Lvov practică para- 
, .... Are la activ 22 de
salturi. Mi-i prezintă și pe cei
lalți sportivi ai teatrului: te- 
nismanii Adoskin și Parfenov, 
voleibalistul Zubov, gimnaștii 
Novikov și— Petrosian. Acto-

DUMITRU URDEA, COD- 
LEA. 1) Echipa de fotbal a 
Romîniei s-a înlîlnit atît cu 

7 reprezentativa Franței (în 
k 1932) cît și cu cea a Angliei 

1939). Iată rezultatele: 
cu Franța și 0—2 cu An- 
Ambcle meciuri au avut 

Joc în București 2) Dinamo 
Moscova (fără jucătorii selec
ționați în echipa U.R.S.S., care 
participa atunci la campiona
tul mondial de fotbal) a susți
nut 4 întîlniri în țara noastră: 
3—1 cu selecționata divizio- 

_  nară B, 2—8 cu Steagul roșu; 
pasionat suporter al tizului f ctl U.T.A. și 0—3 cu Di- 
său, Tigran Petrosian, iar in- \ namo București. 3) In finala 
succesul acestuia din turneul f campionatului mondial de fot- 
candidaților s avut darul să-l X bal disputată anul trecut, la 
indispună. Mult haz s-a făcut / Stockholm, Brazilia a învins 
cînd, alcătuindu-se echipa de J Suedia cu 5—2 (2—1). 
șah a teatrului pentru tradi- ( ALEXANDRU BOGORODI- 
ționalul meci prin radio cu JȚA, TURTMU SEVERIN. 1) Bo-' 
stațiunea în derivă Polul Nord 4 xerul maghiar Laszlo Papp a 
4, n-a fost inclus în formație ^participat la ultimele 3 Olim- 
și... Petrosian._______________ /piade, Londra (1948), Helsinki

— Trebuie să mal învețe,\ (1952) și Melbourne (1956) și 
deocamdată nu poate face fată, i a cucerit, de fiecare dată, 
s-a spus în hazul general. 1 medalia de aur 1 De aseme- 

L-am cunoscut pe Aleksei C nea, el a ieșit învingător în 
Timofeevici Zubov, actor și re-Stoate întîlnirile susținute pînă 
gizar, care împreună cu I. A. I acum cu bâxerii profesioniști. 
Zavadskj a pus în scenă „Ne- / In noiembrie va boxa din nou 
vestele vesele". Zubov este și l— la Viena. 2) Veți primi 
azi un bun voleibalist. De alt-/răspuns detailat prin scrisoare, 
fel, între anii 1930—1932 el a> GHEORGIIE VLAD, BUCU-î 
făcut parte din echipa . repre- 7 reșTI. 1) Kopa are 27 ani, 
zentativă a U.R.S.S., iar în \ 9) Floyd Patterson și Inge- 
formația Moscovei, unde a ju- J mar Johanson au aceeași vîrstă: 
cat alături de Anatolii Cinilin, j 25 ani. Patterson nu i-a îm~ 
a cîșțigat cu echipa sa primul £ pjinij încă: îi împlinește în 
ixnmninnnf rl» tmîni ni TIP Q :____ r_ DtC*}  flSl3

ați cîștigat
campionat de volei al U.R.S.S. 
In 1934 Zubov s-a dedicat 
exclusiv teatrului. Dar faimoșii 
Reva, Ulianov, Iakușev, Pime
nov s-au numărat printre ele
vii săi. Cu un asemenea 
mator nu-i de mirare că 
pa de volei a teatrului 
foarte puternică.

N. I. Parfenov este și pa
sionat șahist. Colegii glumesc 
spunînd că într-un simultan... 
era cît p-aci să cîștige la Bot- 
vinik. „Lui Parfenov îi place __ __
mult să descifreze partidele cei7șf ]of“ de' "jucători’, 
maeștrilor. In mod special i-a î ------ — — —*
reținut atenția (și a ținut să 
ne-o împărtășească) o reali
zare a lui Bela Soos reprodusă 
în „Sahmatî v S.S.S.R.".

— Excepțional a condus ata
cul tlnărul maestru romîn. 
Nu-l cunosc personal, dar vă 
rog să-i transmiteți felicitările 1 ropol ; 
mele. . ( dovan, .

Unul cîte unul interlocutorii 1 Drăgan, 
mă părăsesc. Le vine rîndul să’ - •
intre în scenă. Iar eu mă duc 
în sală să prind o frîntură1 
din „Zările necuprinse" a lui 
Virta și să-i revăd pe eroii a-i 
cestui interviu...

VALER1U CHIOSE

COll-f 
rămășa- 

to-< 
de 
de 
în-:

, « ....... — -.... cu
este \ echipa națională a Argentinei.

n-au avut loc 
3) 
a

ani- 
cchi-

îanuane. 
tează, 
gul pe care l-ați făcut cu 
varășii 
muncă 1 3) Reprezentativa 
fotbal a Romîniei nu s-a 
tîlnit niciodată pînă acum

dumneavoastră

De asemenea, 
nici meciuri inter-clubnri. 
In anii 1951—1953, cîrrd 
cîștigat de 3 ori consecutiv 
campionatul țării la fotbal, 
C.C.A n-a avut tot timpul a- 

Iată, 
nu- 

evo- 
sttb 

Voi- 
Coman; fundași:

in legătură cu progra
marea meciurilor impor
tante de rugbi pe stadio
nul din șoseaua Oltenița, 
unde spectatorii stau în
grămădiți

asta are si o parte bună,Dar
Căci vezi rugbiștii pe teren 

mereu,
Cum își aruncă ochii prin 

tribună, 
Să-nvețe cum se face un...

meleu 1 
V. D, POPA

In campionatul de scri
mă, unele floretiste cu
noscute, fiind insuficient 
pregătite, au fost elimina
te încă din serii.

Cu lipsa lor de pregătire. 
Era de așteptat să piardă.
In loc de orice lămurire,
E cazul să le pun... în gardă.

MIRCEA CODRESGU

în orice caz, pe posturi, 
mele jucătorilor care au 
luat în adastă perioadă 
culorile C.C.A.: portari: 
nescu, Toma,
Zavpda II, Dodeanu, Apolzan, 
V. Dumitrescu, ivănescu; mij
locași: Balint, Bone, Flama- 

îpaintași: Victor Mol-. 
Zavoda I, Petschovsehi, 

, Alexandrescii, Pîrvu, 
î P. Moldoveanu și Tătara. 
? ILIE MAIACU,’ MANGALIA; 
11) Vreți să știți dacă orașul 
Zdv. natal, Brăila, a avut vreo-i 
} dată o echipă de fotbal în pri-r: 
i ma categorie ? Da. Dacia Uni- 
J rea, în 1937. Atunci — deși 
C o astfel de formulă nu-și... gă- 
Ssea cîtuși de puțin, justificarea! 
(— anumite „mărimi" au decis 
/ ca în campionatul categoriei A 
4 să fie două serii a cîte... 10 
/echipe. Dintr-una din serii fă-1 
^cea parte și Dacia Unirea. For- 
Zmula n-a rezistat decît un an. 
\ 2) Șt. Dobay n-a jucat niei- 
l odată la o echipă din Brăila. 
\ Actualmente e antrenor la' 
C C.S.M. Lugoj.
> ION POȘTAȘUL

Popas la munte

Varietăp ® Varâeiă|i Varietăți
, COLECȚIE DE „URIAȘE* ! MAI IMPORTANT...

Oltimele înfrîngeri suferite de baschetbaliștii 
americani la campionatele mondiale de la San
tiago se pare că i-au cam pus pe gînditri pe 
conducătorii echipelor fruntașe din S.U.A. In 
ultimul timp ei au traversat adesea oceanul 
în căutare de noi recruți valoroși și în special... 
înalți. Astfel, formația Colegiului Gonzague, 
una din cele mai renumite echipe din S.U.A., 
care și-a asigurat în urmă cu doi ani servi
ciile cunoscutului pivot al naționalei Franței, 
J. G. Lefebvre (2,18 m.), a intrat de curînd 
în posesia unor noi „giganți": grecul Tronlzos 
(2,16 m.) și suedezul Albertsson (2,08 m.). In 
felul acesta baschetul american speră să fie 
din nou la.„ înălțime. z

Intr-un orășel din Spania, terenul de fotbal 
este așezat în imediata apropiere a cimitirului 
municipal. Cunoscută fiind pasiunea spaniolilor 

și normal ca uralele și în- 
și zgomotoase cu care spec- 
vîctorie echipa lor favorită... 
procesiunilor religioase, care 
cu meciurile săptămînaie de 
reprezentanții bisericii s-au

pentru fotbal, era- 
curajările frenetice 
tatorii purtau spre 
să tulbure liniștea 
coincideau adesea 
fotbal. Contrariați, 
adresat primăriei orașului cerînd amînarea în- 
tîlnirilor fotbalistice atunci cînd „preasfințiile 
lor aduc osanale celui de sus". Primarul, un 
înfocat susținător al echipei locale a fost însă 
de aită părere: „Procesiunile religioase să fie 
gcelea care să-și schimbe data" 1

Nu mergi și ia 
cu noi 7 pare să-și în
trebe cel mal mic din
tre schiori tovarășul de 
drum, fermecat de stră
lucirea primei zăpezi a 
Ducegilor.



A.

Campionatul femininACTUALITĂȚI PUGILISTICE
• Zilele trecute a avut loc o ședin

ță a Federației Romine de Box în ca
drul căreia, printre altele, a fost defi
nitivat pianul de pregătire a boxerilor 
noștri în vederea participării la Jocu
rile Olimpice. Cu acest prilej a fost 
alcătuit un prim lot de boxeri care ur
mează sa-și înceapă curînd antrena
mente e pentru Olimpiada. Au fost 
selecționați următorii pugiliș'.i: Puia 
Nicoiae, Ion Turcu, Emil Cișmaș, Iosif 
Mihalic, Mihai Stoian, Ion Monea, 
Gheorghe Negrea, Vasile Mariu'an și 
Mihai Gheorghioni.

c In cursui anului viitor boxerii ro- 
tnîni din loturile A, B și de tineret 
vor susține numerose intîlniri Inter
nationale. Iată nuintu cîieva dintre ele: 
revanșa R.P. Romînă-rScoția (Bucu
rești, iunie), R. P. itomjnă—R. _P. 
Bulgaria (Sofia, martie), R.P. Romînă- 
R.P. Ungara (meci de. tineret, Buda
pesta, septembrie), R,P. Romînă B-— 
R.P. Albania A ( Tirana,- septembrie), 
București—Chișinău (București, octom
brie). Tot în cursul anului 1'. 60. sînt 
în perspectivă să se dispute urmă
toarele întîiniri: R:P. Romînă—Fran
ța (București, aprilie), R.P. Romînă— 
R.S.S. Ucraineană (București, mai sau 
iunie). De asemenea, este posibilă 
participarea pugiliștilor romîni la tur
neele internaționale din R.P. Ungară 
(iunie) și R. P. Bulgaria.
• Un meci mult așteptat : C.C.A.— 

Legia Varșovia. Intîlnirea va avea 
loc anul acesta la București. Ambele 
echipe nu vor prezenta însă boxeri

V

»» CUPA DE TOAMNĂ”
ia oxlocros

Mîine, începînd de la ora 10, se va 
desfășura în jurul stadionului ,.23 Au
gust" prima fază a competiției ,,Cupa 
de toamnă" la ciclocroș organizată de 
F.R.C., în colaborare cu clubul Recolta. 
Vor participa cei mai buni cicliști din 
Capitală. Plecarea și' sosirea vor avea 
loc în fața sălii de sport „Recolta" de 
pe sos. landului.

« Astăzi (de 
(de la ora 10) 
organizează la 
reasca un concurs de înot deschis îno
tătorilor din Capitală. In programul 
.concursului, dotat cu „Cupa Voința", 
sînt .prevăzute probe pentru copii, ju
niori și seniori.

La 8 noiembrie nou concursuri la piscina acoperită de la Floreașca. S-a dai 
în proba de 400 m liber femei

Semifinalele Cupei R. P. R.

C.C.A.—C.F.R. GRIViTÂ ROȘIE ȘI DINAMO—CONSTRUCTORUL
Stadionul Dinamo va găzdui mîi

ne dimineață un interesant cuplaj. In 
prima întîlnire a cuplajului,* * C-C.A. 
va avea de înfruntat puternica for
mație C.F.R. Grivița Roșie Ambele 
echipe — caracterizate prii'lr-o mare 
putere de luptă, printr-o concepție 
modernă de joc — dețin în prezent o 
formă excelentă.

reș, echipa gazdă — C. S. Tg. Mu
reș — recentă învingătoare a C.C.A., 
păstrează prima șansă și în partida 
cu Știința București. La Oradea, se 
dispută un joc din .ultima etapă: C. S. 
Oradea—Ind. Linii Timișoara.

© Comisia de competiții din cadrul 
federației de specialitate s-a pronun
țat joi în problema ridicată de ...ne- 
disputarea partidei Industria Linii Ti

mișoara—Știința Cluj, care a 
în programul etapei a Xl-a. 
dat meci pierdut timișorenilor 
rul de 14—0 (conform regulamentu
lui), considerînd că echipa Ind. Lînii 
nu a oferit condiții normale de joc la 
timpul fixat.

• Zilele trecute, cu prilejul unui 
concurs de înot desfășurat la Tg. Mu
reș (în bazin de 50 m) a fost înre- 

a fost Suți, ci tînărul Kappel. Aler- 
gînd penultimul, el a terminat proba
fără nici o penalizare și cu cel mai 
bun timp: 1:10,9, clasîndu-se pe lo
cul I. Echipa noastră a fost series 
handicapată în această probă prin 
ușoara accidentare a .călărețului Con
stantin Vlad. Elena Leov-Ionescu pe 
Talisman a ratat o victorie sigură 
(avea 0 puncte penalizare și un 
timp excelent): la penultimul obsta
col și-a pierdut echilibrul după ce 
l-a trecut și a căzut din șa. O com
portare foarte frumoasă a avut că
lărețul Mircea Stâncii care, pe Idila, 
a ocupat teul II cu 0 p. penalizare 
și 1:12,0. Tot lui i-a revenit și locul 
III cu calul Mangalia realizînd 0 p. 
penalizare și timpul de 1:12,5.

Concursul continuă sîmbătă și du
minică, dimineața și după-amiaza.

OCTAVIAN G1NGU

In cea de a doua partir.ă a cupla
jului, Dinamo București va întîlni 
„XV“-le Constructorului București. 
Prima șansă o au dina roviștii, care 

sînt într-o formă remarcabilă. Acea
sta, spre deosebire de echipa Con
structorul București, a cărei compor
tare a fost inegală de la meci la 
meci.

Prima zi a concursului internațional de la Craiova
CRAIOVA 23 (prin telefon de la 

trimisul nostru).
miază, într-un
pe baza hipică din P;
Iui, a avut loc deschiderea celui de 
al doi ca concurs republican sătesc 
de călărie și a întîlnirii hipice in
ternaționale la care iau parte echi
pele M.E.D.O.S.Z. (R.P. Ungară), 
Voivodina Novi-ad (R.P.F. Iugosla
via) și C.S. Recolta București.

Cea de a doua ediție a concursu
lui republican sătesc de călărie se 
bucură de o | 
la start fiind prezenți 100 
re'iți, reprezentînd gospodării 
co'e de stat și co'eetive din 
nile Constanța, Galați,

— Joi după-a- 
cadrti sărbătoresc, 

'arcul Poporu-

sătesc de călărie 
participare numeroasă, 

concu- 
agri- 

regiu- 
Ploești

Secția de box a Asociației sportive a Combinatului Poligrafic București a 
organizat țoi seara o gală de box dotată cu „Cupa 7 Noiembrie". In clișeu, 
un aspect de la una din partide.
susceptibili de selecționare în loturile 
olimpice.

• De curînd federația poloneză de 
box a propus forti’ui nostru de spe
cialitate o întîlnire între selecționatele 
orașelor Varșovia și București. Meciul 
ar urma să se desfășoare la Varșovia 
în luna ianuarie 1960 iar revanșa să 
se dispute la București, în același an. 
F. R. Box a comunicat însă federa
ției poloneze că opiniază pentru o în
tîlnire între echipele de tineret ale 
celor două țări.

© Asociația sportivă Energia I.M.B. 
Timișoara duce tratative cu clubul 
maghiar Dozsa Kaposvar pentru per
fectarea revanșei, care ar urma să se 
dispute anul viitor în R.P. Ungară. 
Totodată, asociația timișoreană a dus 
tratative cu clubul Hutnik (Cracovia) 
pentru un turneu al echipei poloneze 
în țara noastră. Boxerii polonezi vor 
susține meciuri la Timișoara, Reșița și 
Oradea.

o Există propuneri de a se relua 
cu începere din anul 1960, disputarea 
campionatelor republicane pe echipe, 
care împreună cu campionatele repu
blicane individuale ar asigura pugi- 
listilor noștri un program de activitate

Mîine, un interesant cuplaj:

Etapa de mîine (a XIH-a) a cal 
goriei A mai programează următoa
rele partide : Metalul M.l.G—Știința 
Timișoara, Știința Cluj—Constructo
rul și C.S.ALS. lași—Progresul Bucu
rești (de fapt, cel mai echilibrat joc 
al etapei).

Recent, la sediul Federației romî- 
ne de rugbi s-au tras la sorți semi
finalele Cupei R.P.R.: Ia București, 
C.F.R. Grivița Roșie va întîlni echi
pa C-C.A., în Trap ce la Sibiu, for
mația locală C.S.A. (care activează 
în categoria B) va primi' vizita for
mației Dinamo București. Ambele 
jocuri se vor disputa la 8 noiembrie.

R.A.M., Timișoara, Suceava, Oluj, Pi
tești, Craiova.

★
întrecerea hipică”- internațională 

triunghiulară a prilejuit încă din pri
ma zi întreceri viu disputate în ca
drul probelor de deschidere pentru, 
juniori și seniori. La startul probei' 
de deschidere juniori s au prezentat 
16 concurențj (4 din R.P. Ungară, 
4 din R.P.F. Iugoslavia, 8 din R.P. 
Romînă) cu 31 cai. Tinerii călăreți 
romîni au condus mai tot timpul îu 
această probă, majoritatea dintre ci 
executînd parcursul fără penalizări. 
Aproape de sfîrșit, călărețul iugoslav 
Radomir Dotici și maghiarul Joz-ef 
Vass răstoarnă tonte pronosticurile, 
și, pe lingă că ob'in cel mai 
limp, parcurg traseul fără nici o pe
nalizare. Urmează însă evoluția pe 
parcurs a călărețului rornîn

bun

lou

(Foto Gh. Dumitru)
continuă, fără... „goluri". Este de do
rit ca aceasta propunere să devină 
realitate.

Mîine, penultima etapă în campionatul de polo
— Nou record pe 50 m bras fete — „Cupa Voința" la înot —

Mîine la București și Tg. Mureș se 
dispută meciurile din cadrul penulti
mei etape a campionatului categoriei A. 
Duminică, obișnuiții spectatori ai întîl- 
nirilor de polo vor face poate prima... 
deplasare, în acest sezon, spre piscina 
acoperită de la Floreasca, pentru a 
urmări partida care va opune (cu în
cepere de la ora 12) formațiile Di
namo București și Știința Ctuj. Dina- 
moviștii deși considerați campioni vir- 

startul

ai ediției 1959, trebuie să se aș- 
la o replică viguroasă din par- 

ștudenților din Cluj. Reamintim
tepte
tea 
faptul că în jocul desfășurat între a- 
ceste două formații în prima parte a 
campionatului, campionii au fost ne- 
voiți să se întrebuințeze serios pentru 
a cîștiga la limită (5—4). Locul de 
disputare a acestei partide nu a fost 
stabilit. In caz că timpul este frumos 
se va juca lă ștrandul Tineretului 
(ora 11), iar dacă vremea e urîtă, la 
bazinul acoperit (ora 12). La Tg. Mu-

Gheorghe cu calul Bar care obține 
un rezultat excepțional și ter
mină proba pe locul I : 0 p. pena
lizare și cel mai bun timp: 56 sec. 
Pe locurile următoareR. Dotici pe 
calul Dormitor cu 0 p. penalizare 
și 1:00,0, J. Vass pe calul Siosiche 
cu 0 puncte penalizare și 1:01,4, Dan

" ............ : Sidef cu •
Ba log i 

cu 0 p. 
Recolta)

Mîndru (C.S. Recolta) pe 
0 puncte și 1:01,6, A. 
(M.E.D O.S.Z.) pe Mii cotai 
și 1:02,7, T. Podeanu (C.S. 
pe Cabala cu 0 p. și 1:03,8.

Și la seniori lupta a fost aprigă. 
Prezența în echipa M.E.D.O.S.Z. a 
cunoscutului călăreț ungur Sufi Ist
van, maeștrii al sportului și a ta
lentatului său coechipier Jozsef Kap
pel a pus de la început la grea în
cercare pe călăreții romîni și iugo
slavi. Dar fată că cel care a dat cel 
mai mult de furcă concurenților nu

Regrupare în fruntea clasamentului
Pe măsură ce finala se apropie de 

sfîrșit, crește interesul pentru întrece
rea ce urmează să stabilească pe cea 
mai bună jucătoare de șah a țării. 
Intr-adevăr, după ce Margareta Teo- 
dorescu a fost oprită în runda a 11-a 
— prin înfrîngerea suferită în fața E- 
lisabetei Polihroniade — lupta a de
venit foarte deschisă, cu șanse apro
piate la primul loc prczentîndu-se a- 
cum un grup de patru jucătoare.

Runda a 12-a, de joi, poate fi con
siderată ca o clipă de răgaz înaintea 
asaltului final. Concurentele s-au me
najat, au abundat remizele, rezultate 
de egalitate fiind consemnate în în- 
tîlniri'e cele mai importante: Teodo- 
rescu—Soos, Ududec—Polihroniade, Si- 
galas—Reicher, Mayer—Nicolau, Pe- 
revoznic—Antonie, Rădăcină—Desmi- 
reanu. O singură partidă decisă, cea 
în care Clara Friedman a întrecut-o 
pe Eugenia Popa. Considerăm, însă, 
că această scurtă acalmie, nu este de- 
cît prevestitoare de dispute animate 
pe parcursul ultimelor patru runde.

Firește, un pronostic este foarte greu 
de dat. Distanțele care separă pe frun
tașe sînt minime și ele pot fi oricînd

figurat
Ea a

cu sco-

inversate. Iată de ce conside
răm util să alcătuim mai jos un cla
sament pe baza scorurilor obținute, în 
care facem abstracție de partidele în
trerupte și cele în suspensie. In drep
tul liecărei concurente ara notat numă
rul de puncte cîștigate și acela al punc
telor pierdute (după runda a’ 13-a)î

Teodorescu 9—3, Reicher 8‘/2—3’/^> 
Nicolau 8'/2—3'/2, Polihroniade 8—3, 
Filipescu 6'/2—4>/2, Percvoznic 6>/2—■ 
5!/2, Rădăcină 6—6, Friedman 6—6, 
Sigalas 6—7, Soos 5‘/2—5‘/2, Ududey 
5‘/2—6*/ 2, Gogîlea 5—5, Farcaș 5—6, 
Antonie 4—8, Mayer r'/2—7'/,, Des- 
mireanu 3'/2—8’/2, Popa 2—16.

Iată rezultatele înregistrate aseară: 
Nicolau — Rădăcină 1—0, Popa —■ 

Sigalas 0—1; remiză in partidele Fi-' 
lipescu — Perevoznic, Antonie —= 
Mayer, Desmireanu — Friedman. 
S-au întrerupt : Soos—Ududec, Far- 

Polihroniade —■ 
șansele 

S-au întrerup: 
caș — Teodorescu și 
Gogîlea. In ultimele două, 
sînt egale.

Ieri dimineață, la 
ruptelor, Filipescu a întrecut pe Urlu» 
dec, iar Mayer a făcut remiză cu 
Popa.

jticarea între-

gistrat un nou record republican în 
proba de 50 m bras. Maria KJosz, de 
la clubul sportiv școlar Harghita T~ 
Mureș, a acoperit distanța în tim 
de 41,8 sec. depășind, astfel, cu 6 ze
cimi de secundă vechiul record al pro
bei, care-i aparținea de la 22 august, 
anul acesta.

la ora 19,30) și mîine 
clubul sportiv Voința 
bazinul acoperit Fio*

Campionatul republican 
pe echipe

Activitatea compctițiohala la gim
nastică este în plină desfășurare. După 
consumarea primei etape a campiona
tului republican pe echipe, azi și mîi
ne va avea loc cea de a doua etapă 
(pe localitate) în toate orășel? țării. 
La această etapă participă echipele 
de secții ale cluburilor și asociațiilor 
sportive. Primele clasate vor primi 
titlul dc campioan-j pe localitate și se 
vor califica mai departe la etapa pe 
regiune, care se va desfășura in zilele 
de 21—22 noiembrie.

In București, la startul fazei pe lo
calitate a campionatului se vor alinia 
cele mai tari echipe din țară : Dinamo 
și Știința. In cadrul acestui concurs, 
care va avea loc în sala Dinamo, se 
va efectua și o verificare a gimnas
telor din lotul republican (Elena Teo- 
dorescu, Sonia lovan, Emilia Liță, A- 
fanas-ia Ioncscu, Elena Niculescu, Uta 
Poreceanu, Anica Kocsis, Emilia 
Scorțea) în vederea întîlnirii cu Ita
lia.

Această întrecere se va desfășura 
la sfîrșitul săplămînii viitoare, în sala 
Dinamo din Capitală.

O REUȘITA DEMONSTRAȚIE ’ 
LA REȘIȚA ' f

Recent, a avui loc la Reșița, în cai 
drul Lunii Prieteniei Romjno-Sovietice, 
o reușită demonstrație de gimnastică 
organizată ' —• • • "
Muncitoresc 
monstrație

de Clubul Sportiv . 
din localitate. La de

an luat parte sec
țiile de copii, tineret și seniori ale 
C.S.M., secțiile de acrobatică și gim
nastică sportivă ale asociației Mureșul 
Lipova și trei gimnaste componente 
ale lotului republican : Sonia lovan, 
Atanasia lonescu și Elena Niculescu. 
Măiestria gimnastelor noastre frtrn-t 
tașe, frumoasele exerciții ale tinerilor 
Anton Urda, Gerhardt Gagheș, Petre 
Cacilia, Doina Scătișan, Gertrude Dan, 
Maria Czifra, precum și spectaculoa
sele exerciții de ansamblu au fost în-' 
delung aplaudate de public. Merită ti 
;i evidențiat colectivul de antrenori de 
la C.S.M. pentru organizarea acesteiia pctitni org

| frumoase demonstrații.
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Cuplajul din București

(Urmare din pag. 1)

Arad, petroliștii privesc cu încredere 
jocul lor de mîine, de la Orașul Stalin, 
cu Steagul roșu. Ei s-au antrenat cu 
seriozitate, „mizînd" pe formația stan, 
dard. Cît despre adversarii lor, aceș
tia n-au certitudinea folosirii lui Ha- 
șoti, care a suferit joi un ușor 
dent, după care însă s-ar putea 
resimtă.

U.T.A. trece printr-o perioadă grea, 
în ceea ce privește efectivul de j'“* 
tori. După Coman (bolnav de amigda- 
lită) și Mețcas (accidentat acum două 
săptămîni), alți doi jucători arădeni 
au devenit indisponibili: Pop și Floruț, 
intrați de curînd în rîndurile lotului 
textilist. La antrenamentul de joi, 
LLT.A. a întrecut cu 5—4 echipa sa 
de juniori, în rîndul căreia au jucat 
și Farmati, Jurcă, Szekeli. Pentru 
mîine, arădenii intenționează să apară 
în poartă cu un junior: Weichelt. In
ter stingă : Țîrlea, extrem stingă : 
Tauceanu. Oaspeții arădenilor, studen
ții din Cluj s-au antrenat „în fami
lie". O formă bună au arătat Muntea-

★
Intîlnirea celor peste 70 de arbitri 

in 32 de țări, în cadrul cursului in- 
sr-național ile la Macolin a dat naște- 
s la dezbateri interesante în cursul 
ărora au fost lămurite cîteva probleme 
e arbitraj.
Scopul acestui curs (sau stagiu, 

um i se spune în mod oficial) — ca 
i al celor organizate în anii trecuți — 

fost uniformizarea interpretării și 
iplicării regulilor de joc. F.I.F.A. _ a 
oftstatat în repetate rînduri că în 
nete țări în arbitraj își fac loc inter- 
retări personale ale arbitrilor, ceea ce 
uce la o aplicare neconfoTmă a re- 
ulilor de joc cu spiritul regulamentu- 
i. Or, regulile trebuie aplicate pretutin- 
eni la fel. Pentru aceasta sînt orga- 
izate anual stagii internaționale de 
rbitri. La cursul de la Macolin de 
nul acesta ati fost prezentate o serie 
e referate, urmate de lecții practice 

de filme documentare, pentru exern- 
lificarea fiecărei reguli de joc. Expir
ațiile la aceste filme au fost date de 
lanagertil echipei Angliei.
In cadrul grupelor însă, au fost ri- 

icate și diverse probleme de arbitraj 
ornite din situații concrete de joc.
ăsesc interesant să redau cî-
■va din aceste probleme precum și 
ispunsurile oficiale, în dorința de 

servi și colegilor mei de arbitraj.
1. Ce hotărîre ia un arbitru dacă un

Echipa de fotbal C.S.M.S. 
ie multă simpatie în riadul 
ie sport din lași. Totalizînd 
n 8 partide (7 meciuri cîștigate și unul 
’gali), tinerii fotbaliști dau speranțe 
eșenilor in realizarea unui vis foarte 
:echi: promovarea formației lor în 
"alegoria A. Muncitori și studenți, lao- 
'altă, toți simpatizând ai echipei, tră- 
"sc cu febrilitate pregătirile pentru 

■' și — mai ales ■— desfășurarea a- 
. ..tina. I-ani văzut pe acești entuziaști 

■uporteri strinși în centrul orașului, 
scara tirziii, așteptînd întoarcerea echi
pei din deplasare. I-am văzut purtîn- 
lu-i pe brațe pe jucători după victorie... 
'Jar (din nou există un dar!) fotba- 
ișiii nu stat întotdeauna la înălțimea 
icestei afecțiuni. Cele cîteva victorii 
it pînă acum i-au făcut să creâdă că 
Irumul este foarte ușor, că jucînd ori- 
~um ei trebuie să cîștige. Cruțiu își 
icrmite sd depășească limita locului 
icirbălesc, si-i lovească intenționat pe 
otbalișlii diit echipa adversă, Ungu- 
oiti (un jucător foarte tînăr) este în- 
nmfat, protestează la fiecare decizie a 
irbitrului și nu se sfiește să-i brus- 
heze fără motiv pe adversari, iar mulți 
Unire ceilalți nu respectă indicațiile 
■ntrenorului, jucînd la întimplare, des- 
irtaf. In meciul cu Gloria Bistrița — 
ii cărui rezultat a fost influențat de 
rbitrajul slab prestat de M. Segal — 
i au făcut „teatru" pe teren, iar 
nectatorii, induși în eroare, au avut o

Ca și în aiți ani, la cursul interna- 
ional de arbitri organizat de F.I.F.A, 
n localitatea Macolin din Elveția au 
jst prezenți arul acesta ți doi arbitri 
omtoi: Gh. Osiac și V. Dumitrescu.

In rîndurile care • urmează, arbitrul 
Dumitrescu redă cîteva aspecte și 

robleme interesante ale acestui curs.

acci- 
sa se

juca-

NOTE

domină etapa a IX-a 36 jucători din regiune
în drum spre... loturile naționale

Fotbaliști buni la Iași, dar
se bucură 
iubitorilor 
15 puncte

nu, Kroniely, Suciu. Formația va fi 
definitivată înainte de joc.

Dornici să se reabiliteze după eșecul 
la scor suferit la Lupeni, constănțenii 
s-au antrenat cu un p’.us de seriozi
tate. Astfel, joi, echipa probabilă (în 
care singura modificare față de cea 
standard o constituie înlocuirea lui 
Datcu cu Pană) au întrecut cu 9—2 
formația alcătuită din jucătorii de re
zervă și cîțiva'■juniori. Cit despre Jiul, 
după toate probabilitățile, va deplasa 
la Constanța aceeași echipă care a 
jucat cu Rapid.

Insfîrșit, în 
dar care nu e 
teresant decît 
peni primește 
căit, dornic de 
plasare, după 
gere suferită pe teren propriu.

...Iar după această etapă, întrecerea 
echipelor de categoria A se va între
rupe pentru două săptămîni, pentru a 
face loc pregătirilor echipei reprezen
tative în vederea importantei întîlniri 
de la 8 noiembrie, cu Bulgaria, în ca
drul preliminariilor olimpice.

ultimul joc al etapei, 
cu nimic mai puțin in- 
celelalte, Minerul Lu- 
vizita lui Dinamo Ba- 
a se reabilita... în de- 
cea de a doua întrîn-

•«•

atitudine necorespunzătoare față de oas
peți. Jucătorii de la C.S.M.S. trebuie 
neapărat să-și revizuiască atitudinea, 
pentru ca echipa lor să devină repre
zentanta demnă a Moldovei.

Duel aerian între Dram (C.S.M.S. Iași) 
și portarul formației Gloria Bistrița

(Foto : G. Paul)

jucător se întoarce cu spatele s>pre 
poartă și execută un 11 m cu călcîiul ?

R : Acest mod de a executa lovitura 
de la 11 m trebuie c<?nsiderat ca ati
tudine nesportivă. Sancțiunea: o lo
vitură liberă indirectă și avertisment 
jucătorului vinovat. Execuția nu este 
conformă cu spiritul regulamentului. 
Așa cum aruncarea de la tușă nu este 
permisă cu spatele spre teren tot așa 
și cel care execută această lovitură 
de pedeapsă trebuie să aibă o ținută 
sportivă și nu de sfidare a adversaru
lui.

2. Cît timp poate ține un portar 
mingea în mîini după ce a făcut patru 
pași fără a o trimite în joc ?

R : Nu există nici o restricție întru- 
cît portarul poate fi atacat. Dacă însă, 
el nu este atacat și arbitrul apreciază 
că portarul ține în mod intenționat 
mingea pentru a ,,trage, de timp", a- 
ceastă situație poate fi asimilată cil 
aceea în care portarul ține prea mult 
mingea peste care este așezat. In 
cest caz. portarul va fi sancționat 
o lovitură liberă indirectă și cu 
avertisment.

3. Ce decizie ia arbitrul dacă
spectator intră pe teren și oprește 
mingea ca să intre în poartă ? Dar 
dacă spectatorul nu reușește și totuși 
mingea intră în poartă ?

R : Și • ' ...............
cordă o

4 Pot 
pul unui

R : Da, însă numai în caz , de acci
dent. Portarul tot timpul și un jucă
tor de cîm.p pînă la pauza dintre repri
ze. Arbitrul nu are menirea să consta
te accidentarea, ci trebuie să consem
neze numai în raport înlocuirile pro
duse. Aplicarea dispoziției privind 
înlocuirea jucătorilor accidentați ră- 
mîre însă la aprecierea federațiilcr 
naționale.

a- 
cu 
un

un

într-un caz și în altul se a- 
,,minge de arbitru".
fi schimbați jucători în tim- 
meci ? Cîți și cînd ?

Cluj—R,A.M. 4—1, Craiova— 
0—1, Hunedoara—Timișoara

Iași—Galați 1—2.
relatările observatorilor federali

Să amintim doar cîteva nume:

Federația roinină de fotbal, prin co
misia de tineret și juniori, a inițiat 
o acțiune lăudabilă: în ziua de 21 oc
tombrie a organizat o serie de meciuri 
inierregiuni Ia care au luht parte ju
cători pînă la vîrsta de 22 ani, selec
ționați din echipele participante în 
campionatele regionale. Scopul con
fruntării selecționatelor de regiuni a 
fost depistarea unor elemente talentate 
care să îmbogățească cadrele loturilor 
reprezentative. înainte de a vorbi des
pre concluziile acestei acțiuni să re
dăm rezultatele înregistrate în cele 
nouă întîlniri : Constanța—București 
(reg.) 1—4, București I—București II 
5—1, Ploești—reg. Stalin 5—0, Bacău
— Suceava 4—I, Oradea—Baia Mare 
1—2, 
Pitești
1-1,

Din 
(antrenorii C. Botescii, Angelo Nicu
lescu, I. Oană, Tr. Ionescu, I. Lu- 
paș, Gică Nicolae, N. Gorgorin și I. 
Băiănescu) a reieșit că — în general
— acțiunea federației și-a atins sco
pul. In aceste întîlniri au evoluat o 
serie de jucători talentați, cu mari per
spective, care — mai curînd sau mai 
tîrziu — vor putea face față chiar și în 
selecționatele noastre de tineret și ju
niori.
LIdrea (C.S. Lugoj), Bădescu (Vic
toria 
(Mari na 
Vulcan) 
rul Aninoasa), D. Constantin 
cău) — mijlocași ; Kemaledin (C.S.A. 
București) — extremă ; Corneanu (Di
namo Săsar) — inter ; .Matei (C.S.A. 
București)., Frățilă (Recolta Bucu
rești) — centri înaintași etc.

Trebuie să scoatem în evidență și 
numele unor antrenori care au ajutat 
mult această acțiune de depistare: N. 
Popescu (Ploești), St. Kovacs (Cluj), 
I. Lăpușneanu (Pitești), I. Savu (Hu
nedoara), Cr. Ghica (Bacău) și N. 
Reuter (Timișoara). Din păcate, însă 
nu toate colegiile regionale de antre
nori s-au preocupat în măsura cuve
nită cu ducerea la bun sfîrșit a acțiu
nii inițiate de federație și — în plus
— au fost și unele echipe care au în-'

București) — portari; Buzea 
Constanța), Pali (Minerul 
- fundași; Golgoțiti (Mine- 

D. Constantin (Ba-

Aceste probleme ca și altele, precum 
și numeroasele referate au contribuit 
la realizarea unui punct de vedere 
comun de interpretare și aplicare a re
gulamentului. In această 
cursul a fost deosebit de 
pentru noi, ca și pentru ceilalți arbitri 
participanți.

l Cuvinte pentru fotbaliștii noștri |

I
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Ca o urmare firească n creșterii con
tinue a nivelului său de trai, poporul 
muncitor din patria noastră este din xi 
în zi mai dornic de activități culturale și 
sportive care îi fac viața și mai frumoasă, 
care îl recreează și îi înnobilează sufletul 
în același timp, lată, mă gîndcsc numai
la sutele de mii de oameni ai muncii care 
duminică de duminică, ba uneori chiar, și 
în cursul săp.tămînii se îndreaptă cu deose
bită bucurie spre miile dc baze sportive, 
li atrage măiestria, tovarășilor lor de 

muncă, care le oferă deseori spectacole spor
tive de bună calitate. Odată instalat în 
tribună, adevăratul iubitor de sport trăiește 
momente de neuitat... Dar sînt oare 
dcauna aceste amintiri plă"'»tp ? lată < 
trebare la care ar trebui să reflecteze 
adine unii sportivi, în deosebi cei ee 
pînă și cele mai elementare reguli 
disciplinei sau de respectul te îl datorează 
spectatorilor. Despre aceste cazuri vreau să 
mă ocup și eu în rîndurile ce urmează.

Intre un sportiv și un artist există multă 
asemănare. Amîndorura Je sînt caracteristice 
măiestria, talentul și, mai ales, respectul 
pentru marele public, criticul col mai com
petent și totodată un înflăcărat susținător. Se 
cuvine deci, ca atunci cînd intra pe ,.scenă" 
— pe stadion — sportivul să se comporte 
la fel ca și artistul. Datorită educației co
muniste ce o primesc astăzi sportivii din țara 
noastră, constatăm că majoritatea acestora 
se comportă ca atare. Dar mai sînt și unii 
șportivi, care prin atitudinea lor nediscipli
nată, prin gesturile la care recurg, crezînd că 
astfel își pot ascunde lipsurile in pregătire, 
dovedesc că nu-și cunosc „roî’ul" și, firește, 
ratează întreg spectacolul sportiv. Aceștia 
nu mai pot fi, bineînțeles, asemuiți cu 
artiștii. Și exemple de aeost fel găsești 
în special la jucătorii do fotbal, handbal,

Bază din meciul București 1-București II (5-1). Jucătorul din mijloc (in 
tricou de culoare închisă), caro se pregătește să tragă la poartă, se numește 

Kemaledin și este unul din cei care s-a evidențiat în aceste tnlreceri.
Foto: H. Nandy 1

greunat munca de selecție. Colegiul 
de antrenori din regiunea Stalin, de 
exemplu, a încredințat munca de selec
ție antrenorului Căpuș an, care a 
chemat în lot doar jucători din raioa
nele Mediaș, Sighișoara și Tîrnăveni. 
La Oradea, președintele colegiului de 
antrenori, Erdely, a omis să selecțio
neze în lot jucători din echipele frun
tașe din regiune, Dinamo și Voința 
(ultima e antrenată chiar de ...dînsul). 
In selecționata R.A.M. nu s-au prezen
tat jucătorii Pozsonyi și Marcsi din 
Reghin. Dintre fotbaliștii invitați au 
mai lipsit : Sporea (Minerul Oravița), 
Diminescu (Bocșa Roniînă), Niculescu

îw jsirol baloBiwSos roiond
IN CUPA R.P.R.

» Două 
Constanța 
(0-1) și 
Tg. Mureș

rcjucări : A.S.A. Marina 
— S.N.M. Constanța 1—2 
Voința Tg. Mureș — C.S. 
3-1 (1-0) I

» Două restanțe : Stăriiin^wSighet— 
Gloria Bistrița 3—0 (3—O^și Filatu
ra Fălticeni — Foresta Fălticeni 3—5 
(1-2).

IN CATEGORIA E

e Jocul Tractorul Orașul Stalin 
— Chimia Făgăraș se dispută astăzi 
la Orașul Stalin în loc de mîine.

privință, 
instructiv

• Deoarece echipei Victoria Suceava 
i s-a ridicat dreptul de organizare pe 
teren propriu timp de trei etape, meciul 
de mîine cu C.S.M.S. Jași se va juca 
la Botoșani;

ALTE ȘTIRI

■ De la 1 noiembrie, toate întîlni
rile oficiale — de campionat — vor 
începe la ora 15.

rugbi, baschet hochei. Pe hună dreptate se 
întreabă uneori spectatorul acestor întreceri : 
la ce i-o fi folosind unui jucător să-și lo
vească intenționat adversarul, așa cum fac 
de obicei Gioboată (AMEFA), Pop (Foresta Făl
ticeni), Stepan (C.F.R. Timișoara) și alții 7 
Ei n-au înțeles nici pînă acum că asemenea 
fapte urile sini aspru sancționate prin re
gulament. dar mai ales că ele repugnă orică
rui iubitor de sport ? Și mai mare este 
nedumerirea și indignarea .spectatorilor, a- 
tunci cînd jucătorul care se pretează la ase
menea lucruri este un maestru al balonului, 

cazul lui Ozon, Jenei, Zavoda II si 
sancționați și de curînd pent’u 

joc periculos yau pentru lovirea adversa
rului. Alții merg si mai departe . atitudine 
ireverențioasă față dc arbitru și chiar față <lc 
public. Nu cred că este cazul să mai dau 
exemple, deoarece ele an fost consemnate și 
criticate la vremea lor în

Mai 
acestor 
nostru 
**uoă părerea mea, insuficienta preocupare 
asociațiilor și a cluburilor sportive 
educarea acelora care le reprezintă în 
treceri. Mai mult, unii responsabili dc 
ții sau membri ai consiliilor, asoeiațiHor și 
cluburilor încurajează prin lipsa lor de pr-- 
cipialitate. atitudinile nesportive a’e jucăto
rilor din echipele ce le aparțin. In loc să 
ia măsuri eficace pentru curmarea lipsurilor, 
ei încearcă prin diferite memorii și interven- 

cronicile sportive, 
important este să analizăm cauza 
manifestări incompatibile cu sportul 

de tip nou. Și cauza principală este, 
” ' ‘ a

pentru 
în- 

scc-

și a 
acelora 

Mai mult,

(AVnerul Aninoasa), Adam (U.M. CtH 
git), Petre.i (C.F.R. Simeria) și alții. 
Antrenorii și conducerea echipelor în 
care activează acești jucători ar tre-i 
hui să privească cu mai multă răspun-t 
dere acțiunile inițiate de federație îd 
interesul fotbalului nostru.

După întîlnirile de miercuri, fede-i 
rația a format un lot de 36 jucători 
din care vor fi alcătuite două selection 
nate regionale. Acestea, împreună cd 
selecționata orașului București și select 
ționatele celor trei serii din campio4 
natul categoriei B, vor lua parte la 
alte jocuri de trial care urmează să s" 
dispute la 28 octombrie la București,

a Viitoarea etapă a Cupei R.P.R. va 
avea loc la 18 noiembrie cînd se voij 
întîlni .40 echipe calificate din etapa de

14 octombrie’(eu restanțe disputate- ' 
octombrie). Cele 20 de formații 

la 
la 21

care se vor califica la 18 noiembrie, Îni4 
pretină cu echipele din categoria A 
(12), vor începe turul final al

★

fotbalistic de mîine de ia 
Loto-Proiwsport va acorda

Cupei,

,,23 Ath

— prin,
La cuplajul

gust", I. S , ____ r___
tragere la sorti — spectatorilor care vor respecta 
numerotarea Jocurilor, următoarele premii :

— 0 bicicletă ..Garpați"
— Un aparat de radio ,,Balada"
— Un ceas de mînă ,,Rubla"
— Metraj pentru cămașă 

ții să scuze și chiar să ■ acopere abaterile 
savirșite de jucători. 0 asemenea lipsă de 
răspundere din partea unor enndueători spor
tivi este desigur condamnabilă.

Antrenorii jucătorilor care dau dovadă de 
lipsă de disciplina poartă și ei o mare 
parte din răspundere. Aeordînd mai multă 
atenție rezultatului imediat, lăsîndu-se in
fluențați dc acei oameni cu mai puțin simț 
de răspundere față dc problema educă» ii 
sportivilor, unii antrenori ca : V»igil Mănlă- 
rescu (Jiul), Lazăr (Minerul Lupeni), Amlirti 
(C.S.M. Rădăuți), au tolerat jucătorilor aba
teri care au știrbit prestigiul echipei.

Dar și mai vinovați doc.ît toți mi se par 
jucătorii înșiși. Din nou îmi revine în minte 
comparația cu artistul din zilele noastre. Ue 
ar spune sportivul care, mergînd la teatru, 

îi martorul unei „scene" în care unul 
actori, nemulțumit de o replică dată 

ar „ieși din rol" și voeiferînd re
ar abandona spectacolul ? In aceeași 

afla și acel, sportiv care în 
joc procedează de maniera amin

tită mai sus. Și cînd te gtndești că mul
tora dintre jucătorii noștri de fotbal nu Jo 
displace atunci cînd sînt numiți . artiști ai 
balonului rotund 1 Ca spectator și ca 
al fotbalului, doresc și 
de mii de îndrăgostiți ai 
asist în viitor numai ta 
care cele 90 de minute aă fie „dăruite" . f« 
balului. In cealaltă calitate^ 
mie ci 
plină i 
și cît 
acestei

ar
din 
greșit, 
hement, 
postură se 
timpul unui 

mai sus. , .
dintre jucătorii noștri do fotbal nu 

artiști 
i paqionat 

eu la fel cu sutele 
i acestui sport, să 

ia meciuri plăcute, în

. î*-  doresc at:t 
Comisia tie disei- 

u fotbaliștii artiști 
i chemați în fata

FODORDUM1TRU
Președintele Comisiei de 

discip'ină din F.R.F.



Buletinul campionatelor internaționale 
ale R. P. R.

Ion Tiriac și Eva Stăncescu învingători in „Cupa de toamnă*'
Ne mai despart cîteva zile de mo

mentul cînd. în sala Floreasca din Ca
pitală, arbitrii vor chema la întrecere 
pe participanții la cea de a IIl-a ediție 
a campionatelor internaționale de scri
mă ale R.P.R. In vederea acestui im
portant eveniment sportiv, federația 
noastră de specialitate desfășoară o 
activitate febrilă. Se pun la punct ul- 
timele amănunte organizatorice, se 
definitivează programul. Telegrame
le sosite în ultimele zile de la viitorii 
noștri oaspeți ne-au adus vești noi pe 
care le împărtășim și cititorilor.

ȘTEFAN HAUNTER

0 In delegația sportivilor italieni 
participant la campionatele noastre 
internaționale an survenit unele modi
ficări. In felul acesta, lista nominală 
a trăgătorilor Italiei este următoarea: 
Robertto Boschetto, Maria Carletto, 
Elio D’Asunta, Maurizio Vaselli — 
floretă —; Antonio Albanesse, Robertto 
Boschetto, Gian Batista Breda — spa
dă — ,-Roberto Ferari, Angelo Maestri, 
Mario Carletto și Elio D’Asunta — 
sabie. Schimbările au fost făcute de 
către federația de scrimă a Italiei, în 
scopul de a trimite la București pe 
cei mai în formă trăgători pe care ii 
are la ora actuală.

0 O altă telegramă, sosită din R.P. 
Ungară, ne-a adus la cunoștință lotul 
maghiar. Iată-1: Tibome Szekely, 
Szusza Morvai — floretă femei; 
Pap 0sabo, Andras Felkay — floretă ; 
Peter Baconi. Tibor Pezsa — sabie—; 
Laslo Lendvai, Iosef Maroși — spadă. 
Trebuie menționat faptul că cele două 
floretisfe fac parte din formația fe
minină a R.P. Ungare, deținătoare 
a titlului de campioană mondială. 
Titlul a fost cucerit anul acesta cu 
prilejul campionatelor mondiale ținu
te li Budapesta.

« Federația romînă de scrimă a ho- 
tărît ca la fiecare armă să prezentăm 
un mare număr de concurenți. Astfel, 
la floretă femei vor participa 20 tră
gătoare ; floretă bărbați — 21; sabie 
— 18; spadă — 18.

Numeroșii spectatori 
prezenți ieri după-amiază 
la întîlnirea decisivă Ți- 
riac—Gh. Vizirii, care 
promitea o reeditare a fi
nalei ultimului campionat 
republican, au asistat la 
un epilog cu totul • nedo
rit. Intr-adevăr, în nio- 
mentul cînd fiecare din
tre cei doi jucători își ad
judecaseră cîte un set și 
lupta intrase în faza ho- 
tărîtoare (setul III: 1—0 
pentru Viziru și 40—40 
în al doilea ghem), Gh, 
Viziru — căutînd să a- 
jungă o minge dificilă de 
pe fundul terenului — a 
alunecat și' în cădere a 
suferit o întindere de li
gamente la mîna dreaptă. 
Fostul campion a conti
nuat să joace, dar era e- 
vident că loviturile sale 
nu mai aveau forța și 
precizia dinainte. Meciul 
fusese jucat... Ultimele 
două seturi au revenit 
după o dispută fără isto
ric lui I. Țiriac. .

Trebuie să arătăm însă 
că primele două seturi au oferit publi
cului o luptă sportivă la înălțimea 
așteptărilor, atît în ceea ce privește 
calitatea jocului, cit și ca evoluție a 
scorului. Viziru a început nervos si 
oarecum nesigur, fiind condus cu 4—1 
de Țiriac. Treptat, fostul campion își 
revine, făcînd serii de mingi foarte 
bune. El egalează la 4—4 și de aci 
jucătorii -cîștigă alternativ ghemurile 
la serviciu. La 6—5, Țiriac are un set- 
bol pe care-1 ratează și, în cele din 
urmă, Viziru cîștigă cu 10—8. In al 
doilea set, din nou Țiriac are condu-

Ion Țiriac în plin efort

I : I. Țiriac—Gh. Viziru 8—10, 8—6, 
6—1, 6—0; Bosch—Georgescu 6—1,- 
5—7, 6—4, 6—3; grupa II : Serester— 
Slapciu 6—1, 2—6, 6—4, 6—2 ; Năs- 
tase—Cristea 6—2, 6—4, 6—3 ; grupa 
III : Dancea—Turdeanu 6—4, 6—I ; 
Bădin—M. Viziru 7—5, 6—4 ; Bă- 
din—Turdeanu 6—1, 5—7, 6—2; M. 
Viziru—Dancea 7—5, 6—4 ; Bădin— 
Dancea 6—3, 6—8, 6—3; AL

] TE DE MASA [

ACTIVITATE COMPETIȚIONALÂ BOGATĂ
JEchipele caliticate în etapa finală 

a campionatului republican
tructorul, Progresul, Voința I (Bucu
rești) și Progresul Cluj (fem.).

(Foto : II. Nandy)

cerea cu 4—1 și din nou este egalat. 
In momentul cînd se părea că Vizirii 
a trecut de momentele grele, tînărul 
campion își revine și de data aceasta 
nu pierde ocazia de a cîștigă setul: 
8—6. A urmat accidentul lui Viziru și 
meciul a continuat pînă la urmă în 
condiții inegale...

Firește, rezultatul de joi nu este 
concludent. Nu este mai puțin adevă
rat însă, că Ion Țiriac, cîștigătorul 
„Cupei de toamnă", a arătat pe par-

i Clasamentele
J
■ „Cupei de toamnă."

BARBAȚI : 1. I. Țiriac (Steagul 
roșu Or. Stalin) ; 2. Gh. Viziru 
(C.C.A.) ; 3. G. Bosch (Dinamo) ; 
4. Șt. Georgescu (Știința); 5. Se
rester ; 6. C. Năstase; 7. E. Cris
tea ; 8. Slapciu ; 9. T. Bădin; 10. 
M. Viziru; 11. I. Dancea; 12. V. 
Turdeanu; 13. Gh. Cobzuc; 14. St. 
Burcescu; 15. T. Grad; 16. A.
Schmidt; 17. C. Chivaru; 18. Ki- 
selef; 19. A. Saity; 20. P. Petro- 
viei; 21. P. Drîmbăreanu; 22. T. 
Faur ; 23. St. Burciu ; 24. Gh. Na
gy ; 25. P. Mărmureanu; 26. Ci- 
rimbei; 27. S. Bașarab;, 28. Chi- 
per ; 29. I. Radar; 30. Horvath; 
31. Gh. Boaghe; 32. S. Verone.

FEMEI : 1. Eva Stăncescu (Pro
gresul București); 2. J. Nanrian 
(Progresul); 3. II. Brenner (Stea
gul roșu Or. Stalin) ; 4. I. Ponova 
(Dinamo); 5. Mina Ilina (Petro
lul Pitești); 6. E. Horșa; 7. A. 
Verone; 8. E. Pusztai; 9. E. Ro- 
șianu; 10. R. Andriescu ; 11. I. 
Bosch; 12. M. Ciogolea ; 13. H. 
Bosch ; 14. Kori Ami; 15. R. La- 
zaride; 16. Șt. Trcpcea.

Săptămîna trecută au avut loc la 
Jași, Buzău, Arad și Sighișoara între
cerile fazei de zonă a campionatului 
Republican pe echipe. Iată formațiile 
calificate pentru etapa finală (care 
se va desfășura la București în zilele 
'de 25—26 noiembrie) : Penicilina Iași 
Țmasculin șl feminin), Locomotiva Ro- 
'șiori de Vede (mase.), Petrol Chimie 
București (fem.), Tehnomefal Timișoa
ra (mase.), Voința Arad (fem.), Pro
gresul II Cluj (mase.) și Constructo
rul Tg. Mureș (fem..). împreună cu 
'aceste echipe s-au mai calificat (di
rect) '.i etapa finală formațiile Cons
tructorul, Voința I, C.S.U, Progresul 
I (toate din București), Progresul I 
(Cluj și Voința Arad (mase.) și Cons-

Reprezentativele Constructorul 
campioane ale Capitalei

După cîteva luni de desfășurare, 
campionatul pe echipe al Capitalei a 
luat sfîrșit cu victoria formațiilor mas
culine și feminine ale clubului Cons
tructorul. Iată clasamentele definitive: 
masculin: 1. Constructorul, 2. Voința 
I, 3. C.S.U., 4. Progresul I, 5. Petrol 
Chimie, 6. Pasteur, 7. Proiectantul, 8. 
Progresul II, 9. Voința II, 10. Spar- 
tac, 11. Procuratura; feminin: 1. Con
structorul, 2. Progresul, 3. Voința I, 
4. Petrol Chimie, 5. Proiectantul, 6. Vo
ința II, 7. Procuratura, 8. C.S.U.

întreceri dotate cu 
„Cupa 7 Noiembrie"

cerile sînt deschise numai junioare
lor din București. Poate lua parte orice 
jucătoare născută după 1 ianuarie 
1942, legitimată sau nelegitimată la 
vreun club sau asociație sportivă, dar 
care nu are încă nici o clasificare la 
tenis de masă. Deci, este vorba de ju
cătoare începătoare. Se va juca la 
probele de simplu și dublu fete. înscri
erile se primesc pînă azi la ora 18,30 
în sala de concurs.

Primele rezultate din „Cupa 
Construim pentru pace"

In întîlnirile desfășurate joi și vineri 
s-au obținut următoarele rezultate: 
Proiectantul — C.S. Școlar II 5—1, 
Pasteur — Știința I.P.G. 5—2, C.S. 
Școlar I — Victoria 5—0 (neprezen- 
tare), Voința — Procuratura 5—3. 
Semninalele și finala vor avea loc 
marți.

cursul meciului că precedenta sa 
victorie asupra lui Gh. Viziru 
nu poate fi considerată ca o 
simplă întîmplare. In numeroa
se faze ale partidei, campionul 
a arătat aceleași bune posibilități cu 
care poate pune în dificultate adversari 
de valoare.

Dăm acum ultimele rezultate mai 
importante ale competiției: Grupa

Viziru—Turdeanu 6—3, 6—0 ; grupa 
IV : Cobzuc—Grad 6—3, 6—3, Bur
cescu—Schmidt 6—1, 3—G, 6—< 
4 ; Cobzuc—Burcescu 6—3, 7—5 ;
Grad—Schmidt 6—4, 6—8, 6—4 j
Burcescu—Grad 6—4, 6—3; Cobzuc— 
Schmidt 6—2, 6—1.

8. GOMARNISCHI
R. VOIA

AZI

In Cap’talâ

Azi și miine 

Partide interesante 
în cele trei campionate

Azi și niîine, o nouă etapă în cam
pionatele de volei. Dintre partidele care 
vor avea loc, remarcăm în special pe 
cele masculine de la Timișoara și Pe
troșani. Știința și Utilajul au de sus
ținut — de asemenea — partide difi
cile în fața experimentatelor formații 
Dinamo București și Știința Cluj. Toc
mai de aceea sînt interesante aceste 
meciuri: pun față în față echipe tinere, 
dornice de afirmare, cu altele alcătuite 
(din jucători de valoare. Mai. atrag 
'atenția meciurile masculine Tractorul 
Orașul Stalin — C.C.A. și Rapid Bu
curești — Știința Galați, pentru a ve
dea dacă forma bună a echipelor gazdă, 
lucru evidențiat de etapele precedente, 
(este constantă.

Din campionatul feminin, mai echi- 
libr'ate apar jocurile Voința Sibiu •— 
Progresul Tîrgoviște șt Știința Cluj — 
petrolul Constanța.

In categoria B se dispută o serie de 
Jocuri deosebit de importante pentru 
cristalizarea clasamentului turului. 
Dintre acestea fac parte jocurile Vo
ința București — Știința București și 
A.S.A. Marina Cons"t ița—C.S.M.S. 
Iași (în seria I), Dinamo Tg. Mureș 
•— C.S. Craiova și I.C. Arad — Dinamo 
Oradea (în seria a Il-a).

Consiliul regional U.C.F.S, Galați, 
prin comisia .de specialitate, organi
zează în zilele de 30—31 octombrie și 
1 noiembrie, tradiționala competiție, 
„Cupa 7 Noiembrie", aflată acum la 
cea de a X-a ediție. Concursul se va 
disputa la cele șapte probe clasice: 
echipe bărbați și femei, simplu bărbați 
și femei, dublu bărbați, dublu femei și 
dublu mixt și va reuni la start pe cei 
mai buni jucători și jucătoare în frunte 
cu membrii loturilor republicane. De 
altfel, întrecerile de la Galați vor cons
titui și un ultim prilej de verificare 
înaintea unor apropiate competiții in
ternaționale importante.

★
Mîine dimineață între orele 8—14, 

în sala de sport din str. Aurora nr. 
1, clubul Constructorul din Capitală, 
organizează o interesantă competiție 
dotată cu „Cupa 7 Noiembrie". Intre-

Institutul de Cultură Fizică

COMUNICAT
1. — Al doilea examen de admi

tere pentru cursul fără frecvență 
la Institutul de Cultură Fizică va 
începe la data de 28 octombrie 
1959.

2. — înscrierile se fac la se
cretariatul Institutului, zilnic între 
orele 7,00—15,00, pînă ia 27 octom
brie 1959.

3. — Condițiile de prezentare la 
concursul de admitere pentru sec
ția fără frecvență sînt aceleași cu
prinse în Hotărîrea 271/959 și Re
gulamentul M.I.G. nr. 125/959.

GIMNASTICA : sala „Dinamo", de Ia ora 17 : 
Faza a doua a campionatului republicau pe 
echipe.

BOX : sala cinematografului combinatului poli
grafic „Casa Scînteii*  de la ora 13 : a doua 
reuniune din cadrul „Cupei 7 Noiembrie*.

NATAȚ1K : bazinul „Floreasca*  de la ora
19.30 : concurs dotat eu „Cupa Voința*.

POPICE : arena „Recolta*  (Șoa Tancului), ora 
16 : Rapid București—Voiuța Sibiu (fem.).

VOLEI : sala „Giulești*,  de Ia ora 16,30: 
Metalul M.I.G.—Dinamo (ton.), Combinatul Po
ligrafic București—Rapid (fem.). Victoria—Con
structorul (mase.).

ȘAH : sala M.F.A. (str. Saligny Nr. 2) era 17 : 
finala campionatului republican feminin.

MIINE

In Capitală
VOLEI : sala „Giulești", de la ora 8,30 : Pro

gresul—Voința Orașul Stalin (fem.), Rapid— 
Știința Galați (mase.); sala „Floreasca*  ora
8.30 : Cetatea Bucur—Politehnica Orașul Stalin 
(mase.); teren „Progresul*  ora 10 (în caz de 
timp nefavorabil la aceeași oră în sala „Re
colta*)  : Voința București—Știință București 
(cat. B).

BASCHET : sala „Floreasca", de Ia ora 10 : 
Constructorul—C.S. Oradea (fem.). Progresul— 
Știința București (mase.); de Ia ora 16,30 I.C.F.— 
Voința Orașul Stalin (fem.). Progresul—C.S. Tg. 
Mureș (fem.), C.C.A.—Metalul M.I.G. (mase.) te-

lală cîteva din formațiile pe care Ie vor uti
liza echipele cuprinse in programul concursului 
Pronosport nr. 43 de duminică 25 octombrie :

R. P. Bulgaria : Naidcnov—Itacarov, Manolov, 
I. Dimitrov—Largov. Kovacev—Dicv, Abadgiev, 
Panaiotov, lakimov Colev.

ff.T.A. : Weighelt—Szucs. Răcuț. Isghircanu— 
Capaș. Sereș—Pîrcălab. Pctschowschi, Pctescu. 
Tîrlea. Tăuceanu.

Știința Cluj : Moguț—Cromcly. Mure^an, Con
țin—P. Emil, Dr Georgescu—Munteanu, Maleianu. 
Marcu. Nedelru II. II. Moldovan (Constantin).

Petrolul Ploești : Seftcu—Pahonțu. Marinescu, 
Neacșu—Prunca. Tabărcea — Constantiuescu, D. 
Munțeanu. Dridea. Babone. A. Munteanu.

Minerul Lupeni : Kiss—Plev. Coman, Keresteș— 
Szoke. Mibai—Paraschiva. Nispcanu, Peretz, Milca. 
Crăiniccanu.

Dinamo Bacău : Faur—Giosann. Lazăr, Anqhel— 
Vătafu, Cirnaru—Drăgoi, Ciripoi, Asan, llivari, 
Publik.

Farul Constanța : Ghiliăncscu—Tonta. Ciuncan, 
Ploreacu—Bilierc. Par.ă—Moroianu. Olaru, Nunu. 
Nicolescu. Sever.

Jiul Petroșani : Crîsnic — Romoșan, Tîlvcscn. 
Cosmoc—Dcleanu, Farcaș II—Manea. Ghtboa. Ciur- 
dărăsen, Gabor. Nertea

C.S.M.S. Iași ■ Vrsache—Scarlat, Buimistriuc, 
Păun—Don. Alexandrescu—Dram, Pulogea, Voica. 
Uuguroiu, Avasilichioaie.

Unirea Focșani : Serbuleac—BIîndu. Isac, Vîl- 
ceanu—Tain înger, Dumitrescu—-Tănase, Lungu, Do- 
brotă, Ciungu, Voicu.

Prahova Ploești ; Ionescu—Thais, Avramescu. 
Stanoilo viei II—Giurea, Coidum—Georgescu, Cris- 
tache, Niculescu, Calotă, Zinculescu.

Știința Craiova : Pâini — Bărbulescu, Iliescu, 
Dumitrescu—Hîrșova, Deliu—Popuță (Buldur).
Pană, Bîsc.ă, Onea, Roșu (Mihăescu).

Poiana Cimpina : Opanski—Dumitrescu, Gh. Io
nescu, Postolache—Filip, Milulescu—Dima, Bou- 
taș, Burlacu, Dumitru, Frîncu.

Rapid Cluj: Szilaghy (Palii)—Busch, Soos, Biro— 
Chircoșa, Cîmpeanu—Pușcariu (Balogh), Lutz, A- 
vram, Czegezi (Pînzaru), Bartha

Recolta Cărei : Fuleiter—Szabo, Fazekaș, Pan- 
tis—Goch, Fischer—Petz, Kuki, Naghi, Gref, Hau
ler II.

A.M.E.F.A. : Kiss—Iuhasz, Dușan, Boitoș—Win- 
gher, Solyom—Mițaru, Oroszegy, Ristin, Mercea. 
Ciovată.

Nu uitați ! Astăzi este ultima zi în care mai 
?uteți depune buletine pentru tragerea specială 

ronoexpres din 25 octombrie, la care se atri
buie gratuit un automobil ,,Skoda" și numeroasa 
premii suplimentare în bani și obiecte.

★
Incepînd cu concursul Pronoexpres nr. 43 taxa 

de participare este de 3 lei pentru 2 varianta. 
Depuneți neîntîrziat buletinele dumneavoastră pen
tru acest concurs.

PROGRAMUL CONCURSULUI PRONOSPORT Mr. 44

Etapa din 1 noiembrie 1959

I. R. Cehoslovacă—Italia (Cupa Dr Gero).
II. Recolta Cărei—C.S.A. Sibiu (categoria B). 
III. A.M.E.F.A.—Gaz Metan Mediaș (Cat. B).
IV. Ind. Sîrrnei Cîmpia Turzii—C.S.M. Baia

Maro (Cat. B).
V Poiana Cîmpina—Flacăra Moroni (Cat. B).
VI. C.S.M. Reșița—Metalul Tîrgoviște (Cat. B). 
VII. Carpati Sinaia—Știința Timișoara (Cat. B). 
VIII. C.S. Craiova—Metalul Otelul Roșu (Cat. B). 
IX. Dinamo Pitești—Metalul M.I.G. (Cat. B) 
X. Rulmentul Bîrlad—Victoria Buzău (Cat. B). 
XI Dinamo Galați—Unirea Iași (Cat. B).
XII. Victoria Suceava—Gloria Bistrița (Cat. B).

Rubrică redactată de I. S. Loto-Pronosport.

ren „Știința", ora 10 : Știința București—La-i 
ceafărul Sibiu (mase cat. B).

POPICE ; arena „Recolta* ora 8 ; Recolta
București—Voința Sibiu (mase.).

CICLISM : ora 10 : prima fază a „Cupei de 
toamnă*  Ia ciclocros cu plecarea și sosirea di” 
fata sălii de sport „Recolta" (Șos. Iancului).

MOTOCROS : traseul din spatele stadionulu 
„Constructorul*,  de la ora 9 : faza a doua 
a campionatului republican.

ȘAH : sala M.F.A., de la ora 17 : finala 
campionatului republican feminin.

NATAȚIE : bazinul „Floreasca*,  de la
10 : concurs dotat cu „Cupa Voința".

POLO î bazinul „Floreasca*  ora 12 : Dinamo—4 
Știința Cluj (cat. A).

GIMNASTICA : sala „Dînamo", de Ia ora 171 
faza a doua a campionatului republicați pe echi-*  
pe și concursul de selecție a lotului republican 
feminin

FOTBAL : stadionul „23 August*,  ora 13,4S-< 
Rapid—Diuamo (cat. A), ora 15,30 : C.C.A.— 
Progresul (cat. A); teren „Dudești*.  ora 10 s 
Metalul Titanii—C.S. Craiova (cat. B).

RUGBI : stadionul „Dinamo*,  ora 9,304 
C.C.A.—C.F-R- Grivița Roșie, ora 11 : Dinamo— 
Constructorul; teren „Gloria*  (uzinele „RepiM 
blica*).  ora 10 : Metalul M.I.G. I—Știința Ti-< 
mișoara (cat. A); teren „Aeronautica*  (Pipera), 
ora 10,30 : Aeronautica—Zimbrul Tecuci, stadii 
nul „Tineretului*  teren II, ora 15 : Știința 
București—Petrolul Pitești, teren III, ora 15: 
Dinamo Miliția—Metalul M.I.G. II, teren IV,
ora 15,30 : Petrol Chimie—Petrolul Ploești (cat. 
B). Meciurile Sirena—Cetatea Bucur, Arhitectura—: 
Rapid au fost aminate 1

IN ȚARA
BASCHET : Iași : Voința—Dinamo București; O-1 

radea : Dinamo—Tg. Mureș ; Orașul Stalin : Stea- ■ 
gul roșu—Rapid ; Timișoara : Știința—Știința
Cluj (cat. A mase.); Tg. Mureș : Voința—Voința 
București; Timișoara : Banatul—Știința București; 
Cluj : Știința—Rapid București (fem. cat. A)-; 
Rîmnicu Vîlcea : Voința—Sănătatea Roșiorii do
Vede; Craiova : Știința—C.S.M. Rădăuți; Ploești: 
Petrolul—Farul Constanța ; Constan ța j Marina—»•••’ 
C.S.M. Galați ; Bacău : C.S.A.—Politehnica Or. ■ 
Stalin; Cluj : Constructorul—Voința Salu Mare 
Deva : Mureșul—Cetatea Bucur ; Cluj : Rapid— 
Strungul Arad ; Oradea : Voința—Voința Tg.
Mureș (cat. B).

RUGBI : Cluj : Știința—Constructorul Bîrlad
Iași : C.S.M.S.—Progresul București (cat. A) ;
Roman : Laminorul—Ciinentul Medgidia; Galați :
Progresul—C.F.R. Buzău; Petroșani : Utilajul—
C.F.R. Timișoara : Cluj: C.F.R.—Știința Petroșani; 
Sibiu : C.S.A.—Chimica Tîrnăvcni ; Ploești :
C.S.A.—Meteorul (cat. B).

VOLEI : Timișoara • Știința—Dinamo București; 
Petroșani : Utilajul—Știința Cluj; Orașul Stalin : 
Tractorul—C.C.A. (mase. cat. A); Sibiu : Voința—- 
Progresul Tîrgoviște; Cluj : Știința—Petrolul Com 
stanța, Someșul—Știința Timișoara (fenr. cat A); 
Constanța : A.S.A. Marina—G.S.M.S lăși, Fero
viarul—Voința Suceava ; Ploești : Petrolul—Voim 
ța Bacău: Orașul Dr. Petru Groza : Șoimii— 
Armata Rm. Vîlcea; Arad : l.C.A.—Dinamo Orm 
dea; Tg. Mureș: Dinamo—C.S. Craiova; Baia 
Mare : C.S.M.—Voința Sibiu.

ATLETISM : Cluj, „Cupa de toamnă", cu par-, 
liciparea celor mai buni alleți ai țării,.



Noutăți in modul 
de desfășurare 

a campionatului republican 
pe echipe

A început noul campionat republi
can de popice pe echipe. Din datele 
necentralizate încă, se poate constata 
totuși că în anul competițional 1959— 
1960 au plecat în cursa pentru cuce
rirea mult rîvnitului titlu de cam
pioană a țării, aproape 1000 de for
mații. Primele relatări se referă la 
dîrzenia cu care echipele luptă pen
tru a se califica în etapele superioa
re, și mai ales, la nivelul ridicat și 
buna desfășurare a întrecerilor- La 
aceasta au contribuit și pregătirile 
echipelor dar și cîteva importante 
modificări aduse regulamentului cam
pionatului. Iată care sînt aceste mo
dificări : 1. Incapînd din acest an, e- 
chipele de categoria I și a II-a sînt 
repartizate — separat — în cite o 
serie de maximum 12 echipe. Primele 
două clasate în catdgoria a II-a vor 
promova în prima categorie, iar cîș- 
tigătoarea categoriei a IlI-a (cam
pionatele raionale) va promova în 
categoria a 11-a. Vor retrograda e- 
chipele C'dașe în locul cărora au pro
movat formațiile respective (2 din 
cat. I și 1 din cat. a II-a). 2. In faza 
interregională îsi vor dispute întîie- 
tatea 24 de echipe în loc de 20 cîte 
erau în campionatul trecut. De ase
menea, în finala competiției se vor 
califica șase formații în loc de cinci, 
ca pînă acum-

3. In etapa finală, echipele parti
cipante nu se vor mai întrece sistem 
turneu (fiecare cu fiecare). De data 
aceasta sistemul va fi individual. A- 
dică, jucătorii — cîte doi în fie
care zi — vor trage o singură dată. 
Echipa ai cărei jucători vor totaliza 
cel mai mare punctaj, va deveni cam
pioană a țării.

4. S-a limitat timpul de joc. Forul 
nostru de specialitate a intrQdus . ex
periment al în întrecerile preliminare 
ale campionatului durata de 45 mi
nute pentru proba clasică de 100 bile 
mixte și 90 minute pentru proba de 
200 bile mixte. Regulamentul prevede 
ca în finala competiției jucătorii e- 
chipelor să se încadreze în timpul re
gulamentar internațional și anume 40 
minute pentru proba de 100 bile 
mixte femei și 80 minute pentru pro
ba de 200 bile mixte bărbați.

5. Actualul regulament a anulat 
obligativitatea ca jucătorii să tragă 
alternativ- Ei pot concura în orice 
ordine, cu condiția să se încadreze în 
timpul regulamentar de joc.

6. Jocurile campionatului republi
can vor fi conduse după s'stemul in
ternațional, adică de un arbitru prin
cipal, delegat de comisia locală, iar 
echipele respective vor desemna cîte 
un sportiv pentru completarea foii de 
arbitraj.

Acestea sînt, pe scurt, noile modi
ficări aduse regulamentului campio
natului republican, menite să contri
buie la buna desfășurare a întrece
rilor.

-- --------------------—

ieEuitatele recentelor campionate republicane demonstrează 
că juniorii noștri sînt în progres!...

Comparația între rezultatele campio
natelor de juniori din acest an și cele 
de anul trecut este net în favoarea ce
lor dinții. La 32 din cele 57 de pro
be ale concursului, performanțele cu 
care s-a cîștigat în 1959 au fost mai 
bune decît cele din 1958, iar la patru 
probe rezultatele au fost egale.

Punînd față în față rezultatele ce
lor două campionate am mai consta
tat un fapt deosebit de îmbucurător: 
marea majoritate a concurenților și-au 
îmbunătățit performanțele. Iată numai 
cîteva exemple. Anul trecut, Afanasie 
Savin și Petre Astafei ocupau primele 
locuri la săritura cu prăjina pentru 
juniori cat. a II-a cu 3,30 și, respec
tiv 3,20 m. Acum, îi întîlnim în aceeași

Eleva din Roman, Rodica Voroneanu, a obținut în cadrul campionatelor de 
juniori excelenta performanță de 1,60 m la săritura în înălțime

ordine, dar în fruntea juniorilor „mari" 
cu 3,82 m și, respectiv 3,70 m (au 
sărit ?n acest sezon și peste 3,90 m). 
In 1958, Olimpia Cataramă devenea 
campioană la aruncarea discului - cu 
35,86 m, iar cu un an mai tîrziu re
zultatul cu care a cîștigat este cu a-
proape 11 m mai bun: 46,75 ml Tot 
la disc, la junioarele „mici", se afirmă 
un autentic talent orădean: Eliza Soos 
(29,98 m în 1958, 36,65 m în campio
natele din acest an). Lucian Stăni- 
șteanu, din Giurgiu, se clasa anul 
trecut pe locul 6 la aruncarea greu
tății juniori cat. a II-a, cu 12,04 m. 
De data aceasta el a ocupat primul 
loc cu 14,82 m. La disc juniori cat. I: 
Vasile Sălăjan (43,43 m în 1958 — 
locul 2, față de 50,38 m în 1959 — 
locul 1). La campionatele din 1958, 
în proba de înălțime juniori cat. a 
II-a, debuta un băiat de 15 ani de la 
Progresul : Mihai Marinescu. Rezulta
tul, promițător: 1,59 m. După un an, 
Mihai Marinescu se clasează al 2-lea 
la aceeași probă, cu 1,72 m, 
cadrul triaHonului pe care l-a cîști
gat cu excelentul rezultat de 1645 _.p., 
a reușit 1,75 ml Rodica Voroneanu Ia 

săritura în înălțime, junioare cat. a 
II-a : 1,48 m- în 1958 — locul 2, față 
de 1,60. m în acest an — locul 1. Pe 
Dinu Drăgan, din Oradea, nu l-am 
întîlnit în foile cu rezultate ale cam
pionatului de anul trecut. Pe atunci, el- 
abia începuse atletismul, ceea ce nu 
l-a împiedicat însă să se afirme în 
Spartachiada de vară a tineretului, în 
proba de 100 m: 11,5 sec. In primă
vara acestui an a început să sară în 
lungime.'^reușind Ia primul concurs 
6,36 m. Totodată și-a îmbunătățit și 
performanța la 100 m: 11,0 sec. La 
recentele campionate de pe stadionul 
Republicii el a furnizat una din ma
rile surprize, cîștigînd proba de lungi
me a juniorilor „mari" cu 6,93 m. La

(Foto : I. Alihăică)
viteza sa, nu ne îndoim că Dinu Dra
gan (care mai are încă un an de ju
niorat) va putea trece curînd 7,00 ni. 
Cîștigător în 1958 al probei de 1000 
m a juniorilor „mici", clujeanul Francisc 
Baban s-a dovedit de data aceasta cel 
mai bun la 1.500 m, în categoria ce-
lor „mari" cu un rezultat excelent 
pentru cei 17 ani ai săi: 4:12,6. Ti
mișoreanul Cornel Brașovan, campion 
la aruncarea suliței cat. I, a reușit și 
el un „salt" remarcabil : de la 38,87 
m — locul 13 în 1958, la 54,98 m — 
în 1959. S-ar mai putea da sumedenie 
de asemenea exemple, de juniori care 
au marcat un evident progres de la 
un an la altul, și nu numai dintre cîș- 
tigători ci și dintre ceilalți partici
pant.

Alături de numele amintite, trebuie 
remarcați pentru comportarea lor la a- 
ceste campionate și o parte din ju
niorii noștri „consacrați", baza echi- 
pe'or de juniori ale țării: Christa 
Maksai, Aurel Stamatescu, St. Bere- 

Lucia Păuleț,
KariW Artz-Ionescn, Walteaute Kf:- 
men, Marinescu Grigore și Ducu Eu
gen (acesta din urmă deși a concurat 

iar în gszaszi, Anca Gurău,

accidentat a luptat cu multă dîrzenie, 
sărind 1,89 m la înălțime). O ade
vărată îneîntare a însemnat pentru 
iubitorii de atletism evoluția unor 
foarte tinere talente, care s-au evi
dențiat în întrecerea concursului repu
blican pentru juniorii din categoria 
15—16 ani .-Virginia Ciulinaru, dublă 
cîștigătoare (60 m g: 9,7 sec„ lun
gime : 5,06 m), Wolf Sokol, dublu 
cîștigător (suliță; 55,79 m, disc 52,31 
m), Dan Georgescu (52,33 m la cio
can), Eugen Simionescu (3,42 m la 
prăjină), Aurica Popovici (1:21,0 la 
500 m), Maria Huică (11,71 m la 
greutate).

Dacă bilanțul rezultatelor acestor 
campionate este pozitiv, dacă îutr-o 
serie de centre și regiuni se constată 
o îmbunătățire a activității atletice de 
juniori, un merit important revine, 
fără îndoială, și antrenorilor: I. 
Benga, El. Baruch, D. Gîrleanu, N. 
Gurău, T. Ionescu (București), Ladis- 
lau Kiss și Al. Zsolnai (Oradea), Con- 
star.tinescu-Nehoi (Roman), Al. Pân
dele (Timișoara), I. Patrulea (Reșița) 
C. Nemeș (Arad), I. Gagiu (Sibiu), 
N. Tacorian (Hunedoara), M. Nistor 
(Craiova) etc.

Se pune întrebarea : puteau fi oare 
rezultatele de la campionatele junio
rilor și mai bune? Fără îndoială- A- 
tunci, de ce n-au fost * In primul rînd, 
întrecerile au fost programate la o 
dată prea tîrzie. Ni se pare mult mai 
nimerită programarea acestor campio
nate pînă în luna iulie. In al doilea 
rînji, chi r și programul fiecăreia din 
cele trei după-amieze de concurs a în
ceput prea tîrziu, o bună parte din 
probe desfășurîndu-se seara, cînd era 
mai frig. O scrie de atleți, mult prea 
solicitați în acest sezon și — din nou 
— în acest campionat, n-au putut ob
ține rezultate pe măsura posibilităților 
lor reale.

Mîine, fluierul arbitrilor va chema 
din nou la întrecere, pe saltelele care 
s-au odihnit cîteva luni de zile, pe 
luptătorii de „clasice", în cadrul pri-' 
mei etape a returului campionatului 
pe echipe.

Cele cinci etape ale returului vor 
clarifica situația în clasament, atât în 
ceea ce privește primele locuri, cît și în 
zona retrogradării. Primele trei cla
sate, Dinamo București (45 p.), Stea
gul roșu Orașul Stalin (43 p.) și 
C.C.A. ' București (41 p.) au șanse 
egale la primul loc. In ceea ce privește 
grupul de centru, care cuprinde șase 
echipe, acesta poate oricînd furniza 
un pretendent la locurile fruntașe, dată 
fiind diferența mică de punctaj.

Ultimele clasate. Voința Tg. Mureș

Tur ciclist cu echipe Se ciut
sau eu reprezentative 

naționale?
„Turul ciclist al R.P. Romîne", edi-t 

ția 1959, s-a bucurat, fără îndoială, diț 
multa popularitate. Sutele de mii de 
spectatori care au urmărit întrecerea aii 
așteptat cu nerăbdare „deznodămîntul" 
disputei și l-au aplaudat diti 
toată inima pe învingător (tî-: 
nărui și talentatul Ion Gosma). La 
încheierea competiției specialiștii s-ati 
declarat însă nemulțumiți de nivelul 
disputei din ultima parte a cursei și 
i-au acuzat pe cei mai buni antrenori 
(N. Voictf, Marin Niculeseu, Ervant 
Norhadian ș.ă.) pentru faptul că au ai 
doptat o atitudine pasivă, dovedindu-sei 
astfel partizani ai tacticii defensivei, 
Dinamoviștii, stăpîni pe situație, atl 
stat în espectativă așteptînd să fie atai 
câți și doar atunci să răspundă, cler-' 
gătorii de la Victoria ■— „fericiți" ca 
ocupă locul II înaintea formaței C.C.A, 
— s-au complăcut și el într-o tactică 
de așteptare, cei de la Casa Centrală 
a Armatei au socotit că aspectul cursei 
nu nfai poate fi schimbat și astfel, ca 
într-un cerc vicios, lucrurile nu piiieati 
căpăta o turnură nouă. Nici apeiul făi 
cut de federație și nici Causticile co
mentarii ale presei n-au putut influență 
în mod favorabil desfășurarea întrederii. 
De la Deva și pînă la București s-ă

mers într-un adevărat ritm de plimbară
Situația s.-âr schimba, fără îmi fală, 

dacă se va trece la organizarea , i'tiru
lui ciclist al R. P. Romîne" cu r'hipe, 
reprezentative, naționale. Alături de re
prezentativele noastre A, B, de t.iieret 
și de o selecționată a provinciei Fot fi 
invitate echipe naționale de pes: - ho-i 
tare (așa cum se face în R.P.F. Iugo
slavia, R.P. Bulgaria, R.P. Polonă, R, 
D. Germană și în alte țări). In a. -st fol 
s-ar mări considerabil valoarea < ursei, 
cicliștii străini invitați la întrecea ar 
accepta să concureze deoarece li s-ar 
oferi condiții egale de participare (lă 
această edițe au fost 50 cicliști roinîni 
și 10 străini), iar cursa ar avea im ca
racter dinamic, combativ. Cicliștii noșl 
tri și-ar pune astfel în valoare toată caJ 
pacitatea lor de luptă pentru a rkținei 
victoria culorilor noastre iar noi arrt 
putea să-i verificăm mai bine într-o 
companie selectă. Și, fără îndoială, s-ar1 
stinge pentru totdeauna aspectul mo-: 
noton din ultima parte a întrecerii.

II. NAUM

și C.S.M. Galați, care, firește, vor să 
evite retrogradarea, au o sarcina di« 
ficilă, mai ales prin faptul că eventual 
lele echipe ce pot fi „ajunse din uri 
mă“, Voința Lugoj și A.S. Marinai 
Constanța, și-au întărit echipele la 
unele categorii, prin includerea unoț 
noi și talentate elemente.

★
Trei luptători romîni participă la 

turneul comemorativ „Werner Seelem 
binder", care se desfășoară astăzi și 
mîine Ia Leipzig. La „clasice" s-r.u îm 
scris Ion Cernea (cat. 57 kg.) și Iot| 
Radu (cat. grea), iar la „libere"- 
Gheorghe Crișan (cat. grea).

La acest turneu participă luptători 
din Bulgaria, Cehoslovacia, Polonia^ 
Ungarja și R.D.G.

25 octombrie, Zma Forțeior Armate ale R. P.R.

MIElTĂRÎ^SPORTÎvi
/i întîlnim deseori pe stradă în- 

torcindu-se de la timpul de in
strucție. Aliniați, cu fruntea sus, 

mergind într-o cadență perfectă, nici 
nu-ți vine să crezi că în ziua aceea 
poale au executat sute de salturi, sau 
au mărșăluit kilometri, au executat 
trageri cu armamentul sau, cîteodată 
toate astea la un loc.

E frumoasă, dar nu ușoară viața de 
soldat. Nu-i ușor să înfrunți arșița 
sau ninsoarea, vîntul sau ploaia, ve
ghind in post de sentinelă ori instru- 
indu-te să aperi viața și munca po
porului.

Ca să ai tăria să înfrunți toate 
greutățile, trebuie să-ți iubești patria 
din adîticul ființei tale. Dar numai 
asta nu este dea juris. Trebuie să fii 
puternic oțetit.

★

Există în curtea unității unde mun
cește ofițerul lurcă Gh. un loc 
îndrăgit de toți militarii. In timpul 
liber, cînd arma se odihnește la răs
tii, ori cînd în program este prevă
zută pregătirea fizică, baza s.portivă a 
unității zumzăie ca o prisacă. Pe 
pista de atletism, alergătorii, în luptă 

cu zecimile de secunde, țîșnesc ca 
niște săgeți. Pe terenul de volei sau 
baschet, echipele subunităților își dis
pută supremația. Spalierele și bîrnels 
de echilibru, groapa cu nisip pentru 
sărituri și paralelele, porticul cu scara, 
peretele vertical, fringhiile și prăjina, 
nu cunosc o clipă de răgaz. Aici se 
pune temelia.

Să faci față marșurilor lungi, prin 
cele mai grele terenuri, să te strecori 
ca o zoîrlugă pe sub focul „inamicu
lui" să te poți cățăra pe stînci abrup
te, ori să poți sări obstacole naturale, 
îți trebuie o forță fizică și o rezis
tență deosebită. Iar aceasta nu se ca
pătă decît antrenîndu-te zi de zi.

Căpitanul Constantin, ofițerul cu pre
gătirea fizică din unitate, este un în
drăgostit de munca lui. Nu se pierde 
în hlrțoage. Dacă îl întrebi de acti
vitatea sportivă îți arată două mane. 
Una subțire, cu planurile pregătirii 
fizice și alia voluminoasă, legată în 
piele', cil diplomele și mențiunile ob
ținute la Spartachiodele militare, la cro
surile de masă etc.- Se vede că aici 
activitatea sfiortivă de mase și mai 
ales meritoriile performanțe sportive 
obținute, au o tradiție a lor. Mdiiarii 

sportivi din această unitate sînt pre- 
zenți de fiecare dată la finala Sparta- 
l'tiadei pe armată. La probele de 100 
fi 800 m. plat de la finalele din acest 
an, locotenentul Economopol Călin și 
locotenentul major Rădulescu s-au si
tuat pe locuri fruntașe. Unitatea a cu
cerit și in acest an locul I la schi 
pe marea unitate. Sergentul Fianu I. 
a ocupat locul III pe marea unitate la 
proba biatlon. Enumerarea poate fi 
continuată cu rezultatele obținute la 
handbal, la triatlon și poliatlOn, la 
crosurile din întîmpinarea zilelor de 
1 Maj. și 7 Noiembrie, la atletism și 
in cadrul Spartachiadei de iarnă etc. 
Mai presus insă de aceste frumoase 
performanțe, cel mai de seamă rezultat 
este dragostea care a fost insuflată 
tuturor militarilor pentru activitatea 
Sportivă, convingerea lor că pe tere
nul de sport îți oțetești trupul să în
frunți mai ușor greutățile, îți dezvolți 
puterea voinței.

Soldații fruntași Izet Norhan, Arde
leana' Teodorii n-au făcut sport pînă 
au venit militari. Neobișnuiți cu 
eforturile fizice, le era mai greu 
la instrucție decît celorlalți. La 
orele de pregătire fizică se țineau deo

parte uneori. Credeau că unui militarii 
este dea/uns să-și cunoască arma și să 
știe să tragă cu ea. Sportul îl socoteau 
ca țin efort în plus. Intr-o zi căpitanul 
Sergheanu I., locțiitorul politic al co
mandantului de. subunitate, a stat de 
vorbă cu ei. Le-a povestit printre altele 
un fapt petrecut pe front, in războiul 
antihitlerist.

...Hitleriștii își instalaseră un cuib de 
mitraliere pe botul unui deal. Aveau 
cimp întins de tragere pe întreaga 
vale. Pe direcția asta nu se mai puie-i 
înainta pînă nu era lichidat cuibul 
năpîrcilor. Din spate, fasciștii erau 
apărați de cîteva obstacole naturale. 
Un riu nu prea lat, dar destul de a- 
dinc, un gard înalt de mărăcini și. 
aproape de ei, un perete de stîncă de 
peste doi metri. Nu erau de netrecut 
aceste obstacole, dar greutatea era că 
trebuiau trecute în cea mai mare vi
teză, să nu aibă timp inamicul să se 
dezmet'ceașcă.

Comandantul plutonului a cerut un 
voluntar pentru lichidarea cuibului de 
mitraliere. Au ridicat mina vreo trei. 
Dintre ei comandantul l-a ales pe cel 
nud rezistent, un caporal căruia îi pli
cea să facă sport. Misiunea a durat 
doar clleva clipe. Puțin în orice caz. L-au 
văzut ridicîndd-se peste tranșeeă noas
tră și pornind în goană spre rîu. Nu 
l-a trecut dezbrăcat, l-a sărit așa echi
pat cum era, la un cot unde rîul se 
îngusta puțin, Și-a șlrins automatul 

la piept și s-a răsucit apei peste gar
dul de mărăcini. N-a mai apucat să 
se ridice și peste zidul de stlncăj, 
Hitleriștii au prins mișcarea și și-au Z/in 
drept ai mitraliera spre el. Dar stîncd 
îl adăpostea. A scos' din sacul de me
rinde o grenadă și a aruncat-o peste, 
fasciști. Mitraliera a amuțit. Cornam 
dantul plutonului, care urmărtie ac*  
țiunea prin binoclu, a ordonat reltiared 
atacului. După un sfert de oră pusese 
stăpînire pe botul de deal ce le stai 
vilise înaintarea. Cei din pluton s-aă 
g'ndit mult apoi la misiunea aceea 
care îți cerea atitea eforturi și pe care 
unul dintre ei, călit fizicește, a dus-ai 
atît de bine la îndeplinire.

Militarii l-au ascultat cțl luare m 
minte pe căpitanul Sergheanu, Incepeaâ 
să Se convingă și ei de însemnătatea 
practicării sportului. De atunci îi ini 
tllnești mereu pe terenul de sport, lit4 
crînd la inele sau la. bară fixă, arum 
cînd greutatea sau alcrgînd pe pistăj. 

Peste cîteva săptămîni de la această 
discuție, în cadrul unei aplicații, aces->. 
tor militari li s-a dat o misiune, care 
le cerea eforturi fizice deosebite. Ad 
ihdeplinit-o cu succes. Era primul re-i 
zulfat al muncii depuse pe terenul il» 
sport.

ȘTEFAN GHIRHȚA î!



J.

Sfârșit de săptămână...
■ ...Prilej de trecere în revistă a principalelor 

cele care du trecut și cele care intră în scenă.
S-au completat clasamentele campionatului 

baschet și al „Cupei Europei" la gimnastică. Pe 
tivii sovietici care dovedesc din nou că sînt cei 
tnația în aceste discipline le aparține.

Dar, să trecem la fotbal. Pentru noi jocul 
avut Ioc la... Praga. , Surclasînd Danemarca reprezentativa Cehoslovaciei 
s-a calificat pentru meciul cu echipa țării noastre din cadrul „Cupei 
Europei". Gazdele au avut o înaintare foarte eficace în care Bubernik, 
Scherer și Dolinski (autorii celor cinci goluri) au strălucit.

Fotbalul este departe de vacanță. Mîine la Sofia și la Budapesta 
arbitru vor fluiera începutul altor două întîlniri importante. In capitala 
Bulgariei gazdele au o misiune grea în fața echipei Iugoslaviei, deși ies 
P- teren după remarcabila victorie asupra naționalei Franței. Iugoslavii, 
dornici de reabilitare (2—1 cu R.P. Ungară) vor depune toate eforturile 
pentru un rezultat cît mai bun. In plus, „zestrea" de două goluri de la 
Belgrad atîrnâ greu.

La Budapesta echipa R.P. Ungare — în mare vervă la ultimele apa
riții — primește replica formației Elveției în cadrul „Cupei Dr. Gero“ 
aflată la capătul a patru ani de desfășurare. Prin prisma succesului de 
la Belgrad victoria va fi probabil de partea formației maghiare care ar 
putea amenința primul loc deținut de cehoslovaci.

In această săptămînă ne vor parveni rezultatele ultimelor trei runde 
alo turneului candidaților și o dată cu ele numele viitorului adversar al 
lui Botvinik. Specialiștii îl numesc de pe acum. Mihail Tal...

Sfirșitul lui octombrie coincide cu începutul activității în sporturile de 
iarnă. Hocheiștii au și pornit să... fugărească pucul. Schiorii studiază „al
chimia" cerei ideale. In lipsa zăpezii săritorii se avîntă pe trambuline din 
mase plastice. Cea mai nouă a fost inaugurată recent la Toksovo în 
U.R.S.S., iar Koba Takadze i-a și stabilit recordul. Ici colo atleții iau 
parte la reuniuni de închidere a stagiunii. Și schimbă pista cu traseele 
de cros.™

evenimente sportive :

mondial feminin de 
primele locuri : spor- 
mai buni, că supre-

cel mai important a

,.( up;i Kuropeî“ inri

Ultimele pregătiri la Sofia 
R. P. Bulgaria — R. P. F.

Naidenov, portarul echipei R.

RECORDMAN INTR-O DISCIPLINA FARA RECORDURI!
La Conenhagă a luat sfîrșit, recent, a- 

Ill-a edi.ie a „Cupei Europei" la 
gimnastică, la care 40110 de spectatori 
au aplaudat din nou măiestria ne
întrecută a gimnaștilor sovietici. Și 
de data aceasta adresăm lui Iurii Ti
tov și Pavel Stolbov un 
tat „bravo"! Prin înalta tehnică a- 
răt tâ ei au impresionat nu numai 
miile de spectatori, ci și pe arbitri. 
Gimiaștii sovietici s-au clasat cu au
toritate pe primele două locuri, fiind 
de departe cei mai buni concurenți 
ai marii competiții.

Iurii Titov este un nume cunoscut 
în gimnastica mondială. La marile 
sale succese de pînă acum tînărul 
Titov in vîrstă de numai 23 ani, a 
mai adăugat o victorie. Ei a totalizai 
57,85 p față de 56,30 p, realizate de 
Pavel Stolbov și 55,45 p ale vestger- 
manu'ui Furst. Titov s-a clasat pe 
prime'e locuri la patru din cele șase 
probei (Paralele 19,15 p; cal cu mi
nere 19,25 p; inele 19,60 p. și cal 
19,30 p).

Rezultatele lui Titov sînt excepțio- 
na'e. Este suficient să amintim că 
totalul său de puncte depășește re
zultatele obținute de ceilalți doi cîș- 
tigători ai „Cupei Europei", spaniolul 
Ioachim Blum și sovieticul Boris Șah- 
lin. Cu alte cuvinte. Iurii Titov a de
venit recordman al unei 
fără recorduri...

, Celalalt reprezen'ant al 
Pavel Stolbov, — apariție 
în gimnastica mondială — 
tiiît marea revelație a 
Tînărul Stolbov s-a ținut „scai" de 
compatriotul său Titov, ocupînd locul 
I la bară fixă, locul secund la inele, 
locul 3 la paralele etc.

Presa daneză a acordat numeroase 
elogii succesului gimnaștilor sovietici.

Ziarul „AKTUELL" a subliniat

faptul că gimnaștii sovietici cuceresc 
pentru a doua oară „Cupa Europei". 
Printre altele, ziarul scrie: „Titov a 
executat mișcările cu asemenea ele
ganță și siguranță, incit a meritat

binemeri-

discipline

U.R.S.S., 
mai nouă 
a consti- 

concursuiui. 
„scai"

Ce se intimplă
R. D. GERMANA. Etapa a 20-a a 

cunoscut în general rezultate nor
male: Dynamo Berlin — Vorwărts 
Ber 1—2, Wismut Karl Marx 
Stadt — Motor Zwickau 2—0, Loko
motive Leipzig — Empor Rostock 
1—2. Conduc Vorwărts și Wismut cu 
.îte 30 p, «urmate de Dynamo ~ 
lin cu 25 p.

ANGLIA. Astăzi se joacă o 
etapă a primei ligi. Tottenham 
prezintă după prima înfrîngere 
rită în etapa trecută, în fața lui Leeds 
(I—2). Fostul lider împarte șefia în 
clasament cu Wolwerhampton care » 
dispus de «Manchester United cu 3-2. 
Le urmează — la un punct distanță 
— West Ham 17, Blackburn și Man
chester City

AUSTRIA, 
duminică au 
vingînd pe 
a acumulat 13 p. Același număr

Ber-

nor.ă 
se 

sute-

16.
Rezultatele înregistrate 
adus un nou lider. In- 

Wiena cu 4—1, Rapid
de

pentru meciul
Iugoslavia
trenament: NAIDENOV — RAKAROV. 
MANOLOV, DIMITROV — LARGOV. 
COVACEV. înaintarea însă, ridică — 
bleme. La 
marți au fost încercate două formule: 
t) VAS1LIEV — 1 AKIMOV — PA- 
NA1OTOV — KOLEV — GUGALOV și 
2) MILANOV — IAK1MOV — PANA- 
IOTOV — KOLEV — GUGALOV. 
Cum se vede, lipsesc Diev și Abad- 
giev.

Fotbaliștii Iugoslavi au sosit aici 
venind de la Tel Aviv. unde au jucat 
miercuri în cadrul preliminariilor tur
neului olimpic. Formația probabilă 
pentru duminică: ȘOSKICI — DUR- 
KOVICI, 1USUF1 —’BENA (MIl.A- 
DINOVICI), TRNKOVIC1, TASICI — 
SEKULARAT, MUJICI, ZEBET. KOS.

- TICI, MIHAILOVICI. 
lui Zebeț însă, 
deoarece este

Echipa B a 
la Xraguevaț 
Iugoslavia B.

Inaintarea insă, ridică pro- 
antrenamentele de luni și

Participarea 
este problematică, 

accidentat.
R.P. Bulgaria a plecat 
pentru jocul cu R.P.F,

TOMA HRISTOV

luni Titov poate fi denumit recordman 
absolut al exercițiilor la inele

apel titlul de campion 
al competiției". Ziarul 

i-a acordat califi-

vel Stolbov, au fost fantastice. „La 
bară fixă Stolbov a meritat nota 10. 
Dar arbitrii... nu i-au acordat „decît" 
9,80 !"

La Copenhaga, ca și la alte mari 
întreceri ale gimnaștilor, sportivii so
vietici au scris din nou cu literă de 
aur marea lor măiestrie.

P. Bulgaria, în acțiune.
SOFIA 23 (prin telefon de la co

respondentul nostru). — Reprezentati
va R.P. Bulgaria, care întîlnește mîine 
pe stadionul „V. Levski" selecționata 
R.P.F. Iugoslavia în cadrul „Cupei 
Europei", și-a încheiat pregătirile. Ea 
a susținut luni și miercuri două jocuri 
de antrenament cu Lokomotiv Sofia 
(5—2) și Slavia Sofia (1 — 1). Antre
norii echipei nu s-au fixat însă asu
pra formației definitive. După toate 
probabilitățile, apărarea va fi aceeași 
care a jucat cu Franța și care a fost 
folosită în cele două partide de an-

OLIMPICE
Gimnaștii italieni în cantonament

In Italia, atenția generală nu este îndreptată 
numai . , ’’ , ' ' ' ■ ■ • •
pentru găzduirea Jocurilor Olimpice, 
aceeași măsură

SCURTE ȘTIRI

fără drept de 
și recordman 
„EXTRABLADET 
cativul de „cel mai bun gimnast care 
a luat parte la Cupa Europei". „Re
zultatul său pe aparate pare imposi
bil de egalat. Pentru perfecțiunea cu 
care a executat mișcările el a meri
tat nota maximă".

Ziarul „B. T.“ scrie că exercițiile 
celuilalt reprezentant al U.R.S.S., Pa-

spre pregătirile organizatorice și tehnico 
- ’ • ’ ” ci — în

și spre pregătirile sportivilor 
italieni. In această direcție se fac mari efor
turi. Federațiile respective organizează nume
roase întîlniri internaționale în cursul cărora
sînt verificați sportivii vizați pentru Olimpiadă. 
Gimnastica este unul din sporturile care se bu
cură de o atenție specială. Au fost selecționați 
20 „olimpioni" — 10 băieți și 10 fete de va
loare internațională. Printre ei, Angolo Vicardi 
(23 ani) — cîștigătorul recentului turneu inter
național de la Roma — și Monichelli (18 ani), 
ambii dotați cu mari posibilități. De la 1 martie, 
gimnaștii italieni vor intra intr-un cantonament 
de 6 luni.

Primii olimpici britanici
Atleții britanici au participat toamna aceasta 

la multe concursuri interne și internaționale. 
Unii dintre ei au realizat performanțe bune, su
perioare normelor olimpice de calificare fixate 
de federația internațională, 
și calificat pentru 
10,4 și 200 m 
10,4 și la 200 
cu 47,2; Eldon 
la greutate cu 
figurează și 4 atlete : 
11,1 ; Jordan și Perkins la 800 m cu 2:09,9 ; 

Bignal la lungime cu 6,04 m.

Jocurile Mediteraneene...
...au fast pentru cei 14 concurenți 

(la atletism, bOx, 
pregătire și — mai ales 
marile competiții 
rile Olimpice

Pista do

din

la

in campionatele
au și Wiena și Austria Wiena, 
un golaveraj mai slab. Iată 

Austria 
G.A.K. -

Nouă dintre ei s-au 
J.O. : Radford la 300 m cu 
21,3; R. Jones la 100 m cu 
cu 21,4 ; Wrighton la 400 m 
5000 m cu 14:07,6 și Rowe

Pe lista calificaților
Quinton la 80 m g cu

cu
m
Ia
18,30 m.

de fotbal din...

marocani 
ciclism și haltere) prilej da 

de familiarizare cu 
în vederea participării la Jocu- 
Italia.

fost
dc 1

Castelgcndolfo este 
gata

; încheiate lucrările de amenu- 
regate și a instalațiilor anexe 

unde vor avea loc între- 
cadrul Jocurilor Olimpice, 

au fost verificate de un 
s-au arătat foarte mulțu- 
prezintă.

Recent au 
jarea pistei 
de la Castelgandolfo, 
cerile de canotaj din 
Pista și instalațiile 
grup de experți, care 
«>ti de felul cum se

Australia și-a alcătuit ech'pa de 
baschet

Foarte grăbiți, australienii și-an alcătuit lotul 
olimpic de baschet imediat după terminarea 
campionatului. Lotul cuprinde 12 jucători: Friedn- 
felds, Danoin, Hare, Dawe, J Heard, M. Heard, 
Graham, Whitehead, Chralton, Wyatt, Gaze și 
Hughes.

4- 444 4- 4->4-4-4~4 »4-»4-4->»»4-4

b FRUNTAȘII clasamentului au 
remizat partidele lor din runda 25-a: 
Tal cu Olafsson șl Xeres cu Petro
sian. Smîslov, cu negrele, l-a învins 
pe Benko. Partida dintre Fischer și 
Gligorici s-a întrerupt.

Aseară, în partidele întrerupte, ■ 
res l-a învins pe Tal, iar Olafsson pe 
Gligorici. Partida Gligorici—Fischer
s-a terminat remiză.

Clasamentul : 1. Tal 18 p. 2. Xeres 
16*/ 2 p. 3. Smîslov 14 p. 4. Petrosian
13</2 p. 5. Gligorici 11% p. 6. Fischer
10>/2 p. 7. Olafsson 9 p. 8. Benko 7 p.

© LA CAMPIONATELE de atletism 
ale R.S.S. Gruzine, la care participă 
peste 350 sportivi, maestrul spartului 
R. Savlakadze a obținut performanța 
de 2,10 ni la săritura în înălțime. La 
Chișinău, tînărul atlet Xosanov a a- 
lergat 100 ni plat în 10,4.

■ IN ULTIMUL MECI al turneului 
pe care l-a întreprins în R. P. Chineză, 
echipa reprezentativă masculină de 
baschet a R. P. Bulgaria a întîlnit 
selecționata orașului Pekin. Baschet- 
baliștii chinezi au prestat un joc da 
înaltă clasă obtinînd victoria cu sco
rul de 82—79 (36—37).

■ LA PHENIAN a început turn*>"î  
internațional prietenesc de fotbal 
care participă echipele reprezentative 
ale R. P. Chineze, R. D. Vietnam și 
R. P. D. Coreene.

In prima întîlnire, echipa fotbaliști
lor coreeni, care a cîștigat ediția în- 
tîia a acestui turneu desfășurată în 
1956 la Pekin, a întrecut cu 5—0 echi
pa R. D. Vietnam.

spectatorii au

puncte 
dar cu _ 
și alte rezultate tehnice: 
Wien — L.A.S.X. 4—1, 
Wienner Sport Rlub 0—2, Salzburg — 
Wacker 3—2.

ELVEȚIA. Cele șaple etape dispu
tate pînă în prezent au însemnat tot 
afîtea victorii pentru campioana țârii 
Young Boys. Ea a învins în ultima 
etapă formația Grenchen cu 3—2. 
Intrecînd cu 4—1 pe Basel, Chaux 
de Foods ocupă locul II în clasament 
cu 12 p.

SPANIA. Ultima etapă a fost mar
cată de o mare surpriză. Echipa cam
pioană, F.C. Barcelona, a cedat cu 
0—2 în fața formației Oviedo. Alte 
rezultate tehnice: Atletico Bilbao — 
Betis 4—1, Saragoza—Valencia 3—1, 
Elche—Real Madrid 1—5.

SUEDIA. A luat sfîrșit ediția pe 
anul acesta a campionatului țării, cîș- 
tigată de Djurgarden cu 32 p. Pe

locul doi, Norrkoping iar pe locul trei 
I. F. K. Goteborg cu cîte 31 p.

...ȘI IN „CUPA CAMPIONILOR 
EUROPENI"

Primele meciuri ale optimilor de 
finală (Odense Danemarca—Wienner 
S.X. 0—3 și Real Madrid — Jetinesse 
Esch 7—0) fac cunoscute — de fapt — 
două din calificatele în sferturi, îna
intea disputării jocurilor retur. In
tr-adevăr este puțin probabil ca în
vinsele să mai poată reface diferența 
de goluri. Toate meciurile optimilor 
trebuie să se desfășoare pînâ la 1 
decembrie. Astfel: revanșa Wienner— 
Odense și Jetinesse — Real (4 
noiembrie); Eintracht — Young Boys 
(4 și 25 noiembrie), Wolwerhampton— 
Steaua Roșie Be'grad, Aîilan—Barce
lona, Nice—Fenerbachce, Glasgow 
Rangers—Rud.i Hvezda Bratislava și 
Sparta Rotterdam — I.F.K. Gotteborg 
(date nefixate).

Sî.nbătă seara 
părăsit sala „Pierre de Couber
tin" din Paris triști, rușinați, cu 
gust amar în gură. Meciul de 
volei Franța—RD. Germană n-a 
avut loc, deși totul fusese pregă
tit ca echipele 
să-și poată în
cerca forțele. 
Dar, prefectul de 
poliție din Paris 
a interzis ca în 
deschidere să fie intonat imnul R.D. 
Germane. Bineînțeles că jucătorii 
germani au părăsit terenul.

Această măsură samavolnică a 
autorităților franceze a cunoscut 
reprobarea tuturor francezilor cin
stiți. Spicuim cîteva declarații :

ROGER MAUCHE — sportiv, 
jucător de volei: „Numai prinfr-o 
coexistență pașnică și printr-o în
țelegere reciprocă va putea cu- 
noaște înflorire via*a  -e pămînt. 
Dacă guvernul de Gaulle, nu s-ar 
gîitdi atît de mult la N.A.1O. și 
la experiențele atomice din Saha
ra, n-ar fi avut loc provocarea a- 
t.t de rușinoasă față de R.D. Ger
mană petrecută la Paris".

JAQUES DUDAL — antrenor

la Institutul Național da Sport 4 
din Par s: „Dezvoltarea sportului 4 
și a culturii ar fi garantate prin 1 
acceptarea propunerilor de dezar- 4 
mare totală făcute de N. S. Hruș- T 
ciov. într-un moment cînd atmo- 4 

srera generală 4 
merge spre inse- 4 
ninare, provoca- 4 
rea de la Paris 1 
face un dezacord 4 
supărător și ne- 1

dorit". 4
RENE PALQUIER — spectator: * 

„Rareori am avut o simpatie atît 4 
de mare pentru o echină ca cea 4 
pe care am simțit-o față de repre- 3 
zentativa R.D- Germane. Am asis- 4 
tat la o victorie a echipei R.D.G. 1 
care a dat o lecție de patriotism 4 
și demnitate. Fiți siguri că senti- 1 
mentele tuturor francezilor cinstiți 4 
sînt împotriva provocatorilor, care I 
înveninează 
nale".

Meciul n-a
consemnăm o

relațiile internațio-

avut loc. Și totuși 
înfrîngere. O înfrîn- 
a celor care au pus

1 îm-
gere rușinoasă a celor care a 
la cale acest act fără precedent 
potriva Republicii Democrate Ger
mane. Provocarea s-a întors îm
potriva provocatorilor 1
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