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Angajamentul rugbsștilor de Ia cazangerie
„Pe porțile uzinei noastre ies zil

nic utilaje și instalații. Unele iau dru
mul fabricilor și șantierelor țării, al
tele străbat mii de kilometri, mări și 
oceane, pentru a ajunge la cei pentru 
care au fost lucrate: în R.P. Chineză, 
India, R.D. Vietnam, R.P.D. Coreeană 
sau Afganistan".

gii, alcătuită numai din rugbiști. Lu
crul acesta nici nu este de mirare pen
tru că la „Mao Țze-dun“ rugbiul este 
sportul care a cucerit cei mai mulți 
adepți în ultimii ani. Există acum a- 
proape 90 de rugbiști încadrați în e- 
cbipele Metalul M.I.G. I din 
ria A, Metalul M.I.G. II din

catego- 
catego-

avîrul în mijloculO parte din rugbiștii de la „Mao 
tov. .V. Ivănescu, directorul adjunct al

Cuvintele acestea le auzi de la ori
ce muncitor al uzinelor „Mao Țze-dun“ 
din Capitală. Cu chipul unora dintre 
ei te familiarizezi de Ia panourile de 
onoare clin calea 13 Septembrie sau 
din parcul uzinei. „Apoi, îi găsești la 

i turnătorie, la tratamentul termic sau 
la cazangerie.

Știam câ la „Mao Țze-dtin“ vom 
găsi printre muncitori și foarte mulți 
sportivi. N-a trebuit să umblăm prea 

și i-am aflat: la cazangerie ne-am 
rmilnit cu multe figuri pe care le cu
noșteam de pe terenul de sport. Pe 
tînărul acesta oacheș șl vînjos, îl ad
mirasem cu cîteva zile înainte într-o 
spectaculoasă șarjă pe un teren de 
rugbi 1 Pe cel de lîngă el l-am văzut 
tot la rugbi I Pe celalalt la fel !...

Și așa am aflat că nimerisem în 
mijlocul unei brigăzi de tineri cazan-

formația de 
și de pitici.

Țze-dun",
uzinei.

ria B, în 
de juniori 
fesionala de ucenici a 
adevărată pepinieră de

tineret, în 
In școala 
uzinei exista o 
rugbiști.

cele 
pro-

— In cinstea marii sărbători a oa
menilor muncii din lumea întreagă, 
ziua de 7 Noiembrie, brigada noastră 
și-a luat angajamentul să >epare un 
cazan peste norma de producție, 
ne-a spus cazangiul Frederich Kocli, 
fundașul echipei de rugbi Metalul 
M.I.G. II. Angajamentul e pe cale de 
îndeplinire. La lucrările efectuate pînă 
acum am realizat economii în valoare 
de 1.600 lei.

Lîngă el lucrau alți rugbiști. Toma 
Daniel și Gheorghe Chivu munceau cu 
tragere de inimă pentru îndeplinirea 
aceluiași angajament: „Apropierea 
celei de a 42-a aniversări a Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie ne 
însuflețește și mai mult în munca 
noastră, iar angajamentul ce ni l-am 
luat noi, rugbiștii de la cazangerie, 
trebuie neapărat să-l ducem la bun 
sfîrșit. Vrem să ne menținem titlul 
de brigadă fruntașă". La fel ca el 
ne-au vorbit și ceilalți rugbiști, Va- 
sile Dragomir, Gheorghe Ionescu, II ie 
Constantinescu, Ion Stoica, Ion Stăn- 
culescu și Tudor Bucureșteanu. Le-am 
strîns mîna cu putere. Ne-am bucurat 
întîlnind atîția sportivi la 
dun“. Ei se află 
atîta măiestrie au 
uzinei lor dragi 
binemeritată faimă

„Mao Țzc- 
printre cei care cu 
făcut ca produsele 
să dobîndcsscă o 
peste mări și țări.

MIRCEA TUDORAN

Cit de frumoasă este patria noastră! Splendida așezare a cabanei 
Caraiman, luminată din plin de razele soarelui, te îmbie să pornești la 
drum, să ie bucuri din toată inima de neasemuit de frumoasele așezări 
ale patriei,

Mii de tineri participa la crosul 
„Să întîmpinăm 7 Noiembrie6

In aceste zile, în toată țara se des
fășoară numeroase întreceri sportive 
închinate, celei de a 42-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie. Printre aceste întreceri, un 
loc de seamă îl ocupă crosul de 
mase „Să întîmpinăm 
devenit tradițional în 
retului patriei noastre.

Ca și pînă acum, și 
startul întrecerilor de cros s-au adu
nat mii și mii de tineri din țara 
noastră. In Capitală, în marile orașe, 
în noile centre industriale și în 
cele mai îndepărtate sate ale patriei

7 Noiembrie", 
rîndurile tine-

în acest an la

Astăzi începe cea de a treia ediție a campionatelor
internaționale de scrimă ale

• PRIMII SOSIȚI — REPREZENTANȚI! R. P. BULGARIA SI A! R. D.
GERMANE • PĂREREA KRISTINE! GHEORGHIEVA... • SOSIREA CELOR 
LALTE LOTURI • PROGRAMUL ÎNTRECERILOR

sportivii se întrec cu dîrzenie pentru 
întîietate. Alături de tineri se alinia
ză la start și cei vîrstnici, se în
trec muncitori, țărani, elevi, studenți, 
toți animați de dorința de a învinge.

Ne-au sosit vești din toată țara : 
de la Cluj și Slatina, Iași și Hune
doara, Săsar și Constanța. Peste

M preajma întrecerilor 
ftire gimnastele 
roniîie și iMe

Iubitorii de gimnastică din Capi
tală așteaptă cu nerăbdare ziua de 
duminică 1 noiembrie, cînd vor putea 
asista Ia întîlnirea dintre echipele fe
minine ale R. P. Romîne si Italiei. 
Această confruntare constituie revan
șa întrecerii de anul trecut de la Tri- 
esf, în care echipa noastră a obținut 
victoria cu 372,788—369,141 puncte.

întîlnirea se va desfășura duminică 
dup i-amiază, în sala Dinamo. Din 
echipa Italiei fac parte Miranda și 
Rosella Cicognani, Gabriella Santa- 
relli etc., gimnaste valoroase pe care 
le-am mai văzut evoluînd la Bucu
rești cu ocazia „Cupei Europei" și a 
altor concursuri internaționale. Echi
pa noastră va corttiira fără Elena Teo- 
dorescu, care este bolnavă, și va tre
bui să depimă toate eforturile pentru 
a cuceri victoria.

Sportivele italiene sînt așteptate să 
sosească în Capitală în cursul zilei 
de astăzi. După concurs vor mai ră- 
mîne o săptămînă în București pentru 
a participa la antrenamente comune 
cil sporlive'c noastre. La întîlnirea 
de duminică va fi prezentă în cali
tate de arbitru și d-na Berthe Villan- 
cher, președintele comisiei tehnice fe
minine din cadrul Federației Interna
ționale de Gimnastică.

b De marți dimineață, cei mai buni 
scrimeri ai R. P. Bulgaria șînt oas
peții țării' noastre. Cu conștiinciozita
tea care îi caracterizează, sportivii din 
țara vecină și prietenă și-au manifes
tat dorința de a începe cit mai curînd 
antrenamentele de acomodare-.. Așa se 
face că, în chiar după-amiaza zilei 
de marți, primii sosiți la actuala edi
ție a „internaționalelor" au putut fi 
urmăriți la „lucru" în sala de la 
stadionul Tineretului. Sub conducerea 
antrenorului Nikola Sfeșnikov, lotul 
bulgar format din Stavref, Spiridonof, 
Saef, Ghenof, Ghencef, Diakovski, 
Kristina Gheorghieva și Ludmila Stav-

reva a lucrat destul de ... tare, ma- 
nifestînd o excelentă pregătire fizică, 
precum și o remarcabilă viteză de 
reacție. Din lotul amintit se detașează 
ca valoare Diakovski, socotit la ora 
aceasta cel mai bun floretist 
sabrerul Spiridonof. I-etele 
două la fel de talentate — 
trenat mai întîi între ele și 
băieții. Scrimerii bulgari 
un nou antrenament în cursul dimi
neții de ieri- Au fost prezenți, în 
același timp, și componență primului 
lot al scrimerilor care reprezintă R-, 
D. Germană — este vorba de Hanke,

bulgar și
— amîn- 
s-au an- 
apoi cu... 
au făcut

Engerhardt și Janike — sosiți în Ca
pitală marți după-amiază.

■ Numele floretistei bulgare Kris
tina Gheorghieva este cunoscut iubito
rilor scrimei de la noi încă din anul 
1956, cînd a participat la un concurs 
direct între scrimerii romîni și bul
gari. Ea este una dintre cele mai 
redutabile floretiste din R. P. Bulga
ria, fiind de trei ori campioană re
publicană. Intr-una din pauzele antre
namentelor i-am cerut părerea în le
gătură cu concursul care începe astă
zi : „Prezența la acest concurs a unor 
scrimeri valoroși din țări cu o puter-

Tinerele sportive din
Lenin din Capitală in

(Foto

raionul V. I. 
plină cursă I
II. Nandy)

au participat 
Pentru mulți

(Continuare in pag. a 2-a)

tot mii de concurenți 
la întrecerile crosului, 
dintre ei a fost prima întrecere spor
tivă, unii au îndrăgit sportul cu 
această ocazie. Și din rîndul miilor 
de concurenți se vor ridica sute de 
sportivi talentați, cadre de nădejde 
ale mișcării noastre sportive.

Echipă de handbal 
Dinamo București 
în R. D. Germană 
și R. P. Polonă

!rt primele zile ale lunii noiembrie, 
echipa masculină de handbal în 7 Di
namo București va părăsi țara, in- 
dreptindu-se spre Berlin. In capitala 
R. D. Germane handbaliștii bucureș- 
teni vor lua parte la ciieoa antrena
mente comune cu formația Dynamo 
Berlin. Apoi, ei vor disputa un joc la 
Magdeburg . (12 noiembrie) și vor fi 
prezenți la an mare turneu de handbal 
în 7 care va avea loc la l-eipzig în 
zilele de 14 șl 15 noiembrie.

După terminarea turneului, echipa 
Dinamo București se va deplasa di
rect in R.P. Polonă pentru a susține 
ta 22 noiembrie meciul din cadrul pri- 

Echipa feminină de gimnastică a Italiei, adversara noastră de anulXmutui tur al „Cupei campionilor cft- 
trecut de la Triest. ±ropenin cu formația Spartak Kalo-

(Foto: Omnia-Itșlta) .

Duminică, Jocuri 
de hochei pe ghea(ă 
în Capitală

Competițiile de pe patinoarul artifi
cial din parcul „23 August" vor con
tinua la sfîrșitul acestei săptămîni cu 
organizarea unor noi jocuri după ur
mătorul program: duminică ora 17: 
Constructorul (juniori) — Știința 
București ; ora 19 : Selecționata orașului 
București — Selecționata divizionară. 
Vom avea astfel prilejul de a asista 
la evoluția în cadrul unui joc oficial 
a primei echipe de juniori din Capita
lă, iar în cadrul celui de al doilea 
meci la o întîlnire dintre două formații 
alcătuite din cei mai buni jucători. 
In pauzele meciurilor vor avea loc fru
moase demonstrații de patinaj artistic*

BILETELE PENTRU MECIUL
R.P. R0M1NĂ—R-P. BULGARIA

I.E B.S aduce la canoștință că distribuirea Ge
telor * da bilete repartizate asociațiilor și cti
torilor sportive pentru meciul ch fotbal R. ?• 
Romină—R. P. Bnlqaria de la 8 noiembrie a. c., 
începe în ziua de 29 octombrie. Asociațiile ;i clu
burile sportiva s-s vor adresa pentru cotele repar
tizate la consiliile raionale U.C.F.S. de care 

aparțin.



CICLISM

In legătură cu un anunț..,
I.E.B.S. a considerat sezonul încheiat 
și a și golit bazinul.

Dacă am fi prevăzut lucrul acesta 
la timp, desigur că am fi făcut o 
mică modificare in cuprinsul anunțului 
nostru de sîmbătă trecută, în sensul 
că nu ne-am mai fi referit la starea 
timpului, ci am fi arătat clar povestea

Firește că, toți cei ce urmăresc des
fășurarea campionatului republican de 
polo — și nu sînt puțini I — au des
chis sîmbătă dimineața ziarul nostru, 
curioși să afle ultimele noutăți in le
gătură cu meciurile de a doua zi. 
Bucureștenii voiau, in special, să știe 
unde are loc meciul Dinamo București— 
Știința Cluj: la Ștrandul Tineretului 
sau la bazinul acoperit de la Floreasca. 
Tini, id seama de „joaca” acestui oc- 
tontbrie — ci nd o zi caldă și însorită 
ca de vară, cînd una ...mofluză și rece 
ca de sfîrșit de noiembrie — lucrul a- 
cesia nu era ușor de precizat. De-altfel, 
chiar in ziarul nostru, la rugămintea 
organizatorilor (clubul Dinamo), au 
fost prezentate două alternative: în 
caz că timpul va fi frumos, întîlnirea 
va avea loc in aer liber, la Ștrandul 
Tineretului. De nu, publicul și jucătorii 
de polo aveau să se iniilnească la ba
zinul acouerit.

Sub forma aceasta, știrea avea un... 
cusur: dacă vremea era... îndoielnică? 
Nici prea cald, dar 
Nici înnorat, dar nici 
să fii ferit de orice... 
zică dimineața însă,
•isipit: ziua debuta primăvăratec, ou 
soare cald și un cer curai ca lacrima... 
Amatorii de polo s-au bucurat. E ade
vărat că distanța pină la Ștrandul Ti
neretului e mai lungă decit pină la pis
cina acoperită de la Floreasca. dar era 
‘■ompensat de pitorescul drumului, de 
lecorul șoselii, nespus de frumos a- 
■um in vesmintul ei de toamnă, cu 
runze arămii căzute la fiecare pas...

Si oamenii au pornit spre Ștrandul 
'ineretului. Acolo aveau să afle insă 
ă meciul va avea loc la... bazinul a- 
operii de la Floreasca! Suie-te iar in 
ramvai, dă-te jos, urcă-te apoi in ai
ul și caută să ajungi cit mai repede 
n Floreasca. Unii, calculînd că nu mai 
>ot ajunge la timp, s-au lăsat pă- 
'ubași. Ceilalți au mers la... noroc!

Ce se intjmplase ? 
it că asociațiile și 
ucureștene — nu le 
ăci lista ar fi prea
ucuraseră de apa special încălzită la 
'ice oră din ii de la Ștrandul Tine- 
dului nu găsiseră... timp pentru a-și 
deplini o elementară datorie: aceea 
• a plăti chiria cuvenită. Drept care,

nici prea rece ? 
ații de senin, ca 
surpriză? Dumi- 
orice dubiu s-a

Nimic altceva de- 
cluburile sportive 
mai dăm numele, 
lungă — deși se
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Cîteva aprecieri la începutul sezonului de cicîocros
In cursa rezervată celor mai tineri 

alergători, participant la prima etapă 
a „Cupei de toamnă", s-au întrecut 
pe traseul din jurul stadionului „2,3 
August" un număr neobișnuit de mare 
de concurenți. Unii dintre ei ne erau 
cunoscuți, iar alții se aflau la primul 
lor concurs public.

Cum s-au comportat cei 58 juniori 
pe acest parcurs greu, care cuprindea 
12 km de teren variat, cu multe 
obstacole naturale și o porțiune de 
circa 30 la sută de mers cu bicicleta 
la spinare ? Răspunsul ni. l-a dat 
antrenorul Iulian Gociman, _ care i-a 
urmărit îndeaproape. „Iu primul rînd 
mă bucură nespus de mult numărul 
mare de tineri care s-au prezentat în 
această importantă competiție a anu
lui. Acesta este un lucru extrem de 
bun pentru viitorul ciclismului nostru) 
deoarece ciclocrosul le pregătește or
ganismul pentru eforturi susținute. 
Cît privește întrecerea propriu-zisă. 
afirm cu multă încredere că avem o 
pleiadă de autentice speranțe. Trebuie 
numai să le îndrumăm pașii cu 
grijă".

La aprecierile antrenorului de la 
C.C.A. mai adăugăm faptul că clubu
rile sportive Dinamo, Voința, C.C.A., 
Victoria, Școala sportivă de tineret 
și Constructorul merită laude _ pentru 
felul cum i-au pregătit pe juniori.

Nu aceleași cuvinte de laudă le

putem adresa unor cluburi în ceea 
ce privește mobilizarea sportivilor lor 
la startul cursei rezervate seniorilor. 
Cercetînd lista participanților am con
statat cu surprindere că au luat star
tul doar 25 de cicliști. Numai atîți 
cicliști fruntași avem noi în Capi
tală ? Unde sînt tinerele elemente 
care au urcat — cu prilejul Turului 
R.P.R. și altor competiții organizate 
în acest an — treptele consacrării ? 
(Nu este vorba de cicliștii selecționați 
în lotul republican care au program 
specia! de pregătire). Oare conduce
rea tehnică a secțiilor de la Progre
sul, C.P.B., Constructorul sau chiar 
Voința, nu știu că ciclocrosul consti
tuie un minunat prilej de menținere 
a pregătirii fizice, că întrecerile 
teren accidentat dezvoltă anumite

lități privind rezistența, orientarea și 
îndemînarea în rulaj? Și cînd te gîn- 
dești că participarea la un concurs 
de cicîocros nu supune Ja eforturi 
prea mari pe ----------- i! '
depășește mai 
nute), fiind un 
trenament în
campionat republican. Sperăm că la 
faza a doua a „Cupei de toamnă" 
vom înregistra un număr mai mare 
de participant în cursa seniorilor.

Și încă o deficiență care nu tre
buie să se mai repete la viitoarele 
întreceri: duminică, unii dintre arbi
tri s-au prezentat 
care cauză concursul

anunțată.

concurenți (cursa nu 
mult de 30—40 mi- 
mijloc eficace de an- 
vederea apropiatu'ui

mai tîrziu, din 
n-a început la

1OANIȚESCU

JACK BERARIU 
G. NICOLAESCU

TRA1AN

cu chiria : in caz de achitare : la Ștran
dul Tineretului, in caz de... neplată, la 
bazinul Floreasca /

Tot e bine că măcar aici cluburile 
ți asociațiile sportive erau cu chiria 
la zi!

Un turneu la cinci categorii 
de greutate

Ultimele confruntări internaționale 
ale pugiliștilor rotnîni ne-au pus în 
fața unei situații pe care, cel puțin 
pentru moment, o considerăm destul 
de greu de rezolvat. Anume, că la u- 
nele categorii de greutate, echipele, 
noastre reprezentative s-au văzut „des
coperite", cu toate eforturile depuse de 
antrenori pentru... „umplerea" golului 
provocat de lipsa din formații a unor 
boxeri cunoscuți, care, ani de zile au 
fost titulari în echipele reprezentative. 
Semnalăm că, după părerea noastră, 
la cinci din cele zece categorii de greu
tate sîntem, momentan, deficitari. Au 
dovedit-o cel mai bine recentele întîi- 
niri cu echipele R.P. Ungare și Italiei.

Unde sînt deci punctele nevralgice? 
Prima categorie de greutate care 

ne-a dat serioase bătăi de cap este cea 
a „cocoșilor". In lipsa lui Mîndreanu, 
Giieorghiu și Toma, s-au încercat di
verse formule fiind folosiți tineri ca 
Andrei Olteanu și Ion Turcu, formule 
care încă n«i au dat roadele așteptate. 
Aceeași situație și la categoria ușoară 
unde absența lui C. Dumitrescu se face 
resimțită. Gherasim, Pazmani sau Gh. 
Dumitru, boxeri care reclamă dreptul 
de titulari în această categorie nu jus
tifică deocamdată încrederea ce s-a pus 
în ei. La categoria semimijlocie, Mi
hai Stoian pare că, momentan, nu are 
contracandidat. Mai cu seamă în ulti
mele sale meciuri Stoian s-a dovedit 
a fi foarte aproape de adevărata sa va
loare. încercarea antrenorilor de a fo
losi la această categorie și alți boxeri 
mai tineri (ca Marin Ion de pildă) 
este lipsită însă de temei. Deci, la 
categoria semimijlocie nu avem în 
prezent decît un singur reprezentant 
pe care se poate conta. La fel stau 
lucrurile și la categoria mijlocie ușoa
ră, unde Șerbii Neacșu la cei 30 de 
ani ai săi, nu are încă un ...pretendent 
serios la categoria în care activează, 
încercarea de a-1 înlocui cu Cojan, s-a 
dovedit a fi deocamdată nereușită. In 
sfîrșit, se resimte vizibil lipsa lui Du
mitru Gheorghiu la categoria mijlocie 
mare. Tinerii săi înlocuitori, Mihai Ni- 
colati și Ion Monea deși talentați, im 
prezintă deocamdată garanția unor 
comportări superioare.

Carii aceasta ar fi situația la cate
goriile de greutate sus amintite. Există

oare vreo posibilitate de a remedia 
impasul în care se află boxul nostru 
în această privință? Credem că dai 
Socotim că ar fi util ca printre măsu
rile pe care le va lua federația de box, 
să fie inclusă și organizarea unui tur
neu de box Ia care să participe pugiliști 
de categoriile cocoș, ușoara, semimij- 
locie, mijlocie mică și mijlocie mare —- 
invitați din toată țara. Credem că un 
astfel de turneu, organizat la București, 
ar constitui un stimulent pentru boxerii 
dornici de afirmare din întreaga țară 
și, cine știe, poate că vom avea satis
facția să semnalăm apariția unor pu
giliști de valoare, care să „astupe" 
golurile ce se observă la categoriile 
sus amintite.

R. CALARAȘANU

Reuniune organizată 
de asociația C« P. B*

Astă seară, începînd de la ora 19, se 
va desfășura în sala cinematografului 
de la „Casa Scînteii" o reuniune de 
box organizată de asociația sportivă 
C.P.B. Programul reuniunii cuprinde 
12 meciuri echilibrate între boxeri din 
diferite asociații sportive ale Capita
lei.

Gale la Cimpina 
dotate eu 

„Cupa 7 Noiembrie”
Consiliul regional U.C.F.S.-Ploești 

va organiza vineri și sîmbătă la Cîm- 
pina, reuniuni de box dotate cu „Cupa 
7 Noiembrie", la care vor participa 
pugiliști din Ploești, Buzău și Cîmpina. 
Vor urca în ring boxeri cunoscuți ca 
Stroe Trifan, Victor Vlădescu, Iulian 
Crîmpiță, Petre Zăinescu, Ion Pădu
rarii, Gheorghe Răileanu, Mircea Albu 
și Uie Păunoiu.

In acest moment dinamovistul P. Soit uz se afla pe locul 7. Pedalind 
foarte bine pe porțiunile de teren accidentai el a reușit apoi să-și întreacă 
pe riad adversarii și la un moment dat să se instaleze în fruntea fugarilor. 
O intrare greșită pe Stadionul ,,23 August" l-a făcut insă să piardă șefia, 
alaslndu-se la numai o secundă de ctștigătoru! primei etape, M. Kammer 
(Olimpia Or. Stalin). Fază din cursa rezervată seniorilor..

(Foto 1. Mihăică)

Astăzi începe cea de a treia ediție a campionatelor 
internaționale de scrimă ale R. P. R.

Astăzi începe cea de a treia ediție a campionatelor
internaționale

(Urmare din pag. 1)

de scrimă ale R. P. R

nică
Ungară, R. p. Polonă, Italia, 
Romînă) mă face să întrevăd dispute 
deosebit de echilibrate, cu învingători 
care nu pot fi anticipați. Doar la flo
retă fete, convingerea mea este că fa
vorita nr. 1 rămîne Olga Orban- Nu 
văd cine ar putea s-o învingă... In ce 
mă privește, aș vrea să obțin o per
formanță mai bună decit cea din 1956, 
de la Leipzig", (n.n. la concursul in
ternațional ținut în acest oraș, Kris
tina
6).

tradiție in acest sport

Gheorghieva s-a

Ieri după-amiază 
oaspeți. Mai întîi

(R. 
R.

P.
P.

clasat pe locul

au sosit și cei- 
italienii (D’As-lalți

sunta, Carletto, Vasselli, Boschetto, Al
banese. Maestri, Breda și Ferrari) și 
apoi cel de al doilea grup de scrimeri 
din R. D. Germană (Kristine Radthe.

Apropo de tunsoare

Karine Lothse, Pechmann, Nelcke și 
Hornkohl).

Din lotul maghiar fac parte floretis- 
tele Zsuzsana Morvay și Szekely Ti- 
borne, spadasinii Laszlo Lendvai și 
Jozsef Marossi, floretistul Andreas Fel-' 
kai și sabrerii Peter 
Pezsa. 
format 
nowefa 
Kunze, 
blowski 
sește cunoscutul spadasin Gonsior, 
n-a putut face deplasarea fiind în 
me ne.

o Astăzi, în prima zi a întrecerilor 
vor putea fi urmăriți concurență în
scriși în proba de floretă. In cursul di
mineții vor avea loc eliminatoriile, sfer
turile și semifinalele. După-amiază la 
ora 17,30 va avea loc iestivitatea de 
deschidere 
de oră mai 
planșe pe 
Mîine intră 
ba de spadă.

Bakoni și Tîbor 
In sfîrșit, lotul polonez este 
din Wanda Kaczmarczyk, Ge- 
Migas, Egon Franke, Ryczard 
Wiestaw Glos, Wojciech 
și Ryczard Zub. Din lot

Za- 
lip- 

care 
cxa-

a întrecerilor. O jumătate 
tîrziu, arbitrii vor chema pe 
finaliștii probei de floretă, 
în luptă specialiștii în pro-

I H UG Bl
Turneul final al campionatului

Antrenorul: — Echipa de fete n-a venit la antrenament?
r~. Ba dai Noi Slnțemf... (Desen de Grad)

republican
ntre 1 și 22 noiembrie se va deș
ira turneul final al campionatului 
iblican de juniori, după următorul 
jram :

noiembrie ■: Timișoara : campioa- 
orașului Timișoara — Știința 

; Tecuci: Zimbrul Tecuci — La- 
orul Roman.
noiembrie: Timișoara sau Cluj: 

pa învingătoare din întîlnirea de 
Timișoara — București III; Te- 
sau Roman: echipa învingătoare

de juniori
de Ia Tecuci — București II; Ora
șul Stalin : Olimpia Orașul Stalin — 
București I; Ploești : Petrolul Ploești 
— București IV.

15 noiembrie : învingătorul de la 
Timișoara sau Cluj — învingătorul 
de la Ploești; învingătorul de Ia Te
cuci sau Roman — învingătorul de 
la Orașul Stalin.

Finala va avea loc la București, la 
22 noiembrie.

Tenismanii fruntași
întrecere
toamnă cheamă 
pe fruntașii te- 
In organizarea

din nou în
Zilele frumoase de 

din nou în întrecere 
nisului bucureștean. 
clubului Știința București începe as
tăzi o interesantă competiție în care 
vom revedea pe cei mai rnuiți dintre 
participanții la recenta „Cupă de toam
nă". Jocurile se desfășoară pe terenu
rile Știința și Centrul de antrenament 
nr. 2, din Calea Plevnci. După 
două tururi eliminatorii, cei calificați 
se vor întrece în trei grupe finale 
de cîte 4: jucători, la simplu mascu
lin. La simplu feminin primele locuri 
vor fi stabilite de două grupe finale.

„Cupa Știința" se desfășoară în ca
drul .corn etițiilor snortivs închinate 
zilei de 7 Noiembrie



F

i nIeri,
i s-au disputat pe stadionul 
trei meciuri de selecție la

Giu- 
care 

Participat două selecționate de re- 
i, selecționatele celor trei serii ale 
;oriei B și selecționata orașului 
irești. Iată rezultatele înregistrate: 

ORAȘ. BUCUREȘTI — SEL. 
IONALA II 2—0 (l—O). Au mar- 

Mehedințeanu și Donciu. Oraș 
iresti: Ghenov-Teiciu, Vulpe, Penu 
ifirescu)-GHEORGHINA, Miloș 
:u)-CUCONEA, Sandu (Rădoi), 
îdințeanu (Ene), MATASE (DON- 
), Marinescu. Se/, regională II: 
J (Albu)-MOTRESCU, GIURGIU- 
NU (MURESAN), Dobrescu- 
KACS (Kereki), ADAM-Cucu (Fe- 
, Mihalache, Sima, Indru, Mihă- 
1. SEL. B ii — SEL. REG1O- 
A I 1—0 (0—0). A marcat:
i. Sei. B II: Andrei (Enăchescu)- 
an (Răcelescu), TURCANU, Lu- 
flRSOVA, C. Dumitru-MANO- 
HE, Pană (Igna), Bontaș (BA- 
), jONEA, GUINEA. Sel. regio- 
I: Udrea (Niculescu)-Pall, DAN 

bcly), BUZEA-SZAKACS, Golgo- 
)OtlOR, Corneanu (Dobrescu), 
IES, ARNAUTU, Sporea (Cră- 
■a). SEL. B III — SEL. B 1 

(2—0). Autorii golurilor : Ioniță 
11 m), Roșea, Tomeș și Pușca- 

rcspectiv Călin. Sel. B III: SZ1- 
Y1 (VLAD)-NAGY (Balaș), 1O- 
\, NICULESCU-Koch (Tătaru), 
JIER-Kraus (Matei), TOMES, 
i, Roșea (Pușcariu), HAULER II

i u I e ș f i
(Kraus). Sel. BI: Lang (Sidac)- 
Botorogea (Blîndu), MIRCEA (Terzi), 
Păun-Nițescu, SOLIU-Bîscă, Călin 
(COJOCARU), Cojocaru (Pasan), 
GEORGESCU, Voicu (Fodor).

In categoria B

Știința București —
C. S. M. Rădăuți

7-1 (2-0)

Marți după-anuază s-a disputai in Capitală jocul de categoria B 
(restanță) dintre Știința București și C.S.M. Rădăuți. Bucureștenii aa 
ciștigat ușor, cu 7—1 (2—0), prin panelele marcate de Baiint (2), Du
mitrescu (2), Dr idea II, lonescu și Gibea, respectiv Risciuc. In fotogra
fie, un aspect din timpul jocului: un atacant de la Știința încearcă să 
țișnească spre poartă, printre apărătorii adverși.

(Foto H. Nandy)

CULESE OE IP’IE llil HKH M IIRII
10 OAMENI Șl UN FIGURANT

nitul 21 al meciului Rapid-Di- 
Căiiiiioiu s-a accidentat și a tre- 

simplu figurant pe extrema
o, 
ca 
ptă, apoi pe cea stingă. Cazul lui 
ă însă două probleme :
ima: folosirea unui jucător care 
jsimte încă de pe urma unui acci- 
. Introducerea în formație a unui 
lor incomplet vindecat este, în pri- 
rînd, nepermisă din punct de ve- 
medical și, în al dcilea rînd, re- 

intă un risc pentru echipă, jucăto- 
respectiv putmd fi mai ușor.decît 
ire expus unei ieșiri din joc pen- 
iccidentare. Așa cum de altfel s-au 
:cut lucrurile cu Călinoiu.
doua problemă : într-un astfel de 
este mai bine ca jucătorul să ră- 
i în joc (de obicei pe extremă) sau 
Părăsească terenul? In prima ipo- 
se argumentează „pro" cu faiptul 

mul dintre apărătorii adverși tre
să stea, mai mult sau mai puțin, 

ipropierea celui accidentat, pentru 
• eventualitate. Partizanii celei de 
>ua „teze" vin cu argumentul că 

pe teren poate dăuna mai 
.ătorului accidentat, iar pe de 

parte spun că poate deruta pe co- 
lieri. Aceștia, în „focul" jocului, 
ndti-1 pe teren, îi pot trimite mingi 
are jucătorul accidentat, fatal, Te 

ie. Așa s-a întîmplat duminică cu 
Vasi'e care, în cîteva faze, vă- 
un „tricou" al echipei sale în a- 

ierc, a trimis mingea lui Călinoiu, 
acesta — ncpiitîrid fugi — a pier- 
pasa.
un este mai bine? După părerea 
:tră un jucător accidentat poate ră- 
: pe teren în continuare dacă prin 
sta nu-și agravează accidentul — 
1 această privință medicul este cel 
decide — și dacă poate face față 

de cît cerințelor jocului. In caz 
rar, el trebuie să iasă din joc.

anume, primirea deosebit de frumoasă 
de care s-a bucurat Dinamo Bacău la 
Lupeni. „In puține orașe unde am ju
cat —? ne-a spus G. Teașcă — am fost 
primiți atît de bine. Din momentul 
sosirii la Lupeni și pînă la plecare, am 
fost înconjurați cu toată grija și prie
tenia de reprezentanții asociației gaz
dă. Țin, de asemenea, să subliniez și 
sportivitatea publicului, ca și jocul 
bărbătesc, dar foarte corect, al echi
pei Minerul."

Iată o notă bună pentru Minerul Lu
peni. Și ne-am bucura dacă, pe viitor, 
vom avea de înregistrat cît mai multe 
asemenea declarații, privit: are și 
alte orașe...

PROMOVAREA UNUI TINAP 
TALENTAT

In formația Farului Constanța, 
centrul liniei de atac, un nume nou: 
Nunu. Nou pentru categoria A, pentru

la

în

• ••
de faptul că arbitrul de linie 1. Do- 
brin (Petroșani) a indicat aruncare de 
la tușă în favoarea echipei adverse, ju
cătorul arădean a aruncat, cu un gest 
nervos mingea spre arbitrul de mar
gine, ceea ce i-a atras un avertisment 
din partea lui I. Chirițescu, arbitrul 
de centru. Jocul a continuat și pînă la 
urmă nu s-a mai întîmplat nimic deo
sebit. Grăbiți să prindă trenul, arbitrii 
s-au îndreptat spre gară, imediat după 
terminarea meciului. Tocmai se urca
seră în tren, cînd și-au făcut apariția 
la gară (venind cu o motocicletă) an
trenorul G. Braun și jucătorul Pîrcă
lab. ffiei doi s-au scuzat că — din cau
za grabei cu care au plecat spre gară 
arbitrii — nu i-au putut întîlni la sta
dion, și le-au cerut scuze, în special 
arbitrului Dobrin, pentru ieșirea nespor
tivă a lui Pîrcălab...

Iată un gest care nu necesită prea 
multe comentarii și care vorbește din 
plin despre felul cum se face educația 
sportivă a jucătorilor de la U.T.A.

D3N,AMOV?ȘT!I DSN BACAU 
DOUA ORi MULȚUMFȚI-

mi dimineața, antrenorul Constan- 
Teașcă ne-a vizitat la redacție. Mul- 
ii de rezultat (Dinamo Bacău a 
gat două puncte prețioase în de- 
are), antrenorul băcăoan a ținut în 

special să ne relateze unele lu- 
i care i-au impresionat în mod 
■ebit pe jucătorii dinamoviști. Și

că, de fapt, Nunu se făcuse remarcat 
încă de acum doi-trei ani. El este un 
jucător descoperit cu ocazia taberelor 
de vară pentru juniori. A făcut pa»te 
din echipa Progresul CPCS (azi, Com
binatul Poligrafic) și a jucat în echipa 
reprezentativă de juniori care a partici
pai Ia turneul U.E.F.A. din 1957 (Spa
nia) precum și la jocuri internaționale 
amicale. Debutul său în echipa Farul 
a fost promițător ; Nunu (de altfel 
constănțean de origine) a marcat două 
goluri și s-a impus și prin felul cum 
a condus linia de atac. Antrenîndu-se 
cu seriozitate, muncind cu perseveren
ță, Nunu își poate cîștiga definitiv 
cui în echipă. Deplina sa afirmare 
pinde numai de el și de felul cum 
ști să-l ajute tovarășii de echipă, 
trenorii, conducere*.

lo- 
de- 
vor 
an-

UN GEST PLIN DE SEMNIFICAȚIE
La Arad. In minutul 80 al meciului 

UTA-Știința Cluj, jucătorul Pîrcălab 
comite un. gest nesportiv : nemulțumit

i care sini pronosticurile pe care compo- 
echipei <le fotbal, a Casei Ventrale a Ar
ie dau în Programul Loto-Pronosporl pentru 

rsu] Pronosport nr. 44 din 1 noiembrie.
Cehoslovacă—Italia (Cupa Dr. Gero) 1

ocol (a Cărei—CSA Sibiu (cat. B) 
A.M.E.F.A.—Cats Metan Mediaș 
Industria Sirmei Cîmpia Turzii—
Mare
iana Cimpina—Flacăra Moroni 
C.S.M. Reșița—Metalul Tlrgovițtt 
Carpați Sinaia—Știiiita Timisr*ra

C.S. Craiova-Metalul Oțelul Roșa 
Dinamo Pitești—Metalul M.I.G. 
iulmcntul Birlad—Victoria Buzăn 
Dinamo Galați—Unirea lași*

Victoria Suceava—Gloria Bistrița

exactc

exacte
C.S.M.

exacte

MUIE CONCTRSULUI mONOSPORT

Etapa din 25 octombrie 1959.
urma frierii și omologării variantelor depuse 

oneursui Pronosport nț, 43 au teul stabilite 
toarele prunii | „

NR. 43

Premiul I : 8 variante cu 12 rexullaU 
revenind fiecărei variante cite >1.660 lei.

Premiul II : 194 variante eu 11 muiiate 
revenind fiecărei, variante cîtc 577 lei.

Premiul 111 : 1733 variante cu 10 revoltate 
revenind fiecărei variante cîtc 96 lei.

Fond dc premii : 373.145 Ici.

PREMIILE TRAGERII SPECIALE PRONOEXPRES 
Mii 25 OCTOMBRIE

In urma trierii și omologării variantelor depuse 
la tragerea specială Pronoexpres din 25 octombrie 
au fost stabilite următoarele premii :

Pentru premiile în bani :
Categoria a IJI-a : 9 variante a 13.749 lei fiecare. 
Categoria a IV-a : 41 variante a 3.018 lei fiecare. 
Categoria a V-a : 436 variante a 452 lei fiecare.

Obstrucția continuă să lie ignorată !
Nu se poate spune că în ultima vreme arbitrii n-au fost în... formă.

Am avut prilejul chiar duminică — după cum am mai subliniat — să 
înregistrăm cu satisfacție cîteva arbitraje bune și unele chiar foarte bune. 
Faptul nu poate decît să bucure, pentru că este lucru știut, arbitrajul bun 
contribuie în mare măsură la normala desfășurare a jocului și la calitatea 
spectacolului sportiv.

Totuși, pe... ici pe colo se mai produc și greșeli de arbitraj, asupra 
cărora revenim și insistăm în dorința de a atrage atenția arbitrilor asupra 
lor și de a-i îndemna spre arbitraje și mai bune.

Obstrucția, infraejiuns ignorată

Una din principalele greșeli comise 
de majoritatea arbitrilor noștri o con
stituie ignorarea obstrucției în joc. 
Rareori am văzut arbitri care șă pe
nalizeze, mai ales în suprafața de 
pedeapsă obstrucțiile comise în spe
cial ae fundași care nu știu cum 
să-și stingherească adversarii în ac
țiunile lor spre poartă sau cum să 
protejeze portarul ieșit să prindă 
mingea.

Duminică, la București, A. Radu
lescu (C.C.A. — Progresul) și la Arad 
I. Chirițescu (U.T.A. — Știința) au fă
cut, se pare, o excepție de la... re
gula generală. I. Chirițescu a sancțio- 

obstrucții comise

răm că de acum înainte arbitrii își 
vor... călca pe inimă, și vor sancționa 
această frecventă infracțiune de ioc.

nat de trei ori
în careu sau în apropierea careului, 
acordînd lovituri 1”
tre

In
de joc la o acțiu
ne ------

care una 
soldat cu gol. 

primele minute

i libere indirecte, din- 
s-a

Lipsă de atenție sau de siguranță .

Două greșeli de arbitraj comise în 
cursul meciului Rapid — Jiul ne-au 
dus la concluzia că sînt arbitri care 
dau dovadă de lipsă de atenție sau 
de siguranță, ceea ce este foarte im
portant în conducerea unui joc și 
poate avea consecințe.
. Iată despre ce este vorba. La sco
rul de 3—1 pentru Rapid s-a produs 
un atac al Jiului. Era în rr’n. 75. 
Un înaintaș din echipa din Petroșani 
a tras, iar Dodeanu a respins balo
nul, dar spre... Florea. Acesta a pre
luat direct și a 
monTent arbitrul

marcat. In primul 
Man Aurel — Baia 

Aiare a acordat gol. 
Era în imediata a- 
propiere a fazei și, 
deci, era în măsu
ră să aprecieze sin
gur regulari im tea

acțiunii. Dar, poate nesigur, arbitrul 
s-a consultat după aceea cit colegul 
de la tușă și... a anulat golul. Aceas
ta contrar prevederilor regulamentului 
care precizează că atunci cînd min
gea vine de la un adversar nu este 
poziție de ofsaid. Florea marcase un 
gol valabil; el a primit mingea de
viată de Dodeanu.

Dar arbitrul Man a mai dovedit 
neatenție sau nesiguranță și în altă 
fază. Gram, portarul Jiului a plon
jat la un moment dat la o minge 
după care fugea Ene II. Acesta, fiind 
în plină viteză, a sărit peste Gram, 
care — fără să fi fost atins măcar 
de Ene II, dar poate lovit în plon
jon — a rămas la pămînt văitîndu-se. 
Arbitrul ‘ ‘ “ -> -
jocul s-a oprit pînă cînd Gram s-a 
ridicat. Reluarea jocului s-a tăcut 
printr-o „minge de arbitru". Dar cum 
credeți că a executat Man „mingea 
de arbitru"? A lăsat balonul să cadă 
la pămînt numai între jucători de la 
Jiul!.... Ceea ce este cu totul nere
gulamentar.

Cum astfel de greșeli pot avea une
ori influență directă asupra desfășu
rării jocului și chiar asupra rezulta
tului, se impune mai multă concen
trare și mai multă mișcare, tin pla
sament cît mai bun din partea ar
bitrilor.

în careu a lui 
Nedelcu II, un a- 
părător arădean a 
treacă și i-a tăiat 
lui; împiedicîridu-1 astfel să joace ba
lonul. Lovitura liberă indirectă n-a 
fost însă fructificată. De menționat 
că jucătorii arădeni n-au protestat 
contra acestei decizii și nici la aceea 
din miri. 86 cînd Sziics a comis 
aceeași infracțiune tot asupra. lui Ne
delcu II. Dovadă că fotbaliștii de la 
U.T.A. cunosc și regulile și sancțiu
nile. In schimb, la o lovitură liberă 
acordată în apropierea careului clu
jean în favoarea tcxtiliștilor (în min. 
26 la o obstrucție făcută de Kro- 
mely asupra lui Țîrlea) și care a 
dus la marcarea golului lui r’*‘" 
chowski, oaspeții au protestat, 
ce înseamnă că antrenorul A. 
trebuie să-și îndrepte atenția 
această direcție.

Arbitrii însă pot contribui și mai 
eficace în privința aceasta. Sancțio- 
nînd obstrucțiile în mod consecvent 
cu lovituri libere indirecte, din care 
se pot crea ocazii de gol, ei atrag 
atenția jucătorilor asupra unei astfel 
de infracțiuni și-i obligă să joace 
corect Altfel, ignorînd obstrucția, ar. 
bitrii nu fac decît să încurajeze jocul 
neregulamentar și destructiv. Să spe-

lăsat mingea să 
drumul clujeanu-

Pets- 
Ceea 
Șepci 
și în

fără să fi fost atins măcar

nu a fluierat nimic, dar

HTIETISM

însemnări despre .«lupii
• Acest octombrie capricios a jucat 

o festă și , .Cupei de toamnă" la atle
tism. „A fost cald, senin, frumos țoală 
săptămîna aceasta — ne spunea Ion 
Moina. Clujenii iubitori de atletism se 
bucurau că acest concurs, pe care l-au 
așteptat un an întreg, va avea condiții 
bune de desfășurare. Și cînd colo, în 
ajunul concursului, vremea s-a schim
bat brusc. Păcat..."

Intr-adevăr, vîntul, burnița, frigul, 
au făcut ca sîmbătă să pară mai de
grabă o zi de iarnă. întrecerile s-au 
ținut, firește, dar rezultaiele au avut 
de suferit' A doua zi, deși tot rece, 
vremea a fost mai bună. Iar spre 
șitul concursului a apărut, culmea 
niei, și soarele...

e Singurul record al Cuipei_ a 
obținut la 10 km marș de către

sfîr- 
iro-

fost 
life 

Popa, cu 46:41,0. Performanța atletu
lui dinamovist, nou record de juniori, 
este excelentă și îl situează pe Iii» 
Popa pe locul 2 în lista celor mal 
buni mărșăluitori ai noștri în 1959

a Vl-a : 1229 variante a 167 lei lie-

a Vil-a : 7.857 variante a 26 lei Jie-

a 11-a : 
a IlI-a : 
a lV-a : 
a

de toiiniiiă4*
• Clujenii țineau mult s-o vadă 

concurînd pe lolanda Balaș, amintin- 
du-și că pe stadionul lor ea a corectat 
de multe ori recordul țării iar o dată 
a stabilit și un record mondial. Ioli a 
fost la Cluj dar, răcită, n-a putut con
cura. In schimb, a încurajat cu multă 
căldură pe săritoarele de înălțime.

• Unul din obiectivele „Cupei de
toamnă" a fost obținerea de performan
țe care să ducă la îmbunătățirea me
diilor primelor 5 sau 10 rezultate la 
fiecare probă. Vremea nefavorabilă a 
răpit însă din șansele multor atleți care 
își propuseseră să amelioreze la Cluj 
cel mai bun rezultat al sezonului. Așa 
că, pînă la urină, în această categorie 
intră doar “ 7 * "
Popescu a obținut 71,25 m la arunca
rea suliței — record personal, lipsin- 
du-i foarte puțin să-și înscrie în pal
mares o victorie asupra lui Bizim. La 
10.000 m, probă desfășurată în prima 
zi, loan Pricop (30:55,4), Grigore Co
jocarii (31:38,0), Dinu Cristea (31:44,2) 
au marcat cele mai bune timpuri ale 
sezonului. O remarcă în plus pentru 
PVicop, care a alergat toată cursa cot 
la cot cu Grecescu, coniirmînd iorma 
bună din_ acest an și întărind speran
țele în comportarea sa viitoare la ma
raton. La înălțime, Victor Cincă a să
rit 1,95 m, corectîndu-și cu 1 cm re
cordul personal. El a avut o încercare 
foarte bună și la 2,00 m. Proba a- 
ceasta a fost cea mai frumoasă din 
prima zi. Din nou egali —■ 2,00 in — 
Boboc și Porumb au încercat și la 
2,04 m„ unde primul a avut încercări 
ceva mai bune. La disc, Manolescit a 
înregistrat 48,79 m. E cel mai bun 
rezultat din țară în acest an, dar con- 
statînd acest lucru, ne reamintin cît 
de slab stăm la această probă, unde 
fără 53—54 m treci azi neobservat în 
arena internațională. Au obținut, de 
asemenea, cele mai bune rezultate ale 
lor din acest sezon ; Christa Maksai—

25,6 sec., Aurora Weiss — 26,1 sec. ș» 
Stan Nițu — 22,6 sec. — la 200 m 
și Leontina Neța — 5,58 m fa lun
gime. La această din urmă probă, în 
întrecerea masculină, s-au afirmat dor 
tineri atleți: Manole Băloiti 7,04 m 
și Dinu Drăgan 6,99 m.

• Rezultatele „olimpicilor", niulțtB 
mitoare numai în a doua zi de con
curs: Ana Coman 15,12 m la greutate,

cîțiva atleți. Astfel, Oh.

Petrescu 25,1 sec. la 2<J0 >n;Ioana
Florica Grecescu 58,9 sec. la 400 m, 
H. Răcescu 45:55,2 la 10 km marș, 
Zoltan Vamoș 1:51,1 sec. la 800 m. In 
prima zi ele au fost influențate de 
timpul nefavorabil: Florica Grecescu 
2:16,1 la 800 in, Lia Manoliu 47,39 m 
la disc, Al. Bizim 71,45 m la suliță.

• O notă foarte bună pentru orga
nizare, asigurată de comisia de atle
tism a orașului Cluj. Am observat ct» 
plăcere printre arbitri numeroși atleți 
clujeni, pînă mai ieri angtenați in acJ 
tivitatea competițională. Ne gîndim că, 
după penibila demonstrație de arbitraj 
oferită la finalele campionatelor de ju
niori, n-ar fi de loc rău ca și comisia 
orașului București șă-și reîmprospăteze 
efectivul de arbitri', de preferință din 
rîndurile celor care an făcut atletism^

ION MARINESCU j
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Concursul Pronoexpres nr. 43 se lncbide In seara 
'silei de simbătA 31 octombrie. Concursul Pronoes- 
pres nr. 44 a cărui tragere va avea tee la 4 no
iembrie se va închide marți 
eu acest concurs ultima si 
nolor la Pronoexpres va îi 
marțea.
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LUPTE
Un start bun în campionatul pe echipe

Am subliniat într-una din cronicile 
(noastre, neașteptata comportare a pe
nultimei clasate, C.S.M. Galați. Reve
nim pe Scurt asupra „surprizei" gălă- 
țenc. Calculul bîrtiei arăta că pentru 
a evita zona „periculoasă", gălățenii 
trebuiau să realizeze 8 puncte, perfor
manță greu de atins în aceeași serie 
cu Corisfructorul Cluj, Voința Lugoj și 
C.C.A. București. Și totuși, gălățenii 
au reușit sâ obțină ...7 puncte apropiin- 
du-se astfel la numai 2 puncte de Vo
ința Lugoj, antepenultima din clasa
ment. Etapa a doua va clarifica desi
gur multe în zona „codașelor".

In fruntea clasamentului general si
tuația a rămas neschimbată, pe locul 
1 fiind Dinamo București (54 p), ur
mată de Steagul roșu Orașul Stalin 
(52 p), și CC.A. București (50 p). In 
restul clasamentului s-au produs mici 
schimbări: C.S.M. Baia Mare a reușit 
să „sară" de pe locul 10 pe locul 8, 
întrecînd astfel echipa Metalul M.I.G. 
București (locul 9) și Rapid Oradea 
(locul 10).

Comportarea sportivilor a fost, în ge
neral,. mulțumitoare atît din punct de 
vedere tehnic, cît și tactic. Trebuie să 
remarcăm excelenta pregătire a dina- 
moviștilor bucureștenl, care au obținut 
17 victorii Ja tuș, 4 la puncte și un 
meci nul. Urmărind comportarea ele
mentelor componente ale lotului repu
blican trebuie să ne declarăm, cu mici 
excepții, mulțumiți. Astfel, Valeriu Bu- 
larca a obținut trei victorii la tuș (mi
nutele 2—i—2), N. Baciu la fel (3—2

—2), C. Ofițerescit două tușuri (4—3) 
și o victorie la puncte în dauna Iui 
Ion Bobei (A.S.A. Marina Constanța), 
O comportare bună a avut și Ion Ță-t 
ra.nu care a obținut trei tușuri (1—4—• 
2), ca și Gheorghe Popovici (2—2—1). 
Mai slab s-au comportat Gheorghe Du-1 
mitru și Gheorghe Szabad (ambii de 
la Dinamo București). Ultimul, com
ponent aii lotului țării -la categoria de 
52 kg, a fost descalificat în minutul 6 
din cauza pasivității, o veche lacună 
a sa. Ce părere are Gheorghe Szabad? 
Dar antrenorul său, Francisc Cocoș ? 
Măsurile se impun de urgență!

Am remarcat în cronica noastră de 
marți buna comportare a tinerilor Ion 
Cefan (Rapid Oradea) șt Marin Bolo- 
can (C.S.M. Reșița). Ultimul n-a putut 
fi întrecut decît la mică diferență de 
Glieorghe Dumitru. Prin performanțele 
sale din ultima vreme, Marin Bolocan 
se impune tehnicienilor pentru selec
ționarea sa în lotul republican.

Arbitrajele au fost în general sa
tisfăcătoare. In unele privințe face 
excepție cel de la Orașul Stailin. Tre
buie să criticăm însă atitudinea unor 
arbitri ca Nicolae Popovici (București), 
Ludovic Kovacs (Hunedoara) și Vasile 
Borșan (Cluj) care nu s-au prezentat 
în localitățile unde au fost programați.

Propunem ca Federația romînă de 
lupte să ia măsuri urgente evitîndu-se 
astfel pe viitor situații ca cele de la 
Orașul Stalin — de pildă — unde a 
fost chemat un... localnic să arbitreze!

OTTO BENKO

Cupa campionilor europeni pentru 
echipele masculine devine o competiție 
cu o popularitate din ce în ce mai 
mare, fapt dovedit în primul rînd de 
numărul mereu crescînd al formațiilor 
participante. Anul acesta, de pildă, se 
vor întrece campioanele a 21 de țări: 
U.R.S.S., R.D. Germană, R.F. Germa
nă, Austria, Belgia, R.P. Bulgaria, 
Spania, Finlanda, Franța, Grecia, Is
rael, Italia, Luxemburg, Maroc, R.P. 
Polonă, Portugalia, R.P. Romînă, El-

Mîine la Galati

Cupa 7 Noiembrie"11
întrecerile celei de a X-a ediții a 

„Cupei 7 Noiembrie" încep mîine la 
Galați. La competiție participă fruntași 
ai tenisului de masă de la noi, con
cursul constituind totodată și un bun 
prilej de verificare pentru membrii lo
turilor republicane, în vedereji unor în
tîlniri internaționale. După cum se știe, 
țara noastră va fi reprezentată la cam
pionatele internaționale ale Iugoslaviei 
(Zagreb, 6-7-8 noiembrie), și ale Un
gariei (Budapesta, 13-14-15 noiembrie).

u
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Duelul Margareta Teodorescu Rodica Reicher continuă!
Lupta pentru titlul de cea mai bună 

șahistă a țării continuă... Nici după 
runda de aseară (ultima) pasionantul 
duci dintre Margareta Teodorescu și 
Rodica Reicher nu și-a găsit rezol
varea. Este foarte probabil că va fi 
nevoie de un meci între aceste două 
jucătoare pentru a fi desemnată cam
pioană.

Dar pentru moment să ne întoarcem 
la situația din ajunul ultimei zile de 
întreceri. După jucarea partidelor în
trerupte, Margareta Teodorescu a fost 
egalată în fruntea clasamentului de 
Rodica Reicher, ambele totalizînd 11 
puncte. Mult mai ușor decît s-ar fi 
părut la prima vedere, F - ■ ■ 
a găsit căile de cîștig In 
dei cii Maria Desmireanu. Pionul libe: 
al negrului 'a avansat pe coloana „< , 
aducînd Rodiicâi Reicher victoria și un 
punct extrem de prețios.

Ultima riinda trebuia sâ decidă. 
Teoretic, cele două jucătoare mai puteau 
fi ajunse doar de Sanda pm-—- - ' — 
10 puncte) în caz că aceasta cîștiga 
ultima partidă, iar arnbele fruntașe ar 
fi fost învinse... Ceea ce — firește —- 
era prea puțin probabil. . ;

După cucn pronosticasera la prece-,. 
denia cronică, a ieșit din cursă Elisa-< ' 
beta Polihroniade. Ea s-a salvat în fi
nalul partidei cu Eleonora Gogîlea (’/2),, 
dar n-a mai putut evita înfrîngerea în ’

Bineînțeles, aseară atenția spectato
rilor a fost atrasă de cele trei partide 
decisive : Antonie—Reicher, Teodo- 
rescu—Perevoznic și Filipescu—Siga- 
las. Acestea s-au prelungit cu mult 
după ce jocul încetase la celelalte 
mese (Ududec—Gogîlea %—’A» Soos— 
Rădăcină 1—0, Nicolau—Popa 1—0). 
Prima a terminat Rodica Reicher, care 
a înscris o victorie facilă — 12 
puncte I Acum, Margareta Teodorescu 
trebuia să lupte pentru egalare, în 
timp ce Sanda Filipescu ieșise din 
cursă. Amîndouă aceste partide s-au

întrerupt după o luptă dîrză. Marga
reta Teodorescu are un pion în plus 
și bune șanse de cîștig, astfel că azi 
după amiază este de așteptat să avem 
o nouă egalitate în fruntea clasamen
tului 1

Pînă atunci: Reicher 12, Teodorescu 
11 (1), Nicolau 10'/2, Filipescu 10
(1), Polihroniade 9*/2 (1), Ududec
8*/2, Friedman, Perevoznic 8 (1),
Rădăcină, Soos 8, Gogîlea, Farcaș 
7l[2, Sigalas 7 (1), Desmireanu 6, 
Antonie 5’/2, Mayer 4, Popa 2.

RADU VOIA

veția, R. Cehoslovacă, 
Turcia și R.P.F. Iugosla
via. In plus, din sferturi 
de finală va participa și 
deținătoarea Cupei pe a- 
nul 1958—59, A.S.K. Ri
ga. Prima etapă se va 
desfășura între 1 noiem
brie 1959—31 ianuarie 
I960; a doua (sferturile 
de. finală) între 1 februa
rie și'15 martie; a treia 
(semifinalele) între 
martie și 30 aprilie, 
meciurile finale 
1—31 mai.

In primul joc din ac
tuala ediție, campioana 
țării noastre, C.C.A., va 
întîlni campioana Greciei, 
formația PAOK din Salo
nic. Prima partidă se va 
desfășura între I și 30 
noiembrie la Salonic, iar 
returul între 1—31 decem
brie la București. învingă- 
toarea din această întîlni- 
re va avea de înfruntat 
puternica echipă sovietică 
Dinamo Tbilisi (conform 
regulamentului, țara a că
rei echipă a cîștigat o e- 
diție are dreptul ca în e- 
diția următoare să pre
zinte două formații).

La a doua ediție a Cupei campionilor 
europeni pentru echipele feminine ian 
parte campioanele din U.R.S.S., R.D. 
Germană, R.F’. Germană, R.P. Bulga
ria (cu Slavia, cîștigătoarea primei e- 
diții a C.C.E. și cu Lokomotiv, a doua 
clasată în campionatul național), 
Franța, Italia, R.P. Polonă, R.P. Ro- 
mînă, R. Cehoslovacă și R.P.F. Iugo
slavia. Țara noastră va fi reprezen
tata de echipa Știința București, care 
va întîlni în primul meci (la 29 noiem
brie la Solia), formația bulgară Loko
motiv Sofia. Returul se va disputa în
tre 1—31 decembrie la București.

15 
iar 

între

Folbert aruncă la coș dintr-o poziție caracteris
tică. Faza se petrece în cursul meciului C.C.A. — 
Panelinios 

ție a Cupei

Restanțe 
din campionatul feminin

Safa Giulești găzduiește azi de la 
ora 17, două întîlniri de baschet, restanțe 
din prima etapă a campionatului repu-

(campioana Greciei), din prima edi- 
campionilor europeni (1957—1938).

(Foto I. Mihăică)

blican feminin. Prima partidă se desfă
șoară între echipele Știința București și 
Voința București, iar a doua (ora 18,15) 
între Rapid și I.C.F.

Echipa C.C.A. pleacă azi
Ea Moscova

Azi părăsește Capitaîa, plecînd la 
Moscova, eoliipa masculină de baschet 
C.C.A., care va susține sîmbătă și du
minică două meciuri. Campionii țării 
noastre vor întîlni valoroasa formație 
sovietică Ț.S.K.M.O. șt o altă echipă, 
încă nedesemnată. Jocurile constituie un 
bun prilej de verificare în vederea par
ticipării la Cupa campionilor europeni. 
Meciul C.C.A.—Știința Timișoara, din 
etapa a IV-a a campionatului repu
blican, a fost amînat pentru 6 noiembrie.

Rodica Reicher $’**•*■*** 
n finalul parti- j 

............. ■
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A început 
activitatea 
la hochei

LA DRESDA: luliu Szabo l-a învins Echipa de fotbal a Angliei
pe marele maestru 6bel Ier învinsă la Londra!

Pentru a doua oară în istorie, naționala Angliei 
a fost învinsă acasă. Prima echipă care a întrerupt 
invincibilitatea insularilor pe teren propriu a fost cea 
a Ungariei în 1953 (6—3), iar ieri pe terenul Wem
bley, gazdele au suferit a doua înfrîngere: Anglia- 
Suedia 2—3 (1—0). Englezii au deschis scorul 
prin extremul stingă Connolly în min. 8. După pauză 
(min. 53) centrul atacant suedez Simonsson a egalat 
și tot el asigură conducerea oaspeților în min. 57. 
Selmonsson ridică apoi scorul în min. 76, iar englezii 
reduc prin Charlton cu 10 minute înainte de sflrșit.

Rectificările sînt, în general, 
1 " f ,
tuși, de data aceasta vom veni cu 
rectificare care va produce o 
bucurie tuturor iubitorilor șahului. Din 
cauza unei eronate informări, rezultatul 
partidei Gheller-Szabo din numărul nos
tru de marți a apărut inexact RE
MIZA. In realitate reprezentantul nos
tru luliu Szabo A CÎȘTIGAT această 
înt-îlnire, obținînd o victorie strălu
cită în fața unui mare maestru inter
național și a remizat în partida cu 
Fichtl.

S-a jucat o variantă foarte tăioasă 
din „Spaniolă", în care albul sacri
fică (teoretic) o piesă, obținînd' un 
atac foarte puternic. Și totuși Szabo 
a găsit resurse să respingă atacul. 
Iată cum s-a desfășurat această pal
pitantă dispută :

ALB : Gheller, NEGRU : SZABO.
1. e4 e5, 2. Cf3 Cc6, 3. Nb5 36, 4. 

Na4 d6, 5. c3 Nd7, 6. d4 Cge7, 7. Nb3

116, 8. 0—0 g5, 9. de : de :, 10. Ng5 : 
hg:, 11. Cg5 : €d5, 12. Dd5 : Dgn 
13. Df7: + Rd8, 14. Cd2 Nd6, 15. 
Tfdl D114, 16. Cf3 Ph6, 17. Td3 Ng4, 
18. Tadl Rc8, 19. h3 Tf8, 20. hg : (sa
crificiul de damă este forțat deoarece 
la retragerea Del negrul schimbă tur
nul și nebunul pe f3, cîștiga pionul din 
h3 si rămîne cu o poziție ușor cîsti- 
gată) 20... Tf7 :, 21. Nf7’: Rb8, 22-’gf> 
Dg7, 23. g6 Ce7, 24. Ch4 Ra7. 25. TI13 
Th8, 26. Tdd3 Thl:, 27. Th4: Cg6:, 
28.Ng6 : Dg6 : 29. Tg3 Df6, 30. Thg4 
Nc5, 31. Tf3 Dh6, 32. b4 Dcl-ț-, 33. 
Rh2 Nd6, 34. g3 Dai, 35. Rg2 Da2 :, 
36. Tg7 Dc4, 37. Tg4 b6, 38. Tf6 Dc3 : 
39. Tg7 Db4t, 40. g4 a5, 41. g5 a4,42. 

"Td7 Ra6, 43. gG De4 :-ț-, 44. f3 Dc2-ț-, 
45. Rh3 a3, 46. g7 Dh7+, 47. Rg4 a2, 
48. Tf8 Dg6+, 49. Rh4 Dh6+, 50. 
Rg4 Nf8 :, 51. g8D Df4-f-, 52. Rh3 
alD.................... .......

Rectificările sînt, în general, lucruri 
puțin plăcute pentru o redacție- Și to- 

10 
reală

© Patru etape s-au dis
putat în campionatul de 
hochei al R. Cehoslovace. 
In clasament conduce e- 
chipa Ruda Hvezda Brno 
care a cîștigat toate 

, ite. Ea 
urmată de Dinamo 
dubice cu 6 puncte.

fața Elenei Rădăcină (0), ceea, ce a care a cîștiga 
avut ca rezultat un total de 2 puncte în' ; tidele susținut
ultimele 5 runde... Prea puțin pentru 
a ajrnge Ia titlu I Trebuie să subliniem 
totu; i efortul remarcabil al Elisabetei 
Poli rcHiiade care a căutat mereu căi 
active, de joq în partidele sale.

Și un ultim rezultat după întrerupe
re : Domnița Antonie-Clara Friedman 
.'A-'/2.

înaintea ultimei runde — disputată 
aseară — tabela de punctaj începea' 
astfel: Teodore, cu 11, Reicher 11, Fi-' 
lipcscu 10, Nicolau, Polihroniade 9‘/2

F ......... /■

par- 
este 
Par-

‘ ■
© în majoritatea țărilor 

europene a început sezo
nul de hochei. Și o dată 
cu el seria partidelor im 
ternaționale. Prima întîl- 
nire a avut loc în orașul 
Munchen și a opus se
lecționatele R.F. Germane 
și Italiei. Hocheiștii vest- 
germani au învins cu 
scorul de 7-1.

O nouă vîcOmă
a boxului profesionist

Stadionul de iarnă din Ostrava, unul din cele peste 30 de 
patinoare artificiale oare există-în R. Cehoslovacă.------ o 

Turneul candidaților
Se pare că „apele s-au limpezit" în 

turneul candidaților. După diisputarea 
întreruptelor, înaintea ultimei runde, 

punct asu- 
remiză în 
îi asigură 
să-1 întîl- 
suprem pe

și albul cedează.
★

In runda a VU-a Szabo a pierdut 
la Pîdevski. Gheller La învins pe Wit
kowski, Ivkov pe Uhlman. Florian pe 
Lokverrc, Pietsch pe Fi-chtl. In clasa
ment conduce Gheller cu 5*' p. ur
mat de Taimanov cu 5 p., Florian, 
Pietsch, Ivkov 4‘/2 p., Frantz, Pîdev
ski, Szabo, Zinn, Karaklaici

Tail memține avansul de un 
pra lui Keres, astfel că o 
partida dc azi după-amiazâ 
primul loc și-i dă dreptul 
ițească în meci pentru titlul 
Botvinik.

Iată rezultatele întreruptelor : Glieo- 
rici-Keres 0—I, Fisclier-Ta.1 0—1, Olaf 
sson-Snilsfov 0—1, Benkd-Petrosian 
Vi—%, Fischer-Olafsson 1—0. Și cla
samentul înaintea ultimei runde, I. 
Tal 19*/2, 2. Keres 18‘/2, 3. Snuslov 15, 
4. Petrosian 14*/2, 5 Giigorici 121/», 6. 
Fischer 11%, 7. Olafsson 9, 8. Benko 
7, în care se întîlnesc :, Tal-Beiikd; Ke
res Olafsson, Petrosian-Gliigorici și 
Smîslov-Fiscber.

cu 4 p.

Meciul de box profesionist dintre mexicanul Joe 
Becerra — campion mondial la categoria cocoș — 
și americanul Walter Ingram a avut un deznodă- 
mînt tragic. Suferind o cornoție cerebrală în urma 
loviturilor primite în timpul întîlnirii, Ingram a 
decedat la cîteva ore după ce fusese transportat 
la spital. El este astfel al patrulea boxer omorît 
în acest an pe ringurile profesioniste. Ceilalți trei 
sînt americanii Davis și Lycns și englezul High. 
In ultimii ani în meciurile de box disputate în apus 
și-au pierdut viața peste 30 de pugiliști. (Agerpres)

IN FOT
© După cum s-a 

mai anetnțat, viitoarea 
ediție a turneului 
U.E.F.A. rezervat e- 
chipelor de juniori se 
va desfășura între 
15—24 aprilie I960 in 
mai multe orașe din 
Austria. Comisii de 
juniori a U.E.F.A. a 
stabilit ca la turneul 
final să participe 16

echipe.
competiție se vor în
scrie mai multe for
mații, atunci vor avea 
loc și meciuri prelimi
nare. Termenul de în
scriere expiră la 1 de
cembrie 
preș).
• Tu 

de fotbal 
slovace s-au disputat

In caz că la

19WI. (Ager-

campionattil 
al R. Ceho-

9 etape. In clasament, 
pe primul loc se află 
echipa Slovan Bratis
lava cu 14 p. urmată 
de Dukla Fraga și 
Ruda Hvezda Bratis
lava eu 13 p.

© La Montevideo, 
într-un meci contînd 
pentru campionatul A- 
mericii de Sud, rezer
vat juniorilor, echipa

Llrtiguayuhli a învins 
cu scorul de 1-0 se
lecționata Chile.
• Echipa de fotl»a{ 

de amatori a Brazi
liei care se pregăteș
te pentru J.O. a shs- 
țitrtlt în Portugalia un 
meci cu formația 
„Sporting", campioana 
țârii. Gazdele au în
vins cu scorul de 3-0.


