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Vremea umedă, de toamnă, nu a împiedicat pe iubitorii fotbalului să 
pînă la refuz tribunele stadionului „23 August". „înarmați" cu toati 
necesare în caz de ploaie (noaptea plouase, pînă dimineața...), spec, 
și-au ocupat din vreme locurile și au așteptat nerăbdători să apară ec 

să înceapă importantul meci cu reprezentativa R. P. Bulgaria

A.R.L.U.S. împlinește 15 ani 
de rodnică activitate

A.R.L.U.S. împlinește 15 ani de e- 
xistență. 15 ani de muncă rodnică, 
încununată de mari succese, pe tă- 
rîmul dezvoltării prieteniei romîno- 
sovietice.

A.R.L.U.S. a luat ființă la scurt timp 
după istoricul act de la 23 August, 
în acel neuitat an 1944. Crearea a- 
cestei largi organizații de mase a 
consfințit o stare de fapt existentă 
de veacuri, prietenia sinceră pe care 
au nutrit-o totdeauna, unul față de 
celălalt, popoarele celor două țări.

In anii de tristă amintire ai regi
mului burghezo-moșieresc, au existat 
organizații progresiste care și-au pus 
drept scop să risipească vălul de ca
lomnii țesut de burghezie în jurul U- 
niunii Sovietice, să arate adevărul 
despre primul stat al muncitorilor și 
țăranilor, să popularizeze uriașele suc
cese ale orînduirii socialiste, ca e- 
xemplu și îndemn. „Amicii U.R.S.S." 
apoi „Societatea pentru întărirea 
porturilor culturale cu U.R.S.S." 
fost asemenea organizații la care 
aderat numeroși oameni animați 
o sinceră prietenie față de Uniunea 
Sovietică. Prof. C. I. Parhon, Radu

rod al unui întreg proces de pregătire atentă î
S' 

olimpică a U.R.S.S. Patru săptămîni^ 

mai tîrziu, de data acearta în depla-Y 
sare, la Varșovia, reprezentativa noa-I 
stră a întrecut R.P. Polonă cu 3—2,+ 
după un joc în care a marcat un pro- X 
greș evident. Confirmarea a venit du-Ț 
minică, în al 152-lea meci internațio-4 
nai al fotbalului nostru, cînd am obți- 4
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Ieri de dimineață, unul din telefoa
nele redacției noastre a zbîrnîit pre
lung și centrala ne-a anunțat o con
vorbire cu Lupenii. Corespondentul no
stru, vădit emoționat, ne- anunțat că

Sîntem 
bitorilor

iu-
0 

veste interesantă: în curînd va sosi 
în țara noastră puternica echipă de 
hochei Dukla Jihlava, participantă în 
campionatul primei categorii din R. 
Cehoslovacă. Formația Dukla Jihlava 
este alcătuită din tineri jucători de 
valoare și este socotită, pe drept cu- 
vînt, în țara prietenă drept o auten
tică reprezentativă secundă a R. Ce
hoslovace.

Pentru a vă prezenta echipa Dukla 
Jihlava este suficient să amintim aci 
doar faptul că anul trecut din cei 15 
jucători ai reprezentativei de tineret 
a R. Cehoslovace 8 erau de la Jihlava. 
De subliniat că selecționata de tine
ret a R. Cehoslovace a obținut anul 
trecut o serie de rezultate extrem de 
valoroase, cum ar fi: cu selecționata 
Moscovei 2—3! cu Dinamo Moscova 
1—2; cu reprezentativa
1—6; cu reprezentativa R.P.
4—0; cu reprezentativa R.P. 
3-1.

Hocheiștii cehoslovaci vor 
în țara noastră cîteva partide 
drul cărora Vor întîlm cele mai bune 
echipe, precum și selecționata divi
zionară.

Odată cu echipa 
se va deplasa și 
din cei mai buni 
natoare din R. Cehoslovacă. Spor
tivii cehoslovaci vor face demonstrații 
de patinaj artistic cu ocazia meciu- 

■ rilor pe care le va susține echipa 
Dukla Jihlava.

Cernătescu, Al. Sahia, N. D. Cocea, 
George Enescu, Traian Săvulescu, Ma
tei Socor și mulți alții nu și-au pre
cupețit eforturile pentru a arăta ade
vărul despre U.R.S.S.

După 23 August 1944 a luat ființă 
A.R.L.U.^., care a desfășurat o rod
nică activitate. In acest deceniu și 
jumătate A.R.L.U.S. a reușit să popu
larizeze pe scară largă epocalele suc
cese ale constructorilor comunismului, 
a făcut cunoscute în U.R.S.S. victoriile 
repurtate de poporul nostru pe drumul 
construirii socialismului.

In munca sa, A.R.L.U.S. a cuprins 
și activitatea sportivă. In cadrul tradi
ționalelor decade, în programele Ca
selor Prieteniei, în expoziții, simpo
zioane, festivaluri, sportul a fost pre
zent. Oamenii muncii au avut prilejul 
să afle și pe această cale marile suc
cese ale mișcării de cultură fizică din 
U.R.S.S., să cunoască sportul sovietic 
și pe campionii săi.

La cea de a XV-a aniversare a 
A.R.L.U.S.-ului îi urăm din toată ini
ma noi succese în nobila sa activi
tate !

se face interpretul colectivului de sa- 
lariați al Centralei termoelectrice din 
Paroșeni, țransmițînd prin ziarul nos
tru. echipei naționale de fotbal felici
tări pentru frumosul succes obținut 
duminică, în întîlnirea cu puternica 
reprezentativă a R.P. Bulgaria. Apoi 
ne-a citit la telefon textul felicitării :

„Colectivul de salariați de la Cen
trala termoelectrică din Paroșeni, pre
cum și echipa de șah a asociației spor
tive Minerul Lupeni, transmit cele mai 
calde felicitări echipei noastre repre
zentative de fotbal pentru comportarea 
și valoroasa victorie realizate în par
tida cu R.P. Bulgaria, și-i urează noi 
succese în viitor".

Este numai una din mărturiile pu
ternicului entuziasm pe care l-a 
stîrnit duminică victoria fotbaliș
tilor noștri. Și pe bună dreptate,
pentru că victoria echipei noastre 
naționale a coiespuns unei vii dorințe 
a sutelor de mii de iubitori ai fotba
lului. Și ea este cu atît mai valoroasă, 
ou cît a fost obținută asupra unui ad
versar care în partidele susținute în 
sezonul de toamnă nu suferise nici o JHO + + OM4 + 44MOM + 444 + +4 
înfrîngere, deși a întîlnit echipe na- ■ • 
ționale reputate ca Franța, Iugoslavia ț “ 
și formația olimpică a U.R.S.S. Acest Ț 
fapt conturează și mai mult succesul 
echipei R.P.R.

Cu jocul de duminică, echipa noa
stră reprezentativă și-a încheiat acti
vitatea internațională din acest an. Bi
lanțul său este satisfăcător și exprimă 
un drum ascendent. După două înfrîn- + 
geri la același scor (2—0) în depla--- 
sare, cu Turcia la Istanbul (în cadrul" 
Cupei Europei) și cu U.R.S.S. la Mbs-" 
cova (în preliminariile tui .ului olim--- 
pic), selecționata națională — după-- 
ce in pregătire întrecuse :u 2—1 în-., 
tr-un meci neoficial echipa R.P. Chi-” 
neze la Oradea — a terminat lă egali- ț • 
tate (0—0) la București eu echipa r

5) Meciul 
părăsesc stadionul bucuroși că < 
noastră a clștigat. In entuziasmi 
unii au uitat insă — după cun 
poate vedea — că drumul de ieși 
duce peste ...băncile stadionului 
procedind în felul acesta aduc i 
ciuni unei construcții sportive cu 
ne mîndrim.

Pentru întreținerea bazelor sp 
se cheltuiesc mulți bani, se i 
eforturi continue. De aceea rîndun 
față trebuie socotite nu numai 
dojani. făcută acelor spectatori 
nu dovedesc suficientă conștiini 
iăfenească, ci, în același timp 
chemare adresată tuturor spectai 
de a veghea, rde 5 tnterveni i 
cînd din nepăsare unii aduc p 
bunurilor obștești, în cazul d< 
ștadjoanelor noastre dragi

Koi întilniri internaționale 
ale sportivilor romîni

Sfârșitul ariuluj rezervă alte nume
roase întreceri internaționale sportivi
lor noștri.

Astfel, luna aceasta în afara vizi
tei echipei cehoslovace de hochei Duk
la Jihlava, care va evolua la noi în
tre 10 și 17 ale lunii, vom avea ca 
oaspeți o serie de luptători de la 
Dozsa Budapesta și Lokomotiv Leip
zig. Ei vor participa între 12 și 16 
noiembrie la un turneu organizat de 

, clubul Dinamo București. La 26 și 27 
noiembrie se va desfășura, tot în 
organizarea clubului Dinamo Bucu
rești, un important tur ei de polo pe 
apă cu participarea echipelor Dinamo . 
Magdeburg și Dozsa Budapesta și J 
— probabil — au .ei formații din + 
Iugoslavia. Alte întîfniri internațio- Ț 
nale în țara noastră vor avea loc în 4 
decembrie: R. P. Romînă — R. P. Ț 
Chineză la gimnastică (masculin și X 
ieminin) intre 15 și 29 decembrie ; r 
R. P. Romînă — R. Cehoslovacă la Ț 
handbal feminin (20—23 decembrie), + 
R. P. Romînă — U.R.S.S. la volei T 
masculin și feminin (23—27 decern- Ț 
brie); București — Budapesta la na- f 
tație și polo, la București (5—6 de
cembrie). Tot în această lună ne va 
vizita selecționata de box T.U.L.- 
Finlanda și vor avea loc meciurile 
de baschet din cadrul Cupei Cam

pionilor Europeni, dintre C.C.A.

1) Și iată echipele ali
niate in centrul terenului. 
Recunoașteți de la stingă 
la dreapta pe Popa, ltașo- 
ti, Tătarii, Caricaș, Ntin- 
weilcr, după care urmea
ză in 
Jenei, 
nescu 
pei.

ordine Dinulescu, 
Dridea, Soare, Voi- 
și căpitanul echi- 
Constantin. Cei 11 

reprezentanți așteaptă cu 
încredere fluierul arbitru
lui, de începere a jocu
lui.

2) Meciul a prezentat 
multe momente de luptă 
dramatică între echipe și 
intre acestea și terenul a- 
lunecos și noroios. Di
nulescu (stingă) și Lar- 
gov (dreapta) oferă unul 
din numeroasele „due
luri" pentru balon care, 
însă, poznaș, s-a slrecu-

(Continuare in pan. a 8-a)

1 

acest mers ascendent £ 
lîde perspecti-i 
preajma ulti- T 

ului meci din turneul preolimpic și ț- 
sferturilor de finală ale Cupei Eu-Ț

Fără discuție,
este îmbucurător și deschide perspecti
ve fotbalului nostru, în ]
mului meci din turneul preolimpic și 
a ;
ropei (cu R. Cehoslovacă). Acestea 
sînt, pe plan international, obiectivele 
imediate ale fotbalului nostru și, față 
de importanța lor, se impune în con
tinuare o pregătire la fel de 
și pentru meciul cu R.P.
Aceasta, deoarece victoria de

rat printre picioarel 
lor doi jucători.

3) In fribane, aci 
echipei nqq.stre sînt 
rajate încontinuu ș 
șita lor este subl 
cu entuziasm de s 
tori. Iată cițiva cari 
sărit în sus, aclamîi 
jucătorii noștri.

4) J?.e teren, într 
continuă cu dîrzenie 
chipa noastră a lua 
(iatioa ferm și atacă 
ta lui Naidenov. i 
are mult de lucra, 
deți ieșind din poa 
încercind să boxezi 
Ionul. Rakarov însă 
mai iute și a degafc 
capul.

s-a terminat. Spec.



ouă bază sportivă la Oradea
Asociația despre care vom vorbi se 

numește „Rapid" și își are sediul la 
Mizil. Dacă vei cerceta. activitatea pe 
care o desfășoară numeroșii sportivi 
care fac parte din secțiile acestei a- 
sociații sau masa de membri ai 
U.C.F.S. n-ai să afli lucruri extraor
dinare. Nimic deosebit, la prima 
vedete. Cu toate acestea, din noianul 
de fapte care se adună pe carnetul de 
însemnări există un lucru care îți re
ține atenția. Și asta pentru că el își 
are semnificația lui, pentru că este e- 
locvent în ceea ce privește dragostea 
pentru sport a oamenilor muncii din 
țara noastră.

Este știut că astăzi numeroase aso
ciații sportive de pe întreg cuprinsul 
țării se mîndresc cu faptul că toți 
membrii U.C.F.S. sînt cu cotizația a-

■e construcțiile 
eter sportiv ri- 
â Oradea în 
gimului demo- 
ular, bazinul 

ocupă un loc 
t Situat într-o 

pitorească, în 
ea Crișului Re- 
azinul poate a- 

meciuri de 
treceri de na-

tație precum și sări
turi de la trambulină. 
Lucrările de construc
ție se află în stadiu 
final, urmînd ca luna 
aceasta să se facă 
inaugurarea noului ba
zin acoperit Noua ha
lă, împreună cu bazi
nul de vară (50 m — 
7 culoare) aflat în 
imediata sa apropiere,

va constitui, sîntem 
siguri, un sprijin pre
țios și pentru dezvol
tarea natației din a- 
cest colț de țară.

In clișeu : bazinul 
de vară, în continuarea 
căruia se află noua 
hală a bazinului a- 
coperit din Oradea.

Foto : R. Călărășanu

AFLĂM CĂ...
...în regiunea Cluj numărul cititorilor 

la publicațiile sportive a crescut sim
țitor în ultimul timp. Astfel la Cluj, 
Turda, Gherla, Zalău etc. librăriile se 
aprovizionează cu cărți și reviste care 
suit foarte căutate de cititori. Succesul 
de care se bucură publicațiile sportive 
se datorește și faptului că unitățile 
C.L.D.C. fac o bună popularizare căr
ților sportive prin „vitrina noutăților" 
și prin standuri. (Al. Momete-caresp.),

chitată la zi. In felul acesta baza ma
terială a asociațiilor sportive se întă
rește necontenit, asigurîndu-se condi
ții din cele mai bune de practicare a 
sportului. Lucrurile se petrec întocmai 
și ia asociația sportivă „Rapid" Mi
zil. Există 340 de membri înscriși în 
U.C.F.S. (ceea ce reprezintă un pro
cent ridicat față de numărul salaria- 
ților) toți cu cotizația achitată la zi. 
Insă dacă vom face o mică socoteală 
vom observa un fapt deosebit, tocmai 
„amănuntul" la care ne refeream mai 
înainte și care constituie obiectul a- 
cestui material. Să facem deci această 
socoteală. Vom împărți sumele reali
zate lunar de asociația sportivă „Ra
pid" Mizil la numărul membrilor 
U.C.F.S. In acest fel aflăm că valoa
rea medie lunară de om a cotizației 
sportive se ridică la 3,50 lei. După cum 
se poate vedea, în cadrul acestei asocia
ții sportive problema cotizației nu în
seamnă numai o obligație statutară 1 
Conștier.ți de importanța pe care o 
prezintă în activitatea lor sportivă în
tărirea bazei materiale, membrii aso
ciației sportive „Rapid" Mizil nu se 
rezumă să plătească cotizația minimă 
prevăzută în regulamentul de funcțio
nare al asociațiilor sportive, ci con
tribuie cu sume mai mari. Pentru ei 
cotizația U.C.F.S. reprezintă 8 legă
tură trainică eu asociația lor sportivă 
pe care o doresc mereu mai puter
nică.

Și asociația sportivă „Rapid" Mizil 
devine mereu mai puternică I In pre
zent are două baze sportive frumoasei 
un teren de fotbal (realizat prin muncă 
voluntară) și un' bazin de înot cu a 
lungime de 33 m. Grija pentru buna 
gospodărire a acestor baze sportive se 
poate vedea și din faptul că, nu 
de mult, sportivele din cadrul asocia
ției au vopsit prin muncă voluntară 
gardul terenului de fotbal. Folosind 
din plin aceste baze asociația sportivă 
„Rapid" Mizil are secții pe ramură de 
sport cu o frumoasă activitate, cum 
ar fi cele de fotbal, natație, atletism,- 
volei, popice și șah.

Un factor determinant în realizarea 
acestor succese îl constituie exemplul 
personal al conducătorilor întreprin
derii. Astfel, directorul Cornel Olaru și 
inginerul șef Petre Bota pot fi văzuți 
de multe ori apărînd culorile asocia
ției lor sportive în echipele de volei 
sau fotbal.

Exemplul asociației sportive „Rapid? 
Mizil nu este izolat. Mai sînt încă 
multe alte asociații sportive în cadrul 
cărora membrii U.G.F.S. nu se mut» 
țumesc numai să fie 6u cotizația achi-< 
tată la zi, ci plătesc lunar, fa timp, mai 
mult decît obligațiile ce le revin, îri 
dorința de ă contribui la dezvoltarea 
activității sportivă. Bine ar fi dacă e- 
xemplul acestora ar fi urmat de toate 
asociațiile noastre sportive.

mai multe f ete pe stadioane
na vreme participarea ele- 
emirun de la sate la activi- 
ivă ee face tot 
t concepția că 
renul <fe spart 
tricou și șort,

mai simțită, 
o fată care 
din comună 
nu se mai...

Spartachiadaîle sportive,
ă numai clteva forme care 
1 ultimul timp elementul fe- 
!a orașe și sate în practi
cată și sistematică a cul- 

și sportului. Dar să facem 
telor să vorbească.
fantele raioanelor Roșiorii 
/idele. Olteni și Snagov din 
îucurești — ne scrie cores- 
nostru Al. Popescu — s-au 

cdrînd, la Roșiori, pentru 
îală a Spartachiadei fetelor 
ir, handbal și atletism. In
și fost viu disputate și au 

gradai ridicat de dezvol- 
ortului ia rîndurile tinere-

tului feminin din raioanele regiunii 
București. Iată și cîștigătoarele dife
ritelor probe: HANDBAL: Școala 
profesională agricolă Fierbinți. VOLEI: 
Asoc. sp. Unirea Videle. TIR: repre
zentantele raionului Snagov. TENIS 
DE MASA: reprezentantele raionului 
Snagov.

84 de tinere fete au participat, de 
curînd, la Drăgănești, la întrecerile din 
cadrul etapei raionale a Spartachiadei 
fetelor. S-a remarcat în mod special 
echipa de volei a Gospodăriei Agri
cole de Stat din comuna Sînburești, 
care a cîștigat titlul de campioană 
raională. După cum ne scrie cores
pondentul nostru Constantin Stoican 
— întrecerile au mai evidențiat buna 
pregătire a următoarelor sportive: Ma
ria Pălăloiu, Alexandra Bitea, Elena 
Șerbănescu, Lucia Nicolae, Stela Flo- 
rea, toate din asociația sportivă Gră
dinari.

... consiliul regional U.C.F.S. Ploești 
a luai frumoasa inițiativă de a orga
niza o competiție sportivă de mase in
titulată „Spartachiada petroliștilor". A- 
ceasta întrecere, se bucură de mult suc
ces printre tinerii muncitori din schele
le petrolifere. In prezent au loc con 
cursuri de atletism, volei, tir, popice, 
tenis de masă și șah. (Gh. Alexandres- 
cu-corcsp.).

...in raionul Pașcani se fac pregătiri 
intense pentru asigurarea unei intense 
activități sportive de iarnă. Astfel, la 
Palatul Culturii din Pașcani se vor a- 
menaja două săli (cu 10 mese de șah 
și o masă de tenis) iar la atelierele 
C.F.R. și Depoul C.F.R., unde activează 
cele mai puternice asociații sportive, 
vor lua ființă două cluburi. Condiții a- 
semănătoare pentru buna desfășurare a 
activității sportive de iarnă vor fi crea
te la SMT Pașcani, la cooperativa 
„Munca Socialistă" precum și în cen
trele de comune unde sînt unități agri
cole socialiste. (C. Enea-coresp.).

ictivitatea asociației sportive
Comitetului Central al ganizarea mișcării de cultură fizică și 

a Consiliului de Miniștri al sport din țara noastră este pentru 
iulie 1957 cu privire la reor- asociația Flacăra Moreni un far călă

uzitor în munca sa organizatorică. Au 
1 fost înregistrate frumoase succese. Prin- 
I tre altele, la 1 octombrie numărul mem

brilor asociației Flacăra Moreni ajun
sese la 2354. Toți membrii asociației 
sportive Flacăra sînt cu cotizațiile la 
zi. S-au încasat în acest an, cotizații 
în valoare de aproape 20.000 lei.

Reorganizarea secțiilor pe ramură de 
sport a dat impuls activității competiție- 
nale. Cele 8 secții afiliate (volei, șah, 
schi, fotbal, tenis de masă, tenis de 
cîmp, popice și box) participă cu echi
pele respective în diverse competiții. O 
deosebită atenție a acordat conducerea 
asociației ridicării măiestriei sportive, 
instruirii și educării membrilor săi. 
Astfel, cinci sportivi au absolvit de cu
rînd școala de instructori, iar alți trei 
pe cea de arbitri la fotbal. Stația de 
amplificare a asociației joacă un rol

iare pentru sportivii
L U. T. București

întreprinderea de
ești, se află o unitate de 
numită
ransport. Toți cei de acolo 
tul. Au ctiiar o echipă de 
campionatul raional. Sîm-

timp, acum! Mă așteaptă

„Flacăra44 Moreni
important în educarea sportivilor ca și 
a spectatorilor din Moreni. Dacă în 
anii trecuți, o parte din spectatori se 
manifestau de multe ori nesportiv, în 
prezent s-a ajuns, datorită mijloacelor 
de educație (stația de amplificare, con
ferințe, agitație vizuală etc.), ca pe te
renurile de sport din Moreni să dom
nească o atmosferă propice desfășurării 
în bune condițiuni a manifestațiilor 
sportive. Azi, spectatorii din Moreni 
sînt obiectivi și aplaudă deopotrivă ații 
pe sportivii gazdă cît și pe oaspeți.

In ultimul timp, conducerea asocia
ției Flacăra a luat o seamă de măsuri 
pentru îngrijirea bazelor sportive din 
Irealitate. S-au efectuat lucrări de îm
prejmuire a terenuiui de fotbal cu plasă 
de sîrmă, trotuare noi de beton, repa
rații la tribune, amplasarea unei stații 
de amplificare la stadion. Sportivii din 
Moreni se mîndresc acum cu stadio
nul lor.

PAUL ANDREI — corespondent

Desen de D. Mihăilă
: comentarii despre ce Va 
despre ce a fost. Se dis- 
cu pasiune... Ge mai în- 

ce, sportul e iubit 1 Upe- 
»v. Ion Bulacu, echipait 
la regulament", joacă ală- 
ajțî. Și este directoruil în- 

Deci și conducerea iu- 
I. Atunci, ne punem între- 
: merge așa de prost mun- 
jere a cotizațiilor ? De ce 
ijoritate a membrilor 
și-au mai plătit cotizația 

ii ?

RTUL POPULAR
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RînJuri despre cîteva campionate de casă
Anul acesta în asocia

ția sportivă „Combinatul 
Poligrafic" din Capitală 
s-a desf șurat o susținută 
activitate competițională 
de mase. Încă din pri
mele luni ale anului au 
fost organizate în cele 13 
grupe sportive ale asocia
ției, întreceri la tenis de 
masă, popice, tir, șah, 
fotbal, atletism, volei etc. 
In fruntea tuturor se si
tuează sportivii din secția 
zincografie. Din cei 50 
salariați ai acestei secții, 
48 sînt membri U.C.F.S. 
cu cotizația la zi. Șeful 
de sector, tov. D. Nițescu. 
pe lîngă faptul că este un 
bun fotbalist, este și un 
inimos organizator al 
competițiilor de.mase. Se 
cuvine să vorbim cîteva 
cuvinte și despre grupa 
sportivă din secția zeță
rie. Comunistul Nicolae 
Simion, zețar fruntaș, a 
contribuit din plin la or
ganizarea antrenamentelor 
și concursurilor, mobili- 
zînd numeroși tineri și 
vîrstnici în practicarea 
fotbalului, tirului sau al 
popicelor.

Campionatele de casă organizate la 
volei băieți și fete au cunoscut anul 
acesta cea mal mare participare de 
jucători. La băieți s-au întrecut 10 
echipe iar la fete 7. In campionatul 
de casă Ia tir au participat peste 390 
de trăgători, cîștigător fiind mași
nistul Teodor Gornescu. In asociația 
sportivă „Combinatul Poligrafic" am 
putea spune că întrecerile de popice 
s-au apropiat, ca interes și desfășu
rare, de jocurile de fotbal. Cu ajutorul 
unor entuziaști activiști sportivi vo
luntari cum sînt electricienii Constan
tin Rudău, Ion Preda, au fost mobili
zați în campionatul de casă 312 
lariați.

In întrecerile de fotbal contînd 
pentru campionatul de casă, care

sa-

tot
se

desiășoară în prezent, participă 10 
echipe. In clasament conduce secția 
legătorie. Dar la locul ocupat de e- 
chipa muncitorilor legători candidează 
mai multe secții cum sînt de pildă 
zincografia -------

In timp 
sportive își 
tițională în 
tenisul de 
pregătesc pentru campionatele de casa 
ce urmează să se desfășoare în sală. 
Cea mai susținută pregătire în a- 
ceastă direcție o desfășoară în pre
zent secția de box, sub îndrumarea 
atentă a antrenorului Nicolae Rădan.

și mecanica.
ce o serie de discipline 
încheie activitatea compe- 
aer liber, altele, cum sînt 
masă, șahul și boxul se

In fotografia de mai sus antrenorul 
Nicolae Rădan îl asistă pe tînărul ze
țar Ion Coman care lucrează la sac.

Galațiul tinde să devină un centru puternic și la tenis de masă
Aruncînd o privire retrospectivă, este țător. Astăzi, alături de București, Cluj, 

ușor să ne dăm seama cîtă deosebire Timișoara, Arad, Oradea, a devenit și 
există între începuturile acestei compe- Galațiul un centru important al tenisu- 
tiții (participare redusă, nume cunoscu- ' ' J- —~ T'-1 -- *■--  "
te puține) și ediția jubiliară din acest an.

— Pornind la organizarea competi
ției de tenis de masă „Cupa 7 Noiem
brie", ne spunea tov. Nicolae ~ 
președintele consiliului

U.C.F.S. 
am dorit 
am străduit 
răspîndim 
leagurile 
și alte 
decît cele 
cate pînă

— Săptămina viitoare mergem la Galați!
— Da 1 Ce-i acolo ? Nu cumva s-or fi apucat și gălățenii de tenis de masă?
— Dar ce crezi că la Galați nu se face sport ?
— Ba da! Se face. Box, fotbal, canotaj, nat'ație... Mai ales primele două.

Cit despre tenis de masă, iartă-mă, dar n-am auzit iacă de vreun jucător 
bun de prin părțile Galațiului, așa că...
De acest dialog — între un activist 

de la o asociație sportivă și un cunos
cut jucător de tenis de masă — auzit 
cu ani în urmă — îmi aminteam zilele 
trecute cînd mă aflam în sala de sport 
din Galați, unde se desfășura competi
ția de tenis de masă, „Cupa 7 Noiem
brie". Tocmai urmăream întrecerile 
dintre cunoscuții jucători ai Voinței 
București — Bottner, Nazarbegliian, Mo- 
tancea și reprezentanții selecționatei re
giunii Galați — Zaliaria Bujor, Palade 
și Jipirescu. După ore de luptă dirză, 
primii au cîștigat la limită (5—4), dar 
sportivi! din prașui de pe malurile Du-

nării s-au comportat mai mult decît o- 
norabil. Așa cum și munca entuziastă, 
dusă de organiza
tori; locali pentru 
reușita concursului 
a fost încununată 
de succes. De alt
fel, simpla enun
țare a numărului 
record de concu-
renți veniți din aproape toate regiu
nile țării arată importanța și presti
giul de care se bucură acum tradi
ționala competiție „Cupa 7 Noiembrie" 
de la Galați.

Ciad există 
inițiativă, entuziasm 
și putere de muncă**.

Tofan, 
regional

Galați, 
și ne- 

să 
pe me- 
noastre 
sporturi 
practi- 
atunci. 

Oamenii muncii, tineretul din Galați, 
manifestă^1 interes și pentru tenis de 
masă, niiijmimai pentru box și fotbal. 

Fărăipfjdpială că iov. N. Tofan are 
dreptate și' începutul făcut este promi-

lui de masă. Poate că mîine, alte orașe 
sau regiuni vor apare pe harta acestui 
sport. Dar, experiența și exemplul ac
tiviștilor sportivi din regiunea Galați 
ar trebui să fie urmate de toți cei care 
lucrează pe tărîmul sportului. Vreți să 
cunoașteți și unele din metodele folosite? 
Iafă-le: mobilizarea întregului activ 
salariat și obștesc din cadrul consiliu
lui U.C.F.S. regional Galați, urmărirea 
cu atenție a îndeplinirii sarcinilor tra
sate, întocmindu-se în acest sens un 
plan de muncă a cărui realizare a fost 
controlată de aproape.

C. COMARN1SCHI



Ziua Mondială a Tineretului
A INTRAT în tradiția de luptă a 

tineretului iubitor de pace din 
întreaga lume să sărbătorească 

în fiecare an, la 10 noiembrie, Ziua 
Mondială a Tineretului. Expresie a as
pirațiilor de pace și prietenie ale ti
neretului cinstit din toate colțurile glo
bului pămîntesc, această sărbătoare a- 
mintește de ziua de 10 noiembrie 19-15, 
cînd reprezentanții a 30.000.000 de ti
neri din 63 de țări ale lumii s-au în
trunit la Londra și au pus bazele Fe
derației Mondiale a Tineretului Demo
crat.

De la începutul existenței sale, 
F.M.T.D. și-a legat nemijlocit activita
tea de lupta nobilă a popoarelor pentru 
pace, pentru o viață mai bună, luînd 
poziție hotărîtă în toate problemele 
care privesc tineretul, care afectează 
liniștea popoarelor, securitatea lor. Fe
derația Mondială a Tineretului Demo
crat a depus și depune o muncă susți
nută de mobilizare a tineretului lumii 
la lupta pentru apărarea și consolida
rea păcii, împotriva colonialismului, a 
cursei înarmărilor și a „războiului rece" 
întreținut de imperialiști.

An de au au crescut și s-au întărit 
rîndurile F.M.T.D. Din această orga
nizație internațională a tineretului fac 
parte acum peste 200 de organizații, 
reprezeiitînd 85 milioane de tineri din 
97 de țări ale lumii. Astăzi nu există 
o altă organizație internațională de 
tineret care să se bucure de un aseme
nea prestigiu, care să fie atît de re
prezentativă. Manifestările internațio
nale de mare amploare organizate de 
Către F.M.T.D. pentru cunoașterea reci-

procă 
lupta 
fi de 
tineretului și studenților, semi narii le in. 
temaționale despre sport, cultură, va
canțe ale tineretului și altele se bucură 
de o largă popularitate în rîndurile ti
nerilor din toate țările lumii. Aceste 
acțiuni au antrenat în lupta peniru 
pace, împotriva războiului, milioane și 
milioane de tineri dornici de o viață 
mai bună.

Tineretul patriei noastre, crescut șî 
educat de către Partidul Muncitoresc 
Romîn, a adus și aduce necontenit uu 
aport de seamă la lupta nobilă a 
F.M.T.D. La toate întîlnirile internațio
nale ale tineretului, la congrese, în ca
drul reuniunilor culturale, pe te
renurile de sport tinerii sportivi din 
patria noastră au legat strînse prietenii 
cu tineretul din întreaga lume, contri
buind astfel la o mai bună cunoaștere 
a tineretului, la realizarea unității sale 
în lupta pentru idealurile cele mai 
scumpe ale omenirii. Tinerii sportivi 
din țara noastră merg cu hotărîre pe 
drumul indicat de partid și guvern, 
luptă cu avînt și entuziasm pentru con
struirea socialismului în patria noastră, 
pentru apărarea și consolidarea păcii 
în lumea întreagă.

Cu prilejul împlinirii a 14 ani de ac
tivitate rodnică, tineretul sportiv al 
patriei noastre urează Federației Mon
diale a Tineretului Democrat noi suc
cese în lupta pentru unitatea tineretu
lui, pentru pace și triumful spiritului 
coexistenței pașnice în relațiile dintre 
state.

și unitatea tineretului lumii ta 
pentru pace și progres, cam ar 
pildă Festivalurile mondiale ale Ce hotărăște drumul unui sportiv ?

Cu echipa C. C. A. în mijlocul 
petroliștilor din schela Berea

Era seara...
Stăteam rezemați de parapetul pasa

relei aruncată peste abisul albiei săpate 
de apa Buzăului in pulpa de granit a 
Bercăi... Discutam încet. Nu-i vedeam 
țața decît in răstimpurile în care îș) 
ducea țigara aprinsă la gură. Părea 
stranie această convorbire. II mai inter
vievasem pe maestrul sportului Ștefan 
Onisie. Dar niciodată intr-un asemenea 
decor. îmi aminteam: o dată după în
toarcerea reprezentativei de fotbal a 
R.P.R. dintr-un turneu în Orientul A- 
propiat; altă dată după întoarcerea e- 
chiflei C.C.A. din Anglia, unde îi uluise 
pe calmii oălărieri din Luiton, printr-un 
șut fulgerător de la 16 metri, ce trecuse 
prin plasa de nylon a porții! Dar, așa 
cum spuneam, niciodată în asemenea 
împrejurări. Maiiniîi că Ștefan Onisie 
nu mai este jucătorul tenace de altă 
dată, ci antrenorul secund al echipei în 
care a jucat peste zece ani. Și apoi in
terviul de astăseară nu-i chiar un... 
interviu, ci o discuție amicală, aci, în 
schela Berea, unde fotbaliștii de la 
C.C.A. au susținut azi un meci cu ti
nerii fotbaliști ai echipei Petrolul 
Berea...

— In echipa noastră există o ade
vărată tradiție în această privință. în
totdeauna după ce terminăm campio
natul sau avem „pauză" ne luăm ghe
tele la „spinare" și plecăm în turneu, 
Este adevărat că, în majoritatea cazuri
lor, vizităm orașele și satele din care 
sînt originari băieții noștri. E firesc 
ca ei să dorească să joace în fața con
sătenilor lor. E firesc și frumos. Dar 
ide multe ori mergem și prin alte locuri 
îndeosebi pe acolo unde simțim că sînt 
oameni inimoși care iubesc fotbalul, 
sportul, așa cum de pildă -este aci în 
Berea, unde, începînd cu directorul 

’Anastase Popescu și terminînd cu copiii 
petroliștilor, în pieptul fiecăruia arde 
nestinsă flacăra fotbalului...

A fost frumos astăzi după-amiază.

Cabinet metodologic

I In urma aprobării Ministerului In- 
vățămîntului și Culturii și a Ministe
rului Sănătății și Prevederilor So
ciale, a început să funcționeze la In
stitutul de Cultură Fizică, pe lîngă 
catedra de cultură fizică medicală, 
un cabinet metodologic condus de 
cadrele catedrei. La acest cabinet se 
fac consultații de specialitate și se 
dau îndrumări metodice de tratament 
prin mijloacele culturii fizice medi
cale. Se caută, astfel, să se rezolve 
problemele de diagnostic funcțional 
și de tratament al unor deficiențe fi
zice frecvente în școlile de toate gra
dele și să se asigure pe această cale 
practica studenților care se speciali- 

în nitlifft*A  firlrS mPfliralS.

Record de spectatori, record de aplauze, 
multă, multă sportivitate și atmosferă 
sărbătorească... Cînd arbitrul jocului a 
strigat înainte de începere și după sfîr- 
și tul jocului: „Trăiască Armata Popu
lară I" — ani privit în tribune și pe 
teren, îndeosebi tinerii și am înțeles că 
în'afară de spectacolul propriu-zis, de
plasarea și jocul nostru aci au semnifi
cații mai adinei, ținînd de legăturile 
puternice existente între oamenii mun
cii de aici și armata noastră populară.

...A trecut pe lingă noi un băietan 
bălai-roșcat, extrema dreaptă a petro
liștilor din Berea, și ne-a invitat la 
masa tovărășească ce începuse de citeoa 
minute. Am plecat. După citeva minute 
eram în sala unde avea loc mase. Am 
privit peste comeseni. Erau acolo Apol- 
zan, Feri Zavoda, Toma, Staicu, ~ 
gomirescu, Aiexandrescu, Crișan, 
stanti-nescu, Victor Dumitrescu... 
de asemenea Nicolae Hotaru, Ion 
tată, Ghiță Șerbănescu, Nistor 
Constantin Militaru și toți ceilalți fot
baliști ai echipei Petrolul Berea. I-am 
văzut pe antrenorul militarilor bucu- 
reșteni, Gică Popescu șî pe antrenorul 
fotbaliștilor berceni, Nicolae Stoian 
schimbind păreri asupra modului de 
pregătire a echipelor. Și deși nu eram 
prea aproape de ei, am citit pe figura 
lui Nicolae Stoian mulțumirea pe care 
ți-o dă un sfat competent...

...S-a toastat aci pentru succesul e- 
chipei militare, în campionatul în curs 
de desfășurare, pentru succesele fotba
liștilor din schela Berea. Cum era și 
normal — încet, încet ulcelele cu must 
și celebrul ghiuden ce se produce aci au 
fost date uitării... Fotbalul era mai 
tentant. Apolzan, de pildă, povestea 
despre ambiția și dirzenia cu care fot
baliștii rondai au luptat pe terenul din 
Belgrad, atunci cînd au clștigat cu 
1—0 in fața reprezentativei Iugoslaviei... 
Aiexandrescu, despre fotbaliștii turci. 
Feri Zavoda istorisea despre minunatele 
realizări ale sportivilor Chinei Popu
lare... Domnea în încăpere o atmosferă 
caldă, prietenească. Tinerii sportivi din 
Berea „sorbeau" cu lăcomie țoale cite 
le spuneau oaspeții lor. Ascultau și 
căutau să învețe cit mai multe...

...Tîrziu de fot, oaspeți ji gazde am 
plecat spre căminul muncitorilor din 
schela Berea, acolo unde fuseserăm 
găzduiți. Fotbaliștilor din Berea le ve
nea greu să se despartă de noii și bunii 
lor prieteni..

VALENTIN PAUNESCU

Dra- 
Con- 
Erau 
Mus- 
Bone,

Ce hotărăște drumul unui sportiv ? Ce îl deiermfoă pe tînăr să 
îndrăgească Ia o vtrstă fragedă un sport și nu altul, care sînt 
principalii factori care contribuie la creșterea sa, la obținerea 

măiestriei sportive ? In fine, cum se formează caracterul' său ? lată 
întrebări care frămîntă pe cei ce iau parte la viata dinamică de ne 
stadioane, întrebări cărora vom încerca să le găsim răspunsuri cu 
ajutorul cîtorva dintre cei mai cunoscuți antrenori de la noi. l-ara 
reunit la redacție pe Maria lonescu (gimnastică). Petre Zîmbreșteanu 
(atletism), M'hai Flamaropoi (hochei) și Ion Lupaș (fotbal).
Prima care a luat cuvîntul a fost 

antrenoarea federală de gimnastică 
Maria lonescu. Ea și-a expus punctul 
de vedere față de multitudinea aspec
telor pe care le oferea subiectul...

— Tema este foarte vastă și, după 
părerea mea. ea trebuie sistemati
zată. E bine să ne ocupăm mal 
iutii despre forma organizatorică a 
mișcării de cultură fizică și sport. 
Cu cit ea este mai avansată, cu cit se 
bizuie mai mult pe o adevărată bază 
de mase, cit atît oferă mai larg po
sibilitatea descoperirii unor elemente 
dotate. Exemplele Uniunii Sovietice și 
ale țărilor de democrație populară sînt 
edificatoare in această direcție. Ciți 
sportivi care figurează acum cu 
cinste pe tabelele noastre de record
mani sau în echipele reprezentative ale 
țării n-au pășit în sport pe poarta com
petițiilor de mase ? Spartachiadele ti
neretului, campionatele școlare și uni
versitare, cele sătești — de astăzi — 
sau „Cupa Tineretului Muncitor" și 
„Cupa Unității Tineretului", la vremea 
lor, au atras in întreceri sute de mii 
de tineri și tinere, oferindu-le prilejul 
afirmării. Ar fi fost posibile toate aces
tea fără minunatele condiții create 
de Partid și Guvern ? Desigur că nu.

Gimnastica noastră a primit în per
manență noi forțe datorită acestui vast 
sistem competițional, izvor nesecat de 
cadre sportive. Acesta ar fi un aspect, 
după mine principalul. Procesul ime
diat următor ar fi acțiunea de selecțio
nare a celor eoidențiați. Aici intervine

succesele unei munci tenace. Deci nu 
talentul este iotul. Idealul trebuie vă
zut în armonizarea perfectă 
tulul cu munca...

Profesoara Maria lonescu 
apoi firul discuției lui Petre

a talon-

a trecut
Zîntbreș-

cu mull interes. Ei sini admira 
noștri cei mai fideli și tocmai de a 
nu trebuie sil-i deziluzionăm. Ei a 
&î ne imite aproape in toi ceea 
facem pe terenul de sport, mai i 
chiar, ne copiază în comportările 
viața de toate zilele. Deci, și în c 
fel sîntem părtași la formarea, la . 
carea lor. Am urmărit, de carinc 
partidă de hochei între juniorii cli 
lui Constructorul și cei ai Știi 
Spectacol frumos, grăitor pentru 
greșul acestor tineri, plini de i 
înzestrați de pe acum cu multe 
procedeele tehnice avansate ale j 
lui cu pucul, învățate de la mae 
croșet. Dar am văzut ca acest f. 
și două, trei... procedee nerecomai 
bile de a-ți .descărca" rteroozii 
excesivă (crose trîntite, vociferări 
tare semănau ele cu unele „ieșiri" 
jucătorilor noștri de categorie s 
rioară. Atenție deci sportivi frut 
și antrenori f

ochiul și mina antrenorului, a profe
sorului. El este acela în măsură să 
îndrume pașii tinărului care a făcut 
cunoștință cu terenul de sport. In sec
țiile asociațiilor și ale cluburilor, pe 
care le-aș denumi mici laboratoare, 
se petrece fenomenul de transformare 
continuă, de dezvoltare a calităților 
de bază ale sportivului. Talentul și pu
terea de muncă sînt hotărltoare din 
acest moment. Care dintre ele are mai 
mare greutate ? Amîndouă trag la fel 
de greu în balanța succesului. De 
pildă, Elena Teodorescu, recunoscută 
unanim ca un talent al gimnasticii 
noastre, n-ar fi ajuns la măiestria sa 
fără o intensă pregătire. Și, poate că 
n-am dat cel mai bun exemplu, pentru 
că măsura talentului ei n-a fost ser
vită -perfect,. în același grad, de 
mancă. Să luăm mai bine pe Eva Bo- 
sakooa, campioană mondială la bîrnă 
și sol, care a ajuns la rezultate excep
ționale nu în urma calităților fizice 
deosebite, ci mulțumită antrenamente
lor ei foarte conștiincioase. Același lu
cru îl pot spune și despre cunoscutele 
noastre gimnaste Teofila Băiașu, Utta 
Poreceanu, Sonia lovan, Atanasia Io- 
nescu și Emilia Liță, care-și datorează

Demonstrația gimnastelor romine și italiene
la Stain

ORAȘUL STALIN (prin telefon). In 
noua și eleganta sală a Teatrului de Stat 
din localitate au fost prezenți dumi
nică 1000 de spectatori, care au asis
tat la un spectacol inedit. Reprezenta
tivele de gimnastică ale țării1 noastre 
și Italiei au făcut o demonstrație la 
sol, bîrnă șî paralele.

La începutul demonstrației, -imna- 
stele au fost salutate de tovarășul Se
ver Pădiireanu vicenresedinte al con-

silfului regional U.G.F.S. A răspuns, 
mulțumind pentru primirea călduroasă 
făcută în localitate, conducătorul spor
tivelor din Italia, Giulio Lay. Specta
torii din Orașul Stalin au aplaudat — 
și bisat — pe Miranda Cicognani, Ga
briella Santareli, Rozela Cicognani, So- 
nia lovan, Emilia Liță, Utta Porccea- 
nu și pe celelalte concurente.

CAROL GRUIA ~ corespondent

— Da, problema educației spori 
lui are cea mai mare însemnăfat 
riu poate lipsi din discuția de | 
spune în continuare antrenotul Ion

tcanu, care de altfel se și pregătea să 
intervină, vrînd să sublinieze un as
pect foarte important, acela al activi
tății antrenorului.

— Toate bune. De acord cu cele 
spuse. Sînt necesare însă o serie de 
completări. Cred că n-ai pus accentul 
suficient pe rolul antrenorului. Acesta 
are o influență covîrșitoare asupra 
sportivului. El trebuie să-și apropie 
elevul, să-l cunoască bine, să-i fruc
tifice la maximum calitățile sale de 
bază, prin individualizarea antrena
mentelor. La un moment dat, sportivul 
trebuie să devină apt de autopregătire. 
Numai astfel iînărul dornic de afir
mare va putea trece cu ușurință „gra
nița" dificilă care delimitează zonele de 
clasificare: medie și superioară. De 
mare ajutor îi este sportivului și con
sultarea literaturii de specialitate, și 
tiu numai de specialitate. De aceea mă 
bucur nespus de mult cînd atletul vrea 
să știe, să afle din rîndurile cărții, de 
ce procedează ușa și nu altfel. Iar con
tactul cu literatura beletristică, cu 
arta, cu știința îi este strict necesar 
pentru lărgirea orizontului său cultu
ral.

Cunoscind marile valori culturale ale 
poporului nostru, frumusețile meleagu
rilor noastre, îndrăgindu-te, tînărul va 
lupta cu mai multă ardoare, mai avîn- 
tat, pentru gloria sportivă a Patriei.

Dar să căutăm să răspundem — pe 
scurt — și la altă întrebare care ni s-a 
pus aci și ca ocazia aceasta e cazul 
să vorbim chiar despre noi. Doar am 
fost sportivi. Ce m-a determinat pe 
mine, încă de mic să fac sport, să 
îndrăgesc atletismul ? In general, e- 
xemplele unor sportivi renumiți, 
dele pentru noi. Ion Moina prin 
rea lui dragoste pentru atletism, prin 
performanțele sale răsunătoare, 
ținuta sa ireproșabilă pe pistele cu 
zgură, s-a impus în ochii mei de co
pil, mi-a fost, fără să știe, un prim 
îndemn, sfătuitor și antrenor...

— Ai dreptate — este de părere 
Mihai Flamaropoi. Copiii ne privesc

mo
ina-

prin

paș. Degeaba se va strădui tir 
să-și îmbogățească cunoștințele ti 
co-factice, degeaba va fi înzestra 
calități fizice deosebite, sau to 
dacă în educația sa vor exista li, 
cit de mici. Marile succese nu se 
putea obține în asemenea situații, 
de neconceput creșterea unui sp 
fără ridicarea nivelului său politic 
oiogic, care îi va îndruma pași 
toate acțiunile sale. Avînd o edu 
sănătoasă, formată în cadrul orga, 
ției de tineret sub îndrumarea c 
nizațiilor de partid, sportivul va 1 
prin mijloace corecte cu adver. 
său, va dovedi stăpînire de sin 
momentele dificile ale întrecerii, 
căpăta elan pentru obținerea viei 
va ți conștient de importanța mii 
pe care o are. In educația spor 
lui un rol de seamă revine anti 
ruliu. Sînt împotriva acelor a 
nori, care neglijează munca ec 
tivă cu sportivii, sub motiv că., 
e atribuția lor, că ei trebuie s< 
ocupe, pasămite, exclusiv de im 
rea sportivului. Trebuie înțeles ci 
struirea sportivă și educația fac , 
dintr-pn tot unitar, insepa. 
Aș adăuga ta toate aspecte! 
mai sus unul pe care it 
sider foarte important. Este t 
de acea emoție — nu emotivitai 
pe care trebuie s-o încerce orice 
șportiv atunci cînd este promova 
tr-o echipă superioară, cînd i se a 
această încredere. îmi aduc cu 
că în tinerețe cînd am trecut în j 
echipă a Olimpiei din Arad și ai 
cat la Reșița, Intr-un med „mare 
cum îl visam, aproape că n-am d 
toată noaptea. Faptul nu m-a l 
dicat ca a doua zi să lupt cm 
forțele pentru a justifica cinste 
mi se făcuse. Fără această a 
fără această frămintare sufleteasi 
Dorită dintr-o mare dragoste ; 
sport nu se va putea tinde nicț 
spre culmile măiestriei sportive...

★
Schimburile de idei au mai cont 

Cei patru oaspeți ai redacției au 
tai să răspundă — în mare — 
bărilor adresate. Desigur, apusei 
pot fi completate, o singură di 
neputînd epuiza nici pe de part 
biectul. Așteptăm deci cu plăw 
cuvîntul altor antrenori.

ELENA MATEEȘ6I 
NEAGOE MARDAb



*r

TURNEUL MASCULIN 
în sfîrșit, un turneu tare", 
este părerea tuturor, după

Fără îndoială că handbalul în 7 
este un sport care place foarte mult. 
Și aceasta pentru că acest sport 
se bizuie pe acțiuni rapide și spec
taculoase, pline de subtilități tehnice, 
pe inversări neașteptate și brusce de 
scor etc. De-aici și explicația numă
rului mereu crescînd al celor care 
urmăresc disputele acestor etape pre
liminare a campionatului republican 
(faza orașului București) vine de la 
sine. ■

O ÎNTRECERE PASIONANTĂ 
IN

„Iată,
Aceasta este părerea tuturor, după 
evoluția echipelor masculine în pri
mele trei etape. A face pronosticuri 
este desigur încă prematur. Cu toate 
acestea, cele trei echipe care parti
cipă și la campionatul de handbal 
în 11 și anume, Dinamo, C.G.A. și 
Rapid, posesoare a unor loturi valo
roase și omogene, au arătat după 
primele confruntări că rămîn aceleași 
formații valoroase cu șanse egale 
pentru obținerea calificării în finală. 
Nu sînt însă de neglijat șansele e- 
chipelor Clubul Sportiv Școlar și Po
litehnica.

De altfel evoluția celor două for
mații în acest început de campionat 
constituie o surpriză deosebit de plă
cută. Echipa elevilor, deși aflată de 
abia la al doilea campionat, se do
vedește a fi în mare progres. Jucă
torii au arătat că posedă un bagaj 
iestul de bogat de cunoștințe tehni- 
:e, rezultat al unei însușiri corecte a 
tuturor procedeelor tehnice din hand- 
oalnl modern. La aceasta se poatel a- 
lăuiga și preocuparea .intensă pentru 
intrebunțarea unor procedee tactice 
cariate în acțiuni neașteptat de subtile.

Ultima constatare este valabilă și 
rentru echipa viitorilor ingineri. Pri- 
nele rezultate ale studenților (meci 
iul cu Rapid și înfrîngere la limită 
n fața echipei C.C.A., după 6 parti
tă deosebit de disputată) au demon- 
itrat cu prisosință că aceștia au reu- 
it să închege o echipă matură cu

De ce atîta inconstanță ?

nivel tehnic ridicat, de a

de mai sus este valabilă 
sau aproape toți trăgătorii 
Dar, urmărindu-le eyolutia

S-a produs un reviriment în activi- 
:dea scrimerilor noștri fruntași. Faptul 
ste de necontestat. De aceea el a și 
ast remarcat, bucurînd pe toți cei ce 
au văzut evoluînd în ultimele săptămîni 
e fruntașii scrimei noastre. Schimbă- 
ile produse se referă îndeosebi la 
ombativitatea lor, la dorința de a oferi 
salturi de 
iștiga.
Remarca 

entru toți 
e frunte.
i cele două mari confruntări ce au 
vut loc cu cîteva săptămîni în urmă 
- campionatele republicane individuale 
i campionatele internaționale ale R. P. 
'.omîne, — am putut constata o altă 
icună. Este vorba despre inconstanța 
nora dintre sportivi. Și pentru a nu 
rea confuzii sau a părea prea preten- 
oși, precizăm că nici nu le cerem 
ieruri imposibile. A avea acum o 
«nportare foarte bună și peste o 
iptămînă una mediocră sau slabă
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SPORTUL POPULAR

Fază din meciul C.C.A.-Politehnica. Nodea a scăpat de sub supravegherea 
lui Jianu și va înscrie un nou gol pentru echipa sa

(Foto : B. Ciobanu)
Constructorul, au jucat destul de ti
mid în primele lor confruntări. Am
bele echipe posedă însă jucătoare cu 
reale posibilități și este de așteptat 
ca în evoluțiile lor viitoare ele să nu 
mai joace rolul de formații dinainte 
învinse, ci să acționeze cu mai mult 
curaj, lucru din care nu au dccît de 
cîștigat.

posibilități superioare. Jocul lor ra
pid, spectaculos, a fost subliniat, de 
nenumărate ori — în decursul celor 
două meciuri disputate — cu aplau
ze la scenă deschisă. Și atunci cînd 
studenții își vor pune la punct și 
apărarea — în momentul de față încă 
deficitară — ei vor constitui un ad
versar periculos pentru orice echipă.

ÎNTRECEREA ECHIPELOR 
FEMININE...
duminică, a Iscos în evi- 
și în anii trecuți — su- 
echipelor Știința și Ce-

...începută 
dență — ca 
perioritatea 
tatea Bucur, care împreună cu Rapid 
(aceasta a „stat" în prima etapă) 
vor tranșa între ele soarta primelor 
locuri. Celelalte două formații parti
cipante la competiție, Confecția și

ce■ este un fapt mai puțin obișnuit. La 
I ne referim ?

După felul în care au evoluat în cele 
! două concursuri amintite, trăgătorii 
i noștri fruntași pot fi împărțiți în trei 

categorii. In prima ar intra floretistele 
Olga Orban, Maria Vicol, sabrerul Du
mitru Mustață, spadasinii Adalbert Gu- 

i rath, Ștefan llaukler și alții. Aceștia 
s-au comportat la fel de bine și în 

i campionatele republicane și în cele in- 
I tcrnaționale desfășurate la o săptămînă 
i după primele. Mereu în lupta pentru 
i întîietate, mereu dîrzi și combativi, a- 
i cești sportivi au lăsat o impresie deo 
: sebit de bună. Eforturile unora au și 
. fost răsplătite prin cîștigarea de titluri, 
i iar cei ce n-au avut această satisfacție 

au — oricum — merite foarte apropiate 
de cele ale învingătorilor.

1 O altă categorie ar fi aceea în care
■ pot fi trecuți Tudor Ilie, Mioara Săteanu 
i și chiar Cornel Pelmuș. In cadrul cam- 
, pionatelor republicane individuale, a-

ceștia au jucat roluri deosebit dc im
portante. De altfel, Tudor Ilie și Cor- 

i nel Pelmuș au devenit campioni ai țării, 
iar Mioara Săteanu a ocupat locul Ill 
la campionatele internaționale; dar 
aceștia — cu excepția lui Pelmuș, care 
a intrat totuși în finală ocupîn.i însă 
numai locul 7 — nu s-au mai „văzut". 
De pildă, Mioara Săteanu a rărăsit 
întrecerea în primul tur al competiției.

In sfîrșit, o a treia categorie în care 
poate figura și Ladislau Rohony, este 
aceea a trăgătorilor care s-au compor
tat de o manieră mediocră în campio
natele republicane și foarte bine în 
cele internaționale. Rohony a și cîști
gat, după cum se știe, titlul de campion 
internațional al R.P. Romîne la sabie.

Relatarea chiar și așa sumară a comj 
portarii trăgătorilor noștri fruntași ilus
trează totuși inconstanța acestora. Și 
dacă pentru cei ce în prima confrun
tare s-au comportat mai slab iar în ă 
doua bine, există explicația firească a 
„rodării" la început de sezon, pentru 
cei din categoria opusă este mai greii 
de găsit explicații. Una ar fi poate 

(pregătirea unilaterală, sporadică, în 
'dauna uneia temeinice, care să permită 
^sportivului o evoluție din ce în ce mai 
bună. De aceea, noi semnalăm doar 
fenomenul așteptînd — în fapte, care 

țsă remedieze situația relatată — cuvîn- 
Hal sportivilor șt al antrenorilor lor.

E. M.

A. VASILIU

Âetivilaiea. centrelor de Inițiere trebuie 
pregătita de pe acum

Ne desparte circa o lună dc data la 
care peste 2.500 de copii și tineri In
tre 8 și 17 ani vor începe să învețe 
să schieze în cadrul celor 25 de centre 
organizate de F.R.S.B.A. sau își vor 
desăvîrși elementele de tehnică însușite 
în 'sezonul trecut tot în astfel de cen
tre. Un răstimp foarte prețios, pe 
care comisiile regionale, raionale și 
orășenești de schi, antrenorii și instruc
torii aflați în aceste centre trebuie să-l 
folosească din plin pentru a asigura 
succesul centrelor, din toate punctele 
de vedere.

Dintr-un început trebuie să precizăm 
că, spre deosebire de anul trecut, cînd 
numea de coordonare, organizare și 
control a fost dusă aproape numai de 
federație, în acest sezon aceste sarcini 
vor fi îndeplinite în primul rînd de 
comisiile regiunilor în care se află 
centrele. Această descentralizare este 
binevenită. Ea va avea darul să asi
gure o activitate mai rodnică celor 25 
de centre. Coordonarea și controlul vor 
putea fi efectuate cu mai multă opera
tivitate.

Revenind la sarcinile ce revin comi
siilor regionale, raionale și orășenești 
de schi, precum și antrenorilor și in
structorilor, vom aminti în primul ririd 
de mobilizarea copiilor și tinerilor, care 
poate fi asigurată încă de pe acum. 
Munca de mobilizare a viitorilor schi
ori poate fi începută din aceste zile 
prin afișe, anunțuri la stațiile de am
plificare, prin deplasarea antrenorilor 
și instructorilor în școlile și fabricile 
din care vor fi selecționați participan- 
ții la centre. Tot în această perioadă, 
antrenorii și instructorii pot efectua re
partiția „elevilor" pe grupe de vîrstă 
și de pregătire și pot trece chiar la 
pregătiri „pe uscat". In felul acesta,

Prima probă
Pe traseul de la G.A.S. 

desfășurat duminică și ieri 
bă .............................

Roșia s-a 
prima pro- 

călăria — din cadrul concursu
lui republican de pentatlon modern. 
In ciuda condițiilor deosebit de grele, 
tinerii concurenți, aflați (cu excepția 
lui Vlad Lisnewski) la prima între
cere oficială, au obținut rezultate va
loroase, demonstrînd mari posibilități 
do progies. Ialtă clasamentul probei:
1. Gh. Ugron (Metalul Cluj) 1230 p;
2. V. Lisnewski (Recolta Buc.) 1215 
p; 3. V. Medianii (Cet, Bucur) 1145

UM €A# l£OIL^T
— Tovarășe antrenor, de mult in

tenționam să stau de vorbă cu dum
neata..,. Este vorba de fiul meu. Sînt 
tare necăjit. De la o vreme — în zilele 
în care are antrenament — vine foarte 
tîrziu acasă. Ca părinte, firește, nu pot 
trece cu vederea astfel de situații. Te 
rog și pe dumneata să stai de vorbă 
cu el...

Cu aceste cuvinte rupte din inimă se 
adresase tatăl elevului Eugen Bărbu- 
lescu, în cadrul secției de ciclism 
a școlii sportive U.C.F.S. București, 
antrenorului Constantin Cîrjan, cu 
mai bine de un an în urmă.

Surprins, antrenorul s-a întrebat: 
„Ce să fie cu Bărbuiescu ?“...

II știa doar de băiat bun, conștiin
cios, un adevărat exemplu pentru toți 
elevii secției, un element de nădejde 
printre muncitorii de la Atelierele 'Cen
trale P.T.T. - - 
Atunci ?...

Discuția 
norului cu 
său 
Antrenorul 
și-a arătat 
facția de a vedea 
în Eugen Bărbuiescu, 
mai buni elevi ai școlii.

— Mi s-a spus că în zilele în care 
ai antrenament obișnuești să întîrzii 
seara — i-a spus apoi antrenorul. 
Cum se pot împăca astfel de lucruri cu 
viața ordonată pe care trebuie s-o ducă 
un adevărat sportiv ?...

Eugen Bărbuiescu a fost cinstit. Și-a' II la individual, 
recunoscut greșeala, a amintit antreno
rului său că obișnuia, într-adevăr, ca 
după antrenament să-și piardă vremea 
fără rost, de multe ori pînă după mie
zul nopții. Iar a doua zi, la atelier se 
simțea obosit... A promis însă că se 
va îndrepta, că nu va mai greși. Și 
asta cît mai curînd.

De atunci, într-adevăr, Eugen Bărbu
iescu n-a mai greșit. Și-a respectat cu 
strictețe timpul de odihnă, n-a mai 
creat astfel de griji părinților săi. La 
secția de ciclism a școlii sportive

unde lucrează ca mecanic.

antre- 
elevul 

a avut loc.
Cîrjan 
satis-

unul dintre cei

la căderea primei zăpezi activitatea va 
putea începe într-un ritm rapid, evitîn- 
du-se tărăgănarea provocată de proble
mele de organizare. In plus, pînă la 
prima ninsoare, comisiile regionale, 
raionale și orășenești au posibilitatea 
să creeze cadre de instructori voluntari 
(recrutați din rîndurile schiorilor cu 
experiență), care să ajute pe antre
norii centrelor în munca lor de instru
ire a copiilor.

Trecînd la de instruireproblemele

A venit iarna ? Nu, dar micuțul schior 
pe care-l 
a învățat 
țiuni ale 
poate ce

vedeți în fotografie și care 
în sezonul trecut primele no- 
mersului pe schi se gîndește 
bine ar fi să ningă cit mai 

curind
(Foto : D. Stănculescu)

PENTnTLONM^?/vt

a concursului republican
p; 4. S. Sinko (Met. Cluj) 1120 p; 
5. I. Jelics (Oradea) 1095 p; 6. M. 
Popescu (Oradea) 1065 p; 7. I. Mă- 
riuță (Cet. Bucur) 1005 p; 8. V. Mo- 
eioiu (Buc.) 875 p; 9. A. Tiirkossy 
(Oradea) 825 p; 10. M. Visan (Progr. 
Buc.) 800 --
p; 12—1*
12-13uiZ.
Astăzi,,.
FloreaSda proba de spadă, iar mîine, 
de la 9,30, tirul la poligonul Tunari.

Îl) n

00 p; 11 P. Deak (Cluj) 745
13 V. Poruțiu (Cluj) 695 p. 

Gereb (Met. Cluj) 695 p. 
la ora 8, are loc în sala

• ••
U.C.F.S. București „cazul Bărbuiescu" 
a fost un caz cu totul izolat. De atunci 
astfel de cazuri nu s-au mai ivit.

Astăzi, în materie do disci
plină, de corectitudine și seriozitate, 
antrenorul Constantin Cîrjan are tot 
dreptul să se mîndrească cu elevi ca 
G11. Tălpescu, mecanic la școala prof. 
C.F.R. Grivița Roșie, Ilie Vlaicu, lăcă
tuș la cooperativa „Menghina", Ștefan 
Bara, strungar Ia uzinele Grozăvești, 
Constantin Porumb, elev la școala pro
fesională a uzinelor „Republica". Mîn- 
dria antrenorului Cîrjan o constituie și 
o elevă, Agopian Nita, al cărei exem
plu de perseverență, de pasiune pen
tru ciclism, a făcut în repetate rînduri 
obiectul admirației întregii secții ! Ro
dul acestei perseverențe este oglindit, 
de altfel, în rezultatele obținute: trei 
concursuri orășenești pentru junioare 
cîștigate în acest an, locul III în ulti
ma ediție, a finalelor pe țară ale Spar- 

tachiadei de vară 
a tineretului.

Ne spunea an
trenorul Cîrjan : 
„Am curaj să-mi 
înscriu elevii în 

Dragostea cu careorice competiție. ~
ei luptă pentru culorile școlii este 
uneori impresionantă. Nu —J- 
parie decît în una din 
trecute, elevii mei s-au 
primul loc în competiția 
cros dotată cu „Cupa

mai de- 
duminicile 
clasat pe 
de ciclo- 
7 Noiem

brie", în care Ilie Vlaicu a ocupat locul 
Acum ne pregătim 

pentru campionatul orășenesc de ciclo- 
cros. în cursul acestei luni ne mai stau 
în față și alie... examene : la 22 noiem
brie, etapa a IlI-a a întrecerilor din 
cadrul Cupei „F.R.C.", iar o săptămî- 
nă mai tîrziu, finala campionatelor re
publicane pentru juniori."

Examene grele, e drept, dar pe care 
elevii școlii sportive U.C.F.S. București, 
— cu stăruința care le este caracteris
tică — vor ști să le absolve cu cele 
mai mari... note 1

t 
vom sublinia 
alpine și cele 
diții și preocupări, pentru sărituri nu 
s-a făcut aproape nimic din cauza lip
sei trambulinelor. In acest sezon gre
șeala nu trebuie repetată. Comisiile re
gionale și antrenorii se pot ocupa încă 
de pe acum de amenajarea unor tram
buline mici (8—12 m), pe dare micuții 
schiori să învețe primele noțiuni ale a- 
cestei dificile probe.

Amenajarea acestor trambuline nu 
este nici grea și nici costisi
toare și existența lor ar crea posibilita
tea sporirii cadrelor de schiori la aceas
tă probă, cea mai deficitară — sub toa
te aspectele — în momentul de față 
ții schiul romînesc. Fără a neglija pro
bele alpine și de f.ond, antrenorii și 
instructorii au datoria să acorde o 
importanță deosebită creării unei baze 
de mase la sărituri, unde numărul ac
tualilor participanți este foarte redus, 
iar valoarea rezultatelor concurenților 
nesatisfăcătoare.

Sperăm că pînă la 15 decembrie, 
cînd este anunțată desch'dera centrelor 
de schi, forurile corespunzătoare se vor 
ocupa îndeaproape de toate aceste pro
bleme, a căror soluționare va contribui 
în mare măsură la o cît mai bună des
fășurare a activității, la atragerea cît 
mai multor copii și tineri spre practi
carea schiului.

că dacă pentru probele 
de îond au existat con-

ST. DUMITRU

REZULTATE DIN CATEGORIA D

® Știința București—Meteorul 15—0, 
A.S.A. Ploești-Metalul M.I.G. II 
0—0, Farul Constanța—Cetatea Bucur
6—0, Rapid—Sirena 6—3, Dinamo 
Miliția—Arhitectura 11—3, Petrolul 
Ploești—Știința Galați 39—0.

MECIURI AMÎNATE

nc-

® Intîlnirea din campionatul cate
goriei A dintre A4ETALUL M.I.G. F 
și PROGRESUL a fost amînată din 
cauza terenului impracticabil. De ase
menea și jocul din categoria secundă 
dintre Minerul Lupeni și Utilajul Pe
troșani nu s-a disputat din cauza 
prezentării arbitrului.

TURNEUL FINAL DE JUNIORI
® Partidele din turneul final al 

niprilor s-au soldat cu următoarele 
zuitate: C ' ' ' ~
Orașul Stalin 13—0, C.F.R. 
Roșie—zimbrul Tecuci 6—3, 
Bucur—Petrolul Ploești 
na—Știința Timișoara 8—6.

ju- 
re- 

Constructorul Buc.—Olimpia Qrjvjța 
Cetatea 

14—0, Sire-



gest care nu poate fi trecut cu vederea
In mintea noastră mai stăruie încă unele momente de duminică, 
e stadionul „23 August".
JCiul se anunța foarte greu. Miza era mare. „Ca și aerul", nouă ne 
lia victoria. „E greu" — spuneau unii. „Vom învinge" — afirmau

A început partida. Duelul sportiv era aprig. In primele 10—15 
ite se prezentau mai bine fotbaliștii bulgari. Apoi, ei au cedat pasul, 
cum spunea și un ziarist bulgar, sportivii din țara vecină și prie- 
juoau, dar... fără o tactică precisă. Treptat romînii pun stăpînire pe 

și Naidenov, portarul echipei oaspe, este tot mai mult pus la încer- 
Terenul moale a îngreunat mult evoluția fotbaliștilor. Era tare 

! Meciul se transformase într-o confruntare a calităților de voință. 
Spectatorii nu vor uita mult timp fazele de un intens dramatism, 
scufe în decursul celor două reprize. Cine poate uita, mai ales, 
•ajărtle spectatorilor adresate minute în șir sportivilor romîni ? N-a 
t nici vestita sirenă a rapidiștilor, care, din cînd în cînd, suna atră- 

afefiția fotbaliștilor noștri că timpul se scurge repede, trece pe 
nțite și golul, mult așteptatul gol, nu vine.
Însuflețiți de freamătul viu al tribunelor, prinzînd parcă aripi, fot- 
tii romîni au luat pur și simplu cu asalt poarta apărată de Naide- 
Și, cînd în minutul 80, Constantin reia din voie, dintr-o pozîție 

ila, mingea șutată de Jenei, trimițînd-o în plasă, cei 80.000 de spec- 
i s-au ridicat la unison. Un 
ionul. Era 
ir romîni, 
n efort de

„ura" formidabil a răsunat pe întreg 
răsplata adresată de masele noastre de spectatori spor- 
care au apărat cu cinste culorile patriei, care cu un 

voință și-au adjudecat victoria. O victorie pe deplin meri-

momente nu se pot uita! Ce păcat însă că sportivitateaAsemenea
caracteristică sportivilor de tip nou din țările socialiste — a fost, 
■ită — în ceea ce privește echipa noastră — de actul necugetat al 
Nunweiller, care a răspuns unui gest nesportiv al Iui Kovacev, 

ci cînd acesta a lovit pe Voi nescu.
De unde o asemenea răbufnire î Cum și-a permis să lovească un 
irsar, un partener de joc,, cu care se afla în întrecere sportivă ? Nu 
gindit că actul pe care l-a comis a fost făcut în văzul poporului, că 
sfruntare la adresa acestuia ?
Lui Nunweiller — sportiv tînăr, talentat, cu mari posibilități 
cut și educat de regimul nostru democrat popular, ca și oricărui 
tiv de-al nostru nu-i este permisă o asemenea atitudine, cu atît mai 
obabilă cu cit — și Nunweiller e cel dinții care trebuie să-și amin
ei acest lucru — ea nu se întimplă pentru prima oară.
Trebu'e să spunem însă că actul nesportiv comis de Nunweiller își 
~-fgina sa. La acesta mai stăruie meteahna de a juca brutal, de a 

adversari. Este clar, deci, că educația cetățenească a acestui spor- 
.să încă mult de dorit.

Frumoasă a fost victoria dobîndită în meciul de ieri. Ea ne-a mai 
zit drumul spre calificarea în turneul olimpic de la Roma. Nespus 

i bucurat succesul nostru, iar meciul a fost o contribuție în plus la 
rirea legăturilor de prietenie dintre poporul nostru și poporul frate 
;ar. Ne-a supărat Ynsă mult gestul nesportiv, străin nouă, imensei 
orități a sportivilor, făcut de jucătorul Nunweiller.
Este momentul ca acest fotbalist să-și revizuiască total atitudinea, 

trebuie să-și pună în perfectă concordanță comportarea sa sportivă 
terenul de sport, cu talentul, cu posibilitățile sale, pe care nu i le 
testă nimeni.

timpul nu e încă pierdut.

alt

G. VASILE

1 Trei victorii acasă, două meciuri 
nule și o victorie în deplasare

Victoria fotbaliștilor romîni
rod al unui întreg proces de pregătire atentă

etapa de duminică a categoriei B
Amănunte asupra desfășurării meciurilor din cele trei serii

i
căzut timp de 
intluentînd des

mai 
Vic-

ci’INI. — Ploaia care a 
a desfundat terenul, 

jocului Foresta—Dinamo Galați (2-2). 
ul final nedreptățește pe Foresta, care 
» mult mai bine și a avut numeroase 
ratate însă. Dinamo nu s-a acomodat cu 

dar a știut să profite de pe urma gro
apă rării adverse. Au marcat: Pisică (min.
Chițu (min. 27) pentru Foresta, Dărăban 

) și Bogoși (min. 75) — autogol. (L. Ne- 
resp.).
>T1 — Prahova a ciștigat mult
jcît arată scorul de 3-0 partida cu 
luzău. Cu toate că a dominat majorita
rului, echipa gazdă a trecut greu peste 
1 în formă a buzoienilor, dintre care 
m pe. Schwerin, Zaharescu și Buzatu. Au 
: Coidum (min. 25), Stanoilovici II din 
și Cristache (min. 79). (FI. Albu, coresp.). 

TANȚA — Meciul S.N.M.—Victoria Su- 
(1-1), disputat jmj ploaie, a îost do un 
ivel tehnic. In prima repriză, S.N.M. a 
lițiativa și a deschis scorul prin Călin 
5). Gazdele au ratat alte numeroase oca- 
:t în prima repriză, cît și după pauză, cînd 
la un contraatac. Victoria a egalat prin 
min. 79). (E. Petre, coresp.).

«je ‘ as i Știința Timișoara și-ă mărit avansul 
la trei puncte

nu merita cele două puncte cîști- 
seorului de 1-0 cu care s-a în- 
Localnicii au dominat toată re- 
au ratat numeroase ocazii, jocul 

după golul marcat de Manolache 
Pe alocuri s-au înregistrat durități. 

Știința și-a mărit avansul 
Dinamo Pitești. (Gh. Ma-

Melalul din localitate a 
pe Dinamo Pitești, prin

SEVERIN. — După aspectul jocului Ști- 
imișoara
1 urma 
partida.

irimă și 
hilihrat 
. 67.
coastă victorie, 
puncte față de 
corespondent).
UL ROȘU. —

; clar cu 3-0 , , , x
e marcate de Birău (min. 18 și 42) și 
(min. 68) Gazdele au ratat alte nume- 
ocazii. S-au remarcat : Sziklai, Arieșeanu, 
ile la gazde, Varga de la oaspeți (Romu- 

Zeno Radu, corespondenți).
ȚA. — C.S.M. a confirmat revenirea dc 

dispunînd la 3cor (6-0) de Carpați Si-
Au marcat : Tișler (min. 5 și 49), Varga 
6 și 43), Comisar (min. 25) și Urcan 
80). Echipa din Sinaia a avut o perioadă 
ninare de 20 de minute, dar atacul său 

foarte slab, netrăgînd deloc la poartă.
. remarcat : Chirilă, Schiopu, Jojart și Bra- 

.S.M.). Oanță, Decu, Petrescu (Carpați). 
lobrescu, coresp.).
ȘOARA. — Victoria echipji locale C.F.R.' 

Iui A. S. Pompierul (2-0) este meritată, 
îost obținută în prima repriză, cînd au

a 110-a: Liderul, Corvinul Hunedoara, singura echipă 
învingătoare în deplasare

DEA. — Jucînd mai ok-ftsiv, C.S Oradea 
tat victoria cu 2-1 in meciul cu A.M.E.F.A. 
ii au combinat prea mult în centrul te

și atacurile lor au fost lente. Autorii 
or : Dulghcru (min. 2) și Tiriac (min.
i 11 m), respectiv Cioboată (min. 16). In 
58, după ce a executat lovitura de pe- 
Tiriac a fost eliminat pentru lovirea in

■

en
cum
Ba-

Știința București a ciștigat 
Gloria, pentru că a știut 
jocul pe un teren moale, 
mai bun jucător de pe teren și 
doua goluri. Alături de el, de 
mai remarcat Miu, Petcu și Ră- 
a avut un atac dezorganizat, 

s-a remarcat a 
coresp.).
C.F.R. a obținut

fost Vasilescu.

o victorie mc-

BISTRIȚA. -
2-0 meciul cu 
să-și organizeze 
lint a fost cel 
a marcat cele 
la Știința s-au 
dulcscu. Gloria 
Singurul care 
(0. Berbecaru,

PAȘCANI. — 
ritată cu 1-0 asupra Unirei Iași. Meciul a avut 
loc pe ploaie și a ocazionat o dispută înverșu
nată. C.F.R. a atacat mai mult. Unicul gol a 
fost înscris de Andrieș (min. 35) din 11 ni. 
Tot Andrieș a mai ratat un penalii in min. 70. 
Unirea a avut uncie acțiuni periculoase pe con
traatac. (C. Enea, coresp.).

FOCȘANI. — Unirea a reușit duminică prima 
sa victorie în acest sezon, dispunînd cu 2-1 dc 
C.S.M Rădăuți. Punctele au îost marcate de 
Voicu (min. 20) și Vilceanu (min. 80) din 11 
ni, respectiv Chirilă (min. 44) dintr-o lovitură 
de la 20 m. Gazdele au ratat multe ocazii prin 
Voicu, Chițimia și Dobrota. Acesta din urmă a 
ratat și un 11 m în min. 10. Meciul s-a dis
putat pe teren noroios. (H. Cohn, coresp.) 

fără 
apărarea timișoreană, in frunte 
toarte atentă. (L. Samuel, co-

Metalul din localitate a pier- 
teren propriu. Deși la pauză

marcat Surd an (miu. 2) și Fodor (min. 32). 
După pauza, Pompierul a jucat mai bine, creînd 
cîteva bune situații ie gol. rămase însă * *’ 
rezultat, deoarece 
cu Boroș, a fost 
respondent).

Jiul Petroșani—Dinamo București vor 
lămuri probabil multe lucruri în ceea 
ce privește ultimele patru locuri.

Dintre meciurile de categoria B îl 
reținem pe cel dintre Corvinul Hune
doara și CSM Baia Mare, una din ur
măritoarele directe ale liderului care 
desigur va face totul pentru a obține
cel puțin unul-’din cele două puncte 
puse în joc. Celelalte partide de cate
goria B sînt C.S. Tg. Mureș—C.S. O- 
radea în care ultima clasată nu are 
nici o șansă de a profita de această 
partidă pentru a ieși din situația pre
cară în care se află în clasamentul 
seriei a IlI-a, Flacăra Moreni—Dinamo 
Pitești, C.S. Craiova—C.S.M. Reșița, 
Unirea Iași—Prahova P'oesfi -i Rul
mentul Bîrlad—Victoria Suceava.

TÎRG0VIȘTE. — 
dut, din nou, pe , ,
tîrgoviștenii conduceau cu 1-0 (prin golul mar
cat de Chiriță în min. 25), în a doua parte 
a jocului C.S. Craiova a jucat mai bine și a 
marcat dc două ori prin Vasilescu (min. 65 și 
72), cîștigînd astfel cu 2-1 (Mișu Avanu, cores
pondent).

CRAIOVA. — Știința Craiova și-a asigurat vic
toria cu 2-0 asupra Flăcării Moreni încă din 
prima repriză, cînd a marcat prin Pană (min. 2) 
și Bisc.ă (min. 42). Oaspeții au jucat și ei 
foarte bine, dar au ratat ocazii bune, mai ales 
prin Capoianu, care a fost cel mai bun din 
echipa oaspe. De la gazde s-au remarcat : Băr- 
bulescu, Mihăescu, Pană și Brătilă. (R. Schultz, 
coresp.).

CiMPINA. Lipsa de eficacitate a înaintărilor 
a fost caracteristica meciului din localitate din
tre Poiana și Metalul București. Acest lucru a 
făcut ca partida să se încheie cu un scor alb. 
Jocul a îost de factură tehnică slabă. S-au re
marcat : de la gazde Jonescu, de la oaspeți 
Garbeloti și Dan. (St. Constantinescn, corcsp.). 

tenționată a adversarului, Dușan. (Zoltan /Sin*  
ger și Al. Jilău, coresp.). ,

CLUJ. — Corvinul Hunedoara și-a adjiîdbcat 
victoria la limită (1-0) asupra ceferiștilor |.dyi 
Cluj prin golul marcat în min. 74 de Radu ’Tu
dor, la o învălmășeală In prima parte a jadu
lui C.F.R. Cluj a dominat mai mult și a ratat 
cîteva ocazii de gol, cea mai mare in min.

(Urmare din pag. 1) 
este rodul unui întreg proces pre
gătire care a țintit spre buna compor-
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Schema șuturilor la poartă ale celor două echipe. Prima constatare: in 
general s-a tras puțin și, mai ales, imprecis. Desigur că la aceasta a contri
buit și starea terenului. A doua constatare: o ușoară superioritate a echipei 
noastre care a tras de 16 ori, dintre care de 10 ori în repriza a doua, cînd a 
dominat mult. Oaspeții însă, s-au masat in (ața porții, împiedicînd în mare 
măsură șuturile înaintașilor noștri (șuturile blocate de adversari nu figurează 
în schemă).

Legenda : Șuturile trase în pruna repriză sînt însemnate cu cercuri, iar 
cele din repriza a doua cu puncte. Numerele reprezintă posturile ocupate de 
jucători în echipe (de pildă: Constantin nr. 8, Diev nr. 11, Soare nr. 4 etc.).

fare a echipei naționale. In această 
privință au merite: colectivul melodic 
de antrenori, care a alcătuit un minu
țios program de pregătire, cei doi an
trenori ai lotului și, bineînțeles, cei 11 
jucători care nu au precupețit nici un 
efort și au aruncat în luptă tot ela
nul și toate resursele lor pentru obți
nerea victoriei. Subliniem, de aseme
nea, faptul că de data aceasta echipa 
a arătat că începe să știe să joace un 
meci decisiv. Dovadă este nu numai 
comportarea de-a lungul întregului 
meci, ci și faptul că a obținut victoria 
în ultimele minute de joc, cînd de obi
cei echipa se dezorienta, nu-și mai 
concentra forțele. Să sperăm că nu ne

mult 
jocul a 
oaspeții 
Arbitrul 

să țină 
cu ve-

zece

36 prin Kilin. Un rezultat de egalitate cores
pundea mai mult aspectului jocului (B. Fisch, 
coresp.).

BAIA MARE. — C.S.M. a dispus cu 3-2 dc 
Tractorul Orașul Stalin, după un meci vin dis
putat. Terenul desfundat a îngreunat 
controlul balonului, in unele momente 
depășit limitele sportivității, în special 
au fost cei care au comis durități. 
Mihai Lazăr (București) nu a reușit 
meciul în mînă (a trecut de exemplu 
dorea un fault grosolan comis in careu asupra 
lui Horja). Au marcat Sulyok (min. 5), Pop (46 
și 78) respectiv Vatani (min 31 din 11 m) și 
Roșea (min 44). (V. Săsăranu, coresp.).

ARAD. — Prima repriză a meciului C.F.R.— 
C.S. Tg. Mureș (1-0) s-a desfășurat în nota de 
dominare a localnicilor, cea de a doua sub 
semnul unei perfecte egalități. Unicul gol al 
partidei a îost marcat de Balint cu capul (min. 
22) în urma unei lovituri de colț. De remarcat 
că din min. 24 localnicii au jucat în 
meni. Szuhanek accidentat, trecînd figurant 
extremă. (St Weinberger, coresp).

MEDIAȘ. — Gaz Metan a ciștigat cu 
partida cu Rapid Cluj într-un meci în care
dominat mai mult și a ratat numeroase ocazii
de gol. Au marcat : Feurdean I (min. 17) și
Zanca (min. 58). S-au remarcat • Dumitran, Luca
și Vaczi, respectiv Szilagyi, Crăciun și Pînzam. 
(Dan Vintilă, coresp.).

SIBIU. — A.S.A 
ciul cu Chimia Făgăraș și 
cu scorul de 4-0. Autorii 
(min. 2), Ioniță (min. 40 
(min. 76) și Baboie (min. 
ianu, coresp.).

CĂREI. — In meciul Recolta Cărei—Ind. 
mei C. Turzii (0-0) s-a practicat un joc slab, 
cu faze confuze, în care gazdele au ratat nu
meroase ocazii. S-au remarcat Fazekas, Kuki, 
Hauler respectiv Levendai, Pintea și Suru, cel 
mai bun de pe teren. (T. Szilagyi și T. SamUi. 
coresp.). ă

a dominat permanent in me- 
a eiștigat pe merit 

golurilor : Hașegan 
din 11 m), Dranoș 
77). (Mircea Vlă’do-

Programul concursului Pronosport 
nr. 46 din 15 noiembrie cuprinde 6 
meciuri din campionatul categoriei A și 
alte șase din cel al campionatului ca
tegoriei B.

Etapa cu care se reia campionatul 
programează cîteva meciuri de mare 
importanță pentru clasament. Pe pri
mul plan se situează întîlnirea dintre 
C.C.A. și UTA, un meci care promite 
să ofere un spectacol fotbalistic de ca
litate. Nit mai puțin interesante vor 
fi meciurile Petrolul Ploești-Rapid Bucu
rești și Parul Constanța—-Dinamo Bacău, 
cărora echipele repective le acordă o 
deosebită importanță, Steagul roșu O- 
raștil Stalin va juca cu Știința Cluj o 
partidă deosebii de importantă pentru 
metalurgiști, care numai în cârtii unei 
victorii se vor putea menține în lunta 
pentru primul loc al clasamentului. 
Ultimele patru echipe în clasament se 
în Unesc între e'e în meciuri decisive 
pentru configurația clasamentului în 
partea sa inferioară. Partiue’e Progre
sul București — Minerul Lupeni și

va dezminți în meciurile următoareși pe care le-am desprins din comporta, 
în special în cel de la Sofia. ~"u:—•’ ----- *— -• --------

Pe lîngă numeroasele lucruri bune

IN JURUL BALONULUI
Selecționata surdo moților bulgari 

învingătoare la București
Meciul dintre selecționata surdo- 

muților romîni și bulgari, disputat 
luni, pe stadionul Republicii a luat 
sfîrșit cu victoria echipei oaspe cu 
scorul de 2—1 (0—1). Au marcat: 
Mitrache (R.P.R.) și Raikov și Gancev 
(R.P.B.). A arbitrat M. Popescu 
(R.P.R.).
U.T.A.-Selecționata Armatei RJLU. 

Regiunea Siria 4—2 (5—2)
ARAD 9 (prin telefon). Luni după- 

masă s-a disputat în localitate meciul 
dintre U.T.A. și Selecționata Armatei 
R.A.U. Regiunea Siria. Victoria a re
venit pe merit echipei locale, care a a- 
vut inițiativa în majoritatea timpului, 
evidențiindu-se în special atacul, pre
cum și fundașii Izghireanu și Seres. 
Golurile au fost 
(min. 5), Floruț (min. 

marcate de Pop
6), Petescu

In urma victoriei de duminică, echipa R.P.R. are șanse de cali
ficare în turneul olimpic ce se va desfășura în 1960 la Roma, 

Hașoti. Jos: Popa, Soare.: Jenei, Constantin,

Sir-

Desen : Petre Stoenescu

Soare: „Toate drumurile duc la Roma, dar acesta e cel mai sigur r

rea echipei noastre și asupra cărora 
vom mai avea ocazia să revenim, am 
făcut însă și unele constatări mai pu
țin plăcute. Jucătorii nu au atins încă 
nivelul de joc la care le dau dreptul 
calitățile lor. Și cînd spunem acest lu
cra ne gîndim în primul rînd la linia 
de atac, lucru pe care l-am subliniat 
în cronica de ieri.

Formula de atac la care s-a ajuns în 
a junul meciului ni' se pare oarecum 
inexplicabilă și — cum s-a văzut în 
cursul partidei — neinsnirată. Dinu- 
lescu nu a corespuns pe postul de in
ter, pentru care fusese pregătit și sa- 
tisfăcuse la toate jocurile de verificare 
Meszaros. Prin jocul său individual și 
neparticiparea la apărare, Dinulescu a 
frînat jocul și a lipsit T.hipa de o le
gătură necesară între apărare și atac, 
lucruri pe care credem că Meszaros 
le-ar fi putut asigura mai bine. Și 
poate că și Dinulescu ar fi dat mai 
mult pe postul de centru decît Dridcp, 
care tofuși rărnîne mai departe un 
element talentat, de luat în conside
rare. Cît privește pe Dinulescu, orien
tarea echipei reprezentative îi im’une 
abandonarea definitivă a stilului său 
de joc individual. In felul acesta va 
putea aspira, în continuare, la un loc 
în echipa națională.

(min. 35) și Tîr’ea (miu 61) respec
tiv Batraki și Kolakyon. De remarcat 
că în min. 40 Coman a apărat un pe- 
nalti executat de Madaf.

St. WEINBERGER, corespondent
• Mîine, miercuri, au loc două res

tanțe de Cupă: I.O.R. București — 
Carpați Sinaia, teren PTT ora 14, și 
A.S. Academia Militară—Știința Bu
curești, stadionul Progresai ora 14.

• Clubul Rapid organizează dumi
nică o excursie la Ploești cu orilejul 
meciului Petrolul—Rapid. Doritorii se 
pot înscrie la "clubul Rapid (șos. Ciu
lești), telefoane: 17.03.01, 17.01.40 și 
17.00.91.

Miercuri, două restanț
La Iași : C.S.M.S. lași—Ihihnen-' 

tul Bîrlad (Seria 1).
La Sibiu : A.S.A.--C.S. Oradea 

(seria a HI-a).

In urma trierii variantelor depuse 
la concursul Pronosport nr. 45 au fost 
găsite 19 variante cu 12 rezultate 
exacte, 341 variante cu 11 rezultate 
exacte și -3786 variante cu 10 rezultate 
exacte.

★
Tragerea din urnă a numerelor con

cursului Pronoexpres nr. 45 va avea 
loc miercuri 11 noiembrie la ora 19 în
sala Cliibului Finanțe-Bănci din str. 
Doamnei nr. 2 și va fi urmată dfc 
film. Intrarea liberă.

*

NU UITAȚI 1 AZI ESTE ULTIMA ZI 
IN OARE VA MAI PUTEȚI DEPUNE 
BULETINELE PENTRU TRAGEREA
CONCURSULUI PRONOEXPRES 
CARE VA AVEA LOC M11NE.

Rubrică redactată de I. S. Loto- 
Pronosport.
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Din carnetul corespondentului
• ORADEA. In organizarea secției 

moto a Clubului Sportiv Oradea a 
avut loc un concurs moto, cu parti
ciparea motocicliștilor din Timișoara, 
Arad, Lipova, Oradea. Pe traseul stabi
lit au fost realizate o serie de rezuHale 
Ir ne. Iată primii clasați pe categorii; 
Clasa 125 cmc: /osif Wilms (Voința 
Timișoara). Clasa 175 cmc (l)j_ A-fag- 
daiena Unghi (CSO). Clasa 175 cmc. 
(m) : Caro! Polonkai (CSO). Clasa 250 
cmc: Otto Wilkom (Voința Timiș.). 
Clasa 350 cmc : Otto Wilho/n (Voința 
Timiș.). Clasa 500 cmc: Robert Stol 
(I’CA Arad). Clasa cu ataș: Francisc 
Ridi—Ștefan Farkaș (CSO). Pe e- 
chipe locul 1 a fost cîștigat de către 
Clubul Sportiv Oradea cu 28 de 
puncte.

llie Ghișa

• PLOEȘTI. Pe stadionul „Petro
lul”, s-a desfășurat un interesant con
curs atletic cu participarea a 81 con- 
carcnți din raioanele Rimnicu-Sărat, 
Buzău, Pucioasa, Tlrgomște. De ase
menea a luat parte o selecționată a 
orașului Ploești. lată cîteva rezultate: 
100. m. plat femei. Maria Popescu 
13 jS sec. (PI.), înălțime femei Marfa 
furcă (PI.) 1,37 m., 100 m. FI. Șie- 
fănescu (PI.) 12,2 sec. Cele mai multe 
probe ale concursului au fost cîștigate ' 
de atleta echipei selecționate a ora
șului Ploești.

Ștefan ionescu și Nicu Pasiramagiu

• MEDIAȘ. Comisia de atletism de 
pe lingă Consiliul orășenesc UCFS 
Mediaș a organizat în cinstea zilei 
de 7 Noiembrie un interesant concurs 
de atletism la care au luat parte 
G5 de atleți și atlete. Cu acest pri
lej s-au înregistrat o serie de re-

zultate frumoase dintr e care cităm: 
11,5 sec. pe 100 tn. plat, rezultat ob
ținut de Mihai 
sec. pe 200 m. 
bulescu (SSE)

Mttreșan (SSE) ; 24,9 
plat — Gheorghe Băr- 
etc.

Vintilă Dan

In cinstea zilei de 7® PLOEȘTI.
Noiembrie, Consiliul regional UCFS 
Ploești, prin comisia regională de șah, 
a organizat mai multe simultane de 
șalt în orașe și safe din regiunea noas
tră, susținute de maeștri ai sportului. 
Astfel, in comuna Ptopeni, maestrul 
sportului Petre Seinieanu a susținut 
un simultan la 10 mese, obținînd re
zultatul de 8—2. Cele două partide au 
fost cîștigate de Victor Lainbrescu și 
Victor Drăguțan. La Urlați, maestrul 
sportului Alex. Giinsberger a susținui 
un simultan la 20 de mese. El a ciș- 
tigat 18 partide și a pierdut 2. La 
Mizil, simultanul de șah la 18 mese 
susținut de Caro! Partoș s-a terminai 
cu rezultatul de 17—1 în favoarea 
lui. Asemenea simultane au mai sus
ținut și maeștrii sportului C. Radovict 
și Gh, Mititelu la Buzău.

life Rădulescu

Șt Georgescu învingător 
în „Cupa Știința”

La sfințitul săptămînii trecute s-au 
disputat întâlnirile decisive pentru 
„Gupa Știința1*,  în cadrul probei mas
culine.

Pentru primul loc s-au întîlnit Șt. 
Georgescu și M. Viziru. Confirmînd 
ascensiunea de formă, arătată în com
petițiile precedente, tînărul Georgescu a 
cules o prețioasă victorie, întreeîndu-și 
adversarul în două seturi : 9—7, 6—2. 
învingătorul a acționat foarte decis 
și a avut dese veniri la fileu, cu puter
nice lovituri de atac, care au obligat 
pe M. Viziru să rămînă pe fundul te
renului, în defensivă. Victoria din a- 
cest concurs demonstrează elocvent că 
eforturile pe care Șt. Georgescu (Ști
ința) le-a făcut în acest sezon pentru 
ameliorarea stilului său n-au rămas 
infructuoase și că acționînd în acest 
fel și mai departe, el poate lupta de 
la egal cu primele rachete ale țării.

Clasamentul în celelalte grupe a fost 
stabilit în urma altor două jocuri. G. 
Năstase l-a întrecut cu ușurință pe 
I. Dancea cu 6—1, 6—2; iar T. Bădin, 
cu aceeași constanță remarcabilă în 
forța de joc, l-a întrecut pe E. Cristea 
în trei seturi: 4—6, 6—2, 6—3.

In urma acestor rezultate, clasa
mentul probei masculine a „Cupei 
Știința" este următorul: 1. Șt. Geor
gescu 2. M. Viziru, 3. I. Burcescu, 4. 
G. Năstase, 5. Dancea, 6. P. Marin, 
7. T. Bădin, 8. E. Cristea, 9. Slapciu, 
1.0. Ș. Basarab, 11. Șt. Bttrciu.

Reamintim că în proba feminină, 
primul loc a fost ocupat de jucătoarea 
Irina Ponova.

.‘D. v.

Ploaia rece și deasă care a început 

și in cursul dimineții de duminică, a 
determinat pe organizatori să micșo
reze traseul din spatele stadionului 
Constructorul, unde au avut loc între
cerile etapei a doua a „Cupei de 
toamnă" la ciclocros. De la bun în
ceput trebuie să subliniem comporta
rea celor aproape 40 de alergători, 
care s-att încumetat să înfrunte du
minică dimineața nu numai vremea 
aspră ci și un traseu exlrern de difi
cil. Constantin Baciu, dînd dovadă 
de multă voință și curaj și dozîndu-și 
bine eforturile de-a lungul celor._^_0 
km a reușit să treacă primul lima 
de sosire cucerind astfel cea de a 
treia victorie din actualul sezon. Suc
cesul lui O. Baciu confirmă valoarea 
acestui alergător care s-a specializat 
în alergările de ciclocros. Principalul 
său adversar în etapa a 11-a a fost 
dinamovistul V. lordache care a con
dus cea mai mare parte a cursei, fi
ind depășit abia în penultimul tur 
eînd C. Baciu a rulat neașteptat de 
repede pe un traseu noroios și cu 
multe băltoace învingînd cu un avans 
de mai bine de 15 m. Campionul 
țării, M. Kammer, precum și alergă
torii P. Șoltuz, D. Dragomir și N. 
Mușa, principalii pre'.endenți la „Cupa 
de toamnă", nu au reușit — cu toate 
eforturile depuse — să se ridice la 
nivelul celor doi fruntași ai con
cursului de duminică.

In cursa rezervată juniorilor, Gh. 
Dobrescu rulînd prudent și alegîndu-și 
cu atenție parcursul, și-a întrecut de-

sîmbătă noaptea continuînd

Duminică Ia Ploești, 
ultima fază a campionatului 

republican dc viteză
Duminică se- va desfășura la Ploești 

faza a IH-a — ultima — a campio
natului republican de viteză pe cir
cuit. Competiția este organizată de 
Federația Romînă de Motociclism în 
colaborare cu clubul sportiv C.C.A. 
și va desemna campionii de viteză ai 
țării noastre pe anul 1959. Antrena
mentele oficiale, premergătoare com
petiției, se vor desfășura v'meri și 
sîintiătă, începînd de la ora 14, ur- 
nătnd ca întrecerile să aibă loc du
minică dimineață cu începere de la 
ora '9.

Datorită programării ultimei faze a 
campionatului republican de viteză pe 
circuit la data de 15 noiembrie, fa
zele a Ul-a și a IV-a ale campio
natului republican de motocros a i 
tost reprogramate pentru dalele de 22 
Și — respectiv — 29 noiembrie.

La încheierea turului categoriei E
Deși a mai rămas de disputat un 

singur meci în seria I (partida Pe
trolul Ploești—G.S.M.S. Iași a fost 
aminată pentru 15 noiembrie, fiindcă 
formația ieșeană a jucat duminică la 
Chișinău), se poate spune că dumi
nică a luat sfîrșit prima parte a în
trecerii celor 16 echipe masculine de 
volei din categoria B. Și în această 
ediție, ca și în cele două anterioare, 
lupta pentru cucerirea lacului I este 
la fel de echilibrată. La sfîrșitul tu
rului, nu mai puțin de cinci echipe 
au șanse egale în seria I, în- timp ce 
în a 11-a sînt angrenate în această 
dispută pasionantă... 7 
participante I

Dar mult mai bine 
clasamentelor. Să le

• SERIA
1. Feroviarul Constanta
2. Voința Bucurcțti
3. C.S.M.S. Iași
4. Petrolul Ploești
5. Știința București
6. Voința Bacău
7. Voința Suceava
8. A.S.A. Marina Constanța

formații din 8

I

grăiesc cifrele
cuvîntul:

6 1 16:12 13
5 2 18: 9 12
4 2 16:10 10 

13:10 
17:18 
12:17 
9:19 

12:20

dăm
7
7
6
6 4 2
7 3 4
7 2 5
7 2 5
7 1 6

no
109

9 
a

II-aSERIA A
1. Dinamo Oradea 7 5 2 19:11 12
2. Dinamo Tg. Mureș 7 5 2 17:15 12
3. I. C. Arad 7 4 3 16:12 11
4. Șoimii Orașul Dr. Petru Groza 743 17:13 11
5. C S. Craiova 7 4 3 15:12 11
6. C?S.M. Baia Mare 7 3 4 14:15 10
7. Voința Sibiu 7 3 4 11:15 10
8. A.S.A. R. Vîlcea 7 0 7 5:21 7

Ce concluzii putem trage la sfîrși- 
tul turului ? Din discuțiile purtate cu 
D. Medianu, maestru emerit al spor
tului și antrenor la Voința București 
(din seria I) și V. Agîrbiceanu, ju
cător la C.S.M. Baia Mare (din seria 
a 11-a), se pot desprinde o serie de 
probleme de rezolvarea cărora este 
legată nu numai buna desfășurare a 
întrecerilor în viitor, ci și creșterea 
nivelului tehnic al echipelor.

Din capul locului s-a desprins fap
tul că destul de multe echipe sînt! al
cătuite din jucători vîrstnici care, 
firește, nu mai au perspective prea 
mari.. Din această categorie face parte 
și formația Feroviarul Constanța, ac
tualmente pe primul loc în seria sa. 
Este adevărat, constă nțenii cunosc

S-a dat startul in cursa seniorilor. In prim pian se vede atletul și ciclistul D.
Dragomir, care piuă la urmă se va mulțumi cu locul patra. Fază de la etapa 

a Il-a a „Cupei de toamnă"
(Foto: Gh. Ștefănescu)

V. Iordache 10 p.; juniori: Gh. Do-tașat adversarii. H. Chelaidite, care 
dintr-o greșeală de orientare în alege
rea terenului a căzut și a pierdut tot 
avansul luat după primul tur s-a 
comportat totuși, bine, sosind pe locul 
III.

Și acum iată primele trei locuri în 
clasamentele etapei: seniori: 1. Q. 
Baciu (C.GA.), 2. V. lordache (Di
namo) 3- P. Șoltuz (Dinamo); ju
niori: 1. Gh. Dobrescu (G.G.A.), 2. 
V. Vasilescu (Recolta), 3. H. Chelai
dite (Victoria). Clasamentele generale 
individuale după primele două etape: 
seniori: O. Baciu 3 P-, M. Kammer 
(Olimpia Or. Stalin) 6 p. P. Șoltuz 
6 p., D. Dragomir (Recolta) 8 p.,

brescu 2 p., H. Qlielaidite 5 p., G. 
Căpriță (fie. A.) 10 p. In clasamen
tul pe echipe conduce G.C.A. cu 69 
p. urinată de Recolta cu 113 p. și 
Dinamo 125 p.

Rămășițe ale unei mentalități 
învechite

Federația romînă de popice, luînd 
în considerație marea popularitate de 
care se bucură acest sport în regiu
nile Stalin, Timișoara și orașul Bucu
rești a stabilit ca din aceste centre să 
se califice în faza interregiuni a cam
pionatului R.P.R. primele două echipe 
clasate în concursurile regionale. Con
form regulamentului, formațiile clasate 
pe locurile I și 2 în campionatul Ca
pitalei urmau să se întilnească în a- 
ceastă ordine în faza interregiuni, 
cu „Metrom" Or. Stalin — o echipă 
puternică — și respectiv Cimentul 
Medgidia o formație mai puțin expe
rimentată.

Ce s-a întîmplat însă în campiona
tul Capitalei?

In momentul în care echipa „Lami
norul" terminase de jucat toate me
ciurile, situația în clasamentul orașu
lui București era următoarea : pe lo
cul prim, Laminorul (cu un punctave- 
raj mai bun), urmată — la egalitate 
de puncte — de I.O.R. Ultima forma
ție mai avea însă de jucat două me
ciuri restanță. Dar, jttoătorii de la 
I.O.R. și-au făcut socoteala că ar fi 
mai avantajos pentru ei să forfeteze 
la cele două partide pe care le mai 
aveau de susținut. Scopul: nimic alt
ceva decit evitarea primului loc și 
deci... a întâlnirii cu formația „Me
trom" Or. Stalin. Cum au procedat ? 
Foarte simplu. Jucătorii Alexandru 
Eugen și Nicolae Saenco nu au venit 
la timp pe arenă motivînd lipsa lor 
cu justificări neserioase. De reținut 
că și în cazul unor insuccese — greu 
de crezut pentru jucătorii de la

I.O.R., care urmau să se întilnească 
cu ultimele două clasate — echipa 
I.O.R. ar fi primit cite un punct pen
tru fiecare meci pierdut, preluînd ori
cum șefia clasamentului. Deci, au pre
ferat neprezentarea deoarece, în acest 
caz, nu se acordă nici un punct.

Atitudinea nesportivă a popicarilor 
de la I.O.R. a ieșit în vileag, fiind exem
plar sancționați. Jucătorii de la I.O.R. 
au făcut un memoriu către Federație, 
declarînd că au comis aceste fapte în 
contradicție flagrantă cu corectitudinea 
și disciplina sportivă la îndemnul antre
norului Ferdinand Popescu (!) „Totul 
este simplu, n-aveți nici o grijă că, 
dacă sc întîmplă ceva, eu sînt în Biroul 
federal" — îi îndemna antrenorul Fer
dinand Popescu pe cei de la I.O.R. 
Verificîndu-se aceste afirmații, s-a 
constatat că, într-adevăr, aJitrenorul 
Ferdinand Popescu este vinovat, fără 
ca aceasta să aducă vreo circumstanță 
atenuantă pentru jucătorii de ia 
I.O.R.

Federația romînă de popice, a- 
nalizînd comportarea celor care 
s-au făcut vinovați de aseme
nea acte inadmisibile, a inver
sat ordinea programării în etapa 
interregiuni, a sancționat echipa 
I.OJt., a pedepsit exemplar pe Nicolae 
Saenco și Alexandru Eugen, iar an
trenorul Ferdinand Popescu a fost ex
clus din Biroul federal și a fost propusă 
sancționarea lut și ca antrenor.

Sînt măsuri binevenite care contri
buie la stîrpirea oricăror tendințe de 
incorectitudine, rămășițe ale unei 
mentalități străme vieții și activității 
sportivilor noștri.

IR. 1OANIȚESCU

mult volei și realizează jocuri 
litate. Ar fi însă de dorit ca 
norul Paid Ionescu să se ocupe 
ceeași atenție și de pregătirea 
inovarea elementelor tinere, 
părerea mea, ne spunea D. M 
echipele cu cele mai frumoast 
pective sînt Voința Bacău și f 
Ploești".

o ......................................
torii 
velor 
lingă 
între 
este 
aceea există și unele fluctuații 
etapă la etapă: atunci cîndi un 
tre jucători nu poate parti. 
meci (de obicei la cele susții 
deplasare), se apelează la una 
rezerve, care nu dă însă acela: 
dament ca și jucătorul pe cai 
locuiește.

Vorbindu-ne despre echipei 
seria în care activează echi; 
V. Agîrbiceanu ne-a arătat — 
altele — că ar fi bine dacă I 

ît 
antren 

secundă 
fiind ș 

noi, tal 
reprezei 
antreiR 

cestor echipe să fie printre c< 
buni tehnicieni ai noștri. Din 
cei mai buni antrenori ai noșt 
grupați doar în cîteva orașe", r 
nea eî.

In încheiere ne asociem și n< 
punerii făcute de antrenorul 
Voința București, ca la sfîr";1 
turului să se organizeze c 
între selecționatele celor don.

MIRCEA TUDOI

problemă ridicată de ini 
noștri a fost și aceea a 
formațiilor din categoria 
că acestea sînt foarte 
primii șase și restul juc. 
un mare decalaj de valoa

altele
ția romînă de volei și-ar 
mai mult atenția spre 
chipelor din categoria 
din rolurile competiției 
de a ridica elemente 
chiar și pentru loturile 
cred că ar trebui ca

AZI ALERGĂRI DE GALOP 
BĂNEASA

Din cauza timpului nefavorabi 
numea din ziua de 8 noiembr 
amînat pentru azi marți 10 noie

Programul a rămas neschim 
Prima

ora 13.
alergare se dispui

★
Mîine miercuri H noiembrie 

desfășura o reuniune pe hipo 
Băneasa-Trap.I. TRAIAN

La orașe, activitatea poate conțin 
și în timpul iernii

Printre creațiile poporului nostru se 
numără și oină. De la vechea hoină 
și ogoiul, jucate cu aproape 600 de 
ani în urmă de Voevodul Mircea Ba
sarab, pe cînd era copil la curtea 
domnească a lui Vlaicu Vodă în 1370, 
s-a ajuns la oină de astăzi, un sport 
care dezvoltă multe calități psiho- 
fizice. Desconsiderată în timpul regi
mului burghezo-moșieresc, oină a cu
noscut adevărata ei înflorire de abia 
după 23 August 1944, cînd mii de 
tineri au putut practica în bune con- 
dițiuni sportul lor preferat. Marile 
competiții de masă — „Cupa tinere
tului muncitor", „Cupa satelor" și 
„Spartachiada tineretului" — au an
grenat în întrecerile lor nenumărate 
echipe care au dovedit că oină este 
frumoasă și spectaculoasă alunei cînd 
se întîlnesc formații bine pregătite.

Și totuși sportul nostru național, 
răspîndit foarte mult în satele și co
munele noastre, este — în schimb — 
insuficient cunoscut și apreciat la ora
șe. Aici poți număra pe degete echi
pele, deșt pentru a practica oină este 
nevoie, în comparație cu alte disci
pline, de echipament și material foar
te simplu. „Cînd mă gîndesc, nc-a 
spus îritr-o discuție profesorul Petre 
Tănăsescu, unul din veteranii sportu
lui nostru național •— de ce acest 
sport nu este practicat pe scară largă 
și în marile noastre orașe, mă cu
prinde o profundă dezamăgire. Cred, 
că o bună parte dintre conducerile a- 
sociațiilor sportive nu cunosc aplicati
vitatea pe care o are sportul nostru 
national în viața de zi cu zj pentru

altfel nu pot concepe de ce lacă altfel nu pot concepe de ce la 
Tați, Brăila, Reșița, Tg. Mureș, Cra- 
iWa, Galati și alte orașe din tară 
Mu ; _ • •. ■ - -
■Wbiectiv realitatea, trebuie
că o serie de consilii U.C.F.S. și clu
buri sportive nu acordă atenția cuve
nită sportului nostru național. De ce 
oare cluburile sportive Constructorul,

au echipe de oină. Privind în față 
să spun

C.S. Oradea, Cetatea Bucur, Vi 
C.C.A., Voința și Rapid 
au echipe de oină î De 
menea, activitatea compctițional 
prju-zisă, mijloc eficace de popul; 
a oinei, nu are continuitate. In 1 
an avem 6—7 luni de inactivii; 
să știți că oină se poate juca 
timpul iernii".

Intrebînd și pe alți specialișt 
pre posibilitatea practicării sp< 
nostru național în zilele frigi 
toți au răspuns în felul următor 
se poate juca foarte bine și în 
iernii. Este vorba de oină în 
sistem de joc propus spre studii 
de anul trecut biroului federa 
antrenorul bucureștean A. Rafa 
Jocul de oină în șase prezintă 
toarele avantaje:

1. constituie un minunat miji 
continuare a activității competiț 
și, în același timp, un bun pri 
îmbogățire a cunoștințelor felin 
tactice ale jucătorilor;

2. servește la învățarea rnr 
pidă, ca timp, a jocului de oin

3. se poate practica în sală.
In plus, oină redusă asigură 

multă spectaculozitate decît oin; 
11, deoarece se pot urmări mai 
acțiunile celor două echipe. Oit 
echipe formate din cîte șase ju 
poate fi practicată de pionieri și 
de fete. Jocul se poate desfășura 
actualul regulament, modificat 
în privința dimensiunilor terenuli 
m lățime și 45 m. lungime).

Considerăm că inițiativa an 
rului A. Rafailescu, rămasă dii 
cate încă fără rezultat, este 
folositoare dezvoltării sportului i 
național, în deosebi în orașele 
au săli de sport De aceea r 
ca biroul federal și specialiștii 
nalizeze cît mai urgent acest p 
și mai ales să-l pună în practici

TR.



Unirile prietenești dintre sportivii ieșeni 
și cei din R.S.S. Moldovenească

șital săptămîmi trecute, re- 
;ii sportului ieșean au avut 
:ă întoarcă vizita pe care 
jt-o de curînid sportivii din 
R.S.S. Moldovenească în ca- 
rifestărifor Lunii Prieteniei 
ovietice. Delegația romînă 
din peste 60 de sportivi a 
astfel la Chișinău, o serie 
îri la volei, box, baschet și 
treceri urmărite eu _ mult in- 
iuibitorii sportului din locali-

i victoriile au fost împărțite, 
întîlnire reprezentativa ora- 

șinău a cîștigat cu 3—0, iar 
: a doua selecționata orașu- 
a ieșit învingătoare cu ace- 

La baschet sportivii sovie- 
dovedît net superiori, ei ter- 
1 succes ambele partide la 
■nete diferență : 102—72 și
Disputate au fost întîlnirile 
De altfel, ele au atras și un 
cord de spectatori. Pînă la

urmă boxerii din capitala R.S.S. Mol
dovenească au învins cu 6—3. Din
tre boxerii noștri cele mai frumoase 
comportări le-au avut Burlaș, învin
gător prin K.Q. în repriza întîi, și Mahu 
și Iepure care au cîștigat prin aban
donul! partenerilor. Așteptat cu mult 
interes, meciul de fotbal dinitre echi
pa sovietică de categoria I Mol
dova Chișinău și C.S.M.S. Iași s-a 
soldat cu victoria localnicilor: 4—1
(3—1). Gazdele s-au acomodat mai 
repede cu terenul greu, desfundat (a 
plouai din abudență) și au reușit să-și 
asigure un avans de trei puncte în 
primele 20 de minute. Fotbaliștii ie
șeni și-au revenit însă spre sfârșitul 
primei reprize cînd reduc de altfel și 
din handicap prin Voica. In continu
are ei joacă din ce In ce mai bine, 
echilibrează jocul și contribuie împre
ună cu formația din Chișinău la rea
lizarea unui frumos spectacol sportiv.

GH. VASIL1U—coresp.

Cum se
Precizia jucătorilor în aruncările lai 

coș este hotărîtoare pentru obținerea 
rezultatelor favorabile. Studiul intens 
al antrenorilor și tehnicienilor asupra 
procentajelor aruncărilor, perseverența 
jucătorilor în cursul antrenamentelor 
pentru permanenta îmbunătățire a 
procedeelor tehnice (și deci a rezul
tatelor), concursurile de aruncări or
ganizate nu numai la antrenamente, 
ci chiar între echipele din același oraș, 
iată elementele care demonstrează că 
acestei probleme i s-a acordat toată 
atenția cuvenită, Iar rezultatele pre
ocupărilor se văd în sporirea per
manentă a numărului jucătorilor care 
impresionează publicul prin precizia 
aruncărilor de la semidistanță și dis
tanță. Lui Fodor, Folbert. Nedef, No- 
sievici, Costescu, Gr. Popescu, Su-

S s n h__ E
a campionatului republican 1959 — 

o competiție fără favoriți

hai, Radar, Cojocaru, Albu, Sarosi 
apreciați pentru precizia „tirului", Ii 
s-au adăugat Cîrlan, Doca, Bîrsan, 
Vizi, Barău și alți jucători tineri, 
care se străduiesc zi de zi să progre
seze tot mai mult în această direcție. 
Meciurile Știința Cluj—Știința Bucu
rești, Rapid București — Știința Ti-

luptă sub panouri ?
seară în sala Dinamo. In prima re
priză, Albu, Sarosi și Vizi au înscris 
coș după coș numai din aruncări de 
la distanță și de la semidistanță, pen
tru că în a doua fiind ținuți strîns să 
nu mai aibă posibilitatea să arunce 
nestînjeniți, să rateze nu
meroase aruncări și — 
ceea ce a fost mai grav 
— să piardă mai toate 
disputele cTe sub panouri.
Am subliniat acest lucru 
deoarece considerăm că 
recuperarea mingilor în 
lupta sub panouri con
stituie una din cele mai 
importante probleme ale 
baschetului din țara noa
stră, atît pentru echipele 
feminine, cît și pentru 
cele masculine. Iar exem
plele oferite nu numai de 
meciul Știința Cluj — 
Știința București ci și da 
cel dintre echipele femi
nine Voința Orașul Stalin

țime maj mari au pierdut multe mingi 
în lupta sub panou. La o aruncare 
de la semidistanță a unei coechipiere, 
le-am văzut de pildă pe Hanclore 
Kraus și pe Helga Muller pe aceeași 
parte a careului de aruncări. Aruti-

— Progresul București 
sau dintre cele masculine

tă cu deosebit interes, finala 
tului republican masculin îșî 
ază întrecerile începînd din 
aza de joi, în Capitală. Ca- 
oferit de una din sălile care 

at tradiție în șahul bucureș- 
rele amfiteatru al Institutului 

și Gaze.
a competitorilor la titlu figu- 
de nume de șahiști fruntași, 
tor majoritate jucători care 
de la finalele ultimelor e- 
ipionatului țării. Calificați 

oaza rezultatului de la cam- 
pe anul trecut, sînt: I. Bălă- 
mpion republican —, Em. Rei- 
lliu Szabo. Alți 16 participanți 
at dreptul de a participa la 

dînd luptă grea în cele pa- 
î semifinale: C. Bozdoghină, 
tea, D. Drimer, Gh. Gavrilă I, 
>cu, A. Gtinsberger, P. Joița, 
telu, O. Pușcașu, AL Pavlov, 
Iescu, B. Soos, M. Suta, O. 
:», V. Urseanti și Gh. Varabie- 
de notat că dintre toți aceștia, 
debutant în finală este tînă- 
idat de maestru Paid Joița. 
:, lista este completată de un 
ivitat direct în finală, pe baza 
rezultate obținute în ultimul 
Radovici.

participanți este o caracteristică aproa
pe permanentă a campionatului nostru 
republican și acest element dă totdea
una o notă de interes întrecerii celor 
mai buni șahiști ai țării. Ediția din 
acest an aduce o notă în plus. O serie 
întreagă de jucători doresc cu acest pri
lej să-și pună în valoare posibilitățile, 
fie pentru a infirma unele insuccese 
din ultima vreme, fie pentru a putea 
— prin obținerea unui loc superior în 
clasament — să intre în vederea selec
ționării pentru viitoarele întreceri in
ternaționale.

Prima rundă este programată joi, 
începînd de la ora 17. In ajun — 
miercuri la ora 18 — la sediul Fede
rației romîne de șah va avea loc șe
dința tehnică premergătoare și trage
rea la sorți.

RADU VOIA

mișoara și G.C.A. — Progresul Bucu
rești — desfășurate în etapa a V-a 
a campionatului republican masculin 
— au fost elocvente în această pri
vință și nu exagerăm cu nimic afir- 
mînd că în mare măsură reușita spec
tacolelor a fost asigurată tocmai prin 
precizia numeroaselor aruncări de la 
distanță.

Dinamo Tg. Mureș - 
Metalul M.I.G., ne demon
strează că în această pri
vință formațiile noastre 
fruntașe au încă lacune
serioase. Să consemnăm
cîteva din ele.

E SUFICIENT DOAR 
SIMȚUL 

PLASAMENTULUI ?

ȘI TOTUȘI...

„.nu aruncările de la semidistanță 
și distanță decid soarta unui meci 
și pentru a întări afirmația vom lua 
drept exemplu partida dintre echipa 
studenților bucureșteni și cea a stu
denților clujeni, desfășurată duminică

Așa nu! Constanța Dalben (I.C.F.) a sărit singură 
la panou și a prins mingea fără a fi stingherită de 
jucătoarele de la C.S. Oradea, dintre care una 
(nr. 15) a întins doar brațul, iar a doua (nr.

11)... se miră!
(Foto : Th. Roibu)

Rezultatele campionatelor internaționale 
ale Iugoslaviei

cum se vede, un lot foarte... 
le jucători. Nu exagerăm dacă 
că 80 la sută din cei care joi 
startul în greaua întrecere a 
peră și — realmente — sînt 
să obțină mult invidiatul titlu.

.1 avea favoriți, decît după 
..ide, care vor stabili și pri- 

erențe de punctaj. Sau poate 
cartea a doua a turneului, așa 
mai întîmplat și la trecutele 

: campionatului, care s-au în- 
t „sosiri" foarte strînse. 
fel, echilibrul de forțe între

Campionatele internaționale ale 
Iugoslaviei care au avut loc vineri, 
sîmbătă și duminică la Ljubljana au 
luat sfîrșit cu următoarele rezultate: 
SIMPLU FEMEI: sferturi de finală: 
Maria Alexandru—Tegner (Suedia) 
3-1, semifinale: Heirits (R.P.U.)— 
Maria Alexandru 3-2 (12, -17, 10, 
-15, 19), finala: Kerekeș (R.P.U.)— 
Heirits (R.P.U.) 3-0; SIMPLU BĂR
BAȚI : sferturi de finală: Berczik 
(R.P.U.)— Hrbud (R.P.F.l.) 3-2, Mar-

kovic II (R.P.F.L)—Melstroem (Sue
dia) 3-0, Vogrinc (R.P.F.L)—Borg 
(Suedia) 3-0, Harangozo (R.P.F.L)— 
Larsson (Suedia) 3-1, semifinale: 
Berczik—Markovic II 3-1, Vogrinc— 
Harangozo 3-1, finala: Berczik—Vo
grinc 3-1; DUBLU BARBAȚI: finala: 
Berczik, Iancso (R.P.U.)—Larsson, 
Melstroem (Suedia) 3—2; DUBLU 
FEMEI: finala: Farkaș, Kerekeș
(R.P.U.)—Maria Alexandru, Heirits 
(R.P.R., R.P.U.) 3-2; DUBLU
MIXT: sferturi de finală: Maria A-

woilLâ ==^-
oncurs reușit la Reșița
A 9 (prin telefon). Bazinul 
din localitate a găzduit sîm. 
duminică întîlnirea, aflată la 
ediție, dintre înotătorii Cftt- 

lortiv școlar din București și 
clecționatei școlare din Reșița, 
le, urmărite cu un deosebit 
de numeroșii spectatori, s-au 
cu rezultate remarcabile, 9 
■le constituind cele mai bune 
mțe în bazine mici. Acestea 
VIEȚI. 50 m bras (cat. 12 
a. Malarciuc (Buc.) 41,9. 50 

(cat. 12 ani): H. Waltz (Re- 
,7. 4x50 m liber: Reșița 2:09,5. 
m'xt. București 2:36,0. 4x100 m 
eșița 5:34,6. FETE, 50 m bras 

ani): Voichițp Novac (Buc) 
) m liber (cat. 14 ani): Anca 

(Buc) 1:16,7. 100 m spate: 
rohani 1:24,5. 4x50 m mixt: 
li 3:03,4. Iată și celelalte re. 
BĂIEȚI (cat. 14 ani), 100 m 

W Potoceanu (Reșița) 1:15,4.
fluture: H. PischI (Reșița) 
00 m liber: H. PischI (Reșița) 
100 m bras: M Potoceanu

1:29,0. JUNIORI (15-16 
0 m liber: G. Ligner (Reșița) 
100 m bras: G. Ligner 1:29,9. 
fluture: G. Ligner 1:24,8. 100 
e: L. Radu (Buc.) 1;15,8. 400 
: G. Ligner 5:16,0. JUNIORI 
ni) : 100 m liber : H. PischI (Re- 
03,5. 100 m bras: R. Schilha 

1:20,5. 100 m spate: H. PischI
4x100 m mixt: Reșița 5:28,7. 
50 m liber: M Lazăr (Buc) 

i m spate: Q. Lungu (Buc)

40,0. 50 m fluture: M. Lazăr 37,1. 
FETE (pînă la 14 ani): 100 m bras: 
Maria Tărnăuceanu (Buc) 1:38,5. 
100 m fluture: Dita Langer (Reșița)

Anca T rohani (Clubul sportiv școlar 
București')

1:33,3. JUNIOARE (17—18 ani). 
4x100 m mixt: București 6:23,8.

Întrecerile dintre tinerii înotători 
bucureșteni și reșițeni au constituit o 
reușită propagandă pentru sportul na- 
tației.

GH. Dr'B<>ESCU
coresp.

lexandru, Rethi—Cîovic, Markovic II 
(R.P.F.l.) 3-1, semifinale: Maria A- 
lexandru, Rethi—Rolland, Rolland 
(Belgia) 3-1, finala: Farkaș, Berczik 
(R.P.U.)—Maria Alexandru, Rethi 
30 (16, 25, 14).

In stadiul actual aî bas
chetului- noțiunile de 
„apărător" și „atacant" 
sînt perimate, deoarece 
un jucător modern tre
buie să aibă o pregătire
multilaterală, prin care să facă față, 
atît sarcinilor din apărare, cît și ce
lor din atac. Fiecare baschetbalist 
este dator să-și însușească elementele 
de tehnică și tactică individuală, în 
așa fel îneît cunoștințele și calitățile 
lui să fie utile în toate situațiile crea
te de desfășurarea unei partide. In 
general, aceste principii sînt respec
tate. Toiuși, există o anumită „spe
cializare". Unii Jucători sînt foarte 
buni pătrunzători, alții sînt excelenți 
conducători de joc, iar alții sînt... 
apărători de bază. Nedef, Szebestien, 
Kadar, Caragheorghe, Ganea, Nagy, 
sînt printre baschetbaliștii despre care 
se spune că au simțul plasamentului. 
Să fie oare numai atît ? Desigur că 
nu și dacă vom privi mai atenți vom 
constata că acești jucători se disting 
în apărare nu numai prin simțul pla
samentului, ci în primul rînd prin 
calitățile fizice bine dezvoltate (în
deosebi detenta, forța și viteza de 
reacție), prin faptul că fiecare minge 
este urmărită cu toată atenția și dis
putată pînă la ultima picătură de 
energie.

Alți jucători însă și mai ales ju
cătoarele preferă să „asiste" sau după 
o săritură nereușită, renunță la luptă. 
In plus, constatăm deseori insufici
entă pregătire tehnică, tactică și te
oretică, fapt care provoacă comiterea 
multor erori în lupta sub panou. Sem
nificativ este în această privință _ jo
cul dintre echipele feminine Voința 
Orașul Stalin șl Progresul București 
în cursul căruia am constatat că. ju
cătoarele din Orașul Stalin, deși a- 
veau avantajul unei medii de înăl.

carea a fost ratată, mingea a ricoșat 
în partea opusă, în mîinile unei ju
cătoare de la Progresul care a prins 
nestingherită balonul. Alteori vedem că 
din cauza unei sărituri întîrziate sau 
a lipsei de forță mingea nu este 
prinsă, ci alunecă printre mâini sau 
este respinsă la nimereală.

Precizăm că aceste constatări se 
potrivesc nu numai echipei Voința 
Orașul Stalin, ci tuturor echipelor fe
minine în majoritatea partidelor pe 
care le susțin și în care observăm 
că recuperarea mingilor de sub pa
nouri nu este suficient realizată. Cîte-' 
va din cauze le-am arătat mai sus. 
Datoria antrenorilor este însă de a 
analiza temeinic această problemă, de 
a se strădui să îmbunătățească neconte
nit — prin toate mijloacele — pro
centajele recuperărilor. Cu atît mai 
mult cu cît aceasta este o problemă 
și a echipe; reprezentative ale cărei 
jucătoare sînt răspîndite în echipele 
fruntașe.

D. STĂNCULESCU

Restanțe
Cele două jocuri disputate aseară în 

sala Floreasca în cadrul etapei a IV-a 
a campionatului feminin de baschet 
s-au încheiat cu următoarele rezultate: 
Constructorul București—Voința Bucu
rești 40-34 (15-13) ; Știința București 
— I.C.F. 55-31 (33-14).
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Disputa pentru
Etapa a Il-a a returului campiona

tului republican pe echipe s-a soldat 
cu numeroase surprize. La Lugoj, lo
calnicii — într-o puternică revenire 
— au reușit să obțină trei victorii. 
Echipa lugojeană, A. S. Muncitorul, 
a satisfăcut prin comportarea sa, me- 
ritînd din plin calificativul „bine". 
O notă în plus pentru Gîngă, L. 
Bujor și V. Micula. Din păcate, tre
buie să semnalăm și o atitudine ne
gativă a unui sportiv lugojean: Vic
tor Zaberca (cat 73 kg) nu s-a pre
zentat la cîntar, privind astfel echipa 
sa de un concurent. Constructorul Cluj, 
situat în imediata apropiere a codași
lor, a reușit să depășească pe băi- 
măreni și orădeni, asigurîndu-și ast
fel punctele necesare care să-l fe
rească, deocamdată, de emoțiile re
trogradării.

La București, dinamovlștii au în
vins la scoruri categorice, reușind ca 
după cele două etape ale returului să 

țajbă excelentul raport de victorii- 
. .Infringed de 91—3 1 Trebuie să a- 

. ,țnintim de buna organizare asigurată 
' (țțe Metalul M.I.G. grupei de la Bucu- 
,;|1rești. Tot în aceasta grupă două din-

evitarea retrogradării continuă!
tre codașele clasamentului s-au în
fruntat într-iin meci decisiv. Nu fără 
emoții, Voința Tg. Mureș a reușit 
să depășească Ia limită, cea de a 
doua echipă din Lugoj, Voința.

Lupta pentru evitarea retrogradării, 
departe de a fi clarificată,. se anunța 
astfel din ce în ce mai interesantă. 
In plutonul codaș s-au alăturat după 
această etapă, în afara celor două 
echipe mai sus amintite, și C.S.M. 
Galați, A. S. A. Marina Constanta 
și... Rapid Oradea 1 Ultima, care de 
anj de zile a avut o comportare me
ritorie în campionatul pe echipe, une
ori chiar frumoasă, în retur s-a pre
zentat foarte slab, nereușind să. obți
nă nici o victorie. Această compor
tare trebuie să constituie o problemă 
pentru conducerea secției, cît și pen. 
tru antrenorul I. Panties, care trebuie 
maj mult sprijinit.

întîlnirile grupei de la Constanța 
s-au desfășurat în nota de superioritate 
a luptătorilor de la C.C.A. Aceștia 
s-au prezentat bine pregătiți, atît teh
nic cît și tactic, rezultatul general 
de 38—8 oglindind din plin superiori
tatea lor. Trebuie remarcată, de ase

menea, buna comportare a metaltirgjș- 
tilor reșițeni care avînd în formație 
4 juniori au reușit să depășească pe 
luptătorii de la Cetatea Bucur și au 
fost învinși la limită de A-S.A. Ma
rina Constanța. Marinarii constăn- 
țeni deși au în formația lor elemente 
valoroase, mi reușesc să se comporte 
satisfăcător. In actualul retur al cam
pionatului ei sînt la prima lor victorie 
raportată lâ un meci nul și patru in
fringed 1

OTTO BENKO
SIGHET, 8 (prin telefon). — Grupă 

restantă din cea de a lV-a etapă 
a „Cupei Orașelor**  la lupte libere 
s-a desfășurat în fața unui numeros 
public. S-au evidențiat: Andreica
(Tmș.), Tampa (Or. Stalin), Bercea 
(Petroșani)/ și Batin (Sighet). Iată 
rezultatele*  /Or. Stalin cu Petroșani 
16—0, cu Sighet 14—2, cu Timișoara 
9—7; Timișoara cu Petroșani 16—C, 
cu Sighet -16—0; Petroșani — Sighet 
8—8, (Vasile și Grigore Zâbalâ-co- 
resp.).
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Rugbiul polonez iși confirmă valoarea sa ascendentă
Discuție cu prof*  N. PADUREANU, antrenor federal

Dio gările
Avînlul mișcării sportive da ma«ă

socialiste
în R. P. Polonă

In cadrul schimbului de experiență 
pe care mișcarea noastră sportivă îl 
face cu mișcarea sportivă din țările 
frățești, antrenorul federal de rugbi, 
prof. N. Pădureanu s-a d „lasat recent 
la Varșovia — la cererea federației po
loneze de specialitate — pentru a con
duce pregătirile reprezentativei po
loneze. La înapoiere, l-am rugat să ne

Moscova va găzdui „Criteriul 
Mondial al Tineretului" 

la scrimă
Recent, federația internațională de’ 

scrimă a alcătuit calendarul interna
țional pentru anul 1960.

Tradiționala competiție „Criteriul 
Mondial al Tineretului" se va desfă
șura între 15 și 18 martie la Mos
cova.

Pe lista principalelor întreceri fi
gurează un mare concurs preolimpic 
programat între 15 și 18 mai în lo
calitatea franceză Henin-Lietard.

Viitorul congres al federației inter
naționale de scrimă va avea loc 
între 12 și 13 mai la Paris. (Ager- 
pres).

Noi întîlniri internaționale 
ale sportivilor romîni

(Urinare din pag. 1) 
campioana Greciei (masculin) 
Știința București — Lokomotiv Sofia 
(feminin).

Paratei, sportivi de ai noștri vor 
evolua peste hotare. Astfel, la 22 
noiembrie, echipa de handbal Dinamo 
București va juca la Katowice cu 
Spartak în cadrul Cupei Campioni
lor Europeni. Și pentru că vorbim 
de handbal, să notăm și două tur
nee : loturile masculin și feminin 
vor juca în Iugoslavia între 9 și 
13 decembrie, iar mai tîrziu, între 28 
decembrie și 1 ianuarie, lotul mascu
lin va evolua în R. D. Germană. 
La 6 decembrie, Rapid București va 
participa Ia campionatele internațio
nale feroviare de cros din Belgia, 
iar între 25 și 30 decembrie, lotul 
masculin de baschet va juca în ca
drul unui turneu internațional la Lju
bljana " ■ ’ ;
vor conduce cîteva întîlniri în străi
nătate; un arbitru de box în R. P. 
Ungară, Ia 22 noiembrie, unul de 
baschet va conduce partida dintre 
campionii Turciej și Israelului (Cupa 
Campionilor Europeni), iar la fotbal 
au fost solicitați arbitri romîni pen
tru patru jocuri în cadrul prelimina
riilor turneului 
Irak-Liban-Turcia 
brie). In sfirșit, 
va lua parte la 
internaționale de 
decembrie la Paris.

/Iugoslavia). Arbitrii romîni 
duce cîteva

olimpic în grupa 
(noiembrie—decem- 
un delegat romin 

ședința federației 
volei de la 12—13

împărtășească unele impresii din acti
vitatea desfășurată acolo.

— Ce a determinat federația po
loneză de rugbi să solicite sprijin 
tehnic în această perioadă ?

— In principal, pregătirea pentru 
meciul revanșă cu „15“-le R. F. Ger
mane din 25 oct. In 1958, în prima în
tâlnire care a avut loc la Varșovia, 
ipolonezii au pierdut cu 3—11. Se înțe- 
' lege că sarcina lor era acum cu atit 
mai grea, cu cît meciul revanșă urma 
să aibă loc într-o localitate din R. 
Germană, la Braunschweig.

— în ce stadiu de pregătire se 
aflau rugbiștii polonezi ?

— Ei își începuseră pregătirile. Lo
tul manifesta însă unele lacune, pe 
care le remarcasem de altfel și cu pri
lejul „Cupei Victoriei", desfășurată la 
București. Pentru un meci cu R. F. 
Germană, un adversar cu multă expe
riență, procesul de pregătire trebuia să 
aibă în vedere retușarea deficiențelor 
manifestate pînă atunci de echipă.’

— Pe ce fa.ctori ați pus accentul 
în procesul de pregătire al rugbiș- 
tilor polonezi ?

— In cele 11 ședințe de antrenament 
am căutat să îmbunătățesc sistemul de 
organizare al apărării, am subliniat 
necesitatea perfecționării elementelor 
de tehnică (pasă, placaj, precizie în 
lovitura de picior, fentă etc.), am re
comandat folosirea corectă a grămezii 
spontane și — în final — am căutat 
să asigur omogenizarea acțiunilor îna
intașilor, atit în susținerea atacului cit 
și în acoperirea liniei de treisferturi.

— Cum apreciați rezultatele 
muncii desfășurate ?

— Fără falsă modestie — bune. A- 
ceasta, avînd în vedere, în primul rînd, 
faptul că reprezentativa poloneză a re
ușit o bună performanță, învingînd e- 
chipa R. F. Germane cu 9-8. O victo
rie frumoasă, care confirmă posibilită
țile rugbiului din țara prietenă.

— Care sînt perspectivele rug- 
biului polonez ?

— Polonezii au un campionat divi
zionar, precum și competiții pentru pio
nieri și școlari. Ei posedă numeroase 
elemente talentate, cu mari posibilități 
de afirmare ca Janusz, Waszinsky,

F.

Frankowsky, Sokolowski etc. Totul este 
să persevereze în munca începută, să 
perfecteze cît mai multe întîlniri inter
naționale. In atenția federației poloneze 
de rugbi rămîne însă pregătirea pentru 
cea de a I!-a ediție a „Cupei Victoriei".

In încheierea discuției noastre, prof. 
N. Pădureanu a ținut să ne precizeze 
că sportivii polonezi au o mare stimă 
pentru rugbiul din Romlnia, de la care 
socotesc că au multe lucruri bune de 
învățat. De altfel, dovada acestei pre
țuiri o constituie și faptul că în de
cursul anilor au fost invitate în R. P. 
Polonă numeroase echipe de club de la 
noi (C.F.R. Grivița Roșie, Metalul,
Constructorul Buc., Dinamo etc.), că 
s-a solicitat sprijin tehnic (în 1956, 
antrenorul Cornel Munteanu a organi
zat la Varșovia un curs asemănător), 
că s-a apelat deseori la arbitri romîni, 
(cazul cel mai recent, la meciul R. P. 
Polonă — 
de arbitrul 
competență 
și in presa

Relgia care a fost condus 
Emanuel Valeriu) a căror 
a fost subliniată pe larg 
poloneză de specialitate.

Sub lozinca „Să antrenăm masele 
în mișcarea sportivă", în R.P. Polonă 
se desfășoară în prezent o largă cam
panie în scopul atragerii unui număr 
cît mai mare de tineri și tinere pe 
terenurile de sport Această acțiune 
s-a bucurat de un deosebit succes în 
rîndurile - elevilor și studenților, sute 
de mii de tineri și tinere devenind 
pasionați ai sportului. In R.P. Po
lonă, sportul este practicat în prezent 
de aproape 1.300.000 de oameni ai 
muncii.

Uniunea de Cultură Fizică și Sport 
din R.P. Polonă, care cuprinde 336 
cluburi sportive locale și 473 cluburi 
sportive sindicale, acordă o mare a. 
tenție dezvoltării mișcării sportive de 
masă. Crosul de toamnă organizat 
anul acesta în R.P. Polonă a antre
nat peste 250.000 de tineri din toate 
colțurile țării, dornici de a participa 
la una din cele mai îndrăgite și popu
lare competiții sportive de masă. 
Peste 450.000 de sportivi s-au prezen
tat la startul întrecerilor atletice do-

tate cu „Cupa Tadeus Kosc 
Alte competiții de masă atrag 
semenea, în fiecare an, zeci 
de mii de sportivi din țara |

Spartachiada sportivilor 
sate din R. P. Bulgaria

Pe stadioanele și bazele spo> 
orașul bulgar Pazargic s-a 
rat, recent, Spartachiada 
sportivi de la sate din R.P. B 
Peste 1490 dintre cei mai bu 
tivi ai țării s-au întrecut în co 
de atletism, lupte, gimnastică, 
fotbal, baschet și volei. Tineri 
rofili au stabilit în cadrul Spa 
dei 7 noi recorduri republic: 
tești. Viu disputate au fost în 
de atletism, în cadrul cărora 
afirmat numeroase elemente t 
cu perspective, ca și jocurile 
chet și volei.

Spartachiada sportivilor de 
din R.P. Bulgaria, competiție 
antrenat în mișcarea sportivă 
mii de tineri și tinere, s-a 
de un succes deosebit.

Ce ne rezerva sezonul sportiv de iarnă
• 54 TARI ÎNSCRISE PINA ACUM LA JOCURILE OLIMPICE DE LA SQUAW VALLEY
3 CELE MAI IMPORTANTE CONCURSURI DE SCHI
• ECHIPELE DE HOCHEI ALE S.U A. Șl SUEDIEI VOR JUCA LA MOSCOVA

Sezonul sportiv de iarnă rezervă în 
acest an hocheiștilor, schiorilor și pa
tinatorilor numeroase competiții inter
naționale de mare anvergură.

Pe prim plan se situează, firește, 
Jocurile Olimpice de iarnă de la 
Squaw Valley, care se vor desfășura 
între 18—28 februarie 1960. La a 
VIII-a sa ediție, Olimpiada de iarnă 
va reuni pe cei mai buni sportivi a- 
mafori din întreaga lume. Această în
trecere sportivă se bucură în acest an 
de o importanță deosebită, deoarece,’ 
după cum se știe, ea înlocuiește cam
pionatele lumii la hochei, patinaj și 
schi. Pînă acum, numărul țărilor care 
și-au exprimat dorința de a trimite de
legații la Squaw Valley a atins cifra

de 34. Dar, fără îndoială, organizatorii 
J.O. de iarnă vor mai înregistra și alte 
înscrieri, timpul nefiind încă depășit 
Remarcăm pe lista înscrierilor delega
țiile U.R.S.S., Suediei, Canadei, Fin- 
iandei, S.U.A., Austriei, țări tinde spor
turile de iarnă cunosc o largă dezvol
tare, ca și unele țări sudice ca Turcia, 
Grecia, Australia, Argentina, unde 
iarna este, de cete mai multe ori, un 
oaspete mult așteptat...

★
înainte de marea confruntare a „o- 

limpicilor" vor avea loc alte numeroase 
concursuri care vor reuni pe pîrtiile 
de schi și pe patinoare pe cei mai buni 

l, deschiderea

Gheller și Taimanov învingători în turneul 
de lainternațional de

Turneul internațional de șah de la 
Dresda a luat sfîrșit. Obținînd 3 
puncte în ultimele patru partide, Tai- 
manov l-a ajuns pe Gheller care a 
remizat ultimele întîlniri. Reprezen
tantul nostru a încheiat slab com
petiția, pierzînd la Zinn și Berthold 
și remizînd cu Pitsch. Și-au menți
nut pozițiile în clasament Pîdevski, 
Florian și Pitsch. Cu un finiș pu
ternic (3 din 4) Frantz s-a desprins 
din plutonul compact de la mijlocul

■ A

clasamentului 
remarcat că 
prezenți în 
convingător 
locurile din
1-2. Gheller,
kov, Uhlmăn 10 p., 5. Pîdevski 9 p., 
6. Frantz 81/, p., 7-8. Zinn, Florian 
8 p., 9. Pitsch 7i/, p., 10-13. SZABO, 
Karaklaici, Goltz, Berthold 6'/2 p„ 14- 
15. Fichtl, Lokvenc 4'/2 p., 16. Witt- 
kovski 2 p.

ocupînd locul VI. De 
cei patru mari maeștri 

turneu și-au demonstrat 
clasa ocupînd detașat 
frunte, lată clasamentul: 
Taimanov 11 p, 3-4. Iv-

de schi și pe patinoare pe 
sportivi din lume. Astfel, 
sezonului oficial internațional de schi 
va avea loc la Grindenwald (Elveția) 
între 6—9 ianuarie (pentru probele 
feminine) și Wengen (Elveția) între 
9—10 ianuarie (pentru probele mascu
line). Tot în luna ianuarie (16—17) 
specialiștii în „alpine" se vor întrece 
la Kitzbuhel (Austria). In sfîrșit, ul
tima mare confruntare preolimpică a 
schiorilor va avea loc în Franța 
(23—24 ianuarie) în cadrul „Cupei 
Emile Allais". Pe lîngă acestea, iată 
și alte întreceri care rețin atenția : 
30—31 ianuarie, Klingental (R.D.G.): 
fond, sărituri, combinata nordică; 
17—20 martie: Holmenkollen (Nor
vegia) : sărituri și probe nordice; 
16—20 martie : Zakopane (R. P. Polo
nă) ; 20—22 martie: Tatranska-Lom- 
nice (R. Cehoslovacă) — Marele pre
miu al Slovaciei, și 27—28 martie: 
Maribor (R.P.F.I.) — Criteriul junio
rilor.

Hocheiștii au, de asemenea, 
mate numeroase întreceri 
Intre 15—22 noiembrie 
S.U.A. va face un turneu în i 
Sovietică și va întîlni mai mu 
mâții de club din Moscova. Rc 
tativa Suediei va susține don 
niri amicale cu echipa Uniunii 
tice, tot la Moscova. Intense p 
fac și hocheiștii cehoslovaci, 
întrerupe în curînd campionatul 
efectuarea unui turneu în Sue 
la mijlocul lunii noiembrie vor 
la Oslo un meci cu reprezentati' 
vegiei. Intre 7—15 ianuarie se 
ganiza în R. Cehoslovacă un 
internațional cu participarea rc 
tativelor R. Cehoslovace, U.R.t 
du vi toate probalitățile, a unei 
ționate profesioniste anglo-cai 
După aceasta, hocheiștii ceh< 
vor pleca într-un turneu în Eh 
apoi vor susține cîteva întîlnir 
chipa S.U.A.

Și acestea nu sînt decît doar 
din competițiile pe care le prog 
ză sezonul sportiv de iarnă

U..T.S.S. Dinamo Moscova — cam
pioană unională

Mai disputată ca orieînd, 
a campionatului unional de 
echipa campioană de-abia în 
formații prezentîndu-se la ultimul .
șanse de a obține mult invidiatul titlu: Dinamo 
Moscova și Lokomotiv Moscova. Dar ia timp ce 
dinamoviștilor le convenea și un meci nai, fero
viarii puteau îmbrăca tricourile de campiooi nu
mai dacă ar fi cîștigat la o diferență de 3 go
luri. Disputat duminică la Moscova, mecial ho- 
tărîtor s-a încheiat cu un rezultat nedecis (14), 
dinainoviștii devenind astfel campioni ai colei 
de a 21-a ediții a campionatului de fotbal <1 
Uniunii Sovietice. Este pentru a noua oară că 
Dinamo Moscova cîștigă titlul unional.

La Chișinău. Moldova a 
(2-2) cu Dinamo Kiev. Au 
pătat doar două jocuri j 
Sahtior—Ț.S.K.M.tL

1. Dinamo Moscova
2. Lokomotiv Moscova
3. Dinamo Tbilisi
4. Torpedo Moscova
5. S.K.V.O.
6. Spartak Moscova

FRANȚA. Nîmes 
cu Reims : 2—1

ediția din acest an 
fotbal a desemnat 
ultima etapă, două 

lor joc ca

terminat la egalitate 
mai rămas de dis- 
Sahtior—S.K.Y.O. fi

22
22
22
22
21
22

13 5 4 42:2f 31
12 5 5 42:25 29
12 3 7 48:33 27
11 3 8 27:23 25
10 4 7 34:29 24

8 8 6 32:28 24

cîștigat derbiula

Etapa de duminică a adus din nou în fruntea 
clasamentului echipa din Nîmes, care a știut să 
profite de avantajul terenului propriu înfrîu- 
(|înd — la limită — rezistenta lui lleims, lider 
doar pentru o săptămtnă. . Rezultatul tehnic : 
Nimes—-Reims 2-1 (1-1). Și celelalte . Limoges— 
St Eticune 2-1, Racing—Strasbourg 2-2, Le 
Havre—Nice 3-1. Monaco-Slade Fr.' 3-0. Sedau— 
Lyon 2-1,
Lens 
deaus

1. Nîmes
2. Reims
3. Limoges

Valenciennes—Sochaux 1-1,
1-1, Toulouse—Angers 5-1,
1-0.

Toulon— 
Rennes—Bor-

ITALIA, 
„solo”

Juventus continuă cursa

7-a etapă a adus lui Juventus o 
de data aceasta în fața redutabilei

16 12
15 11
16 3

2 2 40:18
3 1 49:20
6 2 22:13

26
25
22

Cea de a 
noaă victorie, _______ ________ „ _________
FUreaiina : 3-4. Derbiul echipelor milaneze s-a 
încheiat la scor alb : Internazionale—Milan 0-0. 
Iată celelalte rezultate de duminică : Atalanla — 
Ban 3-0, Bologna—Palermo 3-1. Lanerossi—
Alessandria 0-0, Napoli—Lazio 0-0, Roma—Spăl 
1-1, Sanpdoria—Padova 1-1, Udinese—Genoa 2-2

1. Javeatnz 7 6 1 0 25:5
2. Xslogaa 7 4 3 0 12:4
3. Internazionale 7 3 4 0 13:6
4 Milan 7 4 2 1 12:7

Rudnicki Zemun—Velei Mostar 1-1. Cu victoria 
sa asupra lui Haiduk și mulțumită meciului nul 
al Voivodinei ia 
mărit cu un punct

1. Dinamo Zagreb
2. Voivodina
3. Steaua roșie

Belgrad, 
avansul

★

4.
5.
6.

16
16
16
16
16
16

2 36:19
4 31:20
4 34:27
5 46:33
4 36:28
4 35:30 20

22 
21 
21
20
20

13 
11
10
10

ANGLIA. Fruntașele învinse!
0 etapă plină de neprevăzut a trăit iu acea

stă aîmbătă prima ligă engleză. Rezultatele-sur- 
priză au coincis cu venirea... gerului, care a 
influențat îa mare măsură rezultatele și calita
tea jocului. Tottenham a suferit prima infrin
ge» pe teren propriu, pierzînd meciul cu Bol
ton : 0—2. Ea se menține însă pe primul loc în 
clasament, datorită înfrîngerii severe suferite da 
Wolverhampton la Bumlev : 1-4. Celelalte re
zultate : Birmingham—Luton 1-1, Chelsea—Black
burn 3-1, Leeds—Arsenal 3-2, Leicester—Shef
field 2-0, Manchester U.—Fulham 3-3, New
castle—Everton 8-2, Preston—Nottingham 1-0,

West Bromwich—Blackpool 2-1, West Ham—Man
chester C. 4-1

1. Tottenham
2. West Ham
3. Preston

Wolverhampton
Fulham 
Burnley

AUSTRIA. Vienna singură în frunte
Etapa a 9-a a adus o mare surpriză. Puter

nica echipă vieneză Rapid n-a putut obține iu 
deplasare la Simmering decît un meci
2- 2. Ocazie pentru Vienna de a rămîne 
pe primul loc după victoria cu 4-2 în 
sare la Donawitz. In rest : Wiener Sport 
Wacker 3-1, Austria Vienna—W.A.C. 2-1, 
Neustadt—Admira 4-4, Kremser—Austria 1
3- 1, Linzer—Grazer 3-1.

1. Vienna
2. Rapid
3. Austria Vienna
4. W.S.K.
5. W.A.C.

IUGOSLAVIA, 
mărit avansul

In etapa a 8-a a 
ciurile s-au încheiat 
Dinamo Zagreb—Haiduk Split 
grad—Yoivodina Novisad 2-2,
grad—Steaua roșie Belgrad O-1, 
Partizan Btlgrad

I egal :
singură 

i depla- 
i Klub-

Wiener
Salzburg

Dinamo Zagreb și-a 
in clasament

8 6 11
8 4 3 1
8 5 12

13
11
11

11
11
11
11
11

38:17
36:14

1
1
2 33:18
2 32:18

1
2
1
2
2 3 26:17

19
18
17
16
14

9
8
8
7
6

Dinamo Zagreb și-a

campionatului iugoslav, me- 
cu următoarele rezultate :

1-0, O.F.K Beo- 
Buducinost Tito- 

, Sloboda Tuzla— 
0-2, Sarajevo—Rieka 5-1 și

0 La Hanoi 
Algeriei Libere, 
serie de jocuri _ K_________ __ __ ...
Vietnam. In primul meci, la Hanoi, cu selecțio
nații Armatei Populare, algerienii au cîștigat cu

• In ultima etapă a campionatului Spaniei, s-a 
înregistrat o mare surpriză. Barcelona n-a putut 
ciștiga acasă îa fața echipei Granada (0-0), așa 
că Real — învingînd cu 1-0 pe Sevilla — a 
trecut singură în frunte cu 14 p. Urmează Bar
celona 13, Atletico Madrid 11.

0 Mîine se dispută două jocuri din optimile 
de finală ale ,,C C.E.“ : Steaua Roșie Belgrad— 
Wolverhampton Wanderers. Glasgow Rangers— 
Ruda Hvezda Bratislava.
• In preliminariii» turneului olimpic : Malta 

Maroc 2-2. Meciul a avut Ioc la La Valletta și 
a fost arbitrat de P. Kroner (R.P. Romînă).

©’Peste cîteva zile va pleca în Belgia echipa 
sovietică Dinamo Tbilisi pentru a susține o serie 
do jocuri cu formații din prima divizie belgiană 
Căpitanul echipei este vechiul internațional Av
tandil Gogobcridze, caro la vîrsta de aproape 
40 de ani continuă să fie unul din cei mai buni 
fotbaliști din Uniunea Sovietică.

© După etapa de*  sîmbătă, în campionatul Sco
ției pe primul loc continuă sa se afle echipa 
Hearst of Midlothians. care are un avans de 4 
puncte Jață de actuala campioană Glasgow Rangers. 
Sîmbătă. Rangers a cîștigat cu 6—6 meciul cu 
Clyde.

© Campioana de fotbal a Suediei pe anul 1959, 
echipa Djurgarden și-a început turneul în R P. 
Chineză cu un joc împotriva selecționatei ora
șului Pekin. Fotbaliștii chinezi au jucat foarte 
bine, obținînd victoria cu scorul de t—0. In al 
doilea meci, susținut la Șanhai. Djurgarden a 
întrecut o selecționata locala cu 1—0

sosit echipa selecționată 
algerieni susțin

a
Fotbaliștii ... .... 
in principalele orașe al R.

a 
o 

D.

Scurte ști
■ MECIUL pentru titlul r 

feminin la șah dintre șahiști 
vietice Elisabeta Bîkova — cs 
na lumii — și Kira Zvorîkina 
cepe la 2 decembrie, Ia Moscc 
vor juca 16 partide.

• IN R. P. CHINEZA se 
turneu reprezentativa feminină 
Ici a R. Cehoslovace. In prim 
desfășurat la Pekin, cu selec 
R. P. Chineze, voleibalistele 
slovace au cîștigat cu 3—2.

• IN ORAȘUL OLDERAN 
Germană) s-a disputat un 
internațional de handbal cîștij 
echipa campioană a R. Ceiios 
Dukla Praga. Pe locurile nrn 
s-au clasat Dynamo Halte și 
Dresda

• LA LONDRA s-a desfășur 
ciul internațional de box dini 
prezentativele Angliei și R. D 
mane. Surprinzător, victoria a 
uit boxerilor englezi cu scor 
16—4. Printre învinși se a 
campionul olimpic Wolfgang 
rendt.

• CEA DE-A XIII-A EDT 
maratonului internațional orf 
de ziarul „Asahi Shimbun" din 
a fost cîștigată de alergătorul 
nez Kurao Hiroshima cu tim| 
29:34,0. Pe locul doi s-a clasai 
slovacul Pavel Kantorek în 2h f

• BOXERUL ARGENTlNIAb 
quale Perez și-a apărat cu 
pentru a noua oară titlul de ci 
mondial profesionist la ca. 
muscă. Intr-un meci desfășui 
Osaka, el a învins prin K.O. 
priza a 13-a pe japonezul 
Yaoita.

• IN FINALA TURNEULU 
TENIS 'de la Brisbane (Aus 
Ray Emerson l-a învins din n 
compatriotul său Neale Fraser 
6-2, 1-6, 6-3).
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