
Decorarea academicianului C. I. Parhon 
cu Ordinul Lenin

La 28 octombrie academicianul G. I. Parhon împlinește 85 de ani.
Gu prilejul acestei aniversări Prezidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S. 

a' conferit acad. G. I. Parhon Ordinul Lenin.
In decretul Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S. se spune :
„0u prilejul împlinirii a 85 de ani de la nașterea academicianului 

fl. 1. Parhon, președintele Asociației Romîne pentru Legăturile de Prie
tenie cu U.R.S.S. și în semn de prețuire a îndelungatei lui activități 
rodnice în domeniul întăririi prieteniei și colaborării culturale romîno- 
sovietice, se conferă academicianului Constantin Parhon Ordinul Lenin".

Decretul este semnat de K. Voroșilov, președintele Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S., și M. Gheorgadze, secretarul Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S.
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Margareta Teodorescu (Știrile ții 
continuă să conducă în clasamentșX^s^^^ag^^ ei

Din inițiativa comisiei regionale de 
volei, în Regiunea Autonomă Maghia
ră se desfășoară o interesantă compe
tiție de volei dotată cu „Cupa 7 No
iembrie". La această întrecere iau 
parte zece selecționate ale raioanelor 
din regiune, precum și selecționata o- 
rașului Tg. Mureș. Meciurile etapei 
Interraionale se vor disputa la Tg. 
Mureș, Reghin, Cristur șt St. Ghcor-

ta Lugoj, numeroase întreceri
Consiliul U.C.F.S. din orașul Lugoj 

a organizat o serie de competiții la 
tir. tenis de masă, popice, volei, șah. 
handbal, fotbal, lupte, scrimă, baschet 
și atletism. Cei mai numeroși partici
pant au fost înregistrați la atletism 
(64), baschet (trei echipe masculine 
și trei feminine), tir (31 concurenți) și 
popice. Sportivii lugojeni iau parte 
totodată la întrecerile crosului „Să 
întîmpinăm 7 Noiembrie", precum și

La Bocșa Romînă, o reușită gală de box
In sala Casei Muncitorești din Boc- 

șa-Romînă a avut loc, de curind, în
tîlnirea amicală de box dintre forma
ția locală Metalul și echipa metalur- 
giștilor din Oțelul Roșu. Victoria a 
revenit formației Metalul Bocșa Ro
mînă cu scorul de 10-4. Punctele în T. ȚARANU—coresp

ghe în ziua de 1 noiembrie, iar fina
lele în zilele de 7 și 8 noiembrie la 
Miercurea Cluc.

Paralel cu acest concurs, în orașul 
Tg. Mureș se desfășoară o competiție 
cu caracter popular, la care iau parte 
12 echipe feminine și 12 echipe mascu
line.

G. GURAN—coresp.

la Spartachiada tetelor. La Sparta- 
chiada fetelor au luat parte pînă acum 
658 de tinere, care s-au întrecut la 
următoarele discipline: gimnastică, 
volei, tenis de masă și șah. în timp ce 
la crosul „Să întîmpinăm 7 Noiem
brie" au concurat peste 1.200 tineri. 
S-au evidențiat asociațiile sportive Vo
ința, Școala medie nr. t. Agricola, 
Victoria ș.a.

U. IGNEA—coresp.

vingătorilor au fost realizate de the 
Liriguraru, Andrei Nagy, Eugen Bă- 
trîna. Adrian Cîrclu șl Ludovic Csehi, 
iar ale oaspeților de Popa Artenie și 
de Marin Georgescu.

Cine va fi campioana de șah a 
țării ? La această întrebare nu pu
tem da răspuns nici după 16 runde 
din totalul de 17 cîte programează 
finala campionatului feminin la ac
tuala sa ediție. In ajun de terminare, 
ne pregătim să asistăm la o „sosire" 
strînsă și nu ne-ar mira dacă între
barea de mal sus va rămîne fără 
răspuns și după consumarea ultimei 
runde, programată mîine după-amia- 
ză. Intr-adevăr, este foarte posibil ca 
primul loc în clasamentul final să 
fie împărțit de două (sau mai multe...) 
jucătoare ceea ce ar necesita dispu
tarea unui meci suplimentar pentru 
desemnarea campioanei.

Aruncînd o privire pe tabelul con
cursului, rămîi surprins cum fruntașa 
de pînă acum. Margareta Teodorescu 
a rezistat pe primul loc și după runda 
a 16-a deși acumulează doar 2% 
puncte din ultimele 5 partide. Firește, 
ea a fost „ajutată" de rezultatele ob
ținute de principalele sale urmări
toare, dintre care doar Rodica Rei- 
cher a putut să mențină ritmul ini
țial. De aceea, întîlnirea sa de aseară 
cu Alexandra Nicotau putea să aibă 
o importanță decisivă pentru rezulta
tul final al întrecerii.

Partida Reicher — Nicolaii a avut 
însă o desfășurare liniștită, ambele 
jucătoare accepțind repede schimbu
rile de piese, ceea ce a dus inevitabil 
la remiză. Aceasta în timp ce Mar. 
gareta Teodorescu reușea să cîștige 
în fața Eleonorei Gogîlea un final de 
pioni în care stătuse mai slabi Rodica 
Reicher păstrează însă șanse, mai ales

Bogat program preolimpic 
al hocheiștilor cehoslovaci

Echipa de hochei pe gheață a R. Cehoslovaca

dacă va putea valorifica pionul în
plus din întrerupta ce o are cu
Maria Desmireanu.

Elisabeta Polihroniade pare să fi
ieșit din cursă Fa a înfrerunt în da- 1 . .‘■‘■“‘i’». “« “ucu'‘ pe gneau ■ n. uenusiuvm ieșit uin cursa, ca a întrerupt in ae # 1Ș1 contlnuă ca pregătirile in re-
zavantaj aseară CU lilena Rădăcină, I derea J.O de iarnă din I960. După o Insfi 
care a jucat foarte frumos mijlocul/P’doadă de pregătire fizică, lotul a trecut acut 
narfidoi S la antrenamentele pe gheată. In primul joc i»-
’ . . . .. C tornațional echipa cehoslovacă a întilnit formațiaAlte rezultate de ieri: Mayer — ZR. D Germane, iar apoi va pleca intr-aar — — ---------- --------apoi aa pleca intr-ia
Soos 0— 1, Sigalas — Antonie 0—[,\ turneu în Suedia și Norvegia. Intre 7 fi 15 it- 
Popa — Desmireanu 0—1, Fnedman / l« U »»,, ,, r» L ooooora internațional cu participarea celor mal— f-lllpescu >/2—>/2, Perevozmc — \ bune formații din H.K.S.S. Șl Anqlia SpreFarcaș */2—■ •• • • •• ....

In
ț sfîrșitul lunii ianuarie echipa olimpică a R. 

clasament: Margareta Teodo-1 Ce,h.’sb7ce 'N sns’lM, mal- .“sci,nci ,to& Jveția, de unde va pleca in S.U.A. la Jocurile
Olimpice (Aqerpres).

Germar învingător in Japonia
In orașul Yavata. pe o pistă foarte grea, 

sprinterul vest-german Manfred Germar a reușit 
!>e 200 m (cu viraj complet) excelentul timp de 
20.8 sec., iu 0,2 sec. mai slab decît propriul 
său record european. AI doilea s-a clasat re
cordmanul Europei Ia 400 m Kaufmann — 214 
sec. (record personal). Proba de săritură ee 
prăjina a revenit japonezului Novikada cu 4,35 a 
cu un centimetru sub recordul național.

întîlnirea înotătorilor 
din R. P. Chineză 
și R. D. Germană

La Pekin a avut loc recent un concurs inter- 
ELISABETA POLIHRONIADE ? A p?li&

văzută de Gora \ gătiți, oaspeții au cîștigat 6 din cele 8 probe 
/ ale programului. Iată citeva rezultate : Bărbați. 

ceSC!J U’r Rodîc* R«icher , 10 .,(’)•) (“ture -bnîric7 MniowCi£â“. 2OTm. b“. - 

Sanda Fllipescu 10, Alexandra Nico-ț Gdnther Tittes 2:40,9. Femei 100 m. spate — 
Iau 9%, Elisabeta Polihroniade 9 (2).Od»t«l Seedorf 1:16,4. 100 m. bras — Renata 

/2’ ,, /Schubert 1:22.4. 400 m. liber - Hana Knnaat
RD. V. f 5:33,3.

1. Canalul Bega din Timișoara a cunoscut duminică dimineața — cu pri
lejul desfășurării întrecerilor finale ale „Criteriului de toamnă" la canotaj 

academic — o deosebită animație. Iată un grup de schituri 
îndrepllndu-se spre start

(Foto: G. Gheorghiu)

3. Astăzi cel mai mic con
curent, miine, poate, un mare 
recordman la înot.

(Foto: B, Ciobanii)

2. înaintea meciului cu Știin
ța Cluj, poloiștii dinamoviștl 
primesc indicații de la antre- 

|[ norul lor.

VlWTERVIUL

Probleme actuale și măsuri pentru dezvoltarea gimnasticii 
în producție

In luna octombrie a anului 1956, la cooperativa „Tehnica Confecției" și 
apoi la fabricile „Gh. Gheorghiu-Dej“ și „Rirov" aveau loc primele expe
rimente asupra gimnasticii în producție. De atunci, gimnastica în pro

ducție s-a transformat dintr-un experiment într-o acțiune cu o puternică dez
voltare, care contribuie efectiv la sporirea capacității de producție, la evi
tarea unor vicii de atitudine, la întărirea sănătății oamenilor muncii din 
țara noastră. Recent, ne-am adresat prof. Efrem Chertes, membru în comisia 
centrală pentru gimnastica în producție, solicitîndu-i părerea asupra stadiu
lui actual de dezvoltare și asupra problemelor la zi.
— Luna aceasta — ne-a răspuns 

tov. Efrem Chertes — se împlinesc 
trei ani de cînd s-a început experi
mentul pentru introducerea gimnasticii 
în producție. Muncitorii din uzine, din 
fabrici și din alte întreprinderi au 
primit cu mult entuziasm acest mij
loc de odihnă activă. In multe între
prinderi gimnastica în producție a 
devenit o activitate indispensabilă 
regimului zilei de producție, ca o 
cerință a organismului. Numărul ce
lor care practică gimnastica în pro
ducție trece de 120.000 și crește în 
permanență. Printre numeroasele în
treprinderi care au obținut rezultate 
frumoase în această problemă putem 
aminti de Combinatul Poligrafic 
„Casa Scînteii", fabrica de confec
ții „Gh. Gheorghiu-Dej“, fabrica de 
pielărie și încălțăminte „Kirov", fa
brica de țigarete „București", uzinele 
„Klement Gottwald", uzinele „23 Au
gust", uzinele „Tudor Vladimirescu" 
și altele. Ca un exemplu de urmat 
trebuie dată regiunea Timisoara, unde 
preocuparea pentru extinderea gim
nasticii în producție se manifestă în 
forme variate și eficace, obținîndu-se 
rezultate de calitate. Rezultate bune 
au fost înregistrate și în regiunile 
Ploești și R.A.M.

— Ce metode ați folosit pentru 
extinderea gimnasticii în producție 
tn cit mai multe întreprinderi?

— In primul rînd am solicitat 
sprijinul organizațiilor do partid din 

întreprinderi. Am colaborat cu con
ducerea întreprinderilor, comitetele sin
dicale, organizațiile U.T.M., serviciile 
de protecție a muncii, șefii de ate
liere. Bineînțeles, toată această mun
că s-a desfășurat prin asociațiile 
sportive, cu contribuția directă a con
siliilor acestora. In baza unui plan 
de acțiune, am procedat la cunoaș
terea în amănunțime a procesului de 
producție, a poziției muncitorilor în 
timpul lucrului, observînd mișcările 
executate, precum și momentul în 
care apărea oboseala. Datele culese 
— împletite cu rezultatele controlului 
medical — au slujit drept bază pentru 
stabilirea liniei metodice în alcătuirea

Szabo a luat
La Dresda (R. D. Germană) se află 

în plină desfășurare turneul interna
țional de șah la care participă și 
tînărul maestru romîn Iuliu Szabo. 
El a început foarte bine concursul, 
retnizînd cu marii maeștri sovietici 
Taimanov și Gheller, iar apoi. dispu- 
nînd de fostul campion cehoslovac 
FichtL In continuare, Szabo a pier
dut la. Karaklaici (R.P.F. Iugoslavia), 
dar a cîștigat următoarele două par
tide, cu Franz (R.D.G.) și Lokvena 
(Austria). După prunele 6Tunde,re- 

programelor de exerciții. Folosirea in
tensă a mijloacelor de agitație vi
zuală (gazeta de perete, fotomonta
jele, lozinci, afișe etc.) și auditivă 
(stația de radioamplificare, conferințe) 
a ajutat mult la introducerea gimnas
ticii în producție și la îmbunătățirea 
activității în acest domeniu.

— In unele întreprinderi gim
nastica în producție „na mergd" 
cum ar trebui. Puteți să ne spu
neți de ce?

— Intr-adevăr, sînt unele întreprin
deri unde din cauza lipsei de interes 
a consiliilor asociațiilor sportive sau 
a conducerii întreprinderii, aceasl 
tă activitate are deficiențe. La 
uzinele „23 August", de pildă, acti
vitatea de extindere se desfășoară 
ritmic. Dar sînt unele lipsuri care frl-i 
nează obținerea celor mai bune rezul
tate. La secția automotoare muncitorii 
solicită ca pauza de gimnastică să na

(Continuare în pag. a 2-a)

Turneul de șah de la Dresda

un start bun
prezentantul nostru ocupă locul III în 
clasament, care are următoarea înfă
țișare: Gheller și Taimanov (U.R.S.S.); 
4%, Szabo (R.P.R.) 4, Uhlmann.
Pietsch, Franz (toți R.D.G.), Ivkov, 
(R.P.F. Iugoslavia) și Florian (R.P.U.)' 
3‘A, Karaklaici (R.P.F. Iugoslavia); 
3 (1), Pîdevski (R.P.B.) 3, Zina
(R.D.G.) 2$ (1), Golz (R.D.G.) 2. 
Witkowski (R. P, Polonă) și Fichtl 
(R. Cehoslovacă) (1), Berthold
(R.D.G.ț tokvend (Austria) ‘/J



Activistul nostru!
cui pe ceilalți. Și activistul nostru a 
rămas ...in natație. Cu timpul el a pa

in căutare după su- trims și mai mult in miezul probleme
lor. II auzeai adesea spunind: „Să nu 
dăm sancțiuni de dragul de a sancți
ona. Sancțiunile pe care le hotărîm 
aici trebuie să aibă un caracter edu
cativ." Cînd a venit vorba să renunțe 
la „comisia orășenească" 
cina de membru in l
n-a vrut să audă. „Tocmai acum, cînd 
am reușit să cunosc nîai bine sufletul 
oamenilor cu care lucrez ?“ Șz a ră
mas și colo și colo: era necesar. Soli
citat, după un timp pentru munca de 
responsabil al secției de natație a clu
bului Dinamo, a primit. După câteva 

lum, tinerii dinamo- 
viști, I. Culineac și 
C. Frățilă, pină a- 
tunci preocupați 
să-și facă rost de 
cit mai mult timp 
producție la uzina

’ Nu odată, discuții înfiripate „ad-hoc" 
’s-du dovedii... salvatoare pentru cro
nicarul sportiv ' " ' .
biecte. tatăl Și ideea de a face portretul 
unui activist sportiv obștesc s-a năs
cut la fel... De data aceasta in biroul 
iov. vicepreședinte al consiliului oră
șenesc UCFS București. „Cea mai ac
tivă comisie orășenească — a apreciat 
cineva — este cea de notație. Toți sint 
oameni de nădejde, activiști sportivi, 
oameni unul și unul. De președinte ce 
să mai spunem?"... Nu m-am amestecat 
deloc in discuție. II cunoșteam bine pe 
’președinte (numele său: Dan loniță) 
și mă bucuram sincer de prețuirea pe 
care i-o acordă și tovarășii de la con
siliul orășenesc 
U.C.F.S. M-am stre
curat ușor pe ușă, 
lăsind grupul de to
varăși in plină dis
cuție și am plecat
cu... subiectul: Activistul nostru, tov. 
Dau loniță, președintele comisiei oră
șenești de natație.

Zis și făcui... dar activistul nostru 
nu și-a început activitatea în această 
ultimă calitate...

îmi amintesc ca și acum; eram de față 
la ședința comisiei orășenești de nata
ție, la care tov. Dan loniță iși făcea 
un simplu debut, lira o seară frumoa
să, cu cer senin și numai frunzele în
gălbenite ale teilor ne spuneau că ne 
aflăm la sjirșit de octombrie. Intr-o 
anumită problemă (nu-mi amintesc 
care anume) și-a dai cu părerea și... 
debutantul. Vorba domoală, presărată 
adesea cu cite o glumă, logica sa în 
expunerea faptelor, a impresionat plă-

iască" pentru sar- 
biroul federal, nici

??

CARNET
DE REPORTER

liber, se aflau în 
unde too. Dan loni'ță deține o funcție 
importantă.

De la ziua aceea de debut a activis
tului nostru obștesc am numărat de 
curind: 5 ani. Era tot în octombrie, cu 
cer senin, călduros ca și acum, cu 
frame îngălbenite care trădau anotim
pul. Numai că, la ședințele comisiei 
orășenești de notație responsabilul sub
comisiei, de disciplină are din ce in ce 
mai puțină treabă. Cazurile de indis
ciplină sini din ce in ce mai rare. Și 
aceasta, poate și pentru fa/itul că 
sancțiunile hotărite împreună cu acti
vistul nostru obștesc au avut inlr-ade- 
văr un caracter educativ.

IN CAPITALĂ
Sîmbătă și duminică s-a desfășurat 

în Capitală cea de a doua etapă (pe 
raion) a crosului de mase „Să întâm
pinăm 7 Noiembrie". La start s-au 
aliniat sute de tineri reprezentanți ai 
asociațiilor și cluburilor sportive din 
București. Iată cîteva aspecte de la 
desfășurarea acestei frumoase mani
festații de mase.

RAIONUL GHEORGHE GHEOR- 
GHIU-DEJ. Sîmbătă după-amiază, în 
incinta stadionului Victoria M.l.B.C. 
s-a dat startul în primele probe ale 
crosului la care au participat nu
meroși tineri din raion. Printre partici
pant se numărau cunoscuți fruntași în 
producție din întreprinderile raionului. 
In echipa asociației sportive U.M.A.S. 
i-am întâlnit pe tinerii Florin lonescu, 
modeller în metal și Ștefan Șerban, 
frezor, membri ai brigăzii de muncă 
socialistă „Vasile Roaită". In primele 
două decade ale lunii octombrie a- 
ceastă brigadă a realizat 2700 lei eco
nomii. Strungarul llie Pantazi, 
din echipa uzinelor „Semănătoarea" 
(asociația sportivă U.M.A.S.), a ocu
pat locul 3 în proba juniorilor. 
Brigada de muncă socialistă „1 Mai" 
din care face parte și sportivul llie 
Pantazi a colectat în ultima vreme 
10.300 kg de fier, depășindu-și anga
jamentul cu peste 5.000 kg.

Am mai notat buna comportare și 
a altor crosiști : Ruxandra Colban, 
Cecilia Berna, de la școala medie nr. 
2 „Tudor Vladimirescu", Florica Al- 
dea, croitoreasă la fabrica de confecții 
„Gh. Gheorghiu-Dej", Mircea Gotruț, 
de la asociația sportivă „Electra", Va
sile Vale, tehnician la fabrica de ți
garete „București", etc. Iată și rezul
tatele pe echipe: junioare 500 m: 1. 
Școala medie nr. 2, 2. Școala medie 
nr. 25, 3. Școala medie
Senioare 800 tn : 1. F.C. „Gh. 
ghiu-Dej", 2. U.M.A.S. Juniori 
1. „Electra", 2. U.M.A.S., 3. 
medie nr. 25. Seniori 1500
U.M.A.S., 2. „Mecanica nouă". Aure
lian Axente — corespondent).

RAIONUL L MAI. Sîmbătă după- 
amiază, pe baza sportivă I.T.B.. nu
meroși tineri așteptau cu nerăbdare 
începerea competițiilor. Peste puțin

timp starterul i-a chemat la întrece
re... In acest raion au luat parte la e- 
tapa a doua a crosului peste 200 de 
tineri și tinere din întreprinderile și 
instituțiile raionului. Am înregistrat o 
participare numeroasă la probele juni
orilor și junioarelor. Este reprobabilă 
atitudinea asociațiilor sportive care nu 
au trimis nici o reprezentantă la pro
ba senioarelor. O altă parte negativă 
este și faptul că Organizatorii — con
siliul raional U.C.F.S. — nu au asigu
rat buna desfășurare a crosului. Ast
fel, la proba juniorilor biletele care 
trebuiau să confirme ordinea sosirii 
au tost împărțite concurenților cînd 
ei mai avea de parcurs încă aproxi
mativ 300 m I Acest fapt denotă ne
cunoașterea traseului... Rezultatele teh
nice : individual, junioare 500 tn: Ma
nuela Scorțeanti (Șc. m. nr. 34 „C.A. 
Rosettl"); juniori 1000 m: Mircea 
Bogozl (Șc. m. nr. 11) ; seniori 1500 
m: Dumitru Buniță (A.M.I.T.) ; pe 
echipe, junioare : Șc. m. nr. 34 „C. A. 
Rosetti" ; juniori: Șc. m. nr. 11 „D. 
Cantemir" ; seniori : A.M.I.T.

Timp de trei zile, in cîteva sate șl 
comune de pe Valea Nirajului din ra
ionul Tg. Mureș, s-au desfășurat cu 
mult succes întrecerile finale ale pri
mei ediții a Cupei Agriculturii. Du
minică după amiază, cu ocazia închi
derii festive a acestei competiții, în 
comuna Găiești a avut loc o frumoasă 
sărbătoare sportivă. Aici s-au adunat 
pe terenul de sport peste 360 de re
prezentanți ai celor 5 regiuni partici
pante la această ediție, precum și 
sute de locuitori dijjcomuna Găiești 
și din împrejurimi.

După trei zile de întreceri concu- 
renții legaseră prietenii de neuitat, a- 
tît cu localnicii, cit și cu sportivii al
tor regiuni, șl făcuseră totodată un 
reușit schimb de experiență, dobîndind 
cunoștințe noi, folositoare. Cu toții e- 
rau bucuroși de rezultatele obținute în 
întreceri, de atenția cu care au tost 
primiți și găzdtiiți în casele sătenilor. 
Fără îndoială, că voleibalista Luissa 
Marcus din regiunea Stalin nu va 
uita multa, vreme ielul cum a tost pri
mită și tratată în tamilia țăranului 
muncitor lmre Fazekaș din comuna 
Troița, sau sportiva Elena 
aceeași regiune în familia 
lui Lazăr Nagy tot din 
comuna 'Troița.

... In această după-a
miază însorită de toamna 
participanții aveau ocazia 
să asiste la decernarea 
unor frumoase premii în 
materiale și echipament 
sportiv celor mai buni 
sportivi din această com
petiție rezervată săteni
lor. O surpriză frumoasă 
a tăcut-o la închiderea 
competiției, consiliul re
gional U.C.F.S. Cluj, 
care a oferit unor spor
tivi care s-au comportat 
bine în întreceri, 7 cupe 
de porțelan cu originale 
picturi.

In timpul întrecerilor, 
individuale sau pe echi
pe, s-au evidențiat o se
rie de sportivi talentați. 
Printre aceștia, în pri
mul rînd remarcăm pe 
ritor în înălțime Carol Szasz din Ora
dea, în etate de 14 am, care a cîști
gat întrecerea rezervată juniorilor cu 
1,60 in. El a atras atenția specialiștilor, 
care îi prevăd frumoase perspective. 
Trebuie vorbit de asemenea și despre 
tînăra echipă feminină de volei din 
comuna Borș, raionul Oradea. Această 
echipă este formată în întregime din 
colectiviste. Căpitana de echipa, Magda 
Bordeși, care în 1957 a avut cinstea 
să tie trimisă ca delegată la Festiva
lul de la Moscova, ne-a declarat că 
dacă anul acesta a ocupat, la „mare 
luptă", locul 2, anul viitor, inai bine 
pregătite, nu vor pierde titlul în a- 
ceastă frumoasă întrecere.

Iată acum câștigătorii „Gupei Agrl-

o fază din acest meci (Foto : T. Roibu)

Intilnirea de volei dintre Avintul Beclean (Cluj) și Recolta Arpașul de. jos 
(reg. Stalin) a fost deosebit de spectaculoasă. Ambele echipe au dovedit 
o mare putere de luptă. In fotografieDrăgan din

Fază din mecfol de fotbal dintre 
Diosig (reg. Oradea) și raionul 
Stalin). Intilnirea a lost ciștigată 
regiunii Oradea, care au cucerit

echipele Recolta 
Mediaș (reg. 

de reprezentanții 
în același timp 

și primul loc in turneul de fotbal

tînărul să-

nr. 24. 
Gheor- 
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Participanta la crosul organizat duminică, de raionul V. I. l.enin, 
in plină cursă

culturii". ATLETISM. 100 m plat ju
nioare : Piroșca Szasz (R.A.M.) 
14,4 sec.; înălțime junioare: Florenti

na Marcu (Cluj) 1,23; 400 m plat juni
oare : Sarolta Bagoj (R.A.M.) 65,9
sec. ; 100 m plat juniori : Kalman 
Szekeres (R.A.M.) 13,0 sec.-; lungime 
juniori: Kalman Szekeies 5,42 m.; 
înălțime senioare: E1I1 Bruss (reg. 
Stabil) t,30 m,; greutate seniori: Lu
dovic Kolumbau (R.A.M.) 9,87 m.; 
lungime junioare : Elisabeta Balint 
(R.A.M.) 3,83 m. ; 100 m plat seni
oare : Victoria Korodi (R.A.M.) 15,5; 
-100 m plat senioare : Aîaria Cîmpeanu 
(Cluj) 65,8 ; greutate senioare: Pa- 
raschiva Gedo (reg. Stalin) 8,28 m ; 
înălțime juniori : Carol Sza z (Ora
dea) 1,60. POPICE: 1. R.A.M. (Mier
curea Mirajului) ; 2. reg. Baia Mare. 
FOTBAL: 1. Recolta Diosig (reg. O- 
radea), 2. raion Mediaș (reg. Stalin). 
VOLEI FETE: I. raion Rupea (reg. 
Stalin), 2. regiunea Oradea, 3. Voința 
Troița (R.A.M.). VOLEI BĂIEȚI: 1. 
Avintul Beclean (reg. Cluj) ; 2. Stă
ruința Găiești (R.A.M.).

Tovarășul Ghcza Domokoș, redactor șef 
al ziarului lîjumunkâs luminează 
„Cupa ziarului ltjumunkăs" celei mai 
tinere câștigătoare din competiția „Cupa 
Agriculturii", Victoria Korodi, în etate 

de FI ani, învingătoare în proba 
de 100 m plat

AFLĂM.

TEODOR ROIBU

...sportivii asociației Electrica din 
Galați desfășoară o frumoasă activitate 
in cadrul secțiilor fotbal, baschet, volei, 
șnli, tenis de masă șl popice. Astfel, 
ultimele intilniri de volei, șah și popice 
dintre sportivii asociației Electrica și 
cei de la C.T.E. Brăila au fost câștigate 
de sportivii gălățeni. (P. Dumitriu- 
coresp.).

...timp de două zile, pe stadionul „23 
August" din Baia Mare s-au desfășurat 
Întrecerile fazei pe regiune a celei de 
a doua ediții a „Spartachiadei fetelor". 
Au participat 161 tinere sportive, din 
cele 9 raioane ale regiunii. (V. Săsă- 
ranu-coresp.).

(Foto : H. Nandy)

Inițiative ciu date
Sportivii cunosc aportul pe care-1 

aduc la dezvoltarea activității spor
tive tehnicienii din cadrul consiliilor 
raionale U.C.F.S. Ei au venit deseori 
In contact cu acești activiști, au pri
mit sfaturi și îndrumări, au cîștigat 
noi cunoștințe. Tocmai de aceea ne-am 
mirat foarte mult cînd, într-o vizită 
făcută în raionul Hîrlău, am consta
tat erori grave în activitatea tehni
cianului consiliului raional, Iosif Ba- 
lașca. Cea mai izbitoare dintre ele 
era aceea că, încâlcind principiile or
ganizatorice ale U.C.F.S, acest teh
nician și-a permis să înființeze pe 
lîngă consiliul raional U.C.F.S. 
teva...

Mai mult, și-a asumat chiar rolul de 
a pregăti pe sportivii diin aceste secții. 
Cum a făcut-o —- ținînd cont de sla
bele sale cunoștințe în domeniul pro-

. CÎ- 
secții pe ramură de sport.

coșului de instruire sportivă șl de 
faptul că trebuia să se ocupe de mai 
multe secții — este clar : după foarte 
puțin timp sportivii n-au mai avut 
încredere în cunoștințele sale și ca 
atare n-au mai respectat indicațiile 
primite.

Confundînd consiliul raional U.C.F.S. 
cu o asociație sportivă, acest activist

a adus grave prejudicii muncii 
dezvoltare a activității sportive 
raionul Hîrlău, a frînat acțiunea 
consolidare organizatorică a asocia
țiilor sportive. Toate acestea s-au pe
trecut sub ochii consiliului raional 
U.C.F.S. Hîrlău și ai consiliului re
gional U.C.F.S. Iași, care nu au luat 
măsuri corespunzătoare pentru curma
rea acestei situații, care a dus la slă
birea evidentă a asociațiilor sportive 
din acest raion.

Consiliul raional U.C.F.S. Hîrlău 
consiliul regional U.C.F.S. Iași 
datoria să procedeze neîntârziat 
luarea unor măsuri eficace care 
restabilească o situație normală
activitatea sportivă din raionul Hî'r- 
lău.
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(Urmare din pag. 1)
aibă loc în cadrul pauzei de masă de la 
ora 9,45, ci la ora 11,30, cînd simt 
că exercițiile le sînt mai utile. Deși 
s-au făcut intervenții, conducerea în
treprinderii nu și-a dat încă asenti
mentul și activitatea gimnasticii în 
producție din această secție aproape 
a încetat. In ceea ce privește me- 
todiștii, ia unii se observă o preocu
pare scăzută pentru studiul temeinic 
aj factorilor care pot influența întă
rirea sănătății și dezvoltarea fizicului 
muncitorilor dintr-un sector de pro
ducție. Nu se observă Ia toți meto- 
diștii preocuparea pentru respectarea 
particularităților colectivului cu care 
se lucrează, iar succesiunea exerei- 
țiilor nu este întotdeauna cea maz 
logică.

— Ce măsuri preconizați pentru 
dezvoltarea gimnasticii în produc
ție?

— Pentru aceasta, aș prezenta ur
mătoarele propuneri:

• creșterea răspunderii asociațiilor 
sportive față de probfema gimnasticii 
in producție;

• înființarea cabinetelor metodice 
pentru gimnastica în producție pe
lîngă consiliile regionale, raionale și , chiade, excursii etc.).

orășenești U.C.F.S., care să fie înca
drate cu un 
din cadre de 
gătite;

® consiliile ~ 
orășenești U.C.F.S. 
cursuri de scurtă durată pentru pre
gătirea instructorilor voluntari;
• con iliile asociațiilor sportive să 

sprijine și să organizeze schimburile 
de experiență;

• să se acorde un sprijin mai sub
stanțial de către policlinicile de între
prinderi în ceea ce privește asigura
rea controlului medical periodic și 
colaborarea cu metodiștii;

• să se pună accent pe extinderea 
pauzei de gimnastică — în primul 
rînd — și apoi a celorlalte forme 
de practicare a gimnasticii în pro
ducție (gimnastica de angrenare, 
exerciții practice individuale îu timpul 
zilei de lucru și gimnastica după 
încetarea lucrului).

• asociațiile sportive să fie con
tinuu preocupate de legarea armoni
oasă a gimnasticii în producție de 
celelalte forme de practicare a educa
ției fizice a maselor (G.M.A., sparta-

activ voluntar recrutat 
specialitate bine pre-

regionale, raionale și
i.i'.C. să organizeze



este uitat... început de an la institutul de cultură fizică
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Antrenorul este, înainte de toate, 
un educator al elevilor săi. Și, ca 
orice educator, el nu trebuie să uite 
nici un moment cit de importantă 
este puterea exemplului personal. 
Exemplu în toate și în orice împre
jurare, dar mai cu seamă în timpul 
întrecerii sportive. Judecată prin acea
stă prizmă, comportarea unora dintre 
antrenorii noștri de atletism la recen
tele campionate republicane de juni
ori n-a fost la înălțimea așteptărilor.

Mai înlîi, o remarcă generală ; an
trenorii s-au obișnuit să stea în in
cinta stadionului în timpul desfășu
rării concursurilor. In acest sens, la 
susamintitelc campionate s-a întrecut 
limita. La fiecare loc de concurs, la 
fiecare start, alături de cei chemați 
să se întreacă se înființa și un nu
meros grup de antrenori. Unii obți
nuseră de la organizatori banderole 
distinctive care le 
permiteau „oficial" 
accesul pe stadion. 
Alții n-aveau nici 
măcar atît. Dar șl 
unii și ceilalți nu 
trebuiau să stea la locui probelor. 
Nu e vorba numai de faptul că pre
zența atîtor musafiri nepoftiți împie
dica ipenținerea ordinei pe stadion. 
Problema are și un alt aspect, mai 
important. Cu sistemul actual, atletul 
se deprinde încă de la vîrsta junio
ratului să concureze cu antrenorul ală
turi. Intr-o bună zi însă, cînd antre
norul nu va mai fi lîngă el, atletul 
se va simți dezorientat, cele mai sim
ple probleme de concurs îl vor speria. 
Această situație se va produce cu 
siguranță la un concurs internațio
nal, umfe — se știe — accesul antre
norilor pe stadion este oprit. Este 
clar deci că „tutelarea" atleților de 
către antrenori, îmbrăcînd aspectul 
unei asistențe neîntrerupte este dăună
toare Această greșeală, în care cad 
aproape toți antrenorii, trebuie ne
apărat curmată-

Așadar, cu sau fără rost, antreno
rii au pătruns pe stadion- Ar fi fost 
bine dacă măcar acolo, în mijlocul at
leților, ei ar fii avut o comportare 
corespunzătoare. Ne-a fost dat însă 
să vedem antrenori certîndu-se, de 
multe ori pe un ton 'violent, cu arbi
trii. Ne-a fost rfat să auzim discuții 
și polemici între antrenori. Și asta 
pe stadion, în fața atleților! Frumos 

exemplu 1... Desigur, atitudinile ară
tate nu se referă la toți antrenorii 
prezenți la campionate. Dar numărul 
celor ce se vor recunoaște în ele este 
destul de mare (1. Vișinescu, E. Stă- 
nescu, C. Ardeleana, Al- Pândele și 
alții).

Cît despre arbitri, care îndeplinesc prin 
ținuta lor, printr-o perfectă stăpânire 
a regulamentului, prin întreaga ati
tudine, o importantă funcție educa
tivă, n-avem de asemenea cuvinte 
bune de spus. Spre deosebire de atî- 
tea alte concursuri, de data aceasta 
— la finale de campionat republican 
cu 900 participant — ei n-au venit pe 
stadion în uniforma de rigoare, ci 
fiecare cu costumul de stradă. Apoi, 
s-au comis erori de arbitraj care vă
deau ignorarea regulamentului. Astfel, 

cu surprindere a 
trebuit să vedem 
cum un atlet, după 
terminarea cursei 
sale, după înregis
trarea rezultatului, 

a fost descalificat, șters de pe foaia 
de arbitraj, pentru că nu avusese o 
atitudine corespunzătoare față de un 
judecător de sosire. împotriva sportivu
lui în culpă puteau fi luate alte sanc
țiuni : avertisment, propunerea de 
suspendare către F.R.A. etc., dar în 
nici un caz nu descalificarea după 
cursă, pe motiv de indisciplină, ho- 
tăr-îre cu totul străină de litera re
gulamentului. Pînă la urmă, decizia 
a fost anulată de directorul de 
concurs. Greșeala rămîne însă gre
șeală, iar efectul educativ al unei 
sancțiuni a fost ratat. O observație 
referitoare la atitudine: arbitrii bucit- 
reșteni au obiceiul de a se adresa 
concurenților pe un ton răstit, crezînd 
că în acest fel vor impune, dar ob
țin efectul exact contrar.

Ne-au bucurat, desigur, rezultatele 
bune obținute la campionatele juniori
lor, dar n-aveam dreptul ca, de dra 
gul lor, să trecem cu vederea lipsuri 
care, puțin importante în aparență, 
pot avea urmări dăunătoare. Este 
timpul ca antrenorii și arbitrii, factori 
esențiali în procesul de educare a 
sportivilor, să înțeleagă ce înseamnă 
exemplul personal și să aibă o com
portare în consecință.

ION MARINESCU

Cînd am sosit la Institutul de Cul
tură Fizică, soneria tocmai vestea sfîr- 
șitul pauzei. Grupurile vesele de' stu
denți, în treninguri albastre, au dis
părut într-o clipă din curte. Nu se mai 
auzeau decît comenzile de pe terenuri. 
In sălile de cursuri, studenții se aple
cau cu atenție asupra caietelor de 
notițe.

Studenții Institutului de Cultură Fizică pregătesc an frumos exercițiu 
de ansamblu

(Foto : B. Ciobanu)
Pe noul stadion, construit prin muncă 

voluntară de studenți și de cadrele di
dactice, am găsit 5 „ateliere" de lu
cru. Unii aruncau greutatea, alții 
exersau startul de jos. Intr-un colț al 
stadionului, lectorul Tiberiu Foldvari 
explica celor 7 studente de la speciali
zare din anul HI, tehnica trecerii gar
durilor.

Dinspre groapa de săritură în înăl
țime se auzea vocea asistentului Ale- 
xandrescu : „Atenție la piciorul de bă
taie El nota apoi într-un carnet 
plusuri și minusuri. Era o lecție de ve
rificare a tehnicii rostogolirii laterale, 

HM IILIOCWM. limilE MMIIilCă

Popas la Atelierele Centrale Gaz Metan Mediaș

pentru studenții anului IV. „Băieții 
merg bine — ni se adresă tov. Ale- 
xandrescu. Sent mulțumit în special de 
Teodor Drăgaii și Chirii Cricopol. 
Cred că vor deveni profesori buni..."

Dar oare cei din anul I cum se 
prezintă la primele lecții ? Am părăsit 
stadionul și ani pornit în căutarea 
studenților... Pe fetele d:n grupa 107 

le-am găsit în sala de laborator a ca
tedrei de anatomie. Prima lec
ție mai ascunde încă multe „taine" 
pentru ele. Tamara lacobi, Maria 
Corcodel, Ruxandra Andronache as
cultau cu atenție explicațiile asis
tentei, dr. Eugenia Portăresei!, 
despre primele noțiuni de orientare în 
studierea corpului omenesc, despre axe 
și planuri, oase și articulații. Filele ca
ietelor de notițe se umplu încet-încet 
cu termeni și noțiuni noi...

Fiecare curs, teoretic sau practic, 
rezervă atît pentru studenții, anului I, 

cît și pentru cei mari cunoștințe noi;, 
care îi apropie tot mai mult de fru
moasa meserie de profesor. Incepînd’ 
din acest an, un și niai mare accent 
se va pune pe pregătirea metodică a 
studenților, pe o legătură cît mai1 
strînsă a cunoștințelor teoretice cut 
practica. Se vor preda lecții metodice 
pentru diferite categorii de echipe: 
școlare, universitare, echipe de uzine/

Curînd se vor reorganiza și cercurile 
științifice ale studenților, care vor, 
oferi, ca și în ceilalți ani, un bun pri
lej de aprofundare a celor învățate la 
curs. Catedrele de specialitate vor ter
mina în acest an elaborarea tuturor 
manualelor pentru studenți.

Cursuri și manuale complete, săli și 
terenuri frumos amenajate, dotate cu 
toată aparatura necesară, o bibliotecă 
cu 50.000 de volume, cămine, cantină, 
toate satisfăcînd cele mai exigente ce
rințe. iată condițiile minunate în care 
învață astăzi studenții Institutului de 
Cultură Fizică din patria noastră. Ră
mîne ca ei să răspundă acestei griji 
prin rezultate tot mai bune la învăță
tură, să depună toate eforturile pentrn 
a deveni profesori cu o pregătire supe
rioară.

I. G.

Sport!
— Fotoreportaje sportive 

din țară 
și de peste hotare — 

găsiți in revista ilustrată

Sport

L TIR CU RRCUL

Rezultatele celui de al doilea
concurs r ilican

Recent s-au încheiat la Cluj dis
putele celui de ai doilea concurs re
publican de tir cu arcul. Întrecerile 
care ati durat două zile, s-au bucurat 
de o largă participare și au stîrnit 
un viu interes în rindurile amatorilor 
de sport din Cluj. Rezultatele mar
chează un salt simțitor față de cele 
realizate anul trecut. In mod special 
s-au impus arcașii și arcașele din Tg. 
Mureș, Gheorghieni și Cluj. Iată re
zultatele tehnice: 30 m. bărbați: 1. 
M. Kerekes (Știința Tg. Mureș) 552 
p; 2. E- Vass (Știința Tg. Mureș) 
480 p.; 3. A. Gyorfi (Știința Tg. Mu
reș) 477 p.; 4. St. Pal (Știința
l.M.F- Cluj) 469 p.; 5. A. Santha
(Voința Gheorghieni) 428 p. 30 m. fe
mei: 1. M. Bige (Sanitar Tg. Mureș) 
314 p.; 2. V- Dec (Sanitar Tg. Mu

Cîteva însemnări pe marginea întrecerilor de la Craiova
Orașul Craiova a găzduit zilele 

trecute două interesante evenimente 
hipice: concursul republican popular 
de călărie și întîlnirea hipică tri
unghiulară dintre echipele M.E.D.O.S.Z. 
(R.P.U.), Voivodina Novisad (R.P.F.I.) 
și O. S. Recolta București.

Să ne ocupăm mai întîi de con
cursul republican popular.

BRAVO, TINERI CALARET1 
SĂTENI...

Timp de patru zile, 100 de spor
tivi de la sate au secondat de minune 
pe tinerele speranțe ale sportului că
lare din țara noastră. Dacă i-ai în
treba astăzi pe numeroșii spectatori 
craiovcni, cărora le este proaspătă în 
amintire imagmea acestor frumoase 
întreceri, care probă le-a plăcut mai 
mult, ar spune cu siguranță că n-au 
făcut nici o diferențiere. Intr-adevăr, 
am fost martorii unor întreceri va
riate și spectaculoase. Protagoniștii 
au fost de această dată țăranii mun
citori din gospodăriile agricole colec
tive, gospodării agricole de stat ’ și 
herghelii din regiunile Constanța, 
Galați, Suceava, R.A.M., Pitești, uQluj. 
Timișoara, Craiova.

reș) 310 p.; 3—4. A. Bodnar (Știința 
I.M.F. Cluj) și M. Alexa (Voința 
Gheorghieni) 288 p ; 5. E. Lucaci (Vo
ința Gheorghieni) 279 p. 50 tn. băr
bați : 1. M. Kerekes 375 p.; 2. A. 
Gyorfi 246 p; 3. E. Vass 239 p; 4. 
T. Kâszoni (Sanitar Tg. Mureș) 213 
p.; 5. St. Pal 199 p. 50 m. femei: 
1- M. Câmpean (Voința Gheorghieni) 
111 p.; 2. V. Szabo 103 p.; 3. M. 
Bige (Sanitar Tg. Mureș) 102 p.; 4. 
E- Lucaci 77 p.; 5. V. Dec 77 p.
Combinate 30-J-50 m„ bărbați: M. 
Kerekes 552-ț-375; femei: M. Bige 
3144-102.

La întreceri au participat 44 spor
tivi de ia Știința și Sanitar din Tg. 
Mureș, Voința Glieorghieni, Recolta 
București, Știința I.M-F Cluj, Mine
rul Aninoasa și Minerul Petroșani.

Cel de al doilea concurs republi
can popular ne permite să tragem 
concluzia că în momentul de față 
dispunem de un material cabalin de 
certă valoare, de o remarcabilă re
zervă a sportului nostru călare. Avem 
în acest sport o bază de masă pu
ternică și ea trebuie folosită din 
plin. Iată de ce credem că lăudabila

Inițiativă Ihată cu doi ani în urmă 
de forul nostru de specialitate trebuie 
dezvoltată prin organizarea a cît mai 
multor concursuri, fie pe plan cen
trii, fie Îs nivelul regiunilor șl ra
ioanelor. In ceea ce ne privește, noi 
vom eșuta să consemnăm în artico
lele viitoare noile succese ale spor

Ceasornicul din Turnul Sașilor ba
tea de opt ori cînd am ajuns în cen
trul orașului Mediaș. Auzisem multe 
lucruri interesante despre sportivii de 
la Atelierele Centrale Gaz Metan și 
de aceea ne-am hotărît să-i vizităm...

Am pornit pe o străduță care dădea 
în Piața Mică, în apropierea căreia se 
află atelierele. De o parte și de alta 
a străzii, case mici, curate. Din loc 
în loc coșuri de fabrică. Mediașul are 
sumedenie de întreprinderi industriale 
în care se produc nenumărate Imnuri 
de larg consum...

...lata și întreprinderea pe care o 
căutam : „ATELIERELE GEN l'RALE 
GAZ METAN MEDIAȘ". Cunoaștem 
pe tov. Mircea Țereanu, secretarul a- 
sociației sportive „Gaz Metan". Volu
bil, prietenos, tov. Țereanu ne pune 
imediat în temă : „Asociația noastră 
are numai patru secții afiliate la fe
derațiile respective . ciclism, atletism, 
popice și fotbal. Dai muncitorii noștri 
sînt pasionați turiști, joacă șah, tenis 

tului călare în mediul sătesc. Feli
citări se cttvin după acest concurs și 
hergheliilor Bonțida (reg. Cluj), Man
galia (reg. Constanța), G.A.S. și 
G.A.C. din toate regiunile partici
pante, care dovedesc prin fapte că 
au înțeles importanța sprijinirii și 
dezvoltării acestui frumos sport în 
rîndul oamenilor muncii de la sate.

FELICITĂRI PENTRU 
G. S. RECOLTA...

întîlnirea triunghiulară Internațio
nală de la Craiova ne-a confirmat 
încă o dată că F.R.C. s-a oriental 
cît se poate de bine atunci cînd a 
încredințat C.S. Recolta un centru 
de călărie.

Dtipă frumoasele succese obținute 
în întîlnirea din primăvară susținută 
tn R. P. Ungară, iată că tinerii 
călăreți de la Recolța au trecut cu 
„brio" și examenul de la Craiova. Se 
cuvine să-i amintim totuși din nou 
pe învingătorii Elena. Leov-Ionescu, 
Andrei Costea, MirqțaȘtancu, Ion 
Adam, Liliana lonescti, Iolanda Lazăr- 
Podeantt, Donescu și alții, care au 
reprezentat culorile clubutui cu cinste 

de masă și volei. De altfel, trebuie să 
știți că avem 1150 membri U.C.F.S., 
toți cu cotizația plătită la zi". Și parcă 
gtiicindu-mi ginditl, tov. Țereanu m-a 
invitat să-i vizităm ta Jocul lor de 
muncă pe sportivi.

...Secția sfrtingărie. Am cunoscut aci 
pe comunistul Ispas Cotîrlea, fruntaș 
în producție, care face parte din con
ducerea secției de fotbal. In septem
brie a realizat o depășire de 30 Ia sută 
a planului de producție și în cinstea 
zilei de 7 Noiembrie și-a luat angaja
mentul să depășească realizările lunii 
precedente. Cînd l-am găsit, tocmai 
lucra la niște inele de etanșare pentru 
robineți de presiune de 40 de atmos
fere. Cîteva minute mai tîrziu sirena 
anunța pauza... Protitînd de acest fapt, 
am discutat îndelung cu el. Despre 
ce? Bineînțeles despre diverse proble
me legate de activitatea sportivă și în 
special de cea a fotbaliștilor din ca
tegoria B. „Pînă acum, echipa noastră 
de fotbal a mers destul de slab.

în această îiitilnire. I-ain văzut pe 
călăreții de la C.S. Recolta între- 
cîndu-se cu ardoare, cu dragoste pen 
tru victorie. l-am admirat pe toți 
deopotrivă pentru progresul înregis
trat în ultimul timp.
ORGANIZATORII SI SPECTATORII 

CRAIOVENI LA ÎNĂLȚIME
Despre dragostea craiovenilor pen

tru echitație am scris și în alte 
rînduri. Și totuși, cum poți să treci 
sub tăcere momente ca acelea cînd 
numeroase familii de oameni ai mun
cii din inima Olteniei au venit cu 
mîncare de acasă numai pentru a 
urmări în continuare pasionantele în
treceri 1 Și nu uitați că la călărie 
programul unei singure zile de con
curs durează aproape zece ore. Cra- 
iovenii sînt mari pasionați ai aces
tui sport. Ne-am convins și de această 
dată. Ne-a impresionat plăcut și felul 
în care au muncit organizatorii. Efor
turile lor pentru a asigura cele mai 
bune condiții de desfășurare ambe
lor concursuri sînt demne de toată 
lauda.

O0TAV1AN G1NGU

ne-a spus el. Nu prea avem jucători 
cu experiență și de aceea, începând din 
vara aceasta, ne-am îndreptat atenția 
în mod deosebit spre pitici și juniori. 
Avem un centru de antrenament la 
fotbal, la care iau parte 50 de juniori. 
Dorința noastră e să promovăm cît 
mai multi dintre el în prima echipă. 
In mod categoric situația se va în
drepta".

...Secția motoare. Cu cîteva luni in, 
urmă pe Bruno Reinhardt l-ai ii întîl- 
nit la birou. Era noimator. Absolvent 
al școlii medii tehnice metalurgice, în
drăgise însă munca din uzină. II plă
cea și meseria de normator, dar parcă 
era mal frumoasă mecanica. La do
rința lm a intrat în producție ca mun
citor mecanic și, cînd l-am vizitat 
noi, lucra la repararea unul motor. 
„Acum pot să-mi pun cu mai mult fo
los în practică cunoștințele căpătate 
la școală", ne-a spus Reinhardt. îm
preună cu echipa condusă de Vasile 
Leucea, din care tace parte, el și-a 
luat angajamentul să depășească sar-
emile de plan cu 4 la sută. Am omis 
să vă spun că Bruno este unul dintre 
cei mai buni jucători de popice de la 
Gaz Metan, tiind chiar campion re
gional Ia proba de 100 bile mixte. 
Handbalul îl pasionează la fel de 
mult...

Am cunoscul și alți sportivi de la 
Gaz Metan. L-am vizitat la locul său 
de muncă pe comunistul Gheorghe 
Chinchișan, tîmplar, care mi-a fost 
recomandat ca primul portar al echi
pei de totbal. El ne-a vorbit și despre 
tovarășul său de muncă, Vasile Langa, 
fruntaș în producție, fotbalist. Împre
ună cu Gheorghe Andron — cel mai 
vechi jucător de popice și unul dintre 
primii sportivi de aci — și ceilalți 
muncitori de la tîmplărie s-au anga
jat să confecționeze două barăci de- 
inontabile. mare parte din materiale 
recuperate.

.„ La Atelierele Centrale Gaz Metan 
Mediaș sportivii sînt muncitori de nă
dejde. Ei întîmplnă cu noi succese ar 
niversarea Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie.

MIRCEA TUDORAN



TURISM Ki 33
S-L

„Cupa Centrocoop“
’ Concursul de orientare turistică des
fășurat în cinstea zilei de 7 Noiem- 
brle în masivul Gîrbova, în organi
zarea asociației sportive Centrocoop 
cu sprijinul comisiei de turism din 
cadrul consiliului raional U.C.F.S.

Concursurile de orientare turistică sînt 
tot mai răsplndite în riadul amatori
lor de drumeție. Iată, in clișeu, un as- 
, pect dintr-o astfel de competiție

I. V. Stalin, s-a bucurat de un fru-» 
rnos succes-

La startul întrecerii s-au prezentat; 
o serie de echipe masculine și femk; 
nine din București, Ploești și Orașul» 
Stalin.

Proba rezervată formațiilor mascu
line a măsurat un traseu de aproxi
mativ 12 km., cu 17 puncte de con
trol și patru stații intermediare. Pe 
primul loc s-a clasat echipa asocia
ției sportive „Olimpia" București 
(Constantin Manolescu, Teodor Ne- 
gulici), care a parcurs traseul cu 
mare regularitate. Lacurile următoare 
au revenit formațiilor „Steaua" Bucu
rești (Ștefan Aldescu, Tiberiu Simu- 
lescu) și „Steagul roșu" Orașul Sta
lin. O mențiune specială pentru e- 
chipa P.T.T.j București formată din 
maeștrii sportului Dumitru Chiose și 
Vasile Teodosiu. cunoscuți mărșălui
tori- Participînd pentru prima dată 
intr-un concurs de orientare turistică 
formația bucureșteană P.T.T. a reușit 
să se claseze în primele 10 locuri.

Întrecerea echipelor feminine a re
venit formației „Sănătatea" București 
(Doina Aron, Elena Dincă). Pe locul 
secund „TAROM" București (Florica 
Manea, Ligia Olteanu), iar pe locul 
III „Chimistul" București. O frumoa
să comportare au avut și componen
tele echipei, „Proiect" București.

Formațiile clasate pe primul loc au 
cucerit „Cupa Centrocoop", iar cele 
de pe locurile II și III au primit pla
chete. De asemenea au fost distribui
te diplome și premii individuale-

Atenție asupra jocului

La început de sezon 

asupra șutului golf
Așadar sezonul la hocliei și patinaj 

a fost inaugurat. Evenimentul consti
tuie un bun prilej de a discuta cîteva 
probleme legate — în special — de ac
tivitatea la hochei pe gheață. Cît pri
vește patinajul, cum deschiderea festivă 
nu a ocazionat decît organizarea unor 
demonstrații, rămîne ca pe viitor, pe 
măsură ce se vor desfășura primele 
concursuri, să ne ocupăm mai pe larg 
și despre acest sport.

In consecință ne vom referi azi la 
primele jocuri de hochei pe gheață. Să 
notăm, în primul rînd, că ele au plă
cut mult prin ritmul în care s-a jucat 
de la început și pînă la sfîrșit. Aceasta 
înseamnă că sub aspectul pregătirii fi
zice generale echipele noastre fruntașe 
stau bine. Interesant de scos în evi
dență ni se pare faptul că, după pri
mele meciuri, disputate sîmbătă, foarte 
mulți erau aceia care, văzînd ritmul în 
care se joacă, pronosticau pentru a 
doua zi o serioasă scădere a potenția
lului fizic la majoritatea hocheiștilor. 
Lucrurile nu s-au petrecut așa, și a- 
cesta este un fapt care confirmă toc
mai afirmația noastră de mai sus.

Buna pregătire fizică generală, du
blată și de o firească poftă de joc, mi 
a putut suplini însă o scrie de lipsuri de

ordin tehnic. Echipele s-au prezentat în
că deficitare în ceea ce privește pati
najul și pregătirea tactică. Asemenea 
lipsuri vor putea fi ușor remediate pe 
măsură ce activitatea va deveni din ce 
în ce mai bogată și jucătorii vor fi 
mai acomodați cu gheața. Există însă 
lucruri asupra cărora ne simțim datori 
să insistăm, încă de la început, pentru acest procedeu de tras Ia poartă, foarte

rezultă că, lipsiți de o bună tehnică a 
patinajului și de însușirea corectă a 
jocului cu corpul, ei nu joacă înjtajă, 
bărbătește decît atunci cînd simt'tfâpPi- 
jinul" mantinelei.

O altă problemă este aceea a șutu- 
lui-gotf. In cadrul celor patru meciuri 
disputate cu ocazia „Cupei F.R.H.P.", 
nu am văzut decît foarte rar folosit

Duel pentru puc. Cei doi jucători (Murin-C.S.M. Rădăuți și Antal-Știința 
Cluj) se feresc parcă unul de celălalt și nu reușesc din această cauză să con
troleze pucul din prima mișcare. Fază din jocul Știința Cluj-C.S.M. Rădăuți

Pe traseul campionatului de motocros.
Spectatorii — numeroși ca întot

deauna — au petrecut duminică o 
dimineață plăcută în compania moto- 
crosiștilor. Este adevărat că timpul 
frumos a creat un cadru plăcut a- 
cestor întreceri, dar elementul deter
minant care i-a făcut pe iubitorii 
motocrosului să se declare mai mult 
decît mulțumiți a fost nivelul deose
bit de bun al întrecerilor, dîrzenia 
și buna pregătire a concurenților. 
Desele răsturnări de situații, tenaci
tatea unor concurenți și mai ales pa
sionantele dispute dintre cei mai va
loroși alergători ai campionatelor au 
creat o tensiune mereu crescîndă în 
rîndul spectatorilor, care nu și-au 
drămuit aplauzele pentru a-i răsplăti 
pe cei mai buni. Cronicii de ieri îi 
vom adăuga astăzi cîteva însemnări 
culese de la concursul de duminică.

GESTURI EDIFICATOARE
In întrecerile prilejuite de faza a 

doua a campionatului republican 
Concurenții — spre cinstea lor și a 
cluburilor din care fac parte — n-au 
uitat mei o clipă că trebuie să fie 
în orice _ situație la înălțimea titlului 
de sportiv de tip nou. Cu toate că 
lupta pentru un loc mai bun era a- 
cerbă, Iosif Popa (Dinamo) — care 
fusese angrenat într-o cădere și își 
defectase mașina — n-a stat nici un 
moment pe gînduri și a lăsat drum 
liber lui Mihai Dănescu (C.G.A.) pen
tru ca acesta să-și poată continua în 
condiții normale disputa cu Mihai 
Pop (Dinamo) la clasa 125 cmcl Tot 
astfel s-au comportat și Gr. Bereny 
(Metalul MIG), H. Sitzler (Metalul 
MIG) și alții care au făcut loc, pe 
îngustele poteci ale traseului, concu
renților ce se dovedeau evident mai 
în formă decît ei. Sînt gesturi edifi
catoare în ceea ce privește 
acestor sportivi.

PRIETENUL COPIILOR
Spectatorii obișnuiți ai concursuri

lor de moiocros știu că de fiecare 
dată cînd Gh. Ioniță (C.C.A.) cîș- 
tigă o întrecere (și sînt dese aceste 
situații...) primii care îl felicită sînt... 
copiii. Indiferent unde se află, ei se 
string ca în jurul unui magnet lîngă 
Gh. Ioniță, îl felicită (cu aerul unor 
oameni mari._), îl sărută (ca niște... 
frați), îl... bat pe umeri (cu atitudi
nea unor colegi)... Duminică, organi
zatorii, pentru a nu aglomera linia 
de start, i-au cerut lui Gh. Ioniță 
după terminarea cursei, să-și continue 
drumul spre parcul de mașini. Deru
tați pentru o clipă, copiii... și-au re
venit însă repede, au luat cu asalt 
oamenii de ordine și coborînd în 
trombă pantele s-au repezit spre par 
cui mașinilor pentru a-i oferi tradi
ționala felicitare favoritului lor. Ex 
plicîndu-ne popularitatea sa în rîndti 
copiilor, Gh. Ioniță ne-a spus: „De 
cele mai multe ori vin la concurs în
soțit de ^puștiul" meu. Firește, el s-a 
împrietenit cu copiii de aici și... res
tul ați văzut". „Necazuri", plăcute, 
de părinte...

O VICTORIE NEAȘTEPTATA...
La clasa 250 cmc — același Gh. 

Ioniță, de care vorbeam mai înainte, 
ne-a produs însă o neașteptată (și 
nedorită) surpriză. După ce condu
sese autoritar toată cursa, s-a oprit 
cu cîțiva metri înainte de sosire, ce, 
dîndu-i colegului său de club Gh 
Ion, victoria. N-am înțeles gestul 
(chiar dacă este vorba de o tactică 
de club) și spectatorii au dezaprobat 
evident această adevărată jonglerie. 
Poate fiindcă toți ne-am obișnuit să-i 
vedem învingînd pe cei mai buni 1

PERFORMERUL ZILEI : MIHAI 
POP (DINAMO)

Performerul zilei a fost, fără în

doială, dinamovistul Mihai Pop. Și 
aceasta nu numai pentru faptul că 
a cîșțigat două din cele patru curse 
ale zilei (ne referim la întrecerile ofi
ciale) ci îndeosebi pentru maniera 
cu care a cucerit aceste victorii. La 
125 cmc a luptat cu o dîrzenie dem
nă de toată lauda pentru a-1 învinge 
pe valorosul său adversar M. Dănes- 
cu (C.C.A.), iar la 175 cmc, deși 
nu era concurat, a continuat să a- 
lerge cu toată seriozitatea, demons- 
trîndu-și astfel valoarea ridicată. Mi
hai Pop merită nu numai titlul de 
performer al zilei, ci și calde feli
citări.

H. NAUM

ca atenția antrenorilor să se îndrepte 
mai mult asupra lor.

Spre exemplu, jocul bărbătesc, în 
forță a rămas, avem impresia, încă un 
capitol în care cea mai mare parte a 
jucătorilor noștri nu știu să se des
curce. Deși nu ne putem plînge că o 
bună parte din hocheiștii fruntași, în 
special fundașii, nu au un fizic cores
punzător, totuși ei nu știu să folosească 
corpul în lupta cu adversarul. Am re
marcat preferința de a patina cu spa
tele în fața adversarului și de a încer
ca să-i oprească acțiunea numai cu a- 
jutorul crosei. Un asemenea „stil" de 
joc provoacă multe complicații, și în 
plus nu asigură o rezolvare rapidă a 
situației. Jocul se înghesuie în propria 
treime, întîrzierea în intervenția 
promptă a fundașului permițînd adver
sarilor să se deplaseze în atac. Pe de 
altă parte, am observat că atunci cînd 
sînt în apropierea mantinelei jucătorii 
noștri devin imediat agresivi. De aci

eficace în realizarea unor lovituri deci
sive. A pierde timp cu potrivirea pucu
lui pe lama crosei, cu întoarcerea sau 
cu așezarea mîinilor pe crosă într-o 
fază oarecare înseamnă, în condițiile 
jocului de hochei pe gheată modern, a 
pierde mai mult decît jumătate din 
valoarea și șansele unei acțiuni. 
Șuturile trebuie executate rapid și ex
trem de puternic. Acest lucru nu poate 
fi realizat decît prin loviturile „golf", 
capitol la care jucătorii noștri continuă 
să fie foarte deficitari.

Iată, deci, două probleme importante 
asuipra cărora antrenorii trebuie să in
siste. Experiența celor, mai bune for
mații de hochei din lume arată că, în 
rapiditatea cu care se desfășoară fa
zele la hocliei, folosirea corpului corect 
în apărare și a șutului golf, din miș
care, în atac, sînt elemente esențiale în 
realizarea unui Joc eficace și a victo
riilor.

CALIN ANTONESCU

SPORTUL POPULAR 
Pag. a 4-a Nr.

GIMNRSTICH

Concursul de verificare a lotului republican feminin

fost date spre studiere

ODOR*

In plin efort I Gheorghe Ioniță depășește cu ușurință unul dintre obstacolele 
traseului și se îndreaptă spre linia de sosire

Duminică, în sala Dinamo din Capi
tală, în cadrul etapei pe oraș a cam
pionatului pe echipe, a avut loc un 
concurs de verificare a lotului repu
blican feminin, în vederea întîlnirii cu 
Italia. Gimnastele noastre fruntașe 
au arătat o formă destul de bună. 
Multe dintre ele au făcut schimbări 
esențiale în exercițiile liber alese, au 
introdus numeroase elemente noi, de 
mare dificultate. Bine s-au prezen-

tat în special Emilia Liță și Sonia 
lovan, care de altfel au și ocupat 
primele locuri. Iată rezultatele :

Individual compus: 1. Emilia Liță 
37,30 p; 2. Sonia lovan 36,90 p; 3. 
Uta Poreceanu 35,80 p; 4. Elena Ni- 
culescu 35,10 p; 5—6. Atanasia Io- 
nescu și Anica Kocsis 34,65 p; 7- 
Emilia Scorțea 32,85 p. Elena Teodo- 
rescu n-a concurat fiind bolnavă.

Congresul E.l.G. și „Cupa Europei" de la Copenhaga
Congresul Federației Internaționale 

de Gimnastică pe anul 1959 s-a des
fășurat între 13—16 octombrie în ca
pitala Danemarcei, unde a fost orga
nizată și cea de a treia ediție a „Cu
pei Europei" la gimnastica masculină. 
Principalele probleme dezbătute la a- 
cest congres, la care au participat de
legați din 24 de țări, au fost de ordin 
tehnic. Astfel, s-a discutat problema 
gimnasticii acrobatice, subliniindii-se 
valoarea acesteia din punct de vedere 
educativ și sportiv. De asemenea, în 

aparatului „masa elastică", 
cu toate că părerile au fost împărțite, 
s-a căzut de acord asupra unei rezo
luții care arată că federațiile și clubu
rile pot organiza concursuri (lucru va
labil și pentru gimnastica acrobatică) 
Ia acest aparat.

Privitor la diferențele de arbitraj 
posibile, articolul respectiv (53) din 
regulamentul tehnic s-a modificat ast
fel : mai sus de nota 9, diferență pînă 
la 0,3; între 8—8,9 pînă Ia 0.5; pînă 
la 8 diferență de 1 punct. Două propu
neri privitoare la mărirea numărului 
elementelor de dificultate și la mări- 

XAlSMM fă exercițiile li-

ber alese au 
unei comisii.

S-a înmînat tuturor delegațiilor bro
șura cu terminologia în gimnastică, 
care conține capitole privitoare la: 
gramatica terminologiei, aparatura, 
corpul uman în terminologie, genurile 
de exerciții, pozițiile fundamentale, 
termenii convenționali. De asemenea, 
s-a distribuit broșura cu exercițiile , im
puse pentru Jocurile Olimpice de la 
Roma.

Propunerile Federației romîne de 
gimnastică pentru recunoașterea ca ar
bitri internaționali a zece arbitri (ar- 
bitre) din țara noastră au fost accep
tate.

In ceea ce privește organizarea vii
toarelor ediții ale „Cupei Europei" 
(anul 1961) s-au fixat următoarele 
țări: Republica Democrată Germană 
(feminin) și Spania (masculin). In 
sfîrșit, s-a anunțat și programul con
cursurilor de gimnastică din cadrul 
Jocurilor Qh'mpice de la Roma (5—10 
septembrie 1960). Viitorul congres va 
avea loc anul viitor la Roma, cu oca
zia Jocurilțk pi im pice.

,Cupa Europei" s-a dispuțat la l^B.

Halle. Ambele părți ale concursului 
(individual compus și pentru stabili
rea clasamentului pe aparate) s-au 
desfășurat în aceeași după-amiază, cu 
o pauză de 3 ore intre ele. Întrece
rile au fost dominate de gimnașfii so
vietici Titov și Stolbov, care au ocu
pat primele locuri în clasamentul ge
neral. Acești gimnaști au impresionat 
prin exerciții de valoare ridicată ega
lă la toate aparatele (mai ales Titov 
care la 4 aparate a ocupat locul I) 
și prin reflectarea principalelor carac
teristici ale școlii moderne de gimnas
tică- Bine s-au prezentat și gimnaștii 
din R. Cehoslovacă și cei nordici 
(Suedia, Finlanda, Norvegia). Trebu
ie menționați, de asemenea, Fivian 
(Elveția), mai ales pentru exercițiul la 
sol și Furst (R.F.G.), care a ocupat lo
cul 3 în clasamentul general.

Cîteva aspecte pe aparate. La sol 
—- exercițiile primilor clasați s-au ca
racterizat prin legături originate, ar
tistice între eleinen'e grele, dinamism. 
Fivian a ocupat locul I datorită unui 
plus de originalitate, exprimată prin- _ 
tr-un ritm de execuție foarte i’apidi 
prin linii cu combinații de gimnastică 
artistică; cal cu minere — Titov a do

minat net, impresionînd mai ales prin 
sfîrșitul exercițiului; inele — alături 
de Titov și Stolbov, un frumos succes 
a repurtat și Kapsazov (R.P.B.) care a 
ocupat locul 3; fără îndoială că Vr- 
bensky (R. Cehoslovacă) ar ii ocupat 
unul din primele trei locuri dacă n-ar 
fi ratat ieșirea ; sărituri — lupta pen
tru primele trei Jocuri a fost deosebit 
de strînsă, locul I revenind gimnaști- 
lor Titov (U.R.S.S.) și Toresson (Sue
dia) ; paralele — în afară de Titov, 
exerciții foarte bune au avut ceho
slovacul Danis și sovieticul Stolbov; 
bară fixă — Stolbov a impresionat 
printr-un exercițiu greu, executat foar
te corect.

In general, nivelul tehnic al con
cursului a fost ridicat, mai ales la 
inele, cal cu minere, sol și bară fixă. 
Exercițiile primilor șase clasați pe fie
care aparat s-au caracterizat prin di
namism și prin combinații frumoase, 
originale, conținînd toate elementele 
grele. Arbitrajul a fost obiectiv, orien- 
tatf'mai mult spre conținutul exerciții- 
tor1 decît spre execuție.III 1 9D.
X,?, EMIL GHIBU
ui Șeful secției tehnice a U.CJ’.S



Buletinul categoriei A
; JUCĂTORII ETAPEI...

De data aceasta, numărul jucătorilor care au meritat calificativul 
j „foarte bine- a fost mai mic decît în etapa trecută. In schimb, nu- 
i meroși sînt cei notați cu „bine", ii subliniem și pe unii și pe alții, pe 
j post, în rîndurile care urmează :
) Portari: Uțu, Faur, Ghibănescu, Sfetcu ; fundași dreapta: Greavu,
1 Zbîrcea, Nedelcu, Piev, Giosanu, Kromely; stoperi: Zaharia, 1. I.azăr, 
' Marinescu, Tîlvescu, Coman, Ciuncan; fundași stînga: Mureșan, Cheres- 
' teș, Soare; mijlocași dreapta: Popescu, Petru Emil, Vătafu, Bîrsan, Cos- 
! moc; mijlocași stînga: Szigeti, Nedelcu 1, Nunweiller, Tabarcea; extreme 

dreapta: Pîrcălab, V. Ang'nel; interi dreapta: Petschowski, Ozon, Mate- 
' ianu, Constantin, Marin, Ciripoi; centru: Ene JI, Dridea, Petescu, Nunti, 
, Ciurdărescu; interi stînga: Meszaroș II, Babone, Ujvari, Pereț, Tîrlea, 

Nedelcu II. Maîteuță; extreme stînga: Crăiniceanu.
ȘI ECHIPA SAPTAM1NII

UTU —GREAVU, ZAHARIA, MUREȘAN — POPESCU. SZIGETI — 
PIRCALAB, PETSCHOWSKI, ENE 11, MESZAROȘ II, CRÂINICEANU.

După etapa a IX-a a categoriei B

Șapte echipe concurează la primul loc din seria a lll-a!
C.S.M.S. Iași și Știința Timișoara continuă să conducă în celelalte două serii

Un meci are 90 de .minute
Am văzut de multe ori echipe 

:are în ultimele minute slăbesc rit- 
nul de joc. Și aceasta nu pentru că 
i-ar mai avea rezistența necesară, 
:i pentru că jucătorii își spun: „Mai 
unt cîteva. minute... meciul s-a ter- 
ninat". Nu puține sînt echipele care 
iu plătit scump această greșită so- 
:oteaîă. Două ex'emple din etapa de 
luminică dovedesc că ultimele mi
luțe pot avea importanța hotărîtoare 
isupra unui joc de fotbal. Iată, de 
ixemplu meciul C.C.A.— Progresul, 
n care militarii și-au rotunjit Seo
ul în minutele 89 și 90. Iar la Lu- 
>eni, Dinamo Bacău a cîștigat în 
nin. 88.

Note bune pentru arbitri
îmbucurătoare, în etapa de dumi- 

îică, comportarea arbitrilor. Dintre 
:ei șase conducători ai jocurilor, doi 
iu prestat arbitraje bune: P. Rapa- 
>ort la Constanța și V. Dumitrescu 
a l.upeni. In Capitală, Constantin 
ilitran Andrei Rădulescu, la
irad 1. .irițescu au făcut față sar- 
inilor ce te reveneau. In aceste con- 
liții, unele scăpări ale lui Gh. Du. 
nitrescu la Orașul Stalin, nu in- 
luen’ează nota generală bună pe 
are o pot primi arbitrajele în etapa 

noua.
ț

Constantin se distanțează
Golgeterul campionatului, Constan

ți, a fost duminică și golgeterul eta- 
ei. El a înscris trei goluri conse-

asile Anghel și... „umbra" sa 
Ireavu).

Desen de: P. Stoenescu

B II—Sel. regio-

1—Sel. categoriei 

fost convocați la

Ș T
MIINE, JOCURI DE TRIAL 

ÎN CIULEȘTI
Stadionul din Ciulești va găzdui mîine, miercuri, 
i jocuri de trial în cadrul cărora vor evolua 
serie de jucători (pînă la 23 de ani) din 

mai buni din categoria B, regiuni și din 
.șui București. Cele trei partide vor avea loc 
iă următorul program :
)ra 10 : Sel. oraș București—Selecționata regio- 
ă 11
)ra 13.30 : Sel. categoriei
ă 1
)ra 15.15 : Sel. categoriei B
III
n vederea acestor jocuri au 
urești următorii iucători :
îategoria B, seria I : Sidac, Lang (portari), 
ndu, Botoroagă, Terzi, Mircea, Păun (fundași), 
xandrcscu, Solni (halfi), Dumitrescu, Călin, 
u, Pasau, Cojocaru, Georgescu, Voicu (îna- 
iși).
Categoria B, seria a Il-a : Andrei, Enăchescu 
rtari), Valcan, Turcan, Bălăcescu, Lupca
îdași), Hîrșova, Nițescu, Radu (halfi), Bîscă 
or, Igna, Pană, Bontaș, Badea, Onea, Ghinea, 
îolachc (înaintași).
ategoria B, seria a 111-a : Szilagy, Vlad (por- 
), Nagy, Balaș, loniță, Niculescu (fundași), 
;h, Fischer, Tătarn (halfi), Kraus, Roșea, To-

Concursul Pronosport nr. 44 din 1 noiembrie 
un program interesant care începe cu o 

tidă internațională : R. Cehoslovacă—Italia 
cadrul „Cupei Dr. Gerd". Cele două repre- 

tative au făcut meci egal anul trecut, iar 
acest an au reușit o serie de comportări 
arcabile.
elelalte 11 partide fac parte din campio- 
îl categoriei B. Recolta Cărei—A.S.A. Si
va fi un meci care ar putea da posibili- 
Recoltei de a trece din nou în fruntea 

amentulu' sau în orice caz de a se men- 
în plutonul fruntaș în lupta pentru titlu. 

l.E.F A.—Gaz Metan Mediaș este de ase- 
,ea o întîlnire importantă pentru arădeni 
• fac parte în moin^tul de față din pri- 

pluton al seriei respective. In meciul ln- 
,ria Sîrmei Cîmpia Turzii—C.S.M. Baia
e gazdele sînt favorite datorită deosebitei 
acitățj pe care o arată de obicei pe teren 
>riu. Poiana Cîmpina—Flacăra Moreni este 
meci deschis pentru că ambele echipe se 
linta bine pregătite și dornice de a se 
ține în lupta pentru primul loc. C.S.M. 

cutiv, care au adus victoria echipei 
sale. In urma acestui succes, el și-a 
consolidat poziția în fruntea clasa
mentului golgeterilor. Are acum 11 
goluri marcate, fiind urmat de Du
mitru Munteanu (8), Ene II (7), 
apoi un „pluton" format din Olani, 
Fusulan și Tătaru, cti cîte 5 goluri 
fiecare.

Cel mai eficace atac este cel al 
C.C.A. : 26 de goluri, deci aproape 
3 de meci, în timp ce linia de îna
intare cea mai slabă este, pînă a- 
cum, a Jiului (a marcat numai 7 go
luri). La capitolul „apărări", cel mai 
bine stă UTA, care a primit doar 8 
goluri, cel mai slab Jiul care a pri
mit 27.

Ecouri ale etapei
C. TEASCA, antrenorul echipei Di

namo Bacău: „Meciul cu Minerul a 
fost specific . de campionat. în- care 
ocaziile de gol au alternat. Jocul in. 
dolent al înaintașilor a împiedicat 
pe Minerul să obțină victoria. Mi-au 
plăcut Cheresteș și Pereț, am apre
ciat obiectivitatea publicului specta
tor. Noi am jucat pe extreme, cu 
deschideri de pe o parte pe alta, 
reușind să echilibrăm și apoi să cîș- 
tigăm jocul".

V. LAZAR, antrenorul Minerului: 
„Meritam un meci egal, dar am ra
tat multe ocazii. Echipa a jucat ner
vos".

O. BRAUN, antrenorul echipei 
U.T.A.: „A fost un meci tipic de 
campionat, în care prima repriză s-a 
ridicat la o valoare mai mare, în 
schimb cea de a dona s-a transfor
mat mai mult în luptă. Studenții clu
jeni au încercat din răsputeri să ega
leze. Îmbucurător a fost ritmul viu 
al jocului".

A. ȘEPCI, antrenorul Științei : 
„Am o satisfacție mare că după jo
cul slab prestat de echipa noastră 
duminica trecută, la Arad am putut 
asista la un meci plin de elan. Pîr
călab și Petschowski au contribuit 
mult la victoria arădenilor. Al doilea 
gol al lui Petschowski a fost un sut 
magistral".

1. LENGHERIU, antrenorul Faru
lui: „Sîntem mul’umiți că echipa a 
jucat bine de data aceasta. Jucătorii 
și-au respectat sarcinile fixate. Pu
team marca mai multe goluri".

1 R 1
meș, Popa, Pușcariu, Hauler II, Hajdu (înain
tași).

Sel. regională I : Udrea, Biro (portari), Pal* 
Oprean, Dan, Borbely, Buzea (fundași), Golgoțiu, 
Szakacs, Dumilriu (halfi), Arnăutu, Corncanu, Do- 
brescu, Nemeș, Spirea, Dohor, Crăciunea (înain
tași).

Sel. regională II : Niculescu, Albu (portari), 
Motrcscu, Giurcimeanu, Mureșan, Dobrescu (fun
dași), Adam, Sebestian, Szakacs (halfi). Cucu, 
Feher, Carte, Sima, Indru, Mihalache, Mihăilescu 
(înaintași)

CENTRU DE ANTRENAMENT 
LA „23 AUGUST"

Școala sportivă de elevi nr. 2, cu sediul la 
Școala medie nr. 13 (Mihai Viteazul) din Bucu
rești, a deschis un centru de antrenament de 
fotbal la stadionul „23 August" (teren II) pentru 
elevi. Centrul este condus de prof. V. Stăncu- 
lescu și funcționează în fiecare marți și joi între 
orele 8—12 și miereuri și vineri între orele 
14—18. La centru se pot prezenta elevi din 
clasele V—VII elementare și din clasa a Vlll-a 
medie din Capitală.

MECIUL ȘTIINȚA BUCUREȘTI- 
C.S.M. RADAUTI-

...din etapa^ de duminică a categoriei B, seria 
1, se dispută astăzi după amiază pe terenul 
„Victoria* (C.A.M.) începînd de Ia ora 15.15.

Otonosport
Reșița este favorită în meciul cu Metalul Tîr- 
goviște. In mod normal Știința Timișoara este 
mai bine cotată decît echipa Carpați din 
Sinaia. Cu toate acestea nu trebuie neglijată 
posibilitatea unei victorii a sinăicnilor, care 
știu să exploateze deosebit de bine particula
ritățile terenului lor. C.S. Craiova este de ase
meni, favorită în meciul pe care-1 joacă cu 
Metalul Oțelul Roșu dar nu pentru că este 
gazdă ci pentru că reprezintă într-adevăr o 
valoare mai ridicată decît cea a Metalului. 
In partida cu Dinamo Pitești, Metalul M.I.G. 
nu poate emite pretențji care să depășească 
meciul egal pentru, că piteștenii sînt superiori 
în mai toate compartimentele. In meciul Rul
mentul Bfrlad—Victoria Buzău un rezultat de 
Egalitate va.mulțumi probabil ambele echipe. 
Dinamovistii din Galati sînt si ci favoriti în

I J Arbitraje bune

în seria 1, duminică nu s-au înre
gistrat surprize și nici în clasament 
nii au survenit modificări prea impor
tante. Meciurile, în general, au decurs 
în condițiuni normale. înainte însă de 
a reda unele amănunte transmise de 
corespondenții noștri, trebuie să con
semnăm un fapt pozitiv: îmbunătățirea 
substanțială a arbitrajelor. După cum 
au condus întîlnirile din etapa a 9-a, 
majoritatea arbitrilor pot primi cali
ficativul „foarte bine". Acest califica
tiv îl merită G. Popescu (București), 
S. Lupu (Focșani), Gh. Limona 
(București), B. Ulanovici (Bacău). 
Dar și ceilalți arbitri delegați la jocu
rile din seria I s-au achitat bine de 
sarcini. Arbitrajele au contribuit ca 
meciurile să se desfășoare la un nivel 
mai bun și să fie lipsite de durități. 
Din relatările corespondenților noștri 
reiese că la nici una din întîlnirile a- 
cestei serii nu s-au înregistrat acte 
de indisciplină.

Dar să redăm unele aspecte ale în- 
tî’-irilor de duminică.

VICTORII CONCLUDENTE

In unele întîlniri s-au înregistrat 
victorii concludente. Acestea fie dato
rită jocului bun al învingătorilor, fie 
jocului slab prestat de cei învinși. La 
Botoșani de exemplu în întîlr.irea din
tre Victoria Suceava și C.S.M.S. lași 
s-a observat o mare diferență de 
valoare între cele două echipe. Ieșenii 
au demonstrat de la început o supe
rioritate netă, reușind să înscrie de 
trei ori prin Avasilichioaie (min. 10 
din 11 m) și Voica (min. 12 și 26). 
Pentru oaspeți a marcat Burlacu (min. 
27 din 11 ni).

Victoria Buzău, prezentindu-se cu 
o înaintare foarte slabă și cu o apă
rare penetrabilă, a pierdut pe teren 
propriu două puncte prețioase in fața 
dinamoviștilor din Galați. Golurile oas
peților au fost înscrise de Constanti- 
nescu (min. 43) și Dărăban (min. 
51).

Concludentă a fost și victoria Fo- 
restei Fălticeni asupra Rulmentului din 
Bîrlad (3-0). Punctele au fost marcate 
de Soneru (min. 9 și 80) și Chjțu 
(min. 54).

UN ECHITABIL REZULTAT 
DE EGALITATE

Scorul alb cu care "s-a terminat în- 
tîlnireă dintre Unirea Focșani și Pra
hova Ploești reflectă just forțele de pe 
teren. Deși nu s-au marcat goluri, 
echipele au practicat un joc trumos, 
avînd perioade egale de dominare. 
S-au evidențiat în special portarii ce
lor două echipe, Serbuleac și Ionescu.

JOG DINAMIC LA IAȘI

La lași, Unirea și S.N.M. Constanța 
au furnizat un ioc dinamic, cu multe 
faze palpitante în fața ambelor porți. 
După pauză, ieșenii au intrat pe te
ren deciși să deschidă scorul și au 
și reușit acest lucru chiar în min. 48 
prin Ciuruga. A mai înscris Blumer 
(min. 79). S-au remarcat: Duțescu 
și Florea de la Unirea, Călin și Ta- 
tomir de la S.N.M.

GLORIA BISTR1TA A DOMINAT 
MULT, DAR STERIL

In meciul cu C.F.R. Pașcani (0-0), 
Gloria Bistrița a avut inițiativa ma
joritatea timpului, dar înghesuind jo
cul pe centru, atacanții săi nu au reu
șit să străpungă apărarea supranume- 
rică a oaspeților. (G.F.R. se apăra u- 
neori cu 7-8 oameni). Raport de cor
ne re : 9-1 pentru Gloria...

întîlniri interesante
în seria a ll-a, după etapa de dumi

nică putem consemna un început de

meciul cu Unirea Iași pentru că locul II pe 
care-1 ocupa în clasamentul seriei îi obligă să 
talonczc cît mai strîns pe lideri pentru a pro
fita de cea mai mică defecțiune. Victoria Su
ceava—Gloria Bistrița este ultimul meci al 
programului și pronosticurile sînt favorabile 
gazdelor.

★

In urma trierii variantelor depuse la concur
sul Pronosport nr. 43 au fost găsite 8 variante 
cu 12 rezultate, 191 variante cu 11 și 1728 
variante cu 10 rezultate exacte. Lucrările de 
omologare sînt în curs.

In atenția participanților 1
Se aduce Ia cunoștința participanțjlor că în 

numărul 289 al .Programului Loto-Pronosport“, 
dintr-o greșeală de tipar, a apărut numărul 
15 în loc de 16. la extragerea a doua a tra
gerii speciale Pronoexprcs din 25 octombrie și 
47 în loc de 41, Ia extragerea secundară 
Loto. Central din 23 octombrie. QG îD

Ruhr irit rrrtartâiX <!• I S 

revenire în formă a reșițenilor, verva 
de joc a echipei Flacăra Moreni și 
continua ascendență de formă a stu
denților din Timișoara și a dinamo
viștilor din Pitești. Din păcate, in 
această serie, unele arbitraje au lăsat 
de dorit. In meciul de la București, 
de exemplu arbitrul A. Macovei (Con
stanța) a eliminat cu ușurință, pe 
Antonică de la Metalul. De asemenea, 
a fost nesatisfăcător arbitrajul în me
ciurile Metalul Tîrgoviște—A.S. Pom
pierul București (Nichita — Tg. Jiu), 
și Carpați Sinaia — Dinamo Pitești 
(Gavrilă Pop — Orașul Statin). In 
ambele meciuri arbitrii au greșit în 
aprecierea faulturilor în careu.

MECI FRUMOS PE DUDEȘTI...

Meciul dintre Metalul Titanii și C.S. 
Craiova (3-2) deși a opus două echipe 
situate în a doua jumătate a clasa
mentului, a oferit totuși un spectacol 
plăcut la care și-au dat contribuția în
deosebi fotbaliștii craioveni. Intr-ade
văr, el au dominat primul sfert de oră, 
au jucat frumos în cîmp, dar nu au 
reușit să marcheze. Primul gol l-au 
marcat bucureștemi, transtormînd un 

Apărarea Metalului, pusă la grea incercare, în special în repriza a ll-a, res
pinge un atac al craiovenilor. (Fa2ă din meciul Metalul 

Tifanii-C. S. Craiooa 3—2)
(Foto: H. Nandy)

penalii (min. 15) prin Dan. 5 minute 
mai tîrziu, Metalul a rămas în 10 oa
meni, deoarece Antonică a lost elimi
nat. lotuși în minutele următoare Me
talul mai înscrie 2 goluri prin Dan șl 
Ion. Craiovenii reduc dm handicap 
prin Mirea și Clurezu (mm. 38 șl 40). 
Repriza a doua nu a avut istoric. S-a 
jucat tot timpul în jumătatea de teren 
a Metalului, fără ca rezultatul să mai 
poată ti modificat.

...Șl LA MORENI
Flacăra Moreni șl G.F.R. Timișoara 

au furnizat un joc tehnic, spectaculos, 
mult aplaudat de spectatori. La aceas
ta, pe lîngă buna pregătire a celor 22 
de jucători, a contribut și arbitrajul 
excelent al lui D. Schulder. In aceas
tă partidă, fazele au alternat cu repe
ziciune de la o poartă la alta, perioa
dele de dominare fiind egale. In min. 
68, după un schimb de mingi între 
Capoianu și Brîndușescu, ultimul a 
centrat în fața porții, iar Badea a re" 
luat cu capul la „păianjen" mareînd 
unicul gol al partidei.

METALUL OTELUL ROȘU N-A 
REZISTAT DECÎT O REPRIZA
In prima parte a întîlnirii dintre 

Știința Timișoara și Metalul Oțelul 
roșu, oaspeții s-au apărat bine, dar 
în repriza a doua au cedat. Știința 
a marcat prin Lereter (min. 54), 
Mițaru (min. 66) și Manolache (min. 
75 și 83). Cei mai buni: Igna și Co- 
jereanu (Știința) și Sziklai (Meta
lul).

MECIURI ECHILIBRATE LA SI
NAIA, CRAIOVA, T. SEVERIN Șl 

TÎRGOVIȘTE
Carpați Sinaia a pierdut pe teren 

propriu meciul cu Dinamo Pitești 
(1—2), după o luptă strînsă. In pri
ma repriză au dominat mai mult 
oaspeții, iar în cea de a doua gaz
dele. Raport de cornere: 12—1 în 
favoarea localnicilor. Au marcat: 
Barbu (min. 4 și 65) respectiv Decu. 
In meciul cu Poiana Cîmpina (2—1), 
atacanții Științei Craiova s-au lovit 
de o apărare dîrză. Ei au ratat 
multe ocazii și au înscris de două 
ori prin Sima (min. 17) și Dumitres
cu (min. 74). De la Poiana a mar
cat Dumitru (min. 24). Drubeta T. 
Severin și C.S.M. Reșița au furni
zat un joc de bună factură tehnică 
în care s-au evidențiat Ghinea, Le- 
nădatll. Belcea si Glămeanu resnec- 

tiv Purcică, Urcan. Chirilă șl Jojart. 
Au marcat Varga (min. 40) pentru 
C.S.M. și Ghinea (min. 45 din pe- 
nalti) pentru Drubeta. Intîlnirea Me
talul Tîrgoviște — A.S Pompierul 
București a prilejuit o luptă dîrză. 
în care echipele și-au împărțit pe
rioadele de dominare. In „focul" lup
tei, bucureștenii au jucat uneori prea 
dur. Au marcat Cazacii (min. 70 
și 75 din 11 m), respectiv Nun.vei- 
ler IV (min. 27) și Staudt (mm. 
61).

Liderul a fost „deiror.at“
Liderul seriei a IlI-a, tinăra promovată in ca

tegoria B, Recolta Cărei, a cedat la limită în 
fa(a Rapidului la Cluj și a pierdut șefia. Ea a 
fost „detronată" de Corvinul Hunedoara, care, 
datorită golaverajului mai bun, s-a instalat in 
fruntea plutonului echipelor rare aspiră la întîic- 
tate. In această serie, după o victorie prețioasă 
în deplasare, C. S. Oradea a devenit cca mai 
serioasă pretendentă la titlu. Echipa din Oradea 
mai are un joc restanță (cu A.S.A. Sibiu) și deci, 
mari șanse, ca după disputarea acestei întîlniri, 
în caz de victorie, să se instaleze în fruntea cla
samentului. Adevărul este că seria aceasta mai 
poate furniza multe surprize. Să nu uităm că cea 
de a 10-a clasată este despărțită de lider doar 
dc trei puncte. Să vedem însă cum au decurs 

jocurile care au dus la răsturnarea ordinei în 
fruntea clasamentului

RAPID CLUJ A FOST SUPERIOR 
ȘI A CÎȘTIGAT

Rapid Cluj a practicat un joc toarte bun în fața 
fostului lider Recolta Cărei. Clujenii au avut în 
formație doi debutanți, pe tinerii Crăciun și Fodor, 
care an dat un plus de vigoare echipei. Localnicii 
și-au asigurat victoria în prima repriză prin go
lurile marcate de Csegezi (min 11) și Avram 
(min. 28). Oaspeții au redus scorul în repriza 
a doua prin Hauler

MECI ANOST LA MEDIAȘ
După 20 de minute de ioc dinamic, Gaz Metan 

Mediaș și Corvinul Hunedoara au practicat în 
continuare un fotbal anost. Scorul a fost deschis 
de Zanca (min 23). Corvinul a egalai în min. 
37 prin Pop. In continuare ambele echipe au jucat 
nervos, arbitrul M. Popa (București) nereușind 
să-i tempereze. Localnicii an avut multe c.azii, 
dar portarul Niculescu I, cel mai bun din „22", 
a intervenit întotdeauna la timp De remarcat că 
la Gaz Metan în lipsa unor titulari, a jucat și 
antrenorul Vaczi, fostul internațional. După cum 
ne-a relatat corespondentul nostru, Dan Vintilă, 
V—zi a fost unul din animatorii jocului.

G. S. ORADEA VICTORIOASA 
IN DEPLASARE

La Arad echipa C.S. Oradea a deschis scorul 
prin Harsany (min. 2). In repriza a doua C.F.R. 
a egalat prin Negru II (min. 49), iar același 
Harsany (min. 53) a marcat golul victoriei

VICTORIE NEMERITATA 
LA ORAȘUL STALIN

Tractorul Orașul Stalin, deși a cîștigat me
ciul cu Chimia Făgăraș, a jucat slab. Oaspeții 
au ratat 5 ocazii clare și au avut 3 bare. 
Unicul gol al partidei a fost înscris, la o 
învălmășeală, de Vatani (min. 70). După jocul 
practicat, localnicii nu au meritat victoria.

PARTIDE VIU DISPUTATE 
LA SIBIU ȘI TG. MUREȘ

Confruntarea dintre A.S.A. Sibiu și Industria 
Sîrmii Cimpia Turzii (3—2) a prilejuit un joc 
viu disputat, de nn bun nivel tehnic. Deși de
zavantajați, prin accidentarea lui Solomon (din 
min. 10 el a trecut figurant pe extremă) local
nicii an condus Ia un moment dat cu 2—0. R4 
însă au greșit retrăgîndu-se în apărare și pe”- 
mițînd oaspeților să atace și să egaleze. For- 
țînd victoria, A.S.A. a ieșit iar în atac și a 
reușit să obțină golul victoriei. An marcat 
Protopopescu (min. 19), Renye (min 6<D Și Io- 
niță (min. 75), respectiv Safar (min. 62) și 
Kraus (min. 65). Și C.S. Tg. Mureș a jucat 
din min. 10 în 10 oameni (cu Hajdu figurant)- 
in partida cu A.M.E.F.A. Deși meciul s-a termi
nat cu scor alb, a fost totuși cel mai frumos 
și cel mai dinamic din cele disputate în acest 
sezon la Tg. Mures.

C.S.M. BAIA MARE 
A CÎȘTIGAT UȘOR

C.S.M. Baia Mare înscris 2 goluri prin
Vlad I (min. 28) și Horzsa (min. 35), dar scorul 
ar li putut fi mai sever, dacă C.F.R. Cluj nu s-ar 
fi apărat ermetic tot timpul.



Comentarii la ultima etapă
• MAI MULTA ATENȚIE TACTI CII • CE SE INT1MPLA CU CONSTRUCTORUL BÎRLAD? • REZUL

TATELE IN CATEGORIA

Rotaru (CF.R.
__ ________________

decide — probabil — titlul de cam
pioană.

Iată, de altfel, cum arată clasamen-

C.F.R.
Grivița Roșie 13 10 3 0 153: 42 36

2. Dinamo 13 9 3 1 168: 43 34
3. C.C.A. 13 9 2 2 162: 42 33
4. Gonstr. Buc. 13 8 3 2 81: 56 32
5. Progresul 12 7 1 ■1 105: 58 27
6. Știința Cluj 13 4 1 8 95:168 22
7. C.S.M.S. Iași 13 2 3 8 37: 90 20
8.
9.

Știința Tim. 
Constructorul

13 1 4 8 45: 80 19

Bîrlad 
tO. Metalul

13 2 1 10 49:205 18

M.I.G. 12 1 1 10 25:136 15

€ Duminică a luat sfîrșit turneul fi-
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Grivița Roșie) încearcă să străpungă apărarea adversă. Fază 
din meciul C.F.R. Grivița Roșie-C.C.A.

(Foto: V. Bageac) 
dejuca pe loc intențiile acestuia de a 
vă „strica" jocul!

• In ultimul timp, formația bîrlă- 
deană, Constructorul, îngrijorează prin 
comportarea sa pe acei care îi urmă
resc cu simpatie evoluția în prima 
categorie. Intr-adevăr, scorul astro
nomic (0—43) cu care a pierdut la 
Cluj, are darul de a constitui un sem
nal de alarmă pentru conducerea sec
ției respective. Neavînd un lot sufi
cient de omogen și cu multe indis
ponibilități în echipă (Melinte, Bal- 
can, Paiu, Călin, Gitigiuc), bîrlădenii 
n-au putut alinia decît... 13 jucători 1 
Situația aceasta, la care se adaugă, 
desigur, și o descurajare de moment, 
a determinat înfringerea la asemenea 
proporții. Ar fi de dorit ca conducerea 
asociației sportive Constructorul din 
Bîrlad să analizeze situația pentru a 
înlătura greutățile dm fața echipei și 
a readuce curajoasa formație bîrlă- 
dcană la comportarea frumoasă din 
turul campionatului.

• Tn urma etapei de duminică, for
mația C.F.R. Grivița Roșie continuă să 
rămînâ singura echipă neînvinsă. Să 
recunoaștem că avem de a face cu o 
performanță puțin obișnuită. In afară 
de formația feroviară, în lupta pentru 
titlu, se mai află — în principal — și 
echipa Dinamo, situată la numai două 
puncte de lider. Meciul direct dintre 
aceste formații, din ultima etapă, va

© Etapa de 
fuliri categoriei 
cele două partide tradiționale dintre 
echipele btieureșfene (@.F.R. Grivița 
Roșie — G.G.A. și Dinamo — Con
strictorul) care, de altfel, se și atlă 
pe primele patru locuri ale clasamen
tului. Era de presupus că din confrun
tarea acestor formații, din care fac 
parte majoritatea titularilor echipei re
prezentative. să rezulte spectacole de 
calitate. Cu toate acestea, cele doua 
partide n-au depășit cadrul modest al 
unor întîlnirf obișnuite, jucătorii nu au 
oferit
eram

De 
chipe 
retic 
șanse 
măsură să combată tactica defensiv- 
destructivă a adversarilor lor (C.C.A. 
și, respectiv, Constructorul). Iată tncă 
mi exemplu, care demonstrează că 
adesea echipele mai tehnice nu reu
șesc să contracareze jocul forma
țiilor decise să adopte o tactică de 
apărare. Această slăbiciune în orien
tarea echipelor tehnice poate avea — 
așa cum s-a văzut și în partidele eta
pei a XIII-a — chiar urmări neaș
teptate, pentru că atît G.G.A., cît și 
Constructorul au trecut, pe rind, pe 
lingă victorie... Deci, atenție antre
nori 1 Alegeți mai bine tactica în 
funcție de adversar, pentru a putea

duminică a campiona- 
A a fost dominată de

acel „festival" rugbistic, la care 
îndreptățiți să sperăm...
ce aceasta ? Pentru că două e- 
(G.F.R. și Dinamo), care — teo- 
cel puțin — se prezentau cu 
sporite de victorie, n-au fost în

nai (pe Capitală) al echipelor de ju
niori. A cîștigat Constructorul (antre
nor D. Ionesctt), care în ultima eta
pă a învins Știința cu 27—0. Pe locu
rile următoare s-au clasat echipele: 
C.F.R. Grivița Roșie, Sirena și Ceta
tea Bucur. Toate patru s-au calificat 
în turneul final pe țară.

e Iată cîteva rezultate din catego
ria B ; A.S.A. Sibiu—Chimia I'îrnă- 
veni 3—3 (3—3), Utilajul Petroșani — 
C.F.R. Timișoara 16—22 (13—6), Pe
trol Chimie — Petrolul Ploești 6—6 
(3-3), C.F.R. Cluj - Știința Petro
șani 0—6 (0—0). Dinamo Miliția — 
Metalul M.I.G. II 6—5 (6-0), Aero
nautica — Zimbrul Tecuci 0—3 (0—3), 
A.S.A. Ploești—Meteorul 0—3 (0—3), 
Progresul F. B. Galați — C.F.R. Bu
zău 20—0 (9—0).

Seria competițiilor importante ale sezonului în 
aer liber a luat sfîrșit joi cu ultimele întreceri 
alo „Cupei (le toamnă". 7" 
do „stagiune", cei mai multi dintre participant» 
s-au prezentat bine pregătiți, ' L
arăta cunoștințele acumulate de-a lungul 
lui. Nu -e de mirare, deci, că 
jocuri de bună calitate, numărul 
examen fiind destul 
numai la învingătorii 
gătorri celor 8 grupe 
ci și la mulți dintre 
demonstrat că sînt în

Mai întîi, c".
probei masculine, Ion Țiriac. La a doua victo
rie^ asuPra 1 ui Gh Viziru (în competiții oficiale), 
tînărul nostru campion ne-a demonstrat din nou 
calitățile sale, . L.:‘ ,1 2‘........1„. 7_.
odată, el continuă să facă pași înainte în desă- 
vîrșirea tehnicii sale. • •
nătățit 
vo Icuri 
pus la 
capitol

Al{i
s-au făcut ______ r.,
Bosch și V. Serester. ..... .......     „
arătat și tendință spre joc ofensiv. Din păcate, 
acest jucător are o ' ’ - »■ ■ ■
risțice — do altîol 
tași. In cursul aceluiași meci, el reușește ac- 
țiuni excelente, pentru ca apoi imediat să co
mită greșeli elementare. Asemenea fluctuații 
le-au manifestat chiar și primele noastre rachete, 
Tiriac și Gh. Vizirii, precum și majoritatea par
ticipantelor la întrecerea feminină. Principalul 
defect al lui Georgescu este însă acela că ol nu 
se concentrează în momentele decisive ale par 
tidei. De* pildă, în setul cinci al meciului cu 
țiriac. cînd trebuia să-și adune toate rezervei» 
de energie pentru a încerca să treacă de un 
adversar în evidentă dificultate, el a început să 
joace ușor — ca la o demonstrație — trezin- 
du-se apoi condus cu 4-1... Ca să nu mai vor
bim de meciul pierdut la Bosch, în care a fost 
de acrecunoscut. ’

Un alt exemplu toarte concludent 
privință îl constituie Irina Ponova. 
tabil că o jucătoare de tenis cu o .. .........
de bună și forță în lovituri, să nu poată înscrie 
performante pe măsura posibilităților ei. Incon
stanța, insuficienta concentrare — iată două 
lacune care frînează încă ascensiunea multora 
dintre tenismanii noștri cei mai buni.

Un nou nume și-a făcut loc în ierarhia teni
sului nostru feminin. Tînăra jucătoare din Pi-

Și ca Ia orice final

dornici de a-și 
anu- 

am asistat la 
celor reușiți la 
Nu ne referim 
sau Ia cîști- 

și 4 feminine, 
care au

de mare, 
competiției 
masculine 
Învinșii acestora, 
real progres.

cîteva cuvinte despre cîștigătorul 
Ion Tiriac. ' .

Viziru (în competiții oficiale),

combativitatea și dîrzenia. Tot-

Astfel, Tiriac și-a tmbu- 
serviciu, este mai sigur pe 

. El ni s-a părut mai bine 
deși la acest

al doilea 
și «meciuri, 
punct cu pregătirea fizică/ 

răinine încă deficitar.
trei jucători din generația 

remarcați, au fost Si.
. Mai ales primul, care a 

serie de deficiente, caracte- 
și altor tenismani !run- 

meci,

Iești, Mina Ilina s-a clasat pc locul 5, în 
gîud pe toate adversarele sale din grupa se 
da, după ce fusese la un pas de victoria 
eliminatorii) și în fața campioanei țării, Jul 
Namian. In vădit progres și cu un joc ofer 
ea a întrecut printre altele pe fosta câmpii 
Eeaterina Horșa și recenta cîștigătoare a , 
pei 7 Noiembrie", Eleonora Roșianu.

Nu putem încheia ac'xsre scurte eonside
fără a sublinia două exemple demne de ur 
oferite de jucători cu state de serviciu 
vechi.Ne gîndim la Eva Stăncescu și Gh. Vi 
Cîștigătoarea întrecerii feminine oferă (pentr 
cîta oară?...) un adevărat model de eonipoi 
sportivă, mereu Ia punct cu pregătirea, supli 
cu elanul și dîrzenia insuficiențele de i 
tehnic. Eva Stăncescu luptă cu aceeași arc 
indiferent de rezultat sau de. adversara din 
Și al doilea exemplu de sportivitate : Gh. 
siru. In meciul cu Tiriac, — deși accidenta 
setul trei — el a rămas pe teren — 
pentru moment de diagnosticul medicului 
tru a duce pînă la capăt 
tic, nu mai avea nici o

tînără, care 
Georgescu, G.

în această
Este regre- 
tehnică atît

C.

„uit

o luptă în care, { 
șansă.

COMARNISCH
RADU VOIA

ABONAȚI VĂ PE ANUL 1960
'■^vîsta ilustrată

Abonamentele se fac de căli 
difuzorii de presă din întrepri 
deri și instituții, do către factoi 
poștali, la oficiile poștale, 
agențiile poștale și la chioșc 
rile de difuzare a presei.

i

Două formații noi în lotul echipelor fruntași 
Tractorul Or. Stalin (băieți) și Știința Cluj (fet<

Meciurile ultimei etape a campiona
telor categoriei A au opus — în gene
ral — formații aflate la cele două ex
tremități ale clasamentelor. Aceasta 
constituie de altfel o explicație, nu însă 
și singura, a faptului că cele mai 
multe jocuri nu au necesitat mai mult 
de trei și rareori, patru seturi pentru 
a decide pe învingător. Singura echi
pă cîștigătoare în 5 seturi a fost va
loroasa, dar mereu inconstanta, for
mație masculină Dinamo București, 
care a primit o replică neașteptat de 
dîrză din parte* studenților timișo
reni.

Diferența valorică dintre echipele 
participante, atît în campionatul mas
culin cît și în cel feminin, a început 
să-și spună cuvîntul De pe acum se 
profilează formațiile care concurează 
cu șanse egale la titlurile de campioa
ne. La băieți : Rapid, Cetatea Bucur, 
Dinamo și Știința Cluj, iar la fete: 
Rapid, Someșul Cluj. Dinamo și C.P. 
București. Pe lingă acestea, primele 
etape ne-au oferit și o frumoasă sur
priză : două „nume noi" în lotul echi
pelor fruntașe. Este vorba de echipa 
masculină Tractorul Or. Stalin și de 
cea feminină Știința Cluj, care prin 
completarea loturilor cu cîteva ele
mente valoroase au devenit formații 
redutabile.

Celelalte echipe, unele cu loturi neo
mogene (C.G.A., Victoria — la băieți, 
Metalul M.I.G., Progresul Buc. — la 
fete) sau altele cu o insuficientă pre- 
găt“e tehnico-tactică — și chiar fizi
că se complac în a Juca — cel puțin 
deocamdată — un rol secundar. Să 
sperăm — și ar fi chiar de dorit

ca în etapele ce urmează, echipele în 
cauză să dovedească un interes mal 
mare pentru pregătirea lor, asttel ca 
în întîlnirile lor cu formațiile fruntașe 
să nu mai fie considerate — nici chiar 
teoretic — dinainte 
lată clasamentele :

CATEGORIA

1. Rapid Buc.
2. Tractorul Or. St.
3. Cetatea Bucur 

Știința Cluj 
Dinamo Buc. 
Utilajul Petroșani 
Știința Tim 
Victoria Buc.

C.C.A 
Constructorul Buc.

1'1? Știința Galați
12. Politehnica Or. St.

învinse (ad. v.).

4. Știința Cluj
5. C. P. București
6. Progresul București
7. Voința Or. Stalin
8. Metalul M.I.G.
9. Voința Sibiu

HO. Petrolul Constanța
11. Știința Timișoara
12. Progresul Tirgoviște

CATEGORIA
SERIA 1

1. Feroviarul Constanța
2. Voința București
3. C.S.M.S. Iași
4. Petrolul Ploești
5. Știința
6. Voința
7. A.S.A
8. Voința

3 2 1 8-4 (149:1 
321 7-4 (144:1
3 2 17-5 (152:1 
3 1 2 5-7 (124-1
3 1 2 4-7 (135:1
3 1 2 3-6 ( 77:1
3 0 3 "* '
3 0 3
3 0 3

2-9 (117:1
1-9 ( 60:i 
0-9 ( 82:1

FEMININ

Ce-

(Iosif

3 O 3 1-9 ( «7:149)
3 0 3 1-9 ( 85:148)

3 0 9-1 (147: 59) 
3 0 9-1 (150:105)

1. Diaamc București
2. Rapid București
3. Someșul Cluj

6
6

3 O 9-2 (159: 89) i

(165. 98) 
(100: 70) 
(129:102) 
(149:154) 
(H2O.14O)

Jula Tiberiu (Satu Mare) cu Ion 
lan (Oradea) și Bolocan Marin (Re
șița) cu același Ion Ccfan, o auten
tică speranță a luptelor clasice. (Gh. 
Dob resell — coresp.).

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10

A

relaxare

Prima etapă, primele surprize!
Ieri a început returul campionatu

lui de lupte clasice pe echipe. Cea 
mai mare surpriză o constituie com
portarea neașteptat de bună a gălă- 
țenilor (aîlați pe penultimul loc în 
clasament) care au reușit să-i facă 
pe lugojeni... k.o. 1 Ambele echipe 
erau angrenate în lupta pentru evita
rea retrogradării. La Reșița, local
nicii după ce au fost învinși de dina- 
moviștii bucureșteni, au făcut un tur 
de forță și au reușit să depășească 
pe Rapid Oradea și Dinamo Satu 
Mare. Lista surprizelor este comple
tată de buna comportare a timișore
nilor care, din cauza indisponibilită
ților au prezentat o echipă de „inîna 
a doua", cu care totuși au reușit să 
smulgă o victorie în fața echipei 
bucoreștene Cetatea Bucur. Despre 

comportarea celorlalte echipe și a 
tătarilor vom reveni în numărul 
tiu de mii ne.

TIMIȘOARA 25 (Prin telefon). — 
Rezultate: C.F.R. Timișoara cu Ce
tatea Bucur Buc. 9—7, cu Voința 
Tg. Mureș 12—4, cu A. S. Muncito- 
rul Lugoj 7—7. Cetatea Bucur cu 
Voința Tg. Mureș 12—4, cu A. S. 
Muncitorul Lugoj 8—8. A. S. Mun
citorul Lugoj cu Voința Tg. Mureș 
9—7. S-au evidențiat N. Nistor și 
I. Schuster (ambii de la Timișoara) 
și Paul Vatrici (București). (Iosif 
Schimerling — coresp.).

GALAȚI 25 (Prin telefon). —
Voința
10—6,

zuttate: C.C.A. București cu 
Lugoj 15—1, cu C.S.M. Galați 
cu Constructorul Cluj 14—2. G.S.M. 
Galați cu Voința Lugoj 12—4,
cu Constructorul Cluj 11—5. Con
structorul Cluj cu Voința Lugoj 9—5. 
Cei mai buni luptători ai grupei : 
O. Lustig, P. Popescu și T. Tarbă 
(toți C.C.A. Buc.), Zinopol și Croi- 
toru (ambii Galați). (V. Barbu — 
coresp.).

REȘIȚA 25 (Prin telefon). — Re
zultate : Dinamo București cu C.S.M. 
Reșița 16—9, cu Rapid Oradea 16—0, 
cu Dinamo Satu Mare 15—1. ”
Reșița cu Dinamo Satu Mare 
cu Rapid Oradea 13—3. Dinamo Satu 
Mare cu Rapid Oradea 12—4. Cele 
tnai frumoase meciuri : D. Vlădescu 
(Satu Mare) cu Gh. Szabad (Buc.),

C.S.M.
10—6,

Explicația unui succes!
Iată că, după trei săptămîni de re- 

acomodare cu piscina acoperită de la 
Floreasca, înotătorii din Capitală au 
încercat din nou, la sfîrșitul săptă- 
mînii trecute, emoția... startului, des- 
chizînd astfel, în mod oficial, stagiunea 
de toamnă.

Ce și-a notat în carnetul său după 
ultima probă cronicarul sportiv, pre
zent și el la întreceri ?

Să sistematizăm : a) Participare nu
meroasă, în ciuda celor două absențe 
nemotivate (cluburile Dinamo și Știin
ța Bric.); b) Victoria, pe echipe, pe 
deplin meritată a C.C.A., care a pre
zentat un lot mai omogen ca valoare: 
seniori, juniori și copii; c) Jn pro
gres substanțial al celor mai mici din
tre înotători. Și cîfeva exempfe: Mo
nica Munteami (29,1 — 33,33 m flutu
re), Adriana Davidovici (29,4 — 33,33

m fluture), Sabina Dobreanu (29,5 — 
33,33 m fluture), M. Zager 22,7 — 
33,33 m fluture), Voichița 
(29,U — 33,33 m bras), 
(29,2’ - ' “
Ion Condiescu, 
bras; 
urmare,
Florentinei Rambosec pe 200 m bras : 
3:08,1 — a doua performanță a anu
lui. Dar, această concluzie intenționat 
lăsată la urmă, se cere puțin dezvol
tată, deoarece ridică, după părerea 
noastră, o problemă foarte importantă 
și anume : 
să-rl aducă

Novac 
), Âni Kraus 

33,33 m bras) și jttnîorul 
cu 2:53,8 pe 200 m 

) Stil mult îmbunătățit și, ca 
un nou record personal al

aportul pe care trebuie 
maeștrii sportului în ac

țiunea de creștere a cadrelor tinere, la 
disciplina sportivă care i-a consacrat 

In sportul natației, din păcate, ur. 
singtfr maestru at sportului (Miha. 
Mitrolan) contribuie cu cunoștințele

MASCULI*

3 3 0 9-0 (135 52) 6
----------- ■ (150:101) 6 

................6
4
4
4
4

(147:137) 4

3 3 0 9-1
3 3 0 9-3
2 2 0 6-1
2 2 0 6-3
3 12 6-6
3 12 5-6
3 12 4-6________
3 1 2 3-8 (129:150) 4
3 0 3 2-9 ( 88:153) 3
*.....................  ■■*■ 3

3
1. Disama
2. Șoimii
3. Dinamo
4. C.S.
5. I.C. Arad
6. C.S.M. Baia Mar«
7. Voința Sibiu
8. A. S. Armata Rm. Vilcea

Bucwreșb
Bacă»
Marina Coast an ța 
Suceava

SERIA A
Tg. Mureț

Orașul Dr. F. Gras». 
Oradea

Craiova

sale, cu experiența sa acumulată de-a 
lungul anilor, în mod satisfăcător la 
creșterea elementelor tinere. Una din 
elevele sale este înotătoarea Floren
tina Rambosec (15 ani), performera 
ultimului concurs. Cu numai un an îi» 
urmă, însă, puțini antrenori mai spe
rau într-iin reviriment al acestei ti
nere înotătoare. Era o lipsă de coor
donare în stilul folosit de fosta 
cord mana a micilor brasiste, care
plica scepticismul unor antrenori. Nu
mai că maestrul sportului, Mihai Mi
trofan (specialist în probele de bras) 
era de altă părere. Și a început — în 
timpul Sătl iilzer — să lucreze intens 
împreună cu noua șa elevȚ Ifr clțeva 
luni, stilul Florentinei Rambosec „su
pără" din ce în ce mai, puțin 1/x-hi;(| 
fin al specialistului. Un „cromotnelru".

re-
ex-

Cursa s-a terminat... Florentina Rambosec (mijloc) Iși îngăduie 
cîteva momente de

hiat în vară, o arăta în sensibil 
greș și în proba clasică de 2C 
bras. Duminică, însă, Florentina I 
bosec a întrecut așteptările tu 
mai puțin pc cele ale antrendruti 
timpul de 3:08,1 în care parco 
distanța reflecta, într-adevăr, 
calitativ înregistrat de Florentina 
bosec înfr-un singur an. „Noua pi 
manță realizată de eleva mea 
bucură, ne-a spus maestrul spo 
Mihai Mitrofan. Nu voi spune, 
o noutate afirmînd că „greul" de 
de acum încolo începe. La 15 ar 
numără Florentina Rambosec, t 
de 3:08,1 esle.^itisfăcător, dar - 
putea fi depășit cu încă foarte 
secunde".

GH. N1COLAES'
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Galați, o competiție 
de mare amploare: 
Cupa 7 Noiembrie"

Spectaculozitatea întrecerilor și afirmarea elementelor tinere:
caracteristicile campionatelor republicane

r
ițiativa de acum 10 ani a foru- 
sportive din regiunea Galați de 

-ganiza un concurs de tenis de 
î cu un caracter mai larg, dotat 
Cupa 7 Noiembrie", a fost pri
cii multă însuflețire de toți in

ii acestui sport din țară. An de 
această manifestare sportivă în- 
ită zilei de 7 Noiembrie s-a bucu
rie o participare tot mai nume- 
i, a cunoscut tin succes deose- 
La aceasta au contribuit, de fic- 
dată, și bunele condiții de des- 
are asigurate de organizatori în- 
rilor. Acum, cîrid competiția a a- 
la ediția sa jubiliară, se poate 

3 că jocurile „Cupei 7 Noiem- 
organizate de consiliul regio- 

U.C.F.S. Galați prin comisia res- 
vă de specialitate, au devenit cu 
ărat tradiționale.

confruntarea care începe vineri 
îalați au fost invitați cei mai 

jucători și jucătoare din majo- 
a centrelor din țară, printre care 
smbrii loturilor republicane. Prin- 
echipele masculine și feminine 
ite menționăm pe cele din Bucu- 

(Constructorul, Progresul, Vo- 
C.S.IJ, Petrol Chimic), Cluj 

greșul), Satu Mare (Someșul), 
zentativele regiunilor Stalin, O- 
i, Timișoara, Suceava, Iași, Con. 
a, Craiova, București, Ptoești, 
u, R.A.M., orașele Sibiu, Alba 

Cîmpina, Reșița, Rupea etc. și 
ineînțeles — sportivi șî sportive 
Galați.
a cum 
se vor 
Ins va 

individual 
irenți 
ifnimiin- 
jit vîrs 

o întrecere
:s prin numeroasele sale puncte 
fracție.

Duminică, în a treia etapă a cam
pionatului republican masculin, am a- 

încă o dată prilejul să constatăm 
de echilibrată și de interesantă 

această 
suficient
cu care

s-a mai anunțat, meeiu- 
desfășttra la șapte probe, 
mai avea loc și un con- 

deschis acelor 
care au mai luat parte 

•inci ediții și care au 
3e 30 ani. Intr-un cu- 

iișteptată cu mult

★

:urile din Capitală ale „Cupei 7 
nbrie" organizate duminică di- 
ița de clubul Constructorul au 
t un număr de 17 junioare. L-. 
u, a ieșit învingătoare Doina 
■caru (Constructorul), iar la 

perecliea Martin-Velin.

CR
Flancat de Bărbulescu, Fodor se pregătește să arun- 

la coș. Fază din meciul C.C.A.-Meiaiul M.I.G.

trei etape au rămas 
două echipe : C.C.A. 
rești.

\. C.C.A.
2. Știința București
3. Știința Timișoara
4. Dinamo Oradea
5. Dinamo 

Tg. Mureș
6. Voința Iași
7. Steagul roșu 

Orașul Stalin 
Știința Cluj 
Progresul Buc. 
Rapid București

11. Dinamo Buc.
12. Metalul M.I.G.

vut 
cît 
este 
este 
rile 
Steagul roșu Orașul Stalin — Rapid 
București (55—55), Dinamo Oradea — 
Dinamo Tg. Mureș (60—58), Știința 
Timișoara — Știința Cluj (57—54). 
pentru a ne da seama că actuala edi
ție a campionatului promite încă de 
la primele confruntări o întrecere pa
sionantă. De altfel, valoarea apro
piată a formațiilor reiese și din cla
samentul campionatului, în care dupâ

IN CAMPIONATUL FEMININ, AVALANȘA DE ELEMENTE

Ne amintim că, dupâ primele etape 
ale campionatului republican feminin 
de anul trecut, remarcam cu satis
facție promovarea în primele formații 
a unor elemente noi, tinere, cu reale 
perspective. Anul acesta se pare că 
ridicarea tinerelor baschetbaliste a de
venit un lucru obișnuit în secții!" de

neînvinse numai 
și Știința Bucu-

ii

competiție. Intr-adevăr 
să amintim de scoru- 

s-aii încheiat meciurile

8.
9.

10.

3
3
3
3

3
3
2
2

0
0
0 
o

o 
o
1
1

216:160 
219:168 
189:165 
175:181

G
9
7
7

3
3

2
2

0
0

1
l

222:177
185:208

7
7

3
3
3
3
3
3

1
1
1
0
0
0

1 
0 
0
1 
0 
o

1
2
2
2
3
3

163:177
169:174
161:210
173:176
163:189
164:214

6
5
5
1
3
3

TINERE
asociațiilorbaschet ale cluburilor și 

sportive, fapt care dovedește că aces
tea sînt hotârîte să aplice măsurile 
luate de federația de specialitate pen
tru continua ridicare valorică a bas
chetului feminin. Ne-a surprins deose
bit de plăcut apariția unei pleiade de 
tinere jucătoare în lotul C. S. Tg.

Știința Craiova și Cetatea Bucur, 
campioane de toamnă în categoria B
Cu meciurile desfășurate dpminică, 
hiat sfîr.șit turul campionatului ca-a luat sJirșit turul campionatului ca

tegoriei B. Locurile fruntașe sînt de
ținute de echipele Știința Craiova în 
seria I și Cetatea Bucur în seria a 
Il-a, care '
mantă dc a nu fi suferit nici o în- 
frîngere 
etapei a

Bucur în seria a 
au reușit frumoasa perfor-

pînă acum. Iată rezultatele
IX-a și clasamentele la zi :

SERIA I«
R. Vîlcea — Sănătatea Ro-

Vede 59-33 (32-23), Știin-

Farul 
Marina 
37—36

Voința 
șiorii de 
ța Craiova — C.S.M. Rădăuți 115—31 
(44—12), Petrolul Ploesti — F—I 
Constanța 63—41 (26—13), ” ’
Constanța — C.S.M. Galați 
(18—18), A.S.A. Bacău — Politehnica 
Orașul Stalin 72—61

1. Știința Craiova
2. Sănăt’tea 

Roș. de Vede 
Petrolul Ptoești 
Farul C-ta 
C.S.M. Galati

6. Marina C-ța

3.
4.
5.

9

9
9
9
9
9

(40-391.
09 0 689:400 27

6
5
4
4
4

0 
0
2
1
0

3
4
3
4
5

489:547
504:473
4'19:466
555:562
520:496

21
19
19
18
17

7. C.S.M. Rădăuți
8. Politehnica 

Orașul Stalin
9. A.S.A. Bacău

10. Voința R. Vîlcea
SERIA

9 3 I 5 494:591

0 6 555:566
1 6 513:534
1 6 415:598

16

15
14
14 I

9 3
9 2
9 2 
A II-A

Constructorul Cluj — Voința Satu 
Mare 75—58 (38—32), Mureșul De
va — Cetatea Bucur 52—52 (31—34) 
Rapid Cluj — Strungul Arad 61—60 
(37—37), Voința Oradea — Voința 
Tg. Mureș 55—57 (26—27), Știința
București — Luceafărul Sibiu 19—4I 
(25—15).

1. Cetatea 
Constr. 
Știința__

4. Rapid Cluj 
Mureșul Deva

2.
3.

Bucur
Cluj 
Buc.

fi.
6. Voința 

Tg. Mureș
7. Voința 

Satu Mare
8. Luceafărul Sibiu
9. Voința Oradea

10. Strungul Arad

9
9
9
9
9

7
7
5
5
4

2
1
1
1
2

0 
1
3
3
3

643:570
664:560
552:487
538:533
468:492

25
24
2!)
20
19

9 4 0 5 564:525 17

3
3

9 2
9 1

9
9

6 553:601
6 519:590

0
0
1 6 497:540
0 8 505:005 11

15
15

14

In prima fază a „Cupei de toamnă*'

el mat rapid concurs de ciclocros
duminică dimineața, 

ant concurs de ciclo- 
c’e prima fază a 
“ organizată de 

cu clubul Re- 
și-au dispu

asiș-' 
i intț.

Este vorba 
îi de toamnă 
. în colaborare

în cadrul căreia
îtîietatea peste 1.0 de alergători 
icniînd 9 cluburi și asociații 
ve. „Constat că timpurile reali- 
de seniori și juniori sînt cu 
superioare celor obținute îi 

rsurile desfășurate pină în pre- 
pe acest traseu, ceea ce consti- 
desigur un indiciu că nivelul 
al ciclocrasiștildr noștri a eres- 

imsiderabii" ne-a spus Constan- 
rigorii!, antrenorul cicliștilor de 
:colta București. De altfel, spo
it prezenți pe traseul din 
stadionului „23 August" au a- 

î.i unanimitate calificativul 
.» bine" principalilor animatori 
:sui concurs, care au reușit sa 
■gă — un traseu variat, difi- 
leevat marilor competiții — în- 
ritm rapid, neobișnuit pînă a. 

la noi în țară. Iată cîteva as- 
din timpul întrecerilor.
ultima parte a cursei rezervată 
ilor, în care au luat startul .58 
■rgători, c-au distanțai aprecia- 

Chelaidite (Victoria), Glieor- 
tobrescu (C.C.A.) și N. Chiria- 
(Recolta). Sprintul final a fost 
I de Gh. Dobrescu. întrecerea 
lor ne-a oferit multe momente 
ante. După numai 2 km de la 
:, la ieșirea din parcul „23 
1", plutonul se fragmentează, 
nte se instalează M. Kammer 
»ia Orașul Stalin) secondat de 
iciu (C.C.A.) și I. Dragomir 
ta). Cînd s-a ajuns la „Lacul 
trucțîei", cea mai grea porțiune 
eului, s-au conturat pretenden- 
primul loc: cei trei fugari că- 

i
ui
1.
îi

s

35

•••:

$ ’i S3 ÎS ®

Aspect din cursa rezervată juniorilor
(Foto : I. Mihăică)

C.C.A. cu 28 p. Recolta 55 și Di
namo 80 p.

s-a mai adăugat și dina- 
P. Șoltuz. La coborîre spre 
Kammer cade, apoi lui P. 
sare lanțul de la bicicletă,

I astfel posibilitatea lui C. Bo
ia un avans de aproape 20

de m. In acea-tă ordine a început 
turul al doilea, cicliștii depârundii- 
se printre colinele din jurul lacului. 
Peste cîteva minute re zăresc silue
tele a trei alergători. Ii distingem : 
P. Șoltuz, C. Baciu și M. Kammer 
iar în urma for la o distanță desiul 
de mare vine și alergătorul I. Dra
gomir. Cei trei fugari conduc pe 
rînd pînă la sosire unde M. Kammer 
îl învinge cu mai puțin de o jumă
tate de roată pe C. Baciu urmat ia 
o secundă de P. Șoltuz. Iată rezul
tatele : juniori: 1.
19:26,0 (aproximativ 12 km), 2. 14. 
Chelaidite 19:27,0, 3. ” '
19:35,0, 4. C. Tudose (Vict.) 20:01,0, 
5. C.
mori:
mativ
3. P.
30:02,0, 5. N. Mușa (Olimpia) 30:44,0. 
Prîmile trei locuri în clasamentul- 
getter-M " p’6 echipe (seniori-j-jimiori) 
dubă' fază întîi, au fost ocupate de 

' i r) iii >u i

TR. IOAN1ȚESCU

Gh. Dobrescu

N. Chiriacescu

Căpriță (C.C.A.) 20:04,0. Se- 
1. M. Kammer 29:09,0 (aproxi- 
16 km), 2. C. Baciu 29:09,0, 

Șoltuz 29:10,0, 4. I. Dragomir

Mureș (antrendr prof. At
tila Balas). Alături de Ga
briela Antal și Elisabeta 
Fogarasy, junioare promo
vate încă de anul trecut 
au evoluat cu mult suc
ces Magda Toth, tuditha 
Ady, Gabriela Gagyi, ele
mente bine pregătite fizic 
și cu un bagaj destul de 
bogat de cunoștințe teh
nice. Aceleași aprecieri 
pozitive le avem și în 
legătură cu echipele 
Voința Orașul Stalin, în 
care Maura Popa, Mar
gareta Simon, Helga 
Muller, Agata Schmidt 
s-au dovedit reale talente, 
și Constructorul București, 
unde evoluția jucătoarelor 
Maria Robii și Ahmed 
Ariff a arătat că și aci 
munca de promovare a 
junioarelor este privită cu 
toată seriozitatea.

Această constatare — 
valabila pentru aproape 
toate echipele feminine 
din categoria A — este cît 
de îmbucurătoare și ne dă
că intr-un viitor apropiat lotul repu
blican va avea la dispoziție și mai

(Foto : Boris Gobanu)

se poate multe elemente tinere, capabile să ri- 
speranța dice necontenit valoarea rezultatelor 

echipei noastre reprezemative.
D. S4ANCULES6U
A. VASILIU

DINAMO BUCUREȘTI A CÎȘTIGAT „CUPA DE TOAMNĂ"
CLUJ 25 (prin telefon). — Vremea 

s-a arătat potrivnică ultimului mare 
concurs atletic al sezonului dotat cu 
„Cupa de Toamnă", care s-a desfă
șurat sîmbâtă și duminică pe sta
dionul „Gh. Gheorghiu-Dej" din loca
litate. „Cupa de Toamnă" oferită de 
Federația romînă de atletism a reve
nit aileților de la Dinamo București, 
care au totalizat cel mai bun punc
ta L

Iată și rezultatele tehnice: FETE : 
100 m plat: 1. Ioana Petrescu (Ra
pid Buc.) 12,3, 2. Gabriela Ltiță (Ra
pid Buc.) 12,5, 3. Crista Maksay (Re
colta Buc.) 13,8; înălțime: 1. Eva 
Mayer (Corvinul Hlined.) 1,55 m; 2. 
Rodica Voroneanu (Șc. sp. U.C.F.S. 
Roman) 1.55 m; 3. Aurora Mihăilescu 
(U.T.A.) 1,55 m; 800 m plat: 1. Fto- 
rica Grecescu (Dinamo Buc.) 2:16,1; 
2. Georgeta Dumitrescu (Metalul 
M.I.G.) 2:21,3; 3. Lucia Păuleț (Me
talul Roman) 2:23,0; disc: 1. Lia Ma- 
noliu (Metalul Buc.) 47,39 m, 2. 
Olimpia Cataramă (Șc. sp. U.C.F.S. 
Cimpulung) 45.15 m, 3. Niculina Bar
bu (Știința Buc.) 38.96 m; 
4x100 ni: I Rapid București 51.9. 2. 
Locomotiva Cluj 53,7, 3. Șc. sp.
U.C.F.S. Oradea 53.9; 200 m plat: 1. 
Ioana Petrescu 25,1. 2. Crista Mak
say 25,6, 3. Aurora Weis (Dinamo 
Buc.) 26,1; 400 m plat: 1. Eterica 
Grecescu 58,9, 2. Marilis Cuțtii (Ști
ința Cluj) 59,3, 3. Georgeta Dumitrescu 
60.3; lungime 1. Mari: Pândele (Di
namo Buc.) 5,61 m. 2. Leontina Ne
ta (Știința Cluj) 5,58 m, 3. Sanda 
Groșii (Știința Buc.) 5,54 m; greutate: 
1. Ana Coman (Dinamo Or. Stalin) 
15,12 m, 2. Erica Scherer (Dinamo 
Or. Stalin) 13,91 m, 3. Melania Szi- 
lagi (Voința Buc.) 11,88; suliță: 1. 
Maria Diți (Știința Buc.) 49,53, 2. 
Maria Iordan (Constr. Buc.) 38,84, 3. 
Marieta Barbu (Știința Buc.) 35,60 m.; 
10 m.g.: 1. Aurelia Sîrbti (Metalul

Karin Artz-Ionescu 
Buc.) 12,1, 3. Florentina 

(C.C.A.) 12,3. BĂIEȚI:
plat: 1. Șt. Dobay (Dinamo 
11,1, 2. !. Măgdaș (Știința

11,1, 3. Nitu Stan (Dinamo 
11,2: 1500 in: 1. Șt Mihaly 

3:53,6, 2. A. Bara-

2M.I.G.) 12,0, 
(Progresul 
Stâncii
100 in
(Buc.)
Cluj)
Buc.)
(Dinamo Buc.) 3:53,6, 2. A.
baș (Dinamo Buc.) 3:53,8, 3. V. Popa 
(Dinamo Buc.) 3:55,9; 10.000 m: 4. 
C. Grecescu (Dinamo Buc.) 30-50.0.2.

I.
V.
400 m.g.:
54,6, 2. 1
57,1, 5. \
110 m.g.;

Pricop (Progr. Tmș.) 30:55,4, 3.
Weis (Dinamo Buc.) 30:55,8;

1. C. Tones (Rec. Buc.) 
I. Meszaroș (C.F.R. Tmș.)

3. V. Georgescu (C.C.A.) 57,3; 
; 1. T. Ardeleanu (Stiinta 

Buc.) Î4.8, 2. V. Cincă (Șt. Buc.) 
15,4, 3. M. Ursac (Șt. Cluj) 15,5; 
înălțime: 1. X. Boboc (C.C.A.) 2.00 
m. 2. “
3. V. 
triplu 
14,50 
14,41 
14,16 
namo 
lescu 
Iordan (Șt Buc.) 13„36 m:
1. Al. Bizim (Șt Buc.) 71.41 m, 2. 
Gh. Popescu (Șt. Buc.) 71,25 m, 3- 
D. Zamfir (Dinamo Or. Stalin) 66,33 

ciocan: 1. C. Drăgulescu 58.09. 2.
N. Rășcănescu (C.C.A.) 53.64 m, 3-

Dumitru (Rapid Buc.) 50,79 m; 
4x400 m: 1, Dinamo Buc. I 3:27,3; 
200 m plat: Șt Dobay 22.2, 2. N-ții 
Stan 22,6, 3. Gr. Enache (C.C.A.) 
23,0; 400 m plat: 1. Tr. Sudrigean 
(Dinamo Or. Stslin) 49.9, 2. 
zaros 5L0: 3. Gh. Cenam 
Tniș.) 52.0 : 800 .ni plat 1. Z. 
(Dinamo Buc.) 1:51,1, 2. ȘL 
1:52,5, 3. V. Popa 1:53-6;
l. V. Jurcă (Șt. Buc.) 24.0. 
Georgescu 25,0, 3. C. Tones 
3000 m obstacole : 1.
(Dinamo Buc.) 9:02,4, 2. C. Aioanei 
(C.C.A.) 9:05,4, 3. V. Florea (Dinâmo 
Buc.) 9:06,0; lungime: 1. I. Sorin 
(C.C.A.) 7,16 m, 2. V. Jurcă 7,08, 3- 
M. Băloiu 
prăjină: 1.
m, 2. Gh. 
4,00 m, 3. 
disc: 
48,78.
3. C.
1. H.
2. I.
(n°u 
(Dinamo Buc.) 46:43,6; 4x100: 1. Ști
ința Buc. 43,4. Clasament general pe 
echipe: I. Dinamo București 187,5 p., 
2. Știința București 155,5 p., 3. 
G.C.A. 89 p., 4. Rapid Buc. 41 p., 
5. Știinta Cluj 29 p., 6. Metalul
M.I.G. 27 p.. 7. C.F.R. Timișoara 23 
p., 8 Constructorul Buc. 22 p-, 9.
C.F.R. Cluj 20,5 p.

C. Porumb (Șt Cluj) 2.00 ni, 
Cincă (Șt Buc.) 1,95 m; 
salt 1. AL Stein (Șt. Buc.) 
m, 2. N. Mărășescu (C.C.A.) 
m; 3. S. Ciochină (Șt. Buc.) 

m; greutate: 1. N. Ivanov (Di-
Buc.) 15,45 m, 2. C. Drăgti- 

(Dinamo Buc.) 13,71 m, 3. L 
suliță:

m;

G.

I. Mes- 
(C.F.R. 
Vamos 
Mihaly

200 m.g.: 
' * 2. V.

25,2;
t. bnze’binski

(Dinamo Buc.) 7,04; 
Z. Szabo (Șt. Buc.) 4,10 
Constantin (Dinamo Buc.)

I. Paul (G.G.A.) 3.80 m; 
Manolescu (Dinamo Buc.)1. V.

2. R. Coveianu (G.G.A.) 45,09, 
Drăgulescu 44,16; 10 km marș: 
Răcescu (Dinamo Buc.) 45:55,2,

Popa (Dinamo Buc.) 46:41,0 
record juniori), 3. M. Neagit

PREMIERE IN VALEA JIULUI
La cea de a șasea etapă a „Alpi- 

niadei Carpaților", care s-a desfășu
rat în Retezat, Paring și Cheile Taia, 
federația de specialitate a invitat un 
număr de 27 alpiniști fruntași din 
diferite asociații și cluburi. Aceștia 
au participat la realizarea unor noi 
trasee alpine în Valea Jiului. Mai 
precis, ei au avut ca obiectiv escala
darea în premieră a unor trasee -al
pine situate în imediata apropiere 'a 
localităților Lupeni, Petroșani și Hu
nedoara, unde există secții de ^al
pinism nou înființate.

Ninsoarea și cînipurile de gheață 
io ijl

întîlnite în perete au îngreunat mult 
activitatea alpiniștilor, mai ales a 
celor aflați în Retezat, care au între
prins escalade la mare altitudine.

După patru zile de eforturi, căță
rătorii și-au încheiat activitatea cu 
realizări dintre cele mai frumoase: 
23 escalade în premieră, dintre care 
7 trasee în masivul Retezatului (cinci 
sînt aflate în peretele nordic al Vîr- 
fului Bucura II și la ele vor putea 
ajunge ușor alpiniștii di‘n orașul Hu
nedoara), 8 trasee în Cheile Văii 
Buta (situate în imediata apropiere 
a centrului minier Lupeni) și, în sîîr-

8 escalade în Cheile Taia (care 
fi la îndemîna alpiniștilor din Pe-

șit, 
vor 
troșani).

Se cuvine să evidențiem cu această 
ocazie rodnica activitate a echipelor 
C.C.A. (care au realizat 7 premiere); 
Voința (4 premiere) și Dinamo (4 
premiere). In afară de acestea au 
mai luat parte sportivi de 
motiva Cluj, Locomotiva 
Viscoza Lupeni, Torpedo. 
Hunedoara.

la Loco- 
Petroșani, 

Corvinul
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Ecouri dupâ meciul de la Sofia Astăzi și miin

„N emttițtimiți ele joc și ele rezultat Sosesc oaspeții care participă la cea de a lll-a ediți
9 Reprezentativa Bulgariei a fost de nerecunoscut • 

Sokolov nu a corespuns • Comentariile ziarului
Ieri ne-au parvenit noi amănunte 

asupra meciului de la Sofia, Bulgaria 
— Iugoslavia (1-1) din cadrul „Cupei 
Europei" la fotbal. Iată ce ne-a trans
mis corespondentul nostru:

Iubitorii de fotbal din Bulgaria sînt 
profund nemulțumiți de modul cum a 
evoluat echipa.' In comparație cu me
ciul împotriva Franței, reprezentativa 
a fost de nerecunoscut. întreaga for
mație s-a situat la un nivel 
mediocru. Cu o săptămînă în ur
mă Naidenov, Kolev. Largov șl 
lakimov (în prima repriză) au 
excelat Alaltăieri aceiași jucători au 
prestat un fotbal slab și confuz. Li
nia de mijlocași Largov. Kovacev s-a

IVAN KOLEV

Debutantul 
Naroden sport"

respuns. Cauzele acestui joc nesatis
făcător trebuie căutate în nervozitatea 
excesivă a jucătorilor. Ei au ieșit pe 
teren dominați psihic de acel 2-0 de 
la Belgrad care li se părea foarte 
greu de refăcut

Sub titlul „Nemulțumiți de joc și 
de rezultat" ziarul „NARODEN 
SPORT" de luni scria printre altele: 
.... dar învinuind pe iugoslavi (n.a. 
pentru jocul dur) trebuie să tăcem un 
dublu reproș și jucătorilor noștri care 
au răspuns durităților he șt într-o mă
sură mat redusă. (In minutul 83 Ko
vacev și Sekularat au fost eliminați 
pentru lovire reciprocă). Din cauza 
deselor infracțiuni combinațiile se 
destrămau încă de la început, iar for
țele se epuizau zadarnic.

...Ar fi naiv să căutăm justificări 
pentru jocul slab al echipei bulgare la 
adversari șl la arbitru (n.a. care n-a 
aplicat legea avantajului). Cauzele de 
bază sînt în altă parte. In primul rînd 
ele rezida într-o lipsă de viteză și de 
pregătire. Jucătorii bulgari nu reușeau 
să ajungă la timp la balon, nu reți
neau balonul, sau îl țineau prea mult, 
din care cauză acțiunile lor se des
fășurau foarte lent".

TOMA HRISTOV

a campionatelor internaționale de scrimă ale R.P.Romîn

Pclrnuș șl S. Haakler
(văzuți de Gora)

S. Poenara, I. Zilahi, C.

■ De astăzi. Capitala noastră în
cepe să primească noi oaspeți: scri- 
merii din R.P. Polonă, R.P. Un
gară, R.P. Bulgaria, R.D. Germană 
și Italia, participanți la cea de-a 
IlI-a ediție a campionatelor interna
ționale de scrimă ale R.P. Romîne.

■ La sediul federației de speciali
tate a avut loc aseară o ședință a

TURflEML CAIMIILOR: «eres a mii recuperat
9 Mie de punct li handicap

comisiei tehnice a concursurilor, în 
care au fost luate în discuție, ulti
mele probleme legate de organizarea 
competiției din punct de vedere teh
nic. A mai fost fixat cu acest prilej 
programul oaspeților. In timpul li

ber, scrimerli participanți la „fntt 
naționalele" noastre vor vizita ins 
tuții de cultură ale Capitalei și v 
viziona cîteva spectacole.

■ Apreciind importanța campion 
telor care se desfășoară începînd i 
joi în sala Floreasca, Televiziunea 
operatorii cinematografici vor fi pt 
zenți și ei la întreceri. In felul 
cesta, alte mii de spectatori vor 
vea posibilitatea de a urmări disf 

tele.
■ Seriile eliminatorii la fiecz 

probă se desfășoară pe cîte șs 
planșe. Dimineața au loc seriile, sf< 
turtle de finală și semifinalele, 

după-amiaza finalele.
■ Reprezentanții noștri s-au p 

gătit cu multă atenție pen 
concursuri. In ultimele zile ei au 

tensificat ritmul pregătirilor. Foni 
manifestată la antrenamente ne ' 
dreptățește să sperăm în comport 
meritorii și chiar în victorii ale < 
lorilor noastre.

inclus rareori In atac. Juniorul 
Sokolov, care debuta în prima repre
zentativă a avut sarcina de a juca 
retras și de a-l marca pe Kosticl. In
troducerea sa a fost forțată de acci
dentarea lui Abadjiev care, pe același 
post, a jucat de asemenea retras și 
l-a anihilat pe Kopa. Sokolov, însă, 
jucător „crud", neformat, nu o reușit 
să facă față. Se apreciază ca o gre

șeală a antrenorilor Ormandjiev și AÎilev 
faptul că n-au încredințat postul de 
inter dreapta lui thev, că n-au impri
mat echipei o tactică ofensivă. Pana- 
lotov. deși încet, a fost singurul care 
alături de Kolev au încercat poarta. 
O deziluzie: lakimov, care spre deo
sebire de meciul cu Franța, nu a co-

Triatlonista...
Cen Fen-iun în formă
Recentele întreceri ale atleților chi

nezi s-au soldat cu un nou record 
realizat de excelenta săritoare în 
înălțime Cen Fen-iun, fosta dețină
toare a recordului lumii.

Luînd startul într-o probă de triat- 
lon Cen Fen-iun a totalizat 2666 
puncte, cu 94 p mai mult decît ve
chiul record care-I aparținea. Tînăra 
sportivă a alergat 100 m în 12,9 
sec., a aruncat greutatea la 11,47 m 
și a trecut la înălțime 1,74 m — a 
treia performanță mondială din actua
lul sezon.

După runda a 26-a, Keres a redus 
la un punct diferența care-1 separă 
de liderul clasamentului, Mihail Tal 
cîștigînd partida la Benko în timp 
ce Tal remizase cu Petrosian. Astfel, 
lupta pentru primul loc continuă să 
rămînă deschisă și nu este exclus 
să vedem la sfîrșit doi concurenți 
Ia egalitate de puncte, pe primul 
loc.

Gligorici a cîștigat la Smîslov, iar

Fischer a întrerupt în avantaj par
tida cu Olafsson.

Aseară S-a disputat penultima rundă 
in care toate partidele au tost între
rupte. Tal deține avantaj la Fischer, 
iar Keres are poziție cîștigată la Gli
gorici. înaintea ultimei runde clasa
mentul este următorul: Tal 18>/2 p 
(1). 2. Keres 17>/2 p (1), 3—4. Smîs
lov, Petrosian 14 p (1), 5. Gligorici 
l2>/2 p (1), 6. Fischer 10% p (2), 7. 
Olatsson 9 p (2), 8. Benko 7 p (1).

PE SCURT
• REPREZENTATIVA de fotbal a 

R.P.D. Coreene a obținut o excelentă 
performanță, dispunînd de echipa R.P. 
Chineze cu 1—0.

• DUMINICA s-a disputat un meci 
din optimile de finală ale „C.G.E.": 
Sparta Rotterdam—I.F.K. Gotteborg 
3—1.

• INTR-UN MECI internațional 
de rugbi, la Varșovia, reprezentativa 
R. P. Polone a întrecut pe cea a 
R. F. Germane cu 9—8

• LA TOKIO a avut loc o reuniune 
de haltere cu prilejul căreia „cocoșul" 
Yosninobti Mikayi a realizat la 
„smuls" o performanță de 107,5 kg, 
performanță care întrece cu 2,5 kg 
recordul mondial oficial al Iui V 
Stogov.

• MECIUL DE TENIS de cîmp 
dintre echipele Austriei și Poloniei

desfășurat la Viena s-a încheiat 
rezultatul de 4—1 în favoarea ec 
pei poloneze.

• ATLEȚI din Italia, Iugoslav 
R. F. Germană, Turcia și Grecia 
luat parte la un concurs desfășu 
pe stadionul olimpic din «na. V 
mea rea a influențat reziliatele. I 
cîteva performanțe: 100 m — GL 
none (It) 10,9 sec, 400 m — Si 
(G) 49,8. 5000 m — Hiotis ( 
15:23,0. Lungime — Bravi (It) 7, 
Greutate — Monti (It) 16,14. Ir 
time — Sahîner (T) 1,93.

• IN FINALA campionatelor 
tenis ale provinciei Queensland (A 
tralia), Ray Emerson a învins s 
prinzător pe Neale Fraser cu 6- 
6—1

• LA SOFIA s-a desfășurat 
tîlnirea internațională de gimnast 
între selecționatele Bulgariei și R 
Germane. Oaspeții au învins 
151,42—149,84.

Seye—speranța france zilor la J. 0. de ia Rom

O imagine de la marele turneu al candidatelor. Cel mai in vîrstă concurent.
Paul Keres (43 ani) în timpul partidei cu mezinul turneului

Bobby Fischer (16 ani)

Pe tabelele marilor concursuri atle- 
tjce internaționale din actualul se
ton, în dreptul învingătorilor probe
lor de sprint, a figurat cu insistență 
numele alergătorului francez de cu
loare ABDOULAY SEYE.

10,2 sec. pe 100 m; 20,8 sec. pe 
200 m — iată performanțe care l-au 
adus pe Seye în fruntea sprintului 
european. In plus el este singurul 
învingător al actualului recordman 
european pe 400 m, vestgermanul 
Karl Kaufmann.

Abdoulay Seye este negru, origi
nar din Dakar. Are 25 ani. Sportul 
l-a început cu cinci ani în urmă, nu 
ca atlet ci._ (ați ghicit) ca fotba-

—..€■ baloawl rotund in jurul hiiiiiiz ;—
U.R.S.S. Franța

Fotbaliștii din Rostov învingători
la Moscova

Campionatul unional se apropie de sfîrșit. 
Deocamdată Dinamo Moscova continuă să conducă 
autoritar și după meciul nul (0—0) realizat 
la Kiev in compania dinamoviștilor din loca
litate Remarcabil este rezultatul noii promo
vate S.K.V.O. Rostov pe Don, oara a întrecut 
pentru a doua oară în acest campionat pe 
T.S.K.M.O., de data aceasta la Moscova : 1—0. 
Fotbaliștii diu Rostov păstrează bune șanse de 
a termina pe locul II Ia prima lor evoluție in 
categoria A Derbiul moscovit Spartak-Torpedo 
a luat sfîrșit cu un rezultat nedecis : 1—1 
Dinamo Tbilisi a întrecut categoric pe Zenit 
<5—1) iar Moldova pe Aripile Sovietelor (2—0)

Reims a cîștigat greu la Lyon
Un șut de Ia 25 ra al lui Just Fontaine a 

adus în min. 23 lui Reims (în deplasare) o 
victorie la limită cu 1—0 asupra lui Lyon. 
Mult mai ușor a cîștigat Nîmes, al cărui atac, 
bine condus de Akesbi, a marcat trei goluri 
noii promovate Stade Francais . 3—1. Limoge“ 
pierde contactul cu cele două fruntașe, dună un 
0—0 (și acela norocos...) obținut Ia Monaco 
Nice revine : 4—1 la Strasbourg. Racing co
boară : 0—2 cu Rennes. Celelalte rezultate :
Sedan—Le Havre 0—3, Angers-Toulon 3—2, Soc- 
h&ax-Toulouse 0—2, Bordeaux-Valenciennej 3—7, 
Lens—St. Etienne 0—0.

louse 14 p., 9—10. Monaco și Le Havre 13 p., 
11—13. St. Etienne, Angers și Lyon 12 p., 14, 
Rennes 11 p., 15. Strasbourg 10 p., 16—17. Sedan 
și Valenciennes 9 p., 18—19. Bordeaux și So- 
chaux 8 p., 20 Toulon 5 p.

1. Nîmes 13 10 1 2 35:13 21
2, Reims 12 9 3 0 37:16 21
3. Limoges 13 6 6 1 18:10 18
4. Nice 13 7 2 4 29:24 16
5. Lens 13 6 4 3 21:20 16
6—7. Stade Francais și Racing 15 p., 8. Ton-

R. D. Germană

Wismut a trecut în frunte
On singur got. cu care Wismut a întrecut pe 

Aktivist (1—0), a" fost suficient pentru ca

Liderul Juventus a avut din nou o duminică 
bună Ii timp co cîștiga cu 2—0 la Lazio, cel 
mai apropiat urmăritor al său. Bologna, era 
oprit de Spăl • 0—0. Echipele milaneze au ob
ținut victorii prețioase, cu scoruri identice : 
Milan-Vdinese 3—1, Internazionale-Bari 3—1. Iată

echipa din Karl Mart Stadt să treacă în fruntea 
clasamentului. Aceasta deoarece Vorwărts Berlin 
n-a putut depăși pe Rotation Leipzig : 0—0. 
Dynamo Berlin a obținut 3cornl etapei : 4—0
cu Fortschritt. Alte două rezultate : Motor
Zwickau-Lokomotive Leipzig 1—0, Lck. Stendal- 
Turbine Erfurt 0—0.

1. Wismut
2. Vorwărts
3. Dynamo B.

21 14 4 3 34:19 32
21 12 7 2 42:16 31
21 11 5 5 39:20 27

Italia

Juventus conținu...

Anglia

list In atletism debutează acum 
ani, cu performanțe care nu pro 
ieau o ascensiune atîț, vert 
noasă. Anul trecut, tale. A său 
început să-și spună cuvîntul.
200 m Seye realizează 21,3 sec. I 
cifra aceasta îi oferă în clasamet 
mondial al sprinterilor doar locul.. 
In actualul sezon, sprintul contir 
tal a fost dominat de Seye care, 
cent a adăugat numeroaselor : 
victorii încă una în cadrul Jocur 
Mediteraneene.

De pe acum, specialiștii îl co 
deră printre favoriții J. O. de 
Roma din 1960. Seye însă nu 
decis în ce probă va lua star 

_ El optează mai ales pentru 200 
1400 m. Foarte probabil însă că S 

' va fi convins de federația franc 
să alerge și suta de metri. In a. 
caz, negrul american Ray Norton 
avea un rival în plus. Și unul ext 

' de puternic...

11 P

1. Dinamo M. 18 11 4 3 37:18 26
2. Lokomotiv 19 10 4 5 37 23 24
3. Dinamo Tb 20 10 3 7 42:31 23
4. S.K.V.O. 18 9 4 5 32:25 22
5. Torpedo 20 9 3 8 23:23 2'
6 Spartak 20 p., 1 Zenit 20 P- , 8. Dinamo
«ie» 19 p.. 9. T.S.K.M.O. 17 Ik, 10 Moldova
16 p., 11. Aripele Sovietelor 13 P.. 12. Sahtioi

celelalte rezultate ale etapei : Alessandria-Samp- 
doria 2—2, Genoa-Lanerossi 0—2, Padova-Roma 
1—O, Fiorentina-Atalanta 4—1, Palermo-Napoli 
0—0.

1. Juventus 6 5 1 0 22:4 11
2. Bologna 6330 93 9
3. Inter. 6 3 3 0 13:6 9
4. Milan 6411 12:7 9
5. Fiorentina 6 4 0 2 12:8 8
6. Spa! 6 3 2 1 9:6 8

Wolverhampton învinsă de... . 
Tom Finney

Reintrat în linia de atac a lui Preston North 
End, „veteranul" Tom Finney a fost principalul 
autor al victoriei cu 4—3 obținută în fața 
campioanei Wolverhampton Wanderers. Firește, 
Tottenham n-a pierdut ocazia de a rămîne sin
gură în frunte, învingînd cu 2—1 pe Notting
ham. Alte rezultate ale etapei de sîmbătă : 
Birmingham-Fulham 2—4, Burnley-Manchester
City 4—3, Chelsea-Everton 1—O, Leeds-Blackburn 
0—3, Leicester-Avsenal 2—2, Manchester Uni- 
ted-Shef field 3—1, Newcastle-Bolton 0—2, West 
Bromwich-Luton 4—O. West Ham-Blackpool 1—0.
1. Tottenham 14 7 6 1 34:16 20
2. West Ham 14 8 3 3 27:18 19
3. Wolverhampton 14 8 2 4 43:29 18

Austria
Rapid ?i Vienna în frunte

Cea de a 9-a etapă a adus surprinzătoarea 
Infringers a Austriei Vienna la Simmering : 1—0. 
Celelalte două echipe care impărteau in ajun 
tocurile fruntașe au obținut victorii concludente -. 
Vienna-Qrazer d—0, Rapjd-Wacker 3—1 Neașteptat 
de greu a cîștigat Wiener Sport Klub la Donna- 
«ritz : 1—0. In rest : Linzer-ăustria Salzburg
3—3, W.A.C.-Admira 3—1, Wiener Neustadt-Krem- 
zer 4—3.
1. Rapid 9 7 1 1 29:11 15
2. Vienna 9 7 1 1 31:14 15
3. W.S.K. 9 6 2 1 28:14 14


