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întîlnînd Știința Cluj

.Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R. P. Remind

ANUL XIV Nr. 3511 * Joi 12 noiembrie 1959 4 pagini 25 bani

Fază de la primul antrenament al hocheiștilor cehoslovaci. Portarul PodJ. 
horski căzut, încearcă totuși să ia pucul lui Kepak

Foto B. Ciobanu 
monstrat-o și, mai ales, de forța șf 
precizia loviturilor la poartă. Timp de 
cîfeva. minute portarul de rezervă at 
echipei Podhorski, a fost supus unui 
adevărat „bombardament", care ne-a 
dat prilejul să admirăm măiestria lui 
Smid, Kekus, Vimr, Kepak și alții.

Discutînd cu antrenorul echirei 
Dukla Jihlava, cpt. Jaroslav Pitr.er, 
am aflat că tinerii jucători militari se 
află în momentul de față în plină 
formă, unii dintre ei fiind vizați chiar.

Pentru continua întărire 
a muncii educative 

în rîndul sportivilor noștri
r Zilele trecute a avut loc la sediul 
Consiliului General U.C.F.S. o consfă
tuire organizată de secția Propagandă 
din U.C.F.S. cu tema : „Necesitatea în
tăririi muticii educative in nodurile 
sportivilor și, îndeosebi, ale sportivilor 
de performanță".

Au participat secretarii generali ai 
federațiilor, antrenorii federali, secreta
rii cluburilor din București, precum și 
alți activiști ai mișcării noastre spor
tive.

Din rapoartele prezentate și din dis
cuții au reieșit o serie de metode bune 
folosite în activitatea educativă, fapt 
:are a prilejuit un rodnic schimb de 
experiență. Cu această ocazie s-au 
scos în evidență și lipsurile care con
tinuă să mai existe în această impor
tantă activitate, trăgîndu-se 
minte prețioase pentru viitor.

Printre problemele luate în 
în cadrul acestei consfătuiri 
necesitatea încadrării tuturor 
lor și antrenorilor în formele 
țămînt de partid și U.T.M., 
gură continuitatea pregătirii
tico-ideologice. S-a pus un accent deo
sebit pe obligația ce revine consiliilor- 
cluburilor și asociațiilor sportive în a- 
sigurarea participării cu regularitate 
a sportivilor la formele de învățămînt 
în care sint încadrați.

In cadrul consfătuirii a fost scoasă 
de asemenea în evidență necesitatea ți
nerii cu regularitate, în fiecare lună, 
a unor expuneri despre situația poli
tică internă și internațională, a unei 
conferințe cu temă educativă, recenzii

învăță-

discuție 
a fost 

sportivi- 
de învă-

care ași
lor poli-

și alte asemenea act:*'lăți cu sportivii 
și antrenorii.

S-a arătat că obiectivul principal în 
munca educativă îl constituie activi
tatea de prevenire a abaterilor, că tre
buie creată o puternică opinie de mase 
în rîndul sportivilor împotriva abateri
lor de la disciplina sportivă și din viața 
personală.

S-a subliniat în mod deosebit că e- 
ducația sportivilor se face în primul 
rînd în procesul muncii, scoțîndu-se 
în evidență necesitatea participării ac
tive a tuturor sportivilor noștri la lup
ta pentru construirea socialismului.

Au fost discutate de asemenea, 
probleme legate de organizarea pe
trecerii în mod plăcut și instructiv a 
timpului liber al sportivilor, prin mobi
lizarea acestora la vizionarea de fil
me, spectacole teatrale, vizitarea de 
întreprinderi, muzee etc. Toți partici
pant au pus accent pe necesitatea 
popularizării sportivilor fruntași în pro
ducție, învățătură și pe terenurile de 
sport, precum și necesitatea atragerii 
acestora în munca de mobilizare a ma
selor de oameni ai muncii la practica
rea sportului — mijloc de întărire a 
sănătății, de petrecere plăcută și fo
lositoare a timpului liber.

în încheierea consfătuirii, tov. Miron 
Olteanu — vicepreședinte al Comite
tului de Organizare al U.C.F.S. — a 
subliniat importanța intensificării mun
cii educative prin participarea la a- 
c.eastă activitate a tuturor activiștilor 
și tehnicienilor din mișcarea noastră 
de cultură fizică și sport.
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Kocheiftii cehoslovaci 
învingători

Ilocheiștii cehoslovaci au debutat cu 
succes în actualul sezon internațional. 
La Stockholm reprezentativa țării a 
învins cu 2—1 (0—1, 1—0, 1—0) for
mația Suediei, iar la Garmisch Parten- 
kirchen echipa Steaua Roșie Brno a 
întrecut cu 9—2 (4—0, 2—2, 3—0) se
lecționata clubului Riessersee-

Finalele cant-sionaielcr repu
blicane da tenis de tnasă 

au loc la București

zilele de 26, 27, 28 și 29 noiem- 
vor avea loc în Capitală între-

I I

' In
brie
țterile finale ale campionatelor repu-

bltcane de tenis de masă (individuale 
și pe echipe), precum și intilnirile din 
cadrul Cupei F.R.T.M.

Sportivii români participă 
Ia campionatele internaționale 

de tenis de masă 
ala B. P. Ungare

Aseară au plecat tn R. P. Ungară 
jucătoarele și făcătorii de tenis de 
masă Maria Alexandru, Geta Pitică, 
Cafrinel l’olea, Radu Negulescu, 
Gheorghe -Coblrzan, Adalbert Ret hi și 
Tibertu Covaci. Cei șapte sportivi ro- 
mîni vor participa vineri, simbătă și 
duminică, la Budapesta, la întrecerile 
campionatelor internaționale ale țării 
vecine și prietene*

Aula Institutului de Petrol și Gate din 
tală găzduiește începînd de astăzi (ora 17) 
competiții șahiste de mare interes : finala v— 
pionatului republican masculin și meciul pentru 
desemnarea campioanei de • șah a țării între 
Margareta Teodorescu și Rodica Reicher, clasate 
la egalitate în turneul final. Meciul se joacă 
pe distanța a patru partide. In caz de egalitate 
el va continua pînă la prima victorie a uneia 
din competitoare.

In finala masculină tragerea la sorți va avea 
loc astăzi dimineață la ora 10, la sediul Fe
derației.

Capi- 
duuă 
cam-

De marți seară Capitala găzduiește 
echipa de hochei pe gheață Dukla 
Jihlava, care va întreprinde un turneu 
de trei jocuri. Așa după cum am mai 
anunțat, formația din Jihlava este — 
în majoritatea ei — alcătuită din ele
mente tinere dar valoroase. Ea este 
cea mai tînără echipă din campionatul 
cehoslovac, ceea ce totuși nu o împie
dică să obțină rezultate dintre cele 
maj bune. Oaspeții ne-au informat că 
în ultimul joc susținut în cadrul cam
pionatului, înaintea plecării spre țara 
noastră, tinerii hocheiști de la Dukla 
Jihlava au învins cu 4—2 la Pilsen 
puternica formație Spartak Pilsen, 
clasată anul trecut pe locul al doilea 
în campionat.

Și din acest rezultat se poate de
duce că Dukla Jihlava este o echipă 
de valoare, care va constitui un ad
versar serios pentru formațiile noas
tre. De acest lucru ne-am putui con
vinge, de altfel, feri dimineață cînd 
am asistat la primul antrenament al 
hocheiștilor cehoslovaci. Gu toate că 
pe gheața patinoarului artificial nu 
evolua decît o mică parte a jucăto
rilor de la Dukla, am rămas totuși 
impresionați de viteza lor, de tehnica 
superioară în patinaj pe care au de-

Pentru turneul echipei de hochei 
Dukla lihlava biletele se pun in 
vlnzare la casele patinoarului din 
b-dul Muncii, la chioșcul special 
din str. Ion Vidu și la agenția 
centrală Pronosport din pal. Vic
toriei, începînd de azi de la ora 16.

Echipajul C.C.A. condus de M. Dănescu atacă în plină viteză una din 
turnantele traseului. Fază dintr-o cursă pe circuit.

(Citiți în pagina a 2-a amănunte cu privire la cea de a IlI-a fază a 
campionatului republican de rtiotociclism viteză). Foto Gh. Dumitru

pentru selecționare în lotul olimpic at 
R. Cehoslovace. Tot de la antrenorul 
Pitner am aflat și echipa care joacă 
azi: Koban (20), Podhorski (10) — 
portari; Polacek (3), Smid (7). Ke
kus (14), Maixner (2) — fundași; 
Vimr (11), Karas (0), Lidicky (8) — 
Valter (10), Kepak (12), Petr (5)— 
Sobotka (4), Sembera (15), Gol iw 
(17) — atacanți; lleiin și Trtilek—re
zerve. In paranteze sînt numerele pe 
care le vor purta jucătorii.

In primul joc, astăzi după-amiază 
începînd de la ora 19,30 echipa Dukla 
Jihlava întîlnește formația Știința Cluj 
într-un meci care se anunță extrem 
de disputat. In continuarea turneului 
Dukla va juca simbătă cu sclectjo-1 
nata orașului București, iar duminică 
cu selecționata divizionară.

O 
sosit 
tinaj artistic alcătuit din frații Ro+ 
man. 
la 
cuplu de patinaj artistic 
slovacă, fiind clasat pe 
ultimul campionat. De 
s-au clasat pe locul VII la campîo-» 
na tele europene de Ia Davos. Frațit 
Roman vor face demonstrații la fîe-j- 
care joc al echipei Dukla Jihlavaț. 
Cuplul cehoslovac este însoțit în ca-ț- 
Iitate de antrenor de o veche cu+ 
rloștință a noastră: Dașa Lerctova*.*

dată cu echipa Dukla Jihlava a 
în țara noastră și cuplul de pa*

Cupltd acestor 
ora actuală ccl

este 
burți 

CelicH- 
loc la-

frați 
mai 

din R. 
primul 
asemenea el

PE TEME EDUCATIVE
*

Etica sportivă, legea de bază a comportării tuturor 
cnortivilor in întreceri, presupune comportare demnă, res- 

■ 1 :ct față de adversar și public, o conduită morală irepro
șabilă. De obicei cadrele ei de manifestare sint competițiile 
cu public. Metodele de pregătire, orele grele de antrena
ment se confruntă șl acele cronometrelor se opresc uluite, 
centimetrii par scurți, cifrele cresc. Toate pregătirile duc 
spre prețuirea clipei unice — aceea a performanței, a 
rezultatului.

Atunci, măiestria se împletește cu demnitatea, antrena
mentul cu disciplina, perseverența cu modestia, iar voința 
cu curajul, toate laolaltă dîrid naștere spectacolului sportiv, 
spectacol in înaltul înțeles al cuvîntului. Așa cunosc 
spectatorii pe sportivul zilelor noastre. Și cînd „cortina", 
se lasă peste meciul sau competiția consumată, in aplau
zele miilor de rnîini poți citi gindul, părerea unanimă:

— Așa da I
Am asistat de multe ori la astfel de aplauze, care 

răsplăteau efortul sportivului. Era omagiul adus străda
niilor depuse. Ultima oară am avut prilejul, intr-un oraș 
de pe malul Dunării, să fiu martor al unei astfel de ma
nifestații. Localnicii, in pericol de a retrograda din cam
pionatul republican al țării, încercau „imposibilul". Spor
tivii unui oraș lără tradiție in sportul luptelor încercau 
să învingă pe cei care practicau luptele, cum se spune, din 
tată în fiu. Gălățenii trebuiau să învingă pe lugojeni 
și clii/ciu. Pentru orice cunoscător lucrul părea de 
Ițerealizat. Și totuși... Dragostea față de club a triuinjat,

AȘA
Voința a învins experiența. Ba mai mult, un sportiv gălă*- 
țean. Ion Popescu, s-a urcat pe saltea accidentat. Și n-iti 
fost simplu figurant/ Nul A ieșit victorios de două ori!,' 
Atit cit trebuia. Atunci ani aplaudat Mături de toți:

— Așa da I
Nu de mult, In celălalt capăt de țară, tot într-o întil-*- 

nire de lupte, un tinăr, de altfel talentat și sirguincios, dini 
Oradea, a avut o comportare necorespunzătoare. Pontei 
a fost neîndreptățit de arbitru. Este posibil... Acest lucrat 
acum nu mai are importanță. Să judecăm insă ce a fă— 
cut tinărul. Gestul său pare mărunt, dar în arena spor+ 
tivă crește în greutate, primește semnificații nebănuite- 
A arătat cu degetul, arbitrului, obrazul său, ceea ce vreai 
să spună: ,Nu ți-e rușine"? Am roșit atunci pentru el.. 
și eu și multi dintre spectatori. Vasile Bunta, tinărul dm 
Oradea, a desființat prin acest gest efortul .depus 12 mi
nute, a pătat spectacolul sportiv, a călcat disciplina ce. 
se cere pe stadioane, etica sportivă l

Atunci mi-am unit glodurile cu cele ale tuturor și anț. 
spus:

■— Asa nu I
Nu, Vasile Bunta. Modestia, disciplina și demnita'ed 

— atribute ale unui sportiv de tip nou — pe toate le ai. 
înăbușit in ziua aceea. Ai roșit cînd ai simțit dezaproba
rea mulțimii. Știm că ești, tinăr, că acest gest a fonfi 
accidental, că nu Iți este jiresc. De aceea dorim să rillf 
te măi vedem într-o asemenea situație.

OHO BENKO*

T



Despre unele ore de educație fizică
din raionul

De multă vreme, educația fizică tn 
țcoli a încetat de a mai fi considerată 
o „dexteritate", așa cum era privită în 
trecut. Astăzi, în toate școlile, ținîn- 
du-se seama de rolul pe care îl aa 
exercițiile fizice în formarea unui ti
neret sănătos și puternic, orele de 
educație fizică se bucură de aceeași 
atenție ca și cele de matematică, is
torie sau geografie.
' Așa Se întlmplă în toate școlile. Dar 
ca să na greșim cîtuși de puțin, ne 
grăbim să facem o precizare: în toate 
școlile, în afară de cele din raionul 
Drăgănești-regiunea București l

Vreți să știți ce se întîmplă în ma
joritatea școlilor din acest raion ? Să 
vă spunem! In primul rînd, elevii, deși 
ne aflăm la mijlocul unui trimestru, 
n-au ajuns să-și cunoască profesorii de 
educație fizică. E și foarte greu, doarece 
aproape de la o zi la alta, pe ușa 
clasei își face apariția alt... profesor. 
Unii dintre ei nici nu sirii de speciali
tate. Secția raională de învăță- 
mint a Sfatului Popular i-a trans
format peste noapte în profesori 
de... educație fizică, socotind, probabil, 
'că pentru această materie nu trebuie 
nici un fel de pregătire. Ii pui pe bă
ieți să alerge de la un cap la altul al 
curții, le mai spui din cînd în cînd 
să ia „pe loc repaus" și... gaial „E 
foarte simplă treaba asta“, gîndește 
tn special iov. Alexandru Târnăcop, 
șeful Secției de Invățămînt. De aceea, 
uneori, nu numai că trimite profesori 
care n-au nici în clin nici în mînecă 
cu educația fizică, dar îi alege din
tre cei mai în vîrstă, socotind că în 
felul acesta ti și... menajează. Și, în 
primul rînd, s-a gindit la... tatăl său, 
Constantin Târnăcop, pe care l-a nu
mit profesor de educație fizică la 
Școala de 7 arii din comuna Asan-Aga. 
De asemenea, în comuna Răsuceai, în 
locul profesorului Panait Dumitru, 
care avea la bază un curs de speciali
zare organizat de M.I.C., răspunde a- 
cum de lecțiile de educație fizică pro
fesorul Badea Comvreanu în etate de 

na ca pro-
fesorul Badea Comvreanu 
64 ani (Multi înainte, dar 
fesor de educație fizică /).

Alte lucruri deosebite ? 
Intr-o bună zi, in pofida

Cite vreți l 
deciziei Nr.

Dispută decisivă pentru cucerirea titlurilor de campioni la viteză
întrerupt din motive de ordîn teh

nic după disputarea primelor două 
faze, campionatul republican de viteză 
JM> circuit 5e va închefa duminică la 
Moești, odată cu desfășurarea fazei
8 IlI-a.

Socotim util să arătăm cititorilor 
boștri care este — în momentuil de 
față — ordinea primelor locuri în cla
samente:

125 cmc sport: 1. Q. Nedelcu (Di- 
inamo) 16 p; 2. O. Firoiti (Voința 
București) 9 p; 3. Tudor Popa (Di- 
namo) 6 p; 4. M. Mușafescu (G.C.A.)
5 pț 5. I. Wilms (Voința Timișoara)
4 pț 6. Gh. Dragotă (C.C.A.) 4 p.

175 cmc sport: 1. Florin Cosfache 
(C.C.A.) 14 p; 2. O. Polonkay (C.S.O.) 
10 pț 3. Tr. Macarie (Dinamo) 9 pț 
4. Șt. Florian (C.C.A.) 4 p; 5. P. 
Drăghici (Voința Orașul Stalin) 3 pț 
6. Fr. Schaffer (Arad) 2 p.

175 cmc (fete): 1. Venera Vasilescu 
’(Metalul M1G) 16 p; 2. Maria Iliescu 
(Metalul MIG) 12 p; 3. Margareta 
Unghi (CSO) 8 p.

250 cmc sport: 1 Pforjn Costache 
(C.C.A.) 16 m a îosif Popa (Dina- 
™°) T-r? 3- L. Szabo (Dinamo) 6 pț 
i--At. Teodorescu (Voința București)
6 p; 5. Al. Huhn (C.C.A) 4 p; 6. G 
Butnarii (Rapid) 3 p.

350 cmc sport: 1. Vasile Szabo (Di
namo) 10 pț. 2. Al. Lăzărescu (Rapid) 
10 p; 3. Gh. loniță (C.C.A.) 8 p; 4. 
M. Cernescu (Dinamo) 7 p; 5. C. 
Radovici (Metalul MIG) 7 pț 6. R. 
Temistocle (Dinamo) 4 p.

500 cmc sport: 1. Nieolae Buescii 
(Rapid) 14 2. G. Mormocea (CCA)
12 p; 3. Mircea Cernescu (Dinamo)
9 p; 4. Ion Stoian (Poiana Cîmpinn)
5 p; 5. S. Miliutin (Locomotiva Plo-
eșii) 4 Pi x

Drăgănești
49 a M.I.C., Secția de Invățămînt (nu
mai e nevoie să amintim cine e șef: / mutică și în activitatea sportivă, Ma-

Al T.X-„.S'X ~ î ____1  ___________ 1 ..too. Al. Târnăcop) a dat dispoziție ca Via Lazar este un bun exemplu pentru 
__ li muncitori de la. cooperativa 

„Croitorul" din Focșani.
GEORGE CHlSCOP-corespondent 

¥
Printre muncitorii care obțin rezul- 

. tate frumoase la locul de muncă în 
muncă voluntară, sînt gata ori-întreprinderea Minieră Barza, raionul 

’Brad, se numără și tînărul candidat 
de partid Constantin Șerban.

Cine este acest tînăr ? 
i Prin toamna anului 1955, un 
iețandru dornic de învățătură 
înscris la școala profesională de 
părători mineri din Gurabarza. 
atunci s-au scurs 4 ani. Constantin

elevii de la Școala medie din comuna^ tinerii 
Drăgănești să lase baltă ora de edu
cație fizică și să dea fuga la gară, să 
ajute la descărcarea unor vagoane. 
Firește, elevii din Drăgănești, care au 
construit terenuri de handbal și volei, 
prin

Intărirea bazei materiale a asocia
țiilor sportive depinde în bună mă
sură și de modul cum se îngrijesc 
consiliile să încaseze cotizațiile de la 
membrii U.C.F.S. Această acțiune tre
buie să constituie o permanentă preo- 

— Grăbește-te, Popescule, că sumiVupare pentru toate asociațiile spor- 
Ztive.

Desen de D. Mihăilă \ In regiunea Iași s-au obținut, în 
/această direcție, o serie de succese. 

umărul la o muncă ob-țEle nu reflectă totuși posibilitățile 
fi dus, deci, și la gară, [ reale ale asociațiilor sportive din a- 

i — ceea ce este

de intrare...

cînd să pună 
ștească. S-ar ,.___,_ , ... .„ ___ , ___ ____ ....
în orele lor libere. Dar iov. Tărnacopjceastă regiune și 
a găsit că e mai... sigur să anuleze\Vroîunâ greșit — au fost obținute nu 
orele de educație fizică. La urma ur- Va rod al unei munci continue orga- 
mei, cu felul cum privește dînsul edu-țnizate, ci în salturi, în campanii. 
cația fizică, nici n-ar fi de mirare, ) fină la sfîrșitul trimestrului III din 
cînd a luat această hotărire, să-și fi {west an asociațiile sportive din re- 
zis că și în felul acesta băieții ' fac/%'w*a Iași au încasat 60 la sută din 
exerciții fizice. Ba poate chiar niaiS SMna- Pe care se angajaseră s-o 
bune decit celelalte 1 ^obțină din cotizațiile membrilor

- ^j?rur^ fe, necrezut, nu ? Așa s-a ț U.C.F.S. Lăsînd Ia o parte faptul că 
gindit, probabil, șt iov. Ervin Cazma,! , . .
președintele consiliului raional U.C.F.S.\nii a fost realizată nlcl clfra minimă, 
din Drăgănești, care, atunci cînd ne-a/ci nu se ține o evidență precisă a 
trimis această sezisare a ținut s-o in-î membrilor U.C.F.S. restanțieri, că nu 
iărească cu ștampila IJ.C.F.S., speti-duce o susținută muncă politică

JACK BERARIU Asarcini, trebuie să arătăm că organele 
TRAIAN ANDRONACIIE S U.C.F.S. sînt eronat informate în pri-

Duminică la Ploești

750 cmc ataș: 1. M. Dănescu -R 
G. Udrescu (CCA) 16 p; 2. E. Ke- 
resteș 4- VI. Pokorsky (CCA) 10 p; 
3. L Ionescu 4- S. Ștefan (Dinamo) 
6 p; 4. G. Grigorescu 4- N. Dițescu 
(Metalul MIG) 3 pț 5. Gh. Mîn- 
droiu 4- N. Mățăoanu (Voința Bucu
rești) 0 p.

350 cmc curse: 1. Gh. Ion (CCA) 
16 pț 2. V. Szabo (Dinamo) 9 p; i 
Gr. Bereny (Metalul AUG) 8 p; 4. 
Șt Iancovici (Metalul MIG) 6 p.

500 cmc curse: 1. Gh. Voiculescu 
(CCA) 16 pț 2. G. Mormocea (CCA) 
12 p; 3. Mihai Dănescu (CCA) 3 p.

HTLETISM

Dinamo a ciștigat campionatul 
al Capitaleipe echipe

Cu concursurile care au avut loc la sfîrși
tul săptămînii trecute, pe stadionul Republicii, 
au luat sfîrșit întrecerile din cadrul campio
natului de atletism pe echipe al orașului 
București.

Primul loc în clasamentul general al com
petiției a revenit clubului Dinamo București. 
Tot Dinamo a cîștigat concursul echipelor 
masculine, iar Știința a fost învingătoare în 
întrecerea feminină.

Rezultatele ultimei etape a acestei competiții 
au fost serios influențate de timpul neprielnic 
și de pista moale. Totuși și cu acest prilej 
au fost înregistrate cîtcva rezultate bune. Ast
fel, decatlonistul Victor Cincă a trecut 1,96 m 
la înălțime, Manole Băloiu a sărit 7;02 m la 
lungime, Florica Grecescu a obținut 59,7 sec 
pe 400 m etc.

Iată acum cîteva din cele mai bune rezul
tate înregistrate în ultima etapă a Campiona
tului Capitalei : BĂRBAȚI : 100 m : P. Mă- 
nescu (C.C.A.) 11,2 ; 200 m : Gr. Enache 
(C.C.A.) 23,3 ; 400 m : G. Țonsch (Rec.) 
52,0 ; 800 m : Gh. Boghean (C C.A.) 1:59,9 ; 
1 500 ni Gh. Boghean și C. Aioanei (C.C A.) 
4:05^7 1 £.00$ m i Q, Grctcscu (D) A£:30r4

Sportivi la locsal de maincă
MaHa Lazăr, croitoreasă la coope

rativa „Croitorul" din Focșani, este 
'apreciată de tovarășii ei de muncă. 
Ea depășește cu regularitate planul de 
producție și dă lucru de bună calitate, 

i Tînăra croitoreasă obține frumoase 
succese și pe terenul de sport. Anul 
(acesta a devenit a doua oară con
secutiv campioană regională la sări
tura in înălțime la categoria II juni
oare. Palmaresul ei cuprinde numeroa
se victorii la diferite competiții, ca 
de exemplu la „Cupa Primăverii", 
„Cupa Moldovei* „Cupa Dunării" etc.

Prin realizări frumoăse la locul de

bă- 
s-a 
pre-

De

MUNCA DE STRINGERE A CORZATHLOR MERGE SLAB IN REGHJNEA IAȘI

După cum se vede, dispute pasio
nante vor avea loc îndeosebi la cla
sele 350 cmc sport — unde în lupta 
pentru primul loc se află alergătorii 
V. Szabo, AL Lăzărescu, Gh. loniță, 
AL Cernescu și O. Radovici — și 500 
cmc sport (duel între N. Buescu si 
G. Alormocea). Intrecerj interesante 
vor prilejui însă și clasele 125 cmc 
sport, 175 cmc sport și 250 cmc sport. 
La aceste clase, unde liderii ocupă 
poziții solide, se mai pot produce to
tuși modificări la locurile 2 și 3, 
care, după cum se știe, sînt premiate 
cu medalii.

110 mg : T. Ardeleana (S) 15,0 ; 400 mg ■ 
V. Georgescu (C.C.A.) și C. Tonsch 55,5 ; 
3.000 m obst. : T. Strzelbiscki (D) și V. Fio 
rea (D) 9:34,4 ; lungime : M. Băloiu (D)
7,02; înălțime : V. Cincă (S) 196; triplu: 
N. Mărășescu (C.C.A.) 13,91 ; greutate : R. 
Coveianu (C.C.A.) 13,51 ; disr .• V. Manolcscu 
(D) 49,00; E. Vîlsan (C.C.A.) 46,35; suliță: 
II. Ventzel (C.C.A.) 55,14 ; ciocan .* N. Răș- 
căncscu (C.C.A.) 58,69 ; 5 km marș : 1. Popa 
(D) 24:16,2 ; FEMEI : 100 m : G Luță (R) 
12,7 ; 200 m : G. Luță 26,6 ; 400 m : FI. 
Grecescu (D) 59,7 ; 800 m ; FI. Grecescu
2:21,4 ; 80 mg : M. Pândele (D) 12 1 ? lun
gime : E. Knall (S) 5,38 j înălțime : M. Po
pescu (C.S.S.) 1,45 ; greutate : A. Gurău (P) 
12,60 ; disc : L. Manolîu (Met.) 46,86 ; suliță : 
M. Diți (S) 46,27.

CLASAMENTELE COMPETIȚIEI : general :
1. Dinamo 21 p j 2. Știința 19 p j 3. Metalul 
M.I.G. 17 p ; 4. Progresul 15 p ț 5. Construc
torul 15 p ; 6, Rapid 11 p| 7. Recolta 9 p ; 
8. Voința 7 p ; bărbați : 1. Dînamo 24 p ;
2. C.C.A. 22 p | 3. Știința 20 p; femei: 1. 
Știința 24 p | 2. Dinamo 22 p ) K Progresul 

Șerban a absolvit școala și a devenit 
muncitor la Întreprinderea Miniera 
Barza. Muncind cu sîrguință cl a ob
ținut calificarea de lăcătuș.

Constantin Șerban a început să prac
tice sportul la vîrsta de 17 ani. ca 
elev. Făeînd parte din asociația spor
tivă „Aurul“-Brad, el a fost finalist 
la Spartachiada de vară a tineretu
lui, unde în cadrul întrecerilor la 
trîntă a ocupat locul V. In același 
timp, Constantin Șerban a obținut 
frumoase rezultate ia box și este de 
2 ani consecutiv campion raional la 
tir. Tovarașu Iui de muncă se mîn- 
dresc pe drept cuvînt cu Constantin 
Șerban, atît pentru realizările lui în 
producție, cât și pentru succesele lui 
in sport.

M1HAI SUSAN-corespondent 
¥

La uzinele de aparate de măsură și 
precizie „21 Decembrie" din Capitală, 
una din cele mai apreciate munci
toare este Teodora Buricea, de la sec
ția montaj manometre. Ea depășește 
în mod regulat planul de producție cu 
20-25 la sută. In cinstea zilei de 7 No
iembrie Teodora Buricea și-a luat an
gajamente sporite, de îndeplinirea 
cărora s-a achitat cu cinste.

vința realizării sumelor provenite din 
cotizații.

O serie de asociații sportive din 
regiunea Iași procedează greșit și 
informează organele U.C.F.S. că au 
încasat cotizații conform cotelor de 5 

la sută vărsate în contul consiliilor 
raionale U.C.F.S. In realitate sumele 
acestea n-au fost încasate și banii stau 
blocați fii timbre. Respectivii activiști 
sportivi își creează o satisfacție afe- 
meră, aceea de a se ști „în regulă" 
dar în fapt ei prejudiciază în mod 
flagrant dezvoltarea activității spor
tive din asociații, care nu-și pot dez
volta astfel în ritm normal baza ma
terială și, firește, nu pot asigura 
membrilor U.C.F.S. condiții optime de 
practicare a sportului.

Informarea și inducerea în eroare 
a organelor U.C.F.S. a fost posibilă 
și pentru faptul că munca de îndru
mare și control pe care trebuiau s-o 
efectueze atît activiștii consiliilor ra
ionale U.C.F.S. cît și activiștii consi
liului regional U.C.F.’S. Iași s-a des
fășurat sporadic și în cele mai multe 
cazuri formal. Dacă acești activiști 
ar fi ținut o permanentă legătură cu 
terenul' ar fi depistat din vreme aces
te metode greșife, le-ar fi combătut 
— situația s-ar fi remediat la timp. 
Explicîndu-li-se activiștilor din cadrul 
consiliilor asociațiilor sportive că 
această „metodă" înseamnă de fapt 
„să-ți furi singur căciula", s-ar fi evi
tat cu siguranță aceste practici și 
s-ar fi obținut rezultate pozitive.

Membrii consiliilor raionale U.C.F.S.

CLASAMENTELE
• Iată alte, rezultate din categoria B: Pe

trol Chimie—Cimentul Medgidia 0—3, Aeronau
tica—Progresul Calați 11-6, Unirea Brăila—Zim
brul Tecuci 3-3: Laminorul Roman—C.F.R. Bu
zău 3-0, C.F.R. Cluj—Corvinul Hunedoara 11-0, 
Știința Petroșani—C.F.R. Timișoara 16-0.

Clasamentele celor trei scrii :
SERIA I

1. Știința București 16 13 1 2 156: 40 43
2. Rapid București 16 13 0 3 297: 40 42
8, Dinamo Miliție Buc. 16 12 1 3 117: 57 41
4. Cetatea Bucur 16 9 3 4 115: 60 3T
5. A.8.A. Ploești 18 8 2 8 130: 59 36
Q> Șlrena București 16 9 2 5 122: 74 36
7. Metalul M.I.G. II l(. 5 4 7 101: 82 30
8. Farul Constanta 16 5 1 10 73:103 27
9. Petrolul Pitești 17 4 0 13 69:167 25

10. Meteorul București 16 2 2 12 48:272 23
11. Arhitectura București 15 0 2 13 35:283 Ui*

* A pierdut un meci prin neprezOntare
SERIA A. II-a

1. Petrolul Ploești 17 13 3 1 313: 49 46
2. Zimbrul Tecuci 16 11 2 3 145: 43 40
3. Aeronautica Buc. 16 10 2 4 128: 63 38
4. Potrol Chimie Buc. 15 10 2 3 130: 42 37
5. Unirea T.U.G. Brăila 17 5 4 8 69: 62 31
6. Laminorul Roman 15 7 1 7 58: 77 30
7. C.F.R. Buzău 17 5 2 10 66:132 28*
8. Progresul Galați 16 4 a 10 53:109 25*
9. Știința Galați M 3 2 9 42:102 21*

10. Cimentul Medgidia 15 0 1 14 9:334 W
• Ău pierdut cîte un mec■.1 priin neprezentare

SERIA A 11]l-a
1. Știința Petroșani 15 14 1 0 246: 17 44
2. C.F.R. Timișoara 16 10 0 6 120: 72 36
3. Olijnpia Or. Stalin 13 10 0 3 81: 34 33
4. Chimica Tîrn&veni 14 7 2 5 100: 81 30
5. C.F.R. Cluj 15 6 0 9 58: 91 26*
6. A.8.A. Sibiu 13 5 1 7 54: 64 24
7. Minerul Lupenî 14 4 2 8 51- 58 22*
8. Corvinul Hunedoara 14 2 0 12 42:206 18
9. Utilajul Petroșani 12 2 0 10 12:147 15*

• Au pierdut meciuri prin neprezentaro
Semifinalele turneului dn juniori vor aven 

Jdq duminică 15 noiembrie la București, după

I960'

Teodora Buricea este apreciaiă șl 
pentru rezultatele pe care le obține 
în activitatea sportivă. Ea face parte 
din echipa de volei a asociației Me
talul Obor, care s-a clasat pe locul 
al Il-lea în campionatul raional și în 
același timp s-a dovedit a fi o bună 
jucătoare de popice.

Elevă în clasa a X-a a liceului seral. 
Teodora Buricea este fruntașă și la 
învățătură mergînd astfel cu pași 
siguri spre realizarea unei frumoase 
dorințe: aceea de a deveni studentă 
la Politehnică.

★
Constantin Teodorescu, muncitor la 

secția de turnare de precizie la uzi
nele „Vasile Roaită" din Capitală 
este apreciat de tovarășii săi de 
muncă pentru frumoasele succese pe 
care le obține în producție.

In dorința de a-și îmbogăți merea 
cunoștințele. Constantin Teodorescu s-a 
înscris la liceul seral și participă ca 
regularitate la cursurile de calificare 
în strungărie. Acest harnic utemist 
depune o activitate bogată și pe tă- 
rîm sportiv: el este unul din jucă
torii de bază ai echipei de volei „Si
rena". Constantin Teodorescu practică 
cu multă dragoste și atletismul, unde 
obține de asemenea rezultate valoroase.

și membrii consiliului regional 
U.C.F.S. Iași au datoria să exami
neze cu atenție această problemă, s-o 
pună în discuție și să găsească cele 
maj bune soluții pentru lichidarea ră- 
mînerii în urmă. Firește, primul și 
cel mai important lucru este acela de 
a ține o permanentă și temeinică 
legătură cu terenul, de a ajuta efec
tiv consiliile asociațiilor sportive în 
problema încasării cotizațiilor, ca și 
în toate celelalte probleme ale acti
vității lor.

(— h. n. —)

Turneu internațional 
studențesc la Fraga

Mîine începe la Praga un turneu 
internațional de volei organizat cu o- 
cazia celei de a XX-a aniversări a U- 
niunii Internaționale a Studenților. La 
turneu participă mai multe echipe re
prezentative studențești, printre care și 
o formație din țara noastră. Voleibali
știi romîni au părăsit marți Capitala. 
Echipa va fi alcătuită din următorul 
lot: Cherebețiu, Fieraru, Zsido, Datu, 
Ionescu, Dâbală, Mureșan, Bărbuță 
(toți de la Știința Cluj), H. Nicolau, 
Pavel (ambii de la Rapid București), 
Agîrbiceanu (C.S.M. Baia Mare), Ti-1 
mirgazin (C.S.M.S. Iași), Mircioiil 
(Știința București). Antrenorul forma
ției este prof. St. Stroe.

CATEGORIEI B
următorul program t Constructorul București-* 
C.F.R. Grivița Roșie și Sirena—Cetatea Bucur.
• Ieri după amiază, în meci restantă, Metalul 

M.I.G.—Progresul Buc. 11—10 (3—0).
q Mîine la Galați, Știința din localitate îiM 

tîluește echipa Petrol Chimic (restanță cat. B).

j'brt/face See



Se reia campionatul categoriei A
La București: Intîlnirea

dată disputat meciul cudată disputat meciul cu repre- 
tiva R.P. Bulgaria, atenția iu- 
lor de fotbal se îndreaptă din 
spre competiția care îi pasionea- 
ît de multcampionatul catego- 
A. Lupta pentru primul loc și, 
meral, pentru un clasament mai 
se reia duminică cu penultima 
a turului:

curești: Progresul—Minerul Lu- 
și C.C.A.—U.T.A. Jocurile se 

tă în această ordine (primul la 
12.45, al doilea la ora 14.30) în 
am cuplat pe stadionul „23 Au-

iești: Petrolul—Rapid București, 
ișul Stalin : Steagul roșu—Știin- 
uj-
nstanța : Farul—Dinamo Bacău, 
.a : jiul Petroșani — Dinamo 
rești.
ca să vă reamintiți unde s-a în- 
rt campionatul, iată clasamentul 
rum
i a

C.C.A.—U.T.A. • Un meci de tradiție la

• Sîmbătă, Rapid a jucat cu Pro
gresul și, avînd o mai bună legătură 
între compartimente, a cîștigat cu 
5-2 (2-1) prin punctele înscrise de 
Ene II (2), Ozon. (2) și Georgescu, 
respectiv Smărăndescu I (2). Echi
pele au folosit următoarele formații:

RAPID: Todor (Ojoc)—Stancu,
Dodeanu, N'eacșu—Koszka, Popescu— 
Al. Lazăr, Ozon, Ene II, Georgescu, 
Văcarii. PROGRESUL: Mîndru — 
Nedelcu (Smărăndescu II), Sandu 
(Nedelcu), Dobrescu—Petrescu, Știr
bei—Marin, Smărăndescu I, Grigore 
(Birn), Mafteuță, Vasilescu. (A. Mi
hail, coresp.).

a fost fixat de rezultatele 
IX-a, disputată la 25 octom-

• Dinamo București și Petrolul au 
susținut un meci de antrenament du
minică dimineață. Ambele înaintări 
au încercat deseori poarta cu șuturi 
care, în majoritatea cazurilor, și-au 
atins ținta. Dinamo a învins cu 7-4 
(5-2). Autorii golurilor: V. Angliei

Ploeșil • Pregătirile echipelor

prin punctele marcate de Milea, 
Crăiniceanu și Leahevici. Jiul s-a pre
zentat sub așteptări. In schimb, Mi
nerul s-a comportat satisfăcător și 
speră să facă un rezultat bun la 
București. La București este pro
babil să joace în formația: Miha- 
lache — Plev, Coman, Cheresteș— 
Szoke, Mihaly— Nis'peanu, Milea, 
Leahevici, Pereț, Crăiniceanu. Paras- 
chiva este accidentat și probabil nu 
va juca. Jiul a folosit următoarea e- 
chipă : Crîsnic — Rontoșan, Panait, 
Vasiu—Farcaș, Cosmoc — Munteanu 
(Ghibea), Tîlvescu, Ciurdărescu, Ga
bor, Nertea. (Z. Mende, coresp.).

• După ce cu patru zile înainte 
jucase la Timișoara cu Știința și 
pierduse cu 2-1 (0-1), U.T.A. a în- 
tîlnit luni — după cum se știe — 
Sel. Armatei R.A.U.—regiunea Siria. 
Arădenii au făcut un meci bun, deși

Noutăți în legătură cu Cupa Curopei 
inter-fări și campionatul mondial

IN MOMENTUL DE FAȚA două 
competiții internaționale atrag atenția 
generală : preliminariile turneului olim
pic, care sînt în curs de desfășurare, 
și Cupa Europei inter-țări, intrată în 
etapa sferturilor de finală. Ambele 
competiții au făcut obiectul ultimelor 
ședințe ținute de F.I.F.A. și U.E.F.A. 

în legătură cu Cupa Europei, U.E.F.A. 
a luat o serie de hotărîri interesante. 
Una din ele privește disputarea tur
neului final care — după cum se știe 
— va avea loc în iunie 1960, în loc de 
iunie 1961, într-una din cele patru țări 
calificate din sferturile de finală. Mo- 
tivele acestei schimbări de dată: 1) 
disputîndu-se în iunie 1961, jocurile 
turneului final ar putea coincide cu 
preliminariile campionatului mondial 
din 1962, preliminarii care — în mod 
obișnuit — încep cu un an înainte de 
faza finală; 2) competiția și-ar pierde 
mult din interes, prelungindu-și la trei 
ani perioada de disputare. In ceea ce 
privește organizarea turneului final, 
U.E.F.A. va întreba cele opt federații 
din țările calificate în sferturile de fi
nală dacă sînt de acord și care din 
ele să-si asume sarcina organizării.

FOARTE IMPORTANT pentru noi 
este faptul că sferturile de finală tre
buie disputate pînă la 10 mai 1960. 
Aceasta înseamnă că cele două parti
de cu reprezentativa R. Cehoslovace 
vor avea loc în intervalul aprilie — 
începutul lunii mai. Adăugind și me
ciul cu echipa R.P. Bulgaria de la 1 
mai 1960, din cadrul preliminariilor 
turneului olii ic, rezultă că într-o 
scurtă perioadă de timp avem de sua-

ținut trei meciuri internaționale irr>4 
portante. Și aceasta la început de se-: 
zon, cînd jucătorii noștri fruatași se! 
vor găsi după numai cîteva etape de 
campionat. Termenul este prea scurt 
pentru a îngădui și un început orga
nizat de campionat (necesar pentra 
pregătirea jucătorilor) și pentru trei 
întîiniri internaționale de importanța 
celor pe care le avem de disputa:. 
Credem însă că s-ar putea obține • 
prelungire a termenului de disputare a 
partidelor cu R. Cehoslovacă, avînd în 
vedere că fotbaliștii cehoslovaci au ju-< 
cat două meciuri în plus (cele de ca-» 
lificare cu Irlanda), ceea ce i-a împie
dicat să ajungă la programarea măcar 
a . unui Joc în acest an.

CAMPIONATUL MONDIAL DIN; 
1962 prilejuiește de pe acum discuții; 
și încă foarte vii. Subiectul de discu
ție : datele turneului final, fixate între- 
15 mai și 15 iunie 1962. împotriva lor 
s-a ridicat federația franceză, la care 
s-au alăturat și alte federații, printre- 
care și cea austriacă. Forul francez- 
cere amîqarea turneului final pe mo
tivul - * 2 ’ •
țări —
15 mai . ____  _____ ___
în desfășurarea campionatului național.

și cea austriacă. Forul francez-

JURUL BALONULUI

îrșitul săptămînii trecute și în- 
til acestei săptămîni.

LA. 9702 26:12 14
'.A. 9 5 3 1 12: 8 13
agul roșu 9450 18:14 13
a mo Bacău 9432 15:10 11
nl 9 4 2 3 16:14 10
rolul 9333 18:13 9
ința 9243 13:14 8
îid 9315 12:12 7
ierul 9234 11:14 7
amo București 9234 8:11 7
greșul 9 1 3 5 8:15 5

1 9126 7:27 4

perioada de întrerupere a cam-
itulni, echipele și-au continuat
‘ și au susținut meciuri a-

Astfel de îrrtîlniri au avut loc

CORVINUL HUNEDOARA- 
.ECȚIONATA ARMATEI R.A.U, 
IEGIUNEA S.RIA 3—0 (2—0) 
1NEDOARA, 11 (prin telefor).

10.000 de spectatori au asis
ta această întîlnire, încheiată 
ctoria la scor a localnicilor. Au 
rt: Anton (min. 2 și 32) și Pop 
.63).

upa oaspe va juca în ziua de 
iiembrie la Cluj cu Știința, iar 
ua de 19 noiembrie la Reșița 
S.M. (V. Albu și C. Moraru—

Programul etapei 
de Cupa R. P. R. 

din 18 noiembrie

Un aspect de la ultimul joc disputat în Capitală, între C.C.A. și U.T.A. în 
toamna anului trecut: Alexandrescu în l

S.M. BAIA MARE SPARTAK 
kNISLAV (U.R.S.S.) 1—1 (1—01

MARE, II (prin telefon), 
un joc de calitate, C.S.M. 

Mare a terminat la egalitate 
hipa de categoria B din U.R.S.S. 
ak Stanislav. Scorul a fost des. 
în min. 13 de Incze, care a 

o centrare primită de la Dră- 
Egalarea s-a produs în min. 

înd Turanski a marcat nestin- 
pe lîngă portarul Fejes, ieșit 

îtîtnpinare. (V. Sâsăranu — co-

Bii-

(4), Bukossî, Szakacs I și Varga, 
respectiv Babone (2 — unul din 11 
m), Constantinescu și D. Munteanu. 
Formațiile : DINAMO : Cosma—Sza-' 
kacs II, Motrocj Panait—Al. Vasile, 
Dragomir—V. Anghel, Varga,
kossi, Szakacs I, Koszegy (Stoe- 

. nescu). PETROLUL: Sfetcu (Rin- 
gheanu)— Pahonțu, Tendler, Topșa— 
Fronea, D. Munteanu—Constantines
cu, A. Munteanu (Ene I), Babone, 
Alarm Marcel, Bădulescu. (Al. Cot- 

coresp.).

o Minerul Lupeni a jucat la Petro
șani cu Jiul și a cîștigat cu 3-0 (2-0)

luptă pentru balon cu Sereș și Coman
jucau fără Băcuț II și Sziics și au 
cîștigat pe merit cu 4-2.
aliniat echipa: 
ghireanu), Micolan (Sereș), 
reanu (Farmati)—Capaș, Neamțu— 
Pîrcălab, Petschowski, 
lea), Floruț, Pop.

U.T.A. a
Coman—Sereș (Iz-

Izghi-

Petescu (Tîr-

făcut antrena- 
va susține un

țan,

e Dinamo Bacău a 
mente obișnuite. Joi 
meci de verificare cu Steaua Roșie 
Bacău. Duminică va folosi probabil 
următoarea formație : Faur—Giosa- 
nu, Cîrnaru sau I. Lazăr, Cincu—Vă
tafii, Ujvari — Drăgoi, Țîrcovnicu, 
Gram, Ciripoi, Publik.

Sighet—C.S.M. Baia

Fălticeni, C.F.R. 
Suceava, S.N.M.

Stăruința
Ala re, Locomotiva Buzău—Dinamo
Galați, Dinamo Tecuci—C.S.Al.S. Iași, 
Rulmentul Bîrlad—Unirea Iași, C.S.M. 
Rădăuți—Foresta 
Pașcani—Victoria
Constanța—A. S. Pompierul, învingă
torul dintre A.S.A.M. și Știința Buc.— 
A’.etalul M.I.G. Buc., Carpați Sinaia— 
Prahova Ploești, Metalul Tîrgoviște— 
Flacăra Moreni, C.S. Craiova—Știința 
Craiova, Poiana Cîmpina—Dinamo Pi
tești, Voința Tg. Mureș—Ind. Sîrniei 
Cîmpia Turzii, Voința Odorhei—A.S.A. 
Sibiu, Textila Mediaș—C.F.R. Cluj, O- 
limpia Reșița—C.F.R. Timișoara, Ace
falul Oțelul Roșu—Știința Timișoara; 
Parîngul Lonea—Corvinul Hunedoara, 
C.F.R. Arad—Recolta Cărei, Rapid 
Cluj—A.M.E.F.A. Arad.

MECIURI RESTANTE
IN CATEGORIA B :

i.S. lași — Rulmentul Bîrlad 
5—0 (3—0)

T 11 (prin telefon). Localnicii 
ominat net, mareînd prin Voica

8, 22 și 75), Avasilichioaie
43) și Ungtiroiu (min. 68). In 

20, Avasilichioaie a ratat un 
Unguroiu, 

(P. Codrea

Avasilichioaie
n. S-au remarcat: 
it și Avasilichioaie.

Scăunaș, coresp.).
S.A. Sibiu — G.S.

2—2 (1 — 1)
>IU, 11 (prin telefon). Joc de 

valoare tehnică. Autorii golu- 
Dragoș (min. 16), loniță (min.

in 11 m), respectiv Harsanyi
45) și Blujdea (min. 80, din 

ră liberă de la 20 ni). A ar- 
foarte bine A. Radulescu 

irești). (M. Vlădoianu, coresp.).
URI RESTANTE IN CUPA R.P.R. :

București — Carpați Sinaia 
1-2 (1-1)

marcat: Otto șl Horvath, res- 
Nagy. Golul victoriei a fost 

s în min. 89.

Oradea

,M. București — Știința 
rești 3—3 (2—0, 3—3)

Bucu-

Matei 
și Io-

Preliminariile turneului olimpic

orii golurilor: Tordache,
li, respectiv Baiint (2)
iletele pentru cuplajul de duminică do la 
August" (Progresul—Minerul Lupeni și
U.T.A.) se pun U vinzare de astăzi, ora 

casele obișnuite. Sini ’ * ” 
a nr. 42
Tarți la Deva : Jiul
1-1 (2-1). Au marcat : 
xhibea (5) și Gabor, 
iou, curea

Lupani și

valabile biletele 

Petroșani—Minerul 
Ciurdărescu, Cră- 
respectiv

€e se va întâmpla în cazul 
unei egalități de puncte în grupa noastra?

Ultima ședință a comitetului execu
tiv al Federației Internaționale de Fot
bal (F.I.F.A.) a avut loc la sfîrșitul 
lunii octombrie, la Zurich. Cu acest 
prilej, comisia pentru Jocurile Olim
pice din cadrul F.I.F.A. a examinat 
desfășurarea preliminariilor turneului 
olimpic și a subliniat că ele trebuie 
terminate pînă la 1 mai I960.

Data aceasta ne interesează îndea
proape, mai ales în urma victoriei de 
duminică a reprezentativei noastre, 
victorie care ne-a redat șansele la ca
lificare, în orice caz a deschis posibi
litatea unei egalități de puncte între 
cele trei echipe. Această eventualitate 
a stîrnit multe discuții, unele chiar 
contradictorii, în ce privește modul 
cum se va proceda într-o astfel de si
tuație. Chiar ziarul nostru a publicat 
materiale din care n-a rezultat în mod 
precis ce se va întîmpla în cazul cînd 
cele trei reprezentative ar ajunge la 
egalitate de puncte : se va lua în con
siderare golaverajul sau ~ 1 ~
turneul ? De altfel, nici 
mile de la F.I.F.A. nu 
această privință. Dintr-o 
pretare a acestor adrese 
grupelor preliminare cu 
neul final de la Roma) s-a tras con
cluzia că în acest caz ar conta gol
averajul. în orice caz, în adresele pri
mite pînă acum din partea forului iq-

se va reface 
adresele pri- 
sînt clare în 
greșită inter- 
(confundarea 

cele din tnr-

ternațional, nu se scrie nicăieri că în 
eventualitatea în care trei echipe ajung 
la egalitate de puncte turneul se va 
re juca prin jocuri simple (numai tur) 
pe terenuri neutre. In instrucțiunile 
privind desfășurarea preliminariilor, la 
punctul 4 se spune doar atît:

„In grupele cu 3 țări, federațiile res
pective pot hotărî sistemul de dispu
tare a meciurilor. In caz de neînțele
gere, atunci va decide comisia ad-hoc 
din cadrul F.I.F.A."

Or, atunci cînd delegații celor trei 
federații s-au întrunit pentru a stabili 
sistemul de disputare și programul 
meciurilor, ei nu și-au pus eventuali
tatea unei egalități de puncte între 
două sau toate trei echipe și nu au de
cis în ce tel se va face departajarea 
echipelor în acest caz. Ulterior, cînd 
forul nostru de specialitate a cerut a- 
probarea forului internațional pentru 
disputarea meciului retur R.P. Bulga
ria—R.P. Romînă la 1 mai 1960 la 
Sofia, F.I.F.A. a răspuns printr-o a- 
dresă în care se spune :

„înainte de a putea să ne ocupăm 
de cererea dvs. de a juca meciul Bul
garia—Romînia la 1 mai ItîvO la So
fia, vă rugăm să ne confirmați că în 
caz de egalitate de puncte în grupa 
dvs. MECIUL DECISIV (n.r. sublini
erea ne aparține) va fi jucat înainte 
de 15 mai £Ș60. Binevoiji a nota că

această confirmare scrisă trebuie să 
ne parvină atît din partea dvs., cît și 
din partea federațiilor bulgară și sovie
tică. După primirea comunicării dvs. 
vom avea posibilitatea să vă anunțăm 
decizia noastră".

E greu de desprins din textul aces
tei comunicări dacă F.I.F.A. se referă 
la o refacere a turneului în cazul unei 
egalități de puncte, mai ales că ea 
vorbește de UN MECI DECISIV și nu 
de DOUA MECIURI DECISIVE, cîte 
ar avea de disputat fiecare echipă dacă 
s-ar ajunge în situația de a se reface 
turneul. Cert este însă că nu pome
nește nimic de disputarea meciului pe 
teren neutru.

Această adresă a federației interna
ționale (la care forul nostru de specia
litate a răspuns confirmînd disputarea 
eventualului meci decisiv în termenul 
stabilit de F.I.F.A.) a ridicat problema 
realizării unui acord între cele trei 
foruri de specialitate interesate, pri
vind refacerea turneului grupei noas
tre. Se proiectează disputarea unor 
jocuri simple (numai tur) sub forma 
unui turneu într-un oraș neutru. Acest 
acord, odată realizat, trebuie adus la 
cunoștința federației internaționale, 
care urmează să decidă.

Aceasta este, la ora actuală, situa
ția exactă în ce privește cazul unei e- 
galități de nunele între cele trei echipe 
reprezentative.

foarte valabil pentru multe 
că disputarea turneului intre 
— 15 iunie impune modificări

care trebuie încheiat mult mai devreme., 
decît fusese fixat, deci ar fi necesara 
o comprimare a programului, în dauna 
intereselor competiției. F.I.F.A. a res
pins prima dată cererea de amînare a 
federației franceze, dar aceasta s-a a- 
dresat la U.E.F.A., făcînd cunoscut că 
în caz de respingere nu va putea lua 
parte la campionatul mondial. Cererea 
francezilor — ca și a altor federații.- 
de altfel — va fi luată în discuție in 
adunarea generală a U.E.F.A., fixată 
pentru 11 decembrie la Paris

S-AU DEPUS CANDIDATURI pen
tru organizarea campionatului mondial 
din 1966. Anglia, R.F.G. și Spania au 
solicitat să li se încredințeze această, 
sarcină. Cererile lor vor fi luate in. 
discuție la congresul F.I.F.A. convocat 
pentru 22 și 23 august 1960 la Roma.

Pronosport
Iată care sînt pronosticurile pe care- 

antrenorul federal de fotbal pentru ti
neret și juniori, Traian Ionescu le-a 
indicat în Programul Loto-Pronosport 
pentru meciurile concursului Prono
sport nr. 46 din 15 noiembrie: 

I. C.C.A.
II.

III.
IV.

V.
VI. _ __________ T_.

VII. C.S. Tg. Mureș—C.S. Oradea 
VIU. Corvinul Huned.—CSM

B. Mare
IX. FI. Moreni—Dinamo Pitești
X. C.S.Craiova—C.S.M. Reșița
XI. Unirea Iași—Prahova PI.

XII. Rul. Bîrlad—Victoria Suc.

U.T.A
Petrolul — Rapid 
Farul — Dinamo Bacău 
Steagul roșu—Știința 
Progresul — Minerul 
Jiul — Dinamo București

PREMIILE CONCURSULUI
PRONOSPORT nr. 45

revenind fiecăreia

341 variante cu 11 
revenind fiecăreia

re. 
cîte

re- 
cîte

In urma trierii și omologării varian
telor depuse la concursul Pronosport 
nr. 45 etapa din 8 noiembrie au fost 
stabilite următoarele premii:

Premiul I: 17 variante cu 12 
zultate exacte 
4.899 lei.

Premiul II: 
zultate exacte 
293 lei.

Premiul III: 3.657 variante cu 10 
rezultate exacte revenind fiecăreia cîte 
40 lei.

Fond de premii: 333.140 lei.
★

La tragerea din urnă a numerelor 
concursului Pronoexpres nr. 45 au fost 
extrase următoarele numere:

12 31 7 4 21
Numere de rezervă : 49
Fond de premii: 434.882 lei.

Rubrică redactată de I. S. 
Pronosport.

Loto-

I

Sportivi, asociații ș'l cluburi 
sportive de la orașe șl sate k

Pentru sporturile de 
vă puteți eproviziona 
magazinele I.D.M.S. din 
mese de ping-pong, 
mingi, mese și cutii de șah cu s 
piese. Sortiment complet de a- 
parate de gimnastică.

Magazinele ID.MS. livrează i 
comenzi si la domicil ul cumpă
rătorilor i

cameră 
la toate 
țară cu : 

palete,

<



Vlasiw Lisoevschi conduce 
după trei-probe in concursul 

repuhhcan
Concursul republican individual de 

pentatlon modern a continuat marți 
și miercuri cu desfășurarea probelor 
de spadă și de pistol Majoritatea 
concurenților au arătat o bună pregă
tire și au obținut rezultate promiță
toare.

Iată 
spadă: 
p; 2.
3. V.
4.
5. 
inberger (Oradea) 765 p; 
M. Popescu (Oradea) 780 p; 2. V. Liș
nevschi 720 p; 3. A. Turkossi (Ora
dea) 560 p; 4. A. Solosi (Met. Cluj) 
480 p; 5. L Jelici (Oradea) 360 p;
6. I. Măriuță 140 p.

Clasamentul după trei probe: 1. Vla
dimir Lișnevschi 2.794 p; 2. Mircea 
Popescu 2.469 pț 3. Iuliu Jelici 2.173 
p; 4. Ștefan Șinko 2.167 p; 5. Ion 
Măriuță 2.004 pt 6. Anton Turkossi 
1.915 p; 7. Valentin Medianu (Ceta
tea Bucur) 1.722 p; & Gheorghe Ug- 
ron (Met Cluj) 1.713 p; 9. Zolt Gereb 
1.695 p; 10. Victor Poruțiu 1.507 p.

au obținut rezultate promiță-

5CRIMR 1^

I.
V.

acum rezultatele înregistrate : 
: 1. St. Șinko (Met Cluj) 1.047 
Z. Gereb (Met. Cluj) 1.000 pț 
Lișnevschi (Rec. Buc.) 859 pț 

Măriuță (Știința Buc.) 859 p; 
Poruțiu (Cluj) 812 p; 6. T. We- 

pistol: I

Schimbări în programul compeiițional
Zilele trecute p avut loc o, ședință 

a biroului federal de scrimă, în care 
s-au luat în discuție posibilitățile de 
schimbare a datelor fixate inițial pen
tru etapa a IlI-a a campionatului cate
goriei „B“ și a returului categoriei 
„A". Motivul pentru care biroul fede
ral a luat această hotărîre este dorința 
de a oferi scrimerilor fruntași posibi
litatea de a-și începe mai devreme 
pregătirile pentru anul viitor.

Conform hotărîrij luate, etapa â 
IlI-a a Campionatului de scrimă cate
goria „B“ va avea loc după cum 
urmează: grupa I, la Timișoara. Par
ticipă echipele: Metalul M.l.G. și Ști
ința București, Muncitorul Lugoj și 
Stăruința Timișoara; grupa a Il-a, Ia 
Cluj. Participă: Stăruința Satu Mare, 
C. S. Harghita Tg. Mureș, (3.S. Jiui 
Craiova, Dinamo Or. Stalin, Berea 
Sibiu și Știința Cluj. întrecerile au 
loc în zilele de 13, 14, 15, (grupa 
I) și 12, 13, 14, 15, (grupa a 11-a).

Schimbările survenite în desfășura
rea returului categoriei „A" sînt ur
mătoarele: probele de spadă și sabie 
vor avea loc în București între 19—22 
noiembrie, jar cele de floretă (care tre
buiau să aibă loc între 3—6 _ decem
brie) se vor desfășura probabil în a- 
celeași zile cu sabia și spada. Pentru 
a lila hotărîri definitive, biroul federal 
se va întilni din nou. _ Fe
derația romînă de scrimă precizează 
că ordinea probelor nu a suferit modi
ficări, întrecerile avînd loc după pro
gramul stabilit inițial.

Hotărîrea biroului federal este, după 
părerea noastră, binevenită. Ea 
flectă grija și preocuparea față 
pregătirile trăgătorilor fruntași — 
general. — și a celor susceptibili 
selecționare pentru lotul olimpic 
în special.

re
de 
în 
de

Petre Zaharia-Gheorghe Posti 
pe ajișul galei de duminică

Amatorii de spectacole pugilîstiee 
din Capitală vor avea prilejul să a- 
siste duminică dimineață la ora 10, în 
incinta Circului de Stat, la o intere
santă reuniune de box organizată de

X

Clasamente
După cele cinci etape desfășurate 

pînă acum, în campionatul republican 
masculin de baschet, a rămas neîn
vinsă o singură echipă: C.C.A., iar 
o altă echipă nu a reușit nici o vic
torie : Metalul M.l.G. In campionatul 
feminin, Știința București și Rapid 
București nu au pierdut nici un punct, 
iar Știința Cluj și I.C.F. sînt pe ul
timele locuri, avînd în patru etape 
te* atîtea înfrîngeri. *'x“ 
prezintă

și restanțe
4202 171:161 
4202 167:175
4 1
4 1
4 1
4 9
4 0

6.
7.
8.
9.

10

1. 
2.
•>.
4
5.
6.

clasamentele la 
MASCULIN 

Tg. Mureș 
București

Oradea
Timișoara

Iași

Dinamo 
Știința 
C.C.A.
Dinamo
Știința
Voința

7. Știința Cluj
8. Rapid București
9. Steagul roșu Or.

10. Progresul București
11. Dinamo
12. Metalul

Stalin

București
M.l.G.

FEMININ

București

5
5
4 4
5 3
4 3

3
2
1
1
1
1

4
5
5
4
5
5
5 0

1. Știința
2. Rapid București
3. C S. Tg. Mureș

i 4. Voința Orașul Stalin
5. C.S. Oradea

4
4
4
4

Clubul Cetatea Bucur. Boxerii club 
organizator se vor întilni cu cei di 
Steagul roșu Orașul Stalin.

Cap de afiș al galei este întîln 
dintre campionul nostru național 
categoria semigrea, Petre Zaharia 
Gheorghe Rosier. în limitele cate 
riei muscă, Alexandru Bariclu se , 
zintă în fața adversarului său Ales 
dru Săraru, după o prețioasă vict 
obținută marți seară în fața vechi 
său rival Marin Cristea. Intîlnirea < 
tre „cocoșii" Radu Davidovici și P 
Georgică se anunță foarte disptr 
deoarece cei doi boxeri sînt de f< 
aproximativ egale. La categoria mi 
cie se vor întilni boxerii Carol Pe 
man și Marin Constantin. In celei 
meciuri vor urca pe ring : Radu Gin 
ghe — Lucian Croitorii, Gh. Zamf 
seu — I. Popeseii, I. Răcarit — 
Vlad, V. Ungurcanu — N. Lupt 
Ailenii — V. Carvanski și M. Du 
tresctl — Gh. Cojocarii.

PETRE IIEN

EXEMPLE SI...
Privindu-i duminică dimineață pe 

cicliștii participanți la etapa a doua a 
„Cupei de toamnă" la ciclocros cum 
înfruntau stropii reci de ploaie, cum 
luptau din greu cu terenul noroios de 
pe traseul din spatele stadionului 
Constructorul, antrenorul Marin Nicu- 
lescu ne-a spus: „Tot pe acest traseu 
am .alergat ți cu de multe ori, tn con
diții asemănătoare. Mi-amintesc cît 
de greu puteam stăplni bicicleta. Iți 
trebuie Uideminare ți foarte mult cu
raj^ ca să poți rula repede pe un teren 
atit de alunecos și plin de apă. Dar 
aceste eforturi mi-au prins, atit de bine 
in pregătirile pentru sezonul de șo
sea".

Urmărindu-i pe cei peste 30 de aler
gători care s-au întrecut cu o voință 
demnă de toată lauda pentru a obține 

bun în clasamentele 
remarcat curajul și 
de care au dat do- 

concurenti. Constantin 
Baciu, cîștigătorul etapei, deși avea, 
înaintea startului, o durere de mijloc, 
și-a apărat cu dîrzenie șansele în 
„Cupa de toamnă". Matei Kammer și 
Niculae Mușa 'nu au luat în seamă 
ploaia care i-a amenințat încă din... 
gara Orașul Stalin, de unde au luat 
trenul spre București, iar V. lordache 
(animatorul principal al cursei) și 

M. Voinescu, alergători dc pistă, s-au 
încumetat să străbată un traseu ne
obișnuit de greu pentru ei. Merită să 
subliniem și eforturile depuse de ju
niori care, mai puțin deprinși cu con
ducerea bicicletei pe un astfel de tra
seu, au făcut aproape cu toții

EXEMPLE!

un loc cît mai 
competiției, am 
conștiinciozitatea 
vadă o serie de 
Baciu,

de noroi", dar au continuat cu dîr- 
zenie întrecerea.

In totală contradicție cu aceste e- 
xemple s-au situat însă alți alergători 
care participaseră la prima etapă. Vă- 
zînd timpul nefavorabil, ei au găsit de 
cuviință că este mai bine să stea „la 
gura sobei", decîț să apere culorile 
clubului sau asociației lor sportive. 
Este suficient să arătăm că spre deo
sebire de prima etapă, cînd au luat 
startul 57 juniori și 25 seniori, dumi
nică s-au prezentat la întreceri doar 
IZ juniori și 14 avansați. Ce părere 
au antrenorii secțiilor de ciclism de 
la cluburile C.C.A., Victoria, Recolta, 
Voința, Constructorul și Școala spor
tivă U.C.F.S., pe care i-am văzut du
minică așteptîndu-și în zadar elevii ? 
Credem că este vorba pe de o parte de 
faptul că antrenorii nu au reușit să-i 
obișnuiască pe alergătorii lor cu o 
disciplină fermă, iar pe de altă parte 
că aceștia, subestimînd rolul alergări
lor pe teren variat, dovedesc lipsă dc 
conștiinciozitate în ridicarea nivelului 
pregătirii lor fizice și tehnice.

La fel de regretabil rămîne și fap
tul că unii arbitri, „înfricoșați" de 
ploaie, au absentat, îngreunînd astfel 
organizarea și desfășurarea întrecerilor 
de duminică. Din această cauză pri
mii clasați în cursa rezervată seniori
lor au fost nevoiți să mai continue 
lupta după epuizarea celor cinci tu
ruri, deoarece... 
ter și un oficial 
ren ți lor fururile

„CUPA S.P.C.’
Marți seara, în sala de festivi 
uzinelor „Timpuri Noi" a avuta

cea de a doua gală de box din cad 
„Cupei Sfatului Popular". A asistat 
public numeros. De altfel, organizat 
trebuie să găsească o altă sală p 
tru galele următoare, deoarece s 
de la „Timpuri Noi" este mult p 
mică.

Întîlnirile dintre Al. Bariciu (Ci 
tea Bucur) — M. Cristea (Tii 
Noi), și C. Popa (Dinamo) — < 
Pred'escu (Știința) în care primii 
cîștigat la puncte, au fost de t- ’ 
nivel tehnic. Iată celelalte rezi.
I. Mircescu (C.P.B.) b.p. S. Bai 
(T. Modernă), A. Barna (Știința) I 
V. Andreișanu (I.R.E.B.), Șt. Cisr 
rescu (Constr.) b. ab. I M. Ma 
(Voința), C. Roșu (Sem.) b. p. 
Bogdea (Știința), Gh. Dumitru (Bt 
bacul) b.k.o. I P. Radu (Pasteur), 
Rusu (Știința) b.p. Gh. Ghiță (C.F. 
I.C.I.), D. Toma (Titanii) b.ab. 
M. Voican (T. Noi).

Progresul București 
Constructorul București 
Voința *” 
Voința 
Banatul

ÎL I.C.F.
12. Știința
• Meciurile restante 

lin Steagul roșu Orașul . ,
tapa a V-a) și C.C.A.—Știința Timișoara (etapa 
a IV-a) se vor desfășura la 24 noiembrie și, 
respectiv, la 15 decembrie.

Tg. Mureș 
București
Timișoara

Cluj

0 3 
0 3 
0 3 
0 4
0 4

156:180
155:190
120:192
154:200
152:202

din

8
8
6
6
6
4
4

campionatul mascu- 
Stalin—Voința Iași (e-

nu a existat un star- 
care să indice concu- 
efectuate.
TR. IOANIȚESCU

4
4

5-3 (3-2)
0

Co- BUENOS AIRES 10G0

(3),

ALE TURNEULUI OLfMPIG

grupei c

0 
0 0 
0 1 
0 1

1
3
8
2
4
4
5

1. R. P. Polonă
2. R. F. Germană
3. Finlanda

semifinalele și finala, precum și i 
ciul pentru locurile 3—4, vor aw 
la Roma.238:126

186:146
181:150
198:170
183:169

o 1 
0 1 
o o 
0 2 
0 1 
0 
0
1
1 
o 
o 
o

Zilele trecute s-au întîlnit la ©lubiil 
Central de Șah din Moscova campio
nul mondial Mihail Botvinik și ad
versarul său în meciul pentru titlul

357:279 
333:283 
295:214 
308:317 
231:206 
265:281 
307:313 
276:276 
214:242 
293:363 
275.302 
273:346

forma-

Botvinik și Tal au avut o primă 
întîlnire înaintea meciului Tur de orizont în fotbalFRANȚA—PORTUGALIA

CUNOAȘTEȚI REGULA J 
CHOR 30 DE SECUNDE
Pentru a doua cară in decurs de două săp- + 

tămiîu am văzut cum o echipă condusă la di-"T 
ierenții minimă, dar 
30 du secunde, lasă 
timp, liră a încerca 
tind astfel șansa de 
Primul caz ne-a fost 
echipele feminine Progresul și Rapid (etapa a 
111-a), iar ai doilea de meciul dintre ‘ 
țiile masculine Știința București și Știința Cluj, -4- 
jdisputac duminică in sala Dinamo. 4-

Despre situația din partida Progresul—Rapid 4- 
am scris săptămîna trecută, arătind cauza care 4* 
a determinat echipa Progresul să nu încerce ul- 4* 
tini a șansă (antrenorul nu a solicitat taim-auiul 
la care mai avea dreptul). In rîndurile de mai 
jos ne vom ocupa însă de disputa dintre cele 
două Științe, încheiată cu victoria bucureștenilor 
șa cu... protestele clujenilor, care au acuzat 
cronometrorui că nu a semnalizat scurgerea a 
20 de secunde prin aprinderea becului roșu, ceea -ț» 
ce ar fi constituit un semnul pentru jucători că X 
au mai rămas 10 secunde în care să încerce I 
o aruncare la coș. Protestele baschetbaliștilor T 
clujeni și ale antrenorului lor (Al. Șerbaa) au T 
lost însă nejustificate și ele au dovedit necu- T 
moaștert*a regulamentului, mai precis a reguiei Ț 
.celor 30 de secunde Și lată de ce : X

Știința Cluj a intrat în posesia mingii cînd X
mai erau 31 Je secunde. Jucătorii au plimbat 4 suprem, CÎștigătorul turneului Candî- 
niingea timp de 15 secunde, după care uu ad-♦ *-*•* . — .

avînd balonul in ultimele 
să se scurgă W acest T 

o aruncare la coș și ra- T 
a egala sau de a cîștiga. T 
oferit da întilnirea dinire T

Ieri după amiază, pe stadionul 
lombes din Paris, s-a desfășurat întîl- 
nirea internațională de fotbal dintre 
primele reprezentative ale Franței și 
Portugaliei. După un meci mult mai 
echilibrat decît s-ar fi putut aștepta, 
francezii — care n-au strălucit decît în 
repriza a doua — au cules victoria cu 
scorul de 5—3 (3—2). Golurile gazde
lor au fost înscrise de: Fontaine 
Grillet și Muller.

orașele-gazda

Din Buenos Aires se anunță că 
luna iulie a anului viitor — cu prik 
sărbătoririi a 150 ani de la proclar 
rea independenței Argentinei — va 
vea loc aci un turneu de fotbal cu p 
ticiparea mai multor echipe reprcz 
tative din America de sud și Etirc 
Pînă acum și-au confirmat participa 
următoarele țări: Franța, lugosla' 
Italia, Spania, Brazilia, Uruguay, CI 
și Argentina.

PRELIMINARIILE OLIMPICE

veraar a aeoa-o în afara terenului. Balonul a X dal'l% Ta.'- C,ei doj maH
lost repus în jac de la linia laterală de către 4 maeștri au avut prima luare de con-
clujeni ciml mai erau 16 secunde, fapt care Ț tact, discutînd probleme legate de 
nu a mai solicitat cronometrorului aprinderea Ț viitoarea Inr confruntare ram va uvpubecului roșu la 20 secunde. Refluiamentui este ? ymoarca lor coniruntare, care va avea 
foarte clar in această privință și ei prevede că: X 1,1 luna martie a anului Viitor. 
„Bacă mingea iese din teren în timpul celor 30 X Meciul cuprinde 24 partide și va dura 
de secunde și este acordată aceleiași echipe ’aȚ„nrn„„- dn.iă 1,mî începe numărarea altei perioade de 30 de so-X _ _______ r-x. -t..
CUIlllu** (Aft CI* cirtpf ■nnn Q\ O-
de mai sus.
fost repusă în joc « .
cu udelor și g-a ajuns ______ __ ,
în nici o situație nu se aprinde becul roșu),
după care arbitrii
țciului.

Concluzia acestui 
șl jucătorii Științei 
tactică suficient de 
noscut regula celor 
este utilă însă atît 
tru ceilalți jucători 
til similare.

85, secțiunea 8). Or, in cazul X . Tal a declarat că nil se Simte obli
cind mingea a ieșit atari și a X sit după turneul din Iugoslavia și că

n-a reînceput numărarea se- X va jncepe imediat pregătirile. Botvinik
’ la sec4n1!1 ?<• .(» ««• + se află'de acum În plin program de
au fluierat încheierea ine- 4 antrenament.

. , t Ultima verificare a lui Tal înaintea,nCM^«e!,;uC»u~4 meciului cu Botvinik o va constitui 
rapidă sau că nu au cu-1 turneul internațional de la Riga la 
30 de secunde. învățătura T care, printre cei 12 participant!*, se vor 
StrUse "ir"‘ktlâîtînSisiluna’tni"11ăra Keres ?' Larsen.c.nd se vor afla m situa X fotografje; Botvinik și Tal ]a

D. ST. X Clubul Central de Șah din Moscova.

Comitetul de organizare al celei 
de a XVII-a ediție a J. O. a fixat — 
de comun acord cu F.I.F.A. — ora
șele în care se vor desfășura întîlnirile 
turneului olimpic de fotbal. In afară 
de Roma, meciurile vor mai fi progra
mate în alte șase orașe ale Italiei: Li
vorno, Florența, Grosseto, L’Aquila, 
Pescara și Neapole- Se precizează că

• Echipa R.F. Germane a susți 
feri primul său joc din cadrul celei 
a XV-a grupe preliminare, întîlnind 
Siegen reprezentativa olimpică a I 
landei. Fotbaliștii germani au obți 
victoria cu scorul de 2—1. In tir 
acestui rezultat clasamentul 
următorul:

După meciul R.P. Ungară ^R. F. Germană 

râl o siwă wîiirasi"

După meciul de duminică dintre echipele R.P. 
Ungare și R.P. Germane s-au făcut multe co
mentarii. Era și firesc pentru că această par
tidă a stîrnit un interes deosebit în rîndul a- 
matorilor sportului cu balonul rotund. Se știe 
că în ultimele două meciuri dintre cele două 
echipe, victoria a revenit fotbaliștilor vestger- 
mani (3-2 în 1954 în finala O.M. de la Berna 
și 1-0 în 1957). In plus, recent echipa R.F.G. 
a obținut două victorii categorice (4-0 cu Elve
ția în deplasare și 7-0 
du-se astfel la 
do vizită.

Ziarul ,,Nep 
gliiară a jucat
tea cîștiga acest meci Ia 
de goluri dacă la scorul 
cetinit ritmul și unii fotbaliști (în special a-

Budapesta

Sport* a 
uneori cu

cu Olanda) prezentîn- 
cu o frumoasă carta

că echipa ma- 
fantezie și pu-

arătat
multă
o diferență mai mare 
de 4-1 nu ar fi în-

fărătorii) nu ar îi început să privească meciul 
ără interes.

De altfel, cele scrise de ,,Nep Sport* sînt în
tărite prin declarația antrenorului federal ger
man, Sepp Herberger :

„Sfat mulțumit da rezultat, nu și de jocul e- 
chipei... Credeam să facem o impresie mai bună, 
dar m-am înșelat. Realitatea este, insă, că n-am 
jucat nici ciad în fața anei formații maghiare 
atit de puternice. Consider că actnala echipă 
ungară atinge valoarea formației împotriva că
rei am jucat în 1954 la Berna. Ara văzut o trf- 
pktă excelentă în care Albert și Gordcs sînt 
fotbaliști de mare clasă, dar nici cu apărători 
ta Sipos și Bundzsak nu mi-ar fi rușine. Am 
văzut o echipă valoroasă I Dar ara reținut un 
lucru deosebit de important : marea majoritate 
a jucătorilor maghiari sînt tineri și tocmai de 
aceea, această echipă poate avea un cuvirtt greu 
de spus la campionatele mondiale din 19tf.’".

• Tot ieri s-a desfășurat primul 
din cadrul grupei a XlX-a- La Dij 
echipa olimpică a Franței a între 
la limită pe cea a Luxemburgului: 1

IN „CUPA CAMPIONILOR
EUROPENI"

Aseară s-au desfășurat, în noctur 
două meciuri din optimile de finală 
„C.C.E.": la Belgrad, Steaua Roi 
Wolverhampton Wanderers 1—1 (1— 
la Glasgow, Glasgow Rangers-Ri 
llvezda 4—3 (2—2).

9 Alte întîlniri amicale: West II 
United (Londra)-Dukla (Praga) 1-


