
Să folosim din plin lunile de iarnă 
pentru dezvoltarea și întărirea 

activității sportive la sate
Activitatea din cadrul asociațiilor 

sătești cunoaște o continuă dezvol
tare. Ca urmare a Hotărîrii C.C. al 
P.M.R. și a Consiliului de Miniștri 
al R.P.R. cu privire Ia reorganizarea 
mișcării de cultură fizică și sport din 
țara noastră în care se spune că 
’„... la sate mișcarea sportivă este 
încă slabă și se desfășoară ruptă de 
activitatea culturală de masă", Uniu
nea de Cultură Fizică și Sport și-a 
îndreptat atenția spre dezvoltarea pe 
baze de mase a activității sportive 
sătești, spre împletirea armonioasă a 
activității culturale din c drul cămi
nelor culturale cu activitatea sportivă. 
Printr-o largă și continuă muncă de 
propagandă, prin înființarea de aso
ciații sportive în cele mai multe din 
comunele și satele patriei noastre, 
prin amenajarea unui mare număr de 
baze sportive simple și prin organi
zarea unor interesante și atractive 
competiții sportive s-a contribuit efec
tiv la atragerea 
ai muncii de la 
sportului. Astăzi 
asociații sportive 
ră activitatea 
membri U.C.F.S. 
bună 
sportive 
asociații 
zate pe 
fel, cu 
prin îmbinarea armonioasă 
gramului cultural cu cel sportiv se 
realizează legătura atît 
mișcării noastre sportive, 
rea sarcinilor 
sate.

°articpînd 
n sformare 

rii, muncind pentru înființarea de noi 
și întovărășiri și pentru 

economică-organizatorică ficarea sportului trebuie folosite cele 
mai bune metode. S-a verificat efica
citatea inițierii unor centre de instrui
re pentru începători și a centrelor de 
antrenament pentru avansați. La or
ganizarea acestor centre consiliile ra
ionale și cele regionale U.C.F.S. tre-

maselor de oameni 
sate în practicarea 

în cele peste 5.000 
sătești își desfășoa- 
aproape 1.000.000 
S-a realizat într-o 
împletirea activitățiimăsură și

cu cea culturală. Peste 3.000 
sportive sătești sînt organi- 

lingă cămine culturale și ast- 
ajutorul căminelor culturale, 

a pro-

încredințate

de necesară 
îi îndeplini- 
de partid la

activ la 
socialistă

munca de 
a agricultu-

G.A.C.-uri 
consolidarea 
a celor existente, membrii- U.C.F.S. 
din asociațiile sportive sătești — 
ei înșiși oameni ai muncii de pe ogoa
re — își aduc aportul la construirea 
socialismului. Ia lupta* perttru sporirea 
producției 
metodelor 
vidențiați 
muncă se

Ca în fiecare ah și anul acesta se 
pun importante sarcini de consolidare 
organizatorică a asociațiilor sportive 
sătești.

Sezonul sportiv care urmează, deși la 
prima vedere pare mai puțin favorabil, 
oferă totuși mari posibilități de întă- 
H-e a asociațiilor sportive sătești.

n primul rînd, această perioadă 
trebuie folosită pentru înființarea de 
asociații sportive în comunele și în 
satele în care nu sînt încă. Acest 
lucru trebuie făcut mai ales în satele 
unde există G.A.C.-url sau G.A.S.-uri, 
ca și acolo unde au luat ființă înto-

agricole, pentru extinderea
avansate. Pe panourile cu e- buie să dea un sprijin permanent cu 
pentru merite deosebite în 
află tot mai multi sportivi.

Finala „Cupei R. P. R.“ la rugbi: C. F. R. Grivița Roșie-Dinamo
torii din lotul primei echipe, inclusiv 
Mladin și Irimescu, care acum o săp- 
tămînă nu au 'jucat, fiind accidentați. 
Se așteaptă avizul medicului pentru a 
se ști dacă ei vor putea participa la 
finală în, calitate de... jucători. In caz 
favorabil, Mladin va face pereche în 
linia a doua cu Stoenescu, iar Grigo- 
riu va trece în prima linie în locul 
lui Șerban, în timp ce Irimescu își va 
relua locul pe aripă înlocuindu-1 pe 
Bostan. Iată, de altfel, formația pro
babilă a feroviarilor: Buda — Bos
tan (Irimescu), Wusek, Țibuleac, Ro
taru — Oblemenco, Stănescu — Mo
rarii, Rusii, Picu — Stoenescu, Gri- 
goriu (Mladin) — Cotter, Stanciu, 
Șerban (Grigoriu).

Dinamoviștii au făcut în această 
săptămînă trei antrenamente. Ei con
sideră meciul foarte greu, dar ei sînt 
optimiști, deoarece au speranța vă vor 
putea desface „pachetul" de înaintași 
feroviari printr-un joc deschis. For
mația probabilă anunțată de antreno
rul D. lonescu este următoarea: 
Ghiondea — Barbu, Hie, Pilă, Diaco- 
nescu — Cernat, lonescu — Mazilu, 
Graur, Zlătoianu — Doruțiil, Rusa 
— Sebe, lordăchescu, Aldea.

vom 
final al celei de a XI-a 
R.P.R. In finală se vor 
din formațiile aflate pe 
al rugbiului nostru: 
Roșie și Dinamo. Ce- 

s-au calificat prin victoria cu 
15-lui" militar, în timp 
au ajuns în finală .în 
A.S.A. Sibiu, pe care 
un '■ scor neconcludent 
evident însă că bucu-

Mîinc, pe stadionul Republicii, 
asista la actul 
ediții a Cupei 
înfrunta două 
primul plan 
C.F.R. Grivița 
feri știi
11—0 asupra „ 
ce ' dinamoviștii 
dauna formației 
au învins-o la
(8-3). A duminica.

ION (Dinamo)DAN STOENESCU (C.F.R., _

vărășiri agricole. Existența unor uni
tăți socialiste în aceste sate permite 
și chiar necesită înființarea asocia
țiilor sportive. Sportul este o noțiune 
iarg cunoscută astăzi de masele de 
țărani muncitori și avem datoria să 
ie oferim posibilități de practicare a 
disciplinelor pe care le-au îndrăgit. 
Un ajutor prețios în organizarea aso
ciațiilor sportive îl pot da organiza
țiile de bază U.T.M., profesorii de 
educație fizică, învățătorii și sportivii 
fruntași, organele puterii locale.

O dată cu venirea iernii tre
buie să se organizeze — după 
specificul fiecărei regiuni — con
cursuri de schi, săniuțe, trîntă, 
șah, tenis de masă, gimnastică ș.a. 
Alcătuirea programului competițional 
trebuie să realizeze o perfectă conti
nuitate, să dea posibilitate tineretului 
să se afle într-o permanentă activi
tate. Convingîndu-se de utilitatea prac
ticării sportului, de condițiile tot mai 
bune pe care le oferă asociațiile spor
tive tinerii vor veni să se înscrie în 
U-C.F.S. cu dragoste, cu entuziasm. 
Există posibilitatea organizării unor 
„Cupe ale G.A.S.", întîlniri interco- 
jminale, competiții de casă intersate, 
întreceri între asociațiile sportive din 
G.A.C. și alte forme competiționaie 
simple care trebuie folosite din plin.

Pentru buna desfășurare a întrece
rilor este necesar ca pe’ lacurile sau 
rîurile din apropierea satelor să se 
amenajeze patinoare simple, pe dea
luri pîrtii pentru schi și săniuș, iar 
în săli — făcîndu-se o pavoazare 
corespunzătoare — locuri pentru des
fășurarea întrecerilor de tenis de masă, 
șah, gimnastică etc.

In atragerea tineretului spre prac- 

cadre calificate care să conducă cu 
competență inițierea și perfecționarea 
tinerilor.

Prin organizare!) unei susținute ac
tivități competiționaie, prin ținerea la 
zi a evidențelor, printr-o muncă poli
tică temeinică în lunile de iarnă aso
ciațiile sportive sătești își vor dez
volta și consolida baza organizato
rică, vor aduce o prețioasă contribu
ție la dezvoltarea mișcării de cultură 
fizică și sport din țara noastră. Tine
retul patriei noastre iubește sportul și 
nu trebuie decît să ne dovedim price
perea în organizarea competițiilor, în 
atragerea lui într-o continuă și inte
resantă activitate sportivă.

------------------------------------------------------- -y-------------------------------- —— --------------

Mîine pe stadionul Republicii

reștenii s-au menajat în vederea... în
tîlnirii de mîine.

Ni se pare interesant de subliniat 
faptul că anul acesta victoria finală, 
atît în Cupă, cit și în campionat, va 
fi decisă de duelul direct dintre C.F.R. 
și Dinamo.

In vederea finalei s-au făcut pre
gătiri speciale în ambele tabere. Fe
roviarii, de pildă, au avut ieri un an
trenament, în care s-au pus la punct 
șr ultimele amănunte tactice pentru 

Au fost prezenți toți jucă-‘

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UN IȚI-VA t

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

Astă-seară, întiluire internațională la lupte*,
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Frații Pavel și. Eva Roman, cam
pioni ai Republicit Cehoslovace la 
patinaj artistic perechi se află -de 
cîteva zile în capitala noastră. Ei 
evoluează azi și miine în fața pu
blicului bticureștean înaintea și in 
pauzele meciurilor pe care le sus
ține pe patinoarul din Parcul „23 
August" echipa de hochei pe 
gheață Dukla Jihlava.

In clișeu: tinerii patinatori 
timpul unui antrenament.

'Foto : B. Vasile

in

In primul meci ăl turneului
■   ■ ■ —            > I. .1. — —   

Dukla Jihlava s-a dovedit o valoroasă reprezentantă 
a hocheiului cehoslovac

• Joi, oaspeții au întrecut pe Știința Cluj cu 9—1 • Azi și mîine, selecționata Bucureștiului șî seleo 
ționata divizionari vor da replica formației oaape

Din nou mare animație în tribunele 
patinoarului artificial...

Atrași de renumele hocheiului pe 
gheață cehoslovac -și văzînd în Dukla 
Jihlava o demnă reprezentantă a spor
tului cu pucul și crosa din țara prie
tenă, mii de bucureșteni au luat joi 
seara drumul Parcului sportiv „23 
August", unde au urmărit primul joc 
din turneul „buchetului de speranțe" 
al hocheiului cehoslovac, tînăra for
mație din Jihlava.

Specialiștii noștri, care au urmărit

CE SE JOACA IN CAMPIONATUL 
CATEGORIEI A

In campionatul primei categorii 
vor juca mîine următoarele partide:

(Continuare in pag. a 4 a)

Astă-seară, de la ora 19, sala Dinamo 
găzduiește întîlnirea internațională de 
lupte clasice dintre Lokomotiv Leipzig 
și Dinamo București. Oaspeții au depla
sat o formație puternică. Din lotul ger
man se remarcă cunoscuții luptători 
Torun Eckhardt (campion R.D.G), 
Alfred Tischendorf (camp. R.D.G.), 
Siegfried Neufgang (locul I la turneul 
internațional de la Leipzig) și Albrecht 
Herbert (camp. R.D.G.). Confruntarea 
dintre Ion Cernea (D) și Torun Eck
hardt (L) este deosebit de interesantă, 
ultima lor întîlnire, cea din turneul in
ternațional de la Leipzig, dlnd cîștig 
de cauză luptătorului german. Ion Cer
nea ne-a declarat: „Sînt decis ca de 
data aceasta să-mi iau revanșa asupra 
lui Torun și să obțin o victorie clară”. 
De asemenea, se anunță extrem de dis
putate întîlnirile dintre Dumitru Cuc 
și Tischendorf Allred (cat. 73 kg), Ion 
Țăranu și Neufgang Siegfried (87 kg) 

Un aspect din meciul de joi: luptă pentru puc între Takacs II (Știința Cluj) 
și Valter (Dukla)

activitatea de pe noul, patinoar, sînt 
unanim de acord că Dukla est* mai 
bună decît țoate formațiile ceho
slovace care ne-au vizitat pînă acum, 
poate și din cauză că — spre deose
bire de Spartak Pilsen și Slovan Bra-

Hocheiștii americani susțin 
mîine primul meci la Moscova

12 noiembrie a sosit la MoscovaI.a 
echipa de. hochei pe gheață „Brakton", 
campioana S.U.A. llocheiștii americani 
vor susține în Capitala U.R.S.S. 5 în- 
tilniri prietenești cu cele mai bune e- 
ckipe sovietice.

In nrimul meci, programat la 15 no
iembrie în Palatul Sporturilor, cam
pioana S.U.A. va juca cu echipa T.S.K. 
M.O., campioana U.R.S.S. La 17 noiem
brie hocheiștii americani vor avea ca 
partener echipa Aripile Sovietelor, la 
18 și 20 noiembrie vor întîlni selecțio
nata orașului Moscova, iar la 22 noiem
brie formația Dinamo. 

și Glieorghe Popovici și Albrecht Hera 
bert (cat. grea).

Cerîndu-i părerea asupra întîln'rii cu 
Dinamo, antrenorul formației germano 
Hans Pachmann, ne-a declarat: „In-, 
trecerea e foarte dificilă pentru noi. 
Cunoaștem valoarea luptătorilor du. și 
de aceea ne-am pregătit temeinic. Ca 
pronostic dau?... Nici unul! Pe salteaua 
de lupte se va decide învingătorul, deci 
să așteptăm piuă... după cele 8 meciuri".

Dinamovistul Gh. Dumitru, restabilit 
în urma accidentului suferit, își face re
intrarea cu ocazia acestei întîlniri. El 
ne-a asigurat că,va avea o comportară 
meritorie.

lată programul complet al întîlnirii: 
cat. 52 kg: Gh. Szabad-Muller R; 57 
kg: I. Cernea-Torun E: 62 kg: M. Sulț- 
Schneider L; 67 kg: Gh. Dumitru- Ka- 
sael W; 73 kg: D. Cuc-Tischendorf A; 
79 kg: M. Belușica-Borches A; 87 kgt
I. Țăranit-Neufgang S; cat. grea: Gh. 
Popovici-Albrecht H.

(Foto V. Bageac' 
tîslava care, în momentul vizitei ia 
noi, aveau unii jucători în diverse 
loturi reprezentative cehoslovace —

C. RADU
(Continuare în pag. a 6-a)

D'namo 
la „Cupa

Moscova va rartlcipa 
Campionilor Euro

peni" ia fotbal

Secretariutul Uniunii Europene de 
Fotbal (U.E.F.A.) a primit din par
tea Federației de, Totbal a U.R.S.S. o 
comunicare nrin care se anunță că- e- 
chipa Dinamo Moscova, ciștigătoarea 
campionatului unional pe anul 11:59, va, 
participa la viitoarea ediție a competi
ției „Cupa Campionilor Europeni". Este 
pentru prima oară că fotbaliștii sovie
tici participă la întrecerea celor mai 
bune formații de club de pe continent.

(Agcrprcsj,



Șahul este un sport al tuturor anotimpurilor. In lunile de iarnă, însă, 
I sportul girtdirii atrage în fața tablelor cu 64 de pătrate un mare număr 

de tineri, făcind neincăpătoare sălile cluburilor, căminelor culturale. Este 
' iui fericit prilej pentru activiștii sportivi de la orașe și sate de a-i atrage 
1' Intr-o activitate sportivă organizată
i —— ------------—------------------------------------ —------——

Cum ne gospodărim ?

Harnicii sportivi 
de la Recolta Brezoaia

r Despre succesele sportivilor de la 
/asociația Recolta Brezoaia se vorbește 
pi dincolo de raionul Răcari. Și pe 
bună dreptate. Nu este o performanță 
oarecare să te clasezi pe locul I, în 
repetate rinduri, la campionatul de fot
bal al raionului- In lotul echipei fi
gurează Gheorglie Moise, Niculae An- 
drone, 'Vasile Raiciu, Gheorglie Miha- 
la che, Ion '[cinase, Ion Hie etc.

Nici ceilalți sportivi ai asociației nu se 
lasă mai prejos. Voleibalișiii, atleții, 
pi'4gpongiștii, cicliștii și șahiștii parti
cipă la toate competițiile ce se organi
zează pe plan raional, obținind rezul
tate din cele mai bune.

Tinerii sportivi din satul Brezoaia se 
interesează și de creșterea bazei mate
riale a asociației lor. Astfel, recent ei 
au împrejmuit terenul de sport cu un 

jgard de seînduri, înalt de 2 metri. Baza 
sportivă construită de curind este do 
tată cu un teren, de; fotbal și are ur 
plan pentru amehajăfeâ.'unei piste dc
atiețlsm,\ untii gorjțif de gimnastică, ir zilei de 7 Noiembrie numărul niembri- 
nui teren de volei și baschet. Se va lor a crescut cu 150 iar pînă la sfîr- 
mai amenaja o pistă de popice precum șitul anului el va fi dublat.

S-a încheiat prima ediție a Spartachiadei Petrolistului
Recent s-a încheiat prima ediție a 

Spartachiadei Petrolistului. La această 
nouă competiție de mase au participat 
8.000 de sportivi din regiunea Ploești. 
fată rezultatele:

VOLEI (b): 1. Petrolul Cîmpina',
2- Farul I.T.A.U. Rloești, 3. Petrolistul 
Brazi; (f) 1. Petrolul Ochiuri Tîrgo- 
viște 2. Carpați f.P.I.P. Ploești, 3, 
Petrolistul Boldești.

ȘAH (b) 1. L. Moroșan (Cîmpina) 
2. I. Sterian (PI) 3. Gh. Grigore 
(Tgv) (f) 1. Livia Moarcăș (Brazi) 
2. Viorica Popescu (Ochiuri Tgv.) 3. 
Viorica Vasiliev (PI). 

șl vestiare pentru jucători etc. Pen
tru obținerea fondurilor necesare noi
lor construcții comitetul executiv al 
sfatului popular al comunei Brezoaiele 
a pus la dispoziția asociației sportive 
un teren arabil cu o suprafață de două 
hectare, oare a fost cultivat cu cartofi. 
Cele 20.000 kilograme cartofi recoltați 
au fost valorificați prin cooperativă 
obținindu-se suma de 12.000 lei cu care 
s-au putut procura materialele necesare 
împrejmuirii terenului pe o lungime de 
440 metri liniari- împrejmuirea terenu
lui s-a făcut prin muncă voluntară, la 
care au participat peste 150 țărani 
muncitori, membri ai asociației La 
diferitele munci de împrejmuire a tere 
nului s-au evidențiat Gheorghe Moise, 
Niculae Andtone, Plor ea Cosma, Nicu
lae Nițu. Dumitru Chițu, Niculae Flo- 
rea etc.

In prezent asociația sportivă Recolta 
Brezoaia are peste 300 de membri în 
U.C.F.S. cu cotizația la zi. In cinstea

TIR: 10 focuri echipe (f): 1. Oraș 
Ploești 221 p, 2. Raionul Tîrgovi.ște 
156 p. 3. Boldești 126 p. (b) 1. Oraș 
Ploești 222 p, 2. Raion Tîrgovi.ște 197 
p, 3. raion Cîmpina 100 p. Individual 
(f):.I. Maria Dumitru (PI) 77 p, 2. 
Aîariana Stoianovici (Boldești) 77 p, 
3. Stela Ioanides (PI) 75 p. (b) 
1. C-tin Denghel (Cîmpina) 89 p, 2. 
Gh. Rafiroiit (PI) 85 p, 3. C-tin A- 
vramescu (Tgv) 76 p.

POPICE 60 bile mixte: 1. AL Gri- 
gorescu (Tgv) 247 p, 2. Gh. Naum 
(Berea) 244 p, 3. V. Chițulescu (Cîm
pina) 225 p.

Sportivii din
La c.îțiva kilometri de Rîmnicu Vîl- 

cea, după ce apele Oltului liniștite, 
ne-au ținut tovărășie cîteva sute de 
metri, am rămas deodată singuri. Ol
tul dispăruse spre stîngș, în clipociri 
ușoare. In dreapta, pe o coastă, un să
tuc : Dăfești...
" Puțin mai tîrziu stăteam de vorbă ca 
tînărul președinte al asociației „Oltul" 
Dăești, Constantin Mantu. Aflînd că 
se va scrie la gazetă despre sportivii

Ne scriu corespondenții
„CUPA DE TOAMNĂ" LA ATLETISM

Pentru stimularea activității la atletism în regiunea București, consiliul 
regional U.C.F.S. a organizat, de curînd, un concurs rezervat juniorilor și 
junioarelor. întrecerile s-au desfășurat pe pista stadionului „Olimpia" din 
Giurgiu. Au concurat aproape 200 atleți din 9 raioane. Iată primii clasați : 
JUNIORI 15—16 ANI : 80 m și 300 m: A'. Fischrrum; înălțime: A. Spiridon; 
disc, suliță și greutate: A. Stării șt earui. JUNIOARE 15—16 ANI: 60 m: 
Elena Damian; 500 m: Elena Nicolae; lungime: Af. Niculescu; suliță: 
V. Ștefan. JUNIORI 17—19 ANI : 100 și 200 m: M. Prădata ; lungime, triplu 
salt: D. Ciocan; ștafetele 4X100 m la toate categoriile de vîrstă au revenit 
reprezentanților orașului Giurgiu. Pe echipe, competiția a fost cîștigată de 
reprezentativa orașului Giurgiu, urmată de formațiile raionului Roșiori de 
Vede și raionul Brănești.

Stan Cristea
NO! BAZE SPORTIVE IN RAIONUL MEDGIDIA

Tinerii și tinerele din 
comunele și satele 
raionului Medgidia des
fășoară o vie activi
tate sportivă. In ulti
mul timp, folosind 
resurse locale și par
ticipând cu însuflețire

la acțiunile de muncă 
patriotică, tinerii spor
tivi din comunele Ba- 
sarab, Siliștea, M. 
Kogălmceanu. Ciocîr- 

lia și altele și-au 
construit frumoase 
baze sportive. Dra
gostea pentru sport, 
entuziasmul cu care

PESTE 1600 MEMBRI IN U.C.F.S.

Muncind cu multă tragere de inimă, 
consiliul asociației sportive .Rulmen
tul" din Bîrlad a reușit să obțină, în 
ultima vreme, frumoase realizări în 
acțiunea de atragere a muncitorilor 
și muncitoarelor din uzină pe terenurile 
de sport. Astfel, de la 292 membri ai 
U.C.F.S. cît avea în luna mai aceas
tă asociație sportivă, numărul lor a 
crescut astăzi la peste 1.600, fiind 
încadrați în 11 secții pe ramuri de 
sport. Printre Sportivii fabricii se gă
sesc și numeroși muncitori fruntași în

TENIS DE MASA. Fete individual: 
1. Ana Alunteanu (PI) 2. Elena Cră
ciun (Florești) 3. Elena Falotă (Flo
rești). Băieți individual: 1. E. Stănescu 
(PI), 2. P. Constanlinescu (Pi), 3. 
E. Stroie (Cîmpina) Dublu fete: 1. A. 
Alunteanu—Ioniță Pompilia (Pi) 2. 
Elena Falvis—Elena Crăciun (Fio. 
rești), Dublu băieți: 1. P. Constanti- 
nescu—E. Simescti (PI) 2. E. Stroe— 
I. Săndulescu (Cîmpina).

ILIE RADULESCU
P. PASTRAMAGIU

corespondenți

In așteptarea ierniiu,

Dăești se pregătesc intens
din sătucul de pe malul Oltului, ne-a 
privit la început surprins.

— Despre noi ?
— Da I Chiar despre voi. Voi nu 

faceți sport ?
— Ba da 1

— Ei, atunci poți să-mi povestești 
cîte ceva despre activitatea tinerilor 
voștri sportivi ?

— Păi, acum ne pregătim de iarnă.

tinerii din aceste co
mune participă la 
toate activitățile care 
au drept scop intensi
ficarea mișcării spor
tive, sînt pe drept cu- 
vînt lăudabile.

Ștefan Constantin 

producție, ca de exemplu cei de la 
foraj, care lucrează ui contul anului 
I960,

Solomon Eliade

Secții
Asociația sportivă I.C.I-C.F., deși 

are multe posibilități, nu desfășoară 
o activitate corespunzătoare. Secțiile 
sale pe ramură de sport (cu excepția 
celor de box și tenis de masă) sini 
ca și inexistente. De ce ? Pentru că 
tovarășii din consiliul de conducere 
al asociației (președinte Lazăr Eu
gen) a-cordind prea mult interes sec
țiilor de box și de tenis de masă au... 
„uitat" de existența celorlalte secții. 
Nu este rău că se încurajează boxat 
sau tenisul de masă, dar este rău că 
aceasta se face în detrimentul activi
tății altor sporturi. La LC-I.C.F. ac
tivitatea sportivă de mase lasă mult 
de dorit. Deși magazia acestei aso
ciații este plină cu iot felul de echi
pament oare ar putea satisface pe de
plin dorința tinerilor membri ai aso
ciației de a practica cit mai multe 
sporturi, totuși aceasta nu se întîmplă. 
Pentru că, subliniem, întreaga aten
ție a tovarășilor din consiliul asocia
ției sportive este canalizată în direc
ția boxului și a tenisului de masă, 
pe cînd celelalte sporturi (după ei) 
mai pot aștepta.

Vrem să organizăm cît mai plăcu 
timpul, astfel ca acum, iarna, băieți 
și fetele din sat să vină în număr to 
mai mare la întrecerile sportive.

— Și, ce credeți, veți reuși ?
— Cum de nul —• ne-a răspun: 

Constantin Mantu, în vreme ce scote; 
dintr-un sertar planul activității spor 
tive de iarnă, a tinerilor din Dăești.

★

— Uite, vedeți, pe coasta aceasta 
vom amenaja o pîrtie de schi. Aces 
sport, din păcate nu prea e cunoscu 
la noi. Nu că nu le-ar place tinerilo 
dar, de ce să ne ascundem, nici no 
nu i-am îmboldit pîng acum. In iar 
na asta însă, fiți sigur, tinerii dii 
Dăești vor schia.

De altfel, asigurările date de pre 
șc-dintele asociației sportive „Oltul" ai 
o bază temeinică. In planul asociație 
figurează acest punct. De realizare, 
lui sîntem- convinși, mai cu seam; 
că în curînd consiliul raional U.C.F.8 

'Rîmnicu Vîlcea va dota asociația spor 
tivă din Dăești cu cîteva perechi d 
schiuri, ca urmare a rezultatelor bun 
obținute de aceasta, în întrecerea p 
raion din cadrul „Concursului bilanț’

Cum spuneam mai sus, atenția spor 
tivilor din Dăești este îndreptată îi 
prezent spre asigurarea unui boga 
program de activitate în timpul ierni 
Consiliul asociației sportive a prevă 
zut concursuri de trîntă și de șal 
(în cinstea zilei de 30 Decembrie), 1. 
care vor fi invitați și sportivi din alt 
comune. De asemenea, consiliul ase 
ciației are în vedere continuarea orga 
nizării „Duminicilor sportive" care îi 
comuna Dăești se bucură de o frumoa 
să tradiție. Campionatele de casă c 
se vor desfășura la șah, trîntă și 1 
schi, vor asigura de asemenea tinerilo 
țărani din Dăești un program bogat ș 
interesant. Cu o singură' condiție 
consiliul asociației să depună aer’ « 
interes pentru buna desfășurare a 
tivității sportive, ca și în timpul veri.

R. C.

uitat e...
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— SCHIȚĂ —

Impresarul. Delacroy tșl freca mlinile mulțumit.
„Contractul se odihnește In buzunar. Meciul va asigura o 

rețetă excelentă și după calculele mele, îmi vor rămîne aproape 
100.000 dolari. E mult ? Nu... La ' ultimul meci mi-au rămas 
150.000 dolari. Căpățînoșii ăștia au ținut însă la preț".

Apăsă pe butonul soneriei.
N-au trecut decît cîteva clipe șl în luxosut său birou Intră sc- 

cretara May a, se așeză pe un fotoliu, așteptînd ca Delacroy să 
iei mine de băut paharul cu whisky.

— Draga mea, s-a aranjai. Se vor bate la 18. Cheamă zla- 
« riștil.
' Aproape două săptămînl New-York-ul a fost Invadat de afișe 
! multicolore care anunțau meciul pentru titlul de campion mon- 
; dial profesionist dintre mijlocașii Kid Kecra — actualul campion 
' și Mauro And-ers — challenger. Societățile de radio și tele-
j viziune au oferit zilnic abonaților cite două emisiuni con sa
il erate meciului. Se comentau șansele, se făceau pronosticuri, iar
i televiziunea — într-o emisiune de seară — l-a prezentat pe
| Mauro Anders.

— Kid va avea aceeași soartă ca șl ceilalți adversari al 
met — a declarat, plin de sine, Mauro Anders. Pe 18 este 

i ziua de naștere a lui Bettsy — logodnica mea șl vreau ca mu
safirii să nu mă aștepte, mai ales că l-am invitat să sărbătorim 
acest eveniment la New-York.

... Madison Hall. Cu cîteva ore înainte de începerea me
ciului nu se mai găsea nici un loc liber. Sala era învăluită 
de un nor de fum strîns din miile dc țigări ce ardeau con
tinuu. In mijloc același ring care de atîția ani a adus învin
gătorilor — satisfacție, învinșilor — sfir șitul visurilor, iar im
presarilor —sute șl sute de mii de dolari.

Meciurile de deschidere, disputate între boxeri de mina a 
î treia, au trecut pe nesimțite.
I In lojile de ring continua să se încheie pailurl pe sume 
ț mari.

— Țin 500 pe Kid.
— Infim. Mauro merită mai mult. 1500 dacă vrei..,
— S-a făcut.
... Gongul a răsunat. Cei doi boxeri s-au aruncat în luptă. 

Amlndoi doreau să termine cit mai repede.
Dar... în ring, după primul schimb de lovituri, a urmat o

perioadă de „studiu". Repriza s-a terminat într-o acalmie ge
nerală.

Reprizele a II-a și a IlI-a au avut o alură infernală. Fa
zele de box de la distanță au alternat cu faze de luptă corp
la corp. Lui Kid îl convenea lupta corp la corp, putînd • astfel 
să-și pună tn valoare puternicele sale lovituri la ficat șt la 
inimă

Kid a reușit șl în reprizele următoare să aplice asemenea 
lovituri.

Mauro arăta tot mai obosit.
Managerul lui Mauro era neliniștit.

„Ca să nu pierd unica mea ocazie din îndelungata cariereă de 
manager, trebuie să joc ultima carte". „Șl o voi juca".

S-a terminat repriza a Vl-a. In pauză, managerul i-a dat 
Iul Mauro să bea un pahar cu apă. Sorbind lichidul, gustul
i s-a părut cunoscut. Era același lichid pe care managerul l 
l-a dat să-l bea înaintea fiecărui meci șl uneori chiar in pau
zele dintre reprize. Curind simți că sîngele circulă mal iute
în vine. Avea senzația că prinde noi forțe. Dopingul își făcea
efectul.

Repriza a Vil-a s-a terminat în avantaj categoric pentru el.
Gongul anunță începerea reprizei a VIII-a. După cîteva se

cunde de „studiu", Mauro a trimis o directă de dreapta. Lui 
Kid l s-a deschis arcada. Sîngele i se prelingea pe față. Pleoapa 
l s-a umflat, închizînd ochiul sting. Făcu cițiva pași înapoi și 
se sprijini de corzi. Mauro se avîntă în luptă și sezisă garda 
defectuoasă a adversarului. Schiță că va lovi cu stingă, și Kid 
se lăsă atras în cursă. Iși descoperi partea stingă. Mauro lovi. 
Croșeul dublat de o puternică lovitură la ficat iși atinse ținta. 
Kid căzu. In cădere se lovi cu ceafa de podea și rămase în
tins, nemișcat.

Arbitrul număra rar... Vocea Iul puternică se auzea tn în
treaga sală ...8, 9, K.O. !

— Formidabilă lovitură, domnule!

— Al văzut ? S-a lăsat descoperit, parcă azi și-ar fi pus 
pentru prima oară mănușile.

Meciul se terminase.
Arbitrul se îndreptă spre Mauro și-l ridică brațul drept. 
Mauro era fericit.
„Sînt învingător. Visul ml s-a împlinit. Am cucerit titlul 

,,suprem".
In sală domnea haosul. Grupuri de spectatori aplaudau, alții 

se grăbeau spre ieșiri.
Unii mai aveau ceva de rezolvat.

— Joe, n-am ce-ți face/ Ai pierdut... Dar ce contează pentru 
tine 1500 de dolari ?

... Sute și mii de dolari își schimbau stăpînul. Cîștigătorii 
după ce numărau — cu multă atenție — banii primiți, alegeau 
cîte o bancnotă de 3 sau 5 dolari și o aruncau pe ring.

— Deh / trebuie să primească ceva și „băiatul".
Șl Mauro, avînd prinsă în jurul mijlocului centura de cam-' 

pion mondial profesionist, strîngea cu grația unei balerine „da
rurile" — aruncate ca unui cerșetor — de „galtiKtfir* * spectatori.

★
Intră în salon. Veselia invitaților se matiifestă tumultuos la 

ivirea Iul Mauro.
— Ura / Să trăiești, Mauro t
— Te-al ținut de cuvînt. Ai încheiat repede „socotelile".
— Nu vă mai pierdeți timpul cu asemenea fleacuri. Hal să 

bem f
Luă un pahar de whisky și-l sorbi dintr-o înghițitură. Se 

îrnbujoră la față. Un val de căldură ii cuprinse tot corpul. Se 
simțea vlăguit.

Ajutat de logodnica sa trecu tn dormitor. Se întinse pe pat. 
Abia avu putere să pronunțe:

— A...p...ăăl
Bettsy intră în baie. Cînd s-a întors, Mauro avea privirea 

fixată în tavan, iar mina stingă îi atîrna pe marginea studioului.
— Mauro...
Nu primi nici un răspuns. A pus mina pe pieptul Iul Mauro 

să controleze bătăile inimii.
Inima lui Mauro nu mal bătea. Dopingul își făcuse efectul... 
Prin ușa întredeschisă răzbăiea din salon o melodie de 

„Rock"...
P. VINTILA



2.50$ kilometri pe scuter

Fotbal de aniacum 60

care 
firește 
celei-

totuși 
și că 
1902, 
teren

Există multe controverse în 
egătură cu data la care s-ar 
i jucat în Romînia primul meci 
le fotbal. La un moment dat 
;e părea că a putut fi 
ieterminată această dată 
ia ar corespunde anului 
:înd a avut loc, pe un 
■egulamentar, meciul de fotbal 
dintre Timișoara și Lugoj.

Cercetări 
terioare au 
bilit însă

ul- 
sta- 

că 
primul meci de 
fotbal a avut 
loc, în mod ofi
cial, la Arad, 
în anul 
La acea 
orașul avea de- 
acum un... tre
cut sportiv se
rios. In 1831 
luase ființă aso
ciația de tir, 
puțin timp după 
aceasta începu
se să fie prac

ticată scrima, 
iar în 1869 s-a 
înființat Aso- 

îialia de giînnastică.
Un medie dentist, luliu AVie. 

îer, care studiase în Anglia, 
i prezentat tineretului arădean 
in nou și frumos sport: fot- 
>alul. El a reușit, la un mo. 
nent dat. să convingă condu- 
:erea „Societății arădane de 

nastică" — gruparea cu cei 
. multi membri -- să întro- 

,ucă fotbalul în programul ei 
iportiv. Membrii mai vechi ai 
Tubului, cu concepții conserva- 
oriste, s-au opus însă acestui 
apt, cerîud ca „Societatea ară- 
lană" să aibă ca țel numai 
wacticarea gimnasticii. Și nu- 
nărul acestora formînd majori- 
atea, fotbalul s-a văzut repede 
zgonit din sinul grupării unde 
le-abia se aciuiase... Unii tineri 
Hn oraș însă au continuat 
otuși să joace fotbal, bineîn- 
eles în mod neor.Țanizat.

In istoria sportului arădan e 
Importantă ziua de 5 
.899, cînd, adunîudu-se 
ubitorilor de fotbal — 
(5—30 persoane — s-a 
at „Societatea de fotbal". Exis- 
a un „căpitan" care îndeplinea 
v-cția de îndrumător tehnic, 

conducerea 
rra asigurată 
,1ocoterieriți“. 
iveau loc pe 
abriea de vagoane și cimitirul 
'echi, jucătorii echipîndu-se și 
lezechipiudu-se prin... tufișuri.

Regulile jocului erau cunos- 
ute numai de fotbaliștii res- 
«ctivi. Dat fiind însă că au 
nceput să fie organizate pri- 
nele jocuri publice, s-a simțit 
«voia să se facă cunoscute re- 
fulile acestui nou sport și nia-

1899. 
dată,

fCĂPITANUL,'1

i JOCULUÎ

iunie 
grupul 
vreo... 
înfiin-

jocului pe teren 
de așa-numiți 
Antrenamentele 

un cîmp, între

relui public. In acest scop au 
început să apară diverse arti
cole în presa vremii. Intr-un 
astfel de articol se spunea, 
printre altele, următoarele: 
„La meciurile de fotbal iau par
te 22 de jucători, care se îm
part în două „partide", una 
din ele cu cămăși negre cu 
mîneci albastre, de exemplu, 
iar alta cu culori negre și roșii 
alternativ... învingătoarea jo
cului e acea echipă care lovind 
cu piciorul, fără a atinge cu 
laba mînei sau cu brațul, min
gea de gumă învelită în piele, 
o poate împinge de mai multe 
ori în poarta adversarului". 
Articolul mai arată că jocul 
durează 90 minute, cu o pauză 
de 10 minute și că... „nici o 
clipă nu e 
să ne odihnim i 
apărăm poarta și

Se preciza, 
totodată, că 
„fiecare echipa 
este condusă, de 
locctenenți aleși, 
iar de desfășu
rarea generala a 
jocului are grijă 
un arbitru ales 
în comun și în 
fața cuvintelor 
lui. hotărîioare 
trebuie să se 
plece cu toții în 
cazuri dubioase, 
fără împetri- spectatorul 
vire“.

După mari pregătiri, s-a ho- 
tărît organizarea unui meci de
monstrativ. Cele două echipe 
aveau mari emoții, neputînd 
să-și dea seama dacă acest joc 
va place sau nu publicului. 
Mare și plăcută le-a fost sur
priza, în ziua cînd a avut loc 
meciul, constatînd că veniseră 
la teren mai mulți spectatori 
decît Ia oricare altă întrecere 
sportivă organizată pînă atunci. 
O parte dintre spectatori au 
urmărit partida stînd la mese, 
unde se servea... mîncare și 
băutură.

Descriind, a doua zi, meciul, 
un reporter nota următoarele: 
„In urma tragerii la sorți, lo
cotenentul echipei roș-negre a 
lovit în mingea așezată la cen
tru... Alai tîrziu, fluierul arbi
trului a sunat, jucătorii au cre- 
menit, jocul s-a oprit, deoarece 
cineva a atins mingea cu mîna. 
Asta e o abatere de la regulă".

După o serie de meciuri în
tre echipe locale, la 2 noiem
brie 1899 a avut loc la Arad 
prima întilnire jnter-orașe: A- 
rad—Budapesta. De fapt era 
vorba de un tneci cu echipa 
Universității Tehnice din Buda
pesta. Multe sute de spectatori 
au înconjurat terenul de joc 
și pentru prima oară s-au 
vîndut bilete de intrare. In a- 
fară de arbitrul principal mai 
exista o comisie de întrecere 
formată din 5 membri care, a- 
șezați la o masă, notau punc
tele și o serie de amănunte din

voie să ne oprim 
dacă vrem să 

i să învingem".

joc. De asemenea, mai func
ționau: 4 arbitri de tușă, 2 ar
bitri de gol și 2 arbitri... de 
rezervă.

De un mare succes 
bucurat apoi competițiile 
numite „handicap", în 
una dintre echipe — 
cea mai tare — dădea 
lake un avans de 3—5 goluri.

Față de interesul pe care a 
început să-1 manifeste 
tenii pentru fotbal, la 4 mai 
1901, după doi ani de îndă

rătnică rezistență, „Societatea 
arădană de gimnastică" a tre
buit să-și calce pe... inimă, re- 
jntroducînd fotbalul în progra
mul său sportiv.

Și cu fotbalul e greu pînă... 
începi! Iată, au trecut 60 de 
ani și nimeni nu s-a plictisit 
de acest sport. Dimpotrivă, 
Arad ca și în toate 
țării — ca și în toate 
de pe glob, s-ar putea 
— fotbalul este sportul 
iubit, sportul a cărui 
și prospețime par a fi veșnice...

IOSIF SIRBUȚ 
președintele comisiei 

pentru organizarea Mu
zeului Sportiv din Arad

cetă-

la 
orașele 
locurile 
adăuga 
cel mai 
tinerețe

Nu e lucra ușor să parcurgi ca 
motocicleta 2500 de kilometri I 
Dar, firește, o astfel de perfor
manță devine și mai dificilă 
dacă motocicleta este înlocuită 
cu scuterul, iar conducătorii 
slnt tinere fete. Isprava aceasta 
au reușit -o cîteva sportive ale 
clubului tineretului de pe lingă 
Federația cehoslovacă de moto- 
ciclism.

2500 de kilometri pe scuter 
In 16 zilei Glndindu-ne la greu
tățile cărora au trebuit să le 
facă față concurentele (intem
perii, drumuri de munte ca pan
te accidentate') — ne dăm sea
ma de calitățile mașinilor și ale 
alergătoarelor.

Intr-adevăr, ca acest prilej 
grupul turistelor pe scutere a 
condus ca o deosebită Indeml-

Recorduri la... trofee

Bogăția faunei țării noastre 
este binecunoscută de Ini de 
zile. Pornind din cîmpia dună
reană și ajungînd pînă sus, 
în golurile de munte, melea
gurile romînești sînt populate 
cu numeroase și variate specii 
de vînat. Faima abundenței vî- 
natului de apă din Delta Du
nării a depășit de mult hota
rele țării, iar trofeele de vînat 
mare ‘
noștri 
uităm 
țională 
de la 
țintit recorduri 
cerb, capră neagră, 
urs și mistreț.

După 23 August 1944, și în 
domeniul 
luate o
portante pentru refacerea și 
îmbunătățirea efectivelor da

împușcat în Carpații 
sînt renumite. Să nu 
că la expoziția interna- 
de vînătoare din 1930 
Leipzig, Rominia a ob- 

mondiale Ia 
căprior,

vînătoarei au fost 
serie de măsuri im-

In 4 rînduri
UNUI BOXER

A', boxer de performanță, 
Ișt dă acre cam des ; 
Cică-așa face-un progres: 
Dacă ține... la distantă!

GEORGE I. CORBU

-

A -
• . .-X»

Folografia cu tematică sportivă a devenit din ce î.n ce mai 
apreciată și figurează la loc de cinste In numeroasele expoziții 
care slnt organizate in țara noastră. Frumoasa imagine de mai 
sus, intitulată „TENSIUNE" (autor Dinu Staprici) redă un inte
resant moment dinlr-o întrecere ciclistă de pe velodromul Dina
mo și poate fi admirată în original la cea dc-a IV-a expoziție 
de fotografii artistice, organizată de Cercul de fotografi amatori 
il medicilor, in sala Casei Prieteniei Romuio-Sovietice din sir. 
latiștei, 11,

CONSTANTIN COMISU*  
IAȘI. — 1) Piuă acum, nici o> 
echipă de fotbal din lași n-as 
participat la campionatul' cate
goriei A. După felul cum se 
comjșortă însă C.S.M.S. (pen-<- 
tru cititorii care nu cunosc 
semnificația acestor inițiale ț 
Clubul sportiv muncit ;resc stu+ 
dențesc), se pare că ar cam. 
fi cazul să-i... rezervăm de pe 
acum orașului dv. un loc în 

nare mașinile de fabricație ce-\„N“. 2) Iolanda Balaș și->a îiw- 
-----ă „Cezeta" și „ĂIarat“,r ceput activitatea competition a tă

cui în anul 19-18, cînd avea... 12 ani*,  
-f Prima ei performanța la un 

de > concurs atletic din Timișoara r 
1,28, m.

ANDREI CAL1NESCU, BRAI+ 
LA. — 1) Lucian Popescu a 
cucerit primul campionat eu4 
ropean de box — la categoria 
„muscă", în fala francezului 
Rid Oliva — în 1930. El avea 
atunci 17 ani și jumătate. 2) 
Iată campionii țării- la fotbal, . . .. ..... [ a 
avut loc primul campionat di4 
vizionar pe țară: 1932—1933 i 
Ripensia-Timișoara, 
1934: ’’

hoslooacă „Cezeta" și „Ălarat",Z 
care au trecut „examenul" i 
succes. Este suficient să amin-\ 
tim că pe un traseu ații i‘ 
lung nu s-a înregistrat nici o\ 
defecțiune de motor și bineînțe-y 
Ies nici un abandon... Distanța^ 
a fost parcursă cu o viteză me-1 
die de 60 kilometri pe oră, ceea\ 
ce înseamnă că pe unele por-\ 
țiurii scuterele (cu o capacitatef 
de 175 cmc) au atins o viteza} 
de 90 kilometri pe oră, fapt pc^ începînd din anul 1932, cînd 
deplin explicabil, deoarece vi-*  
teza maximă a unei asemenea 
mașini atinge și 110 km pe orali

Constructorii de la fabricile? 1935’. 
„Stakowice" și „Povaszka Bys-f Venus, 
fril’o'1 er rr.n/lilcFilr./ir/'.l

1933*  
1933 — 

, 1934—r 
1935-7-1936 r 

: Ripensia, 
1938— 
: Uni-
1940—+
1941 —

vîna-t distrus în 
timpul războiului. 
Datorită bunei gos
podăriri a fonduri
lor de vînătoare, 
ca și a noii edu
cații primite de 
vînători, astăzi ne 
putem mîndri cu o 
continuă creștere și 
dezvoltare a nu
mărului de vînat. 
R.P. Romînă a în
ceput să fie vizi
tată de un număr 
mereu crescînd de 
vînători veniți din 
diferite țări, pen
tru a petrece zile 
de neuitat în cău
tarea și recoltarea 
vînatului aflat în 
bălțile, cîmpiile și 
pădurile noastre de 
munte. Toți acești 

naturii și tot- 
colecționari 
□ își

deal și de 
iubitori ai 
odată adevărați < 
de trofee frumoas® își ex
primă verbal sau în scris mul
țumiri pentru felul cum au fost 
primiți, pentru ocaziile oferite 
de a cunoaște locuri pitorești 
si momente cinegetice greu de 
uitat.

D« curînd, mai exact la 2 
octombrie, a fost împușcat un 
cerb capital (de o mărime puțin 
obișnuită) pe teritoriul ocolului 
silvic MinăstArafa Cașiil, re
giunea Bacău, în punctul de
numit „Fata Moartă", Cerbul 
a cintărit aproximativ 230 kg, 
iar greutatea coarnelor a atins 
impresionanta cifră de 15 kgl 
Trofeul este foarte frumos și 
are 17 raze, prăjina stingă a- 
vînd 7 raze, iar cea din dreapta 
10. Razele sînt deosebit de 
lungi, bine dezvoltate și ma
sive. Coarnele acestui cerb au 
primit — după formula stabi
lită de Consiliul Internațional 
de Vînătoare —i un punctaj de 
244,3 ceea ce situează acest 
trofeu în primele cinci din 
lume. Iată care sînt principa
lele elemente de apreciere care 
determină punctajul si bineîn
țeles valoarea estetică a presei: 
lungimea prăjinilor, oirconfe-

VARIETĂȚI
O știre de peste ocean ne anunță 

că, nu de mult. Curtea de Justiție 
din Brazilia a interzis meciul de fot
bal care trebuia să aibă loc intre se
lecționatele... feminine ale orașelor 
Rio de Janeiro și Sao Paolo. Firește, 
o astfel de intîlnire n-are nimic co
mun cu sportul, ci ține mai mult de 
domeniul exibiționismului și al extrava
ganței.

In expunerea de motive asupra a- 
cestei hotăriri. Curtea de Justiție a- 
rată că „fotbalul este un sport rezer
vat exclusiv bărbaților*.

...Ceea ce știe toată lumea, în afară 
bineînțeles de organizatorii de spec
tacole „sportive*  din lumea capitalistă, 
care și au făcut probabil socoteala că 
ți de-aici ar putea pica ceva bănuți..^

•

a- î a, f
Venu s-Biicurești, 

Ripensia, r “ 
1936—1937 : 

trika" precum și conducătoarele'. 1937—1938 : Venus, î
noilor scutere din R. Ceho-. 1039 : Venus, 1939—1940 :

, _ , ,. ... . 1 rea Tricolor-București,slovacă mentă felicitări. j 1941 • ” ' '
1946 :
1947 :
l. T.A.,
dea, 
(U.T.A.), 
rești, 1952: C.C.A.,
C.C.A., 1954: Flamura
1955: Dinamo-Buciirești, 
C.C.A., 1957—1958 : Petrolul-
Ploești, 1958—1959: PetroluL

ATANASE SECARA, BUCU
REȘTI. — Maestrul sportului 
Nicolae Tătaru are 28 de ani. 
Ii împlinește în decembrie. Și-a 
făcut debutul în echipa de ju
niori a asociației sport va 
C.F.R. Turnu-Severin. Apoi a 
fost promovat în prima ech’oă 
a aceleiași asociații, care ac
tiva în categoria B. Din 1952 
joacă la C.C.A. In 1954 a sus- k ---1----- j jn ec]|'pa
națională: R.P.R.—R.D.G. 1-0» 
la Berlin. 2) Vreți să știți 
dacă orașul dv. natal, Gala- 
țiul, a avut vreodată o echipă 

1 y de fotbal în categoria A ? De-» 
lungul ariilor, a avut chiac 
două, nu una 1 Un motiv în 
plus să vă lăudafi cu orașul 
dv. I 3) Campionul țării la 
probele stilului bras este Mihai 
Mitrofan (Cet. Bucur). Pe 10O
m. el
1:16,2

ION 
Unde 
ter-dreapta al echipelor Știința 
Cluj, C.C.A. și Locomot'va Gri-' 
vița Roșie? Nu s-a retras din 
sport. Activează la echipa lr*4  
dependența din Sibiu. în pe*  
. i„„d„ î.i care a jucat la 

. C.C.A. a contat ca unul dintre
(10,7 kg. 8,9 kg)” etc. Nu sîritX'' mai buni înaintași ai i«>ș- 
ele oara o încurajare pentru și 
mai răsunătoare performanțe,! 
pentru alte noi recorduri în ma-| 
terie ?

de cerb
rința razelor, grosimea (mai/ 
mică sau mai mare) razelor,*  
numărul terminațiilor razelor,? 
greutatea, lărgimea dintre pră-l 
jini, bogăția coroanei, culoarea/ 
(mai închisă sau mai deschisă),! 
perlajul, poleiala și ascuțimea! 
vîrfurilor. Se dau ri unele pe-> 
nalizări, cum este aceea a l:p-C 
sei de simetrie etc. S

In legătură cu trofeul repre-f 
zentat in fotografie, menționăm/ 
și o interesantă coincidență.» 
Acum 19 ani pe același fond de/ 
vînătoare a mal fost împușcat^ 
un alt cerb capital, trofeu care/ , .
a făcut multă vîlvă la timpul! P,rjroi1' 
sau. De altfel, acest cerb, cai 
și cel recent vînat, se s tuează1 
împreună cu alte exemplarei 
împușcate în Romînia,—în mun
ții Căliman—și în Iugoslavia—, 
în rîndul celor mai valoroase și 
frumoase trofee de cerb cunos-| 
cute în lumea vînătorilor aces
tor falnice animale. Dar, ca în:' 
orice sport, recordurile nu ră- 
mîn definitive. Uneori ele nul 
durează decît o zi sau mai 
puțin decît un ceas. In cazull 
nostru, pînă în ziua cînd un alt 
vînător tot atît de iscusit sa 
v-a întoarce fericit cu un trofeu 
și mai arătos. Citiți cu atenție' 
ultimele rezultate din acest an 
ale vînătorilor efectuate în 
țara noastră : cerbi cu 18 
(da 10,4 kg, 10,5 kg, 8,8 
cu 16 raze (9,4 kg), cu 12

Unirea Tricolor,
nu s-a disputa.t, 1946— 
I.T.A.-Arad, 1947—1948 £ 
1948—1949: I.C.O.-Ora4 

1950: Flamura roșie
1951 : C.C.A.-Bliclw 

1952:
1954:

1953 4 
roșie, 
1956’

2)

a fost cronometrat în 
iar pe 200 m. în 2:44,5.
DREVE, BUCUREȘTI.-*  
este Roman, fostul ir**

raze
kg)-/ rioada în
raze

CONSTANTIN COMARNISCHI

tri. In 1952 a făcut parte dit» 
echipa națională a R.P.R., care 
a învins cu 3—1 la Bucu
rești (cele 3 goluri ait fost 
marcate de Vaczi) selecționat*  
R.D.G.

ION POȘTAȘUL

In schimb, ceva mai la... nord — 
unde ? ați ghicit ; în S.U.A. — jus
tiția nu se amestecă în asemenea tre
buri... mărunte și deci afaceriștii Sr* 
pot desfășura activitatea — orice 
tivitate — fără să fie tulburați 
nimeni.

In asemenea condițiuni, nu este 
mirare că, la Miami (Florida), soco- 
tindu-se că un meci de fotbal între 
femei nu ar suscita cine știe ce inte
res — fotbalul nici nu este prea răs
pândit in S.U.A, — s-a organizat un 
meci feminin de... box (4 reprize a 
fi minute), in cadrul căreia englezoaica 
Barbara Butlrick a învins-o la puncte 
pe americanca Gloria Adams.

Contrar obiceiului, credem totuși că 
învingătoarea a refuzat să se fotogra
fieze după meci^.

■d 
ac

ele

de

Ce reprezintă acest .instanța neu“ ?
După toate aparențele, ar fi vorba de o fază dintr-un meci de polo. Dar" 

e o iluzie optică. Balonul e oval și nu rotund, iar ceea ce vedeți in foto
grafie nu este bazinul de la Ștrandul Tineretului, ci pista care înconjoară, 
terenul din ..Parcul Copilului* după nesfârșitele ploi din saptămina trecută. 
Este ușor de înțeles că apa n-a ocolit nici terenul și totuși, rugbiștii de la 
Locomotiva Crivița Roșie și C.C.A. nu s-au... speriat, ci au jucat cu multi 
elan meciul lor de „cupă* de duminica trecută /

Foto II, NANDX 1
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'Start în finala campionatului masculin
' A început întrecerea celor mai buni 
(Șahiști ai tării. Aula Institutului de 
Petrol și Gaze e plină pînă la refuz. 
^Panourile de demonstrație acoperă 
.’imensa tablă neagră pc care mai stă-

al lui Radovici, străpungerea energică 
cu care a încheiat Ghițescu întîlnirea 
cu Suta, apărarea de-a dreptul emo
ționantă a lui Botez (cu o piesă mai 
puțin) în dificila confruntare cu Szabo,

dintreUna d.nire cele mai interesante partide ale primei runde a fost 
Gh. Gavrilă și Al. Pavlov

ruie formule și calcule ale cursului pre
dat dimineața studenților. Liniște și 
încordare.

La intrare tabela de concurs, avînd 
deocamdată doar numele jucătorilor 
scrise în dreptul cifrei stabilite prin 
tragerea la sorți: 1. Bozdoghină, 2. 
Băîănel, 3. Rădulescu, 4. Reicher, 5. 
Ciocîitea, 6. Pușcașu, 7. Giinsberger, 8. 
Gavrilă, 9. Joița, 10. Botez, 11. Șuta, 
12. Szabo, 13. Pavlov, 14. Radovici, 
15. Urseanu, 16. Varabiescu. 17. Dri- 
mer, 18. Soos, 19 Mititelu, 20. Ghițes
cu. (Maestrul internațional dr. O. Tro- 
ianescu nu poate lua parte la turneu 
din motive profesionale, în locul lui 
fiind invitat de federație Constantin 
Bo’ez).

In*  dreptul fiecărui participant 19 
pătrățele albe. Le vor completa cele 
trei cifre care măsoară rezultatul în 
șah : 1 ; 0 ; */ 2... Tar suma lor va da 
pe învingător, va stabili campionul.

★

Două runde este prea puțin pentru 
a ne face o cit de sumară imagine a- 
supra viitoarei configurații a clasamen
tului. Se impune totuși o primă consta
tare. Campionatul a început sub sem
nul unei lupe aprige. Dovada o con- 
s.Kiiie însuși repertoriul deschiderilor. 
Cu foarte rare excepții se jougă des- 
Jiis, la atac. .„Spaniola", „scoțiană", 
partida engleză", „italiana" au figurat 
In întîl.iirile primelor două zile. La 
negru se folosește foarte mult „sici
liana". O deschidere la modă. Mai a- 
es de cînd o joacă Tal.

Au fost multe partide complicate și 
nteresante în primele două runde. 
Am remarcat jocul plin de subtilitate

jocul viguros prestat de Giinsberger 
și de Pușcașu împotriva lui Urseanu 
și respectiv Varabiescu. Din păcate 
am notat și destul de multe greșeli. 
Gavrilă a ratat o bună ocazie de a-1 
învinge pe Pavlov (calitate și un pion 
în plus), campionului țării Bălanei i-a 
fost insuficient avantajul imens deți
nut la Bozdoghină (dama pentru o 
piesă ușoară) și la întrerupere este 
problematic dacă va obține remiza. 
Debutantul Joița, după ce a obținut 
în deschidere o poziție foarte promiță
toare la Szabo, s-a încurcat și a pier
dut. La rîndul său, Szabo, cu o piesă 
în plus la Botez, a neglijat resursele 
tactice ale adversarului său aflîntțu-se 
la un pas de înfrîngere. Botez însă 
care de multe mutări se afla într-o a- 
părare grea și „visînd" remiza nu s-a 
gîndit că ar putea să cîștige. Probabil 
că această partidă plină de peripeții 
se va termina remiză după întrerupere. 
Iată rezultatele tehnice: Rădulescu— 
Soos >/2—’/2, Ciocîitea — Varabiescu 
‘/s~%> Gavrilă—Pavlov ‘/2—‘/2, Joița 
— Szabo 0-1, Giinsberger — Radovici 
0-1, Botez—Suta >/2—>/2 (runda 1), 
Reicher—Soos Ui—'/i, Ciocîitea—Dri- 
mer */s —'/k Pușcașu—Varabiescu 1-0, 
Giinsberger—Urseanu 1-0, Gavrilă — 
Radovici '/2—*/ 2. Celelalte partide s-au 
întrerupt. Deocamdată conduce Rado-

P-
★

partidă a meciului pentru 
campioanei țării Marga-

viei cu l>/2

In prima 
desemnarea 
reta Teodorescu a învins-o după o lup
tă foarte interesantă pe Rodica Rei- 
cher.

VALERIU CI11OSE

Finala „Cupei R.P.R
(Urmare din pag. 1)

rimișoara : Știința Timișoara — Pro
gresul Buc. (arbitru N. Ionescu); la 
bucurești : C.C.A. _ — Constructorul 
îîrlad (arbitru N.' Popa) și Metalul 

Cluj (arbitru C.

PROGRAMUL COMPLET AL 
CUPLAJULUI DE RUGBI DE PE 

STADIONUL REPUBLICII

W.I.G. I — Știința 
Tiamandi).

EDIȚIILOR 
CUPEI

DISCUȚII* a
|ara 

pres-
In ultimii ani, gimnastica din 

noastră a cîștigat un binemeritat 
tigiu pe plan internațional. Acest fapt 
se datorește succeselor repetate obți
nute de gimnastele noastre, care se 
numără printre cele mai bune din lu
me.

Nu același lucru putem spune însă 
și despre gimnastica masculină din 
țara noastră, care a rămas mult în 
urma celei feminine. Gimnaștii noștri, 
care au participat la concursurile in
ternaționale din ultima perioadă, în 
majoritatea cazurilor s-au clasat pe 
ultimele locuri. La concursurile, interne 
numărul gimnaștilor participant și 
pregătirea lor sînt mult inferioare con
dițiilor care le stau la dispoziție și ce
rințelor actuale ale acestei discipline. 
Cu rîndurile ce urmează și în care vom 
analiza în mod succint unele cauze 
ale acestei situații, deschidem o discu
ție în jurul problemei gimnasticii mas
culine și așteptăm părerea antrenorilor 
și activiștilor noștri din această disci
plină sportivă.

PREOCUPARE INSUFICIENTA

An de an, la campionatele școlare și 
la cele de juniori apar numeroși gim
naști tineri, talentați, cu frumoase 
perspective. Cei mai buni dintre ei sînt 
selecționați pentru taberele de juniori, 
unde au ocazie să-și însușească un 
număr mare de elemente noi, să le per
fecționeze pe cele cunoscute. Am avut

Despre cauzale rămânerii în u?mă 
gimnasticii masctaJine în țara noastră

și avem mulți gimnaști talentați la 
categoriile’ inferioare. Atunci însă, cînd 
ajung să treacă la categoria I, ma
joritatea lor... dispar fără urme de pe 
arena sportivă. Cluburile și asociațiile 
noastre, antrenorii secțiilor dovedesc o 
preocupare insuficientă în privința ur
măririi continue a elementelor talen
tate. Ei nu se îngrijesc de atragerea 
noilor cadre din școli și din uzine, iz
voare nesecate de elemente talentate.

Cauza acestei lipse de interes trebuie 
căutată, în primul rînd, în comoditatea 
cadrelor noastre tehnice și în goana 
lor după rezultate, deoarece este cu
noscut faptul că în gimnastica femi
nină se pot realiza succese într-un timp 
mai scurt. Pentru ca un gimnast să 
obțină rezultate bune la o categorie 
superioară, el are nevoie de 5—6 ani 
de muncă susținută pentru dezvoltarea 
la un nivel înalt a calităților fizice 
specifice, ca forța și mobilitatea, pen
tru însușirea exercițiilor la un număr 
mare de aparate. Iată de ce am ajuns 
la situația de a număra pc degete gim
naștii care lucrează Ia categoriile superi
oare, ca și pe antrenorii care se ocupă 
serios de pregătirea acestora ; Francisc 
Kocsis (București). Alexandru Lup 
(Orașul Stalin), Adolf Mathias (Sibiu), 
Ion Albert (Cluj) și... atît. 
între componenții lotului 
(majoritatea de Ia Dinamo 
și masa de gimnaști de la 
inferioare există un gol imens, iată de

Iată de ce 
republican 
București) 
categoriile

Concursul republican de gimnastică
al școlilor sportive U.C.F.S

Astăzi și mîine se va desfășura la 
Craiova concursul republican de gim
nastică al școlilor sportive U.CJ’.Ș.

Pe baza rezultatelor obținute în e- 
tapa anterioară a concursului, cea 
pe școală, au fost invitați la finală 
un număr de 120 de concurenți și con
curente din orașele Arad, Bacău, 
Cîmpina, Cîmpuiung Muscel, Con
stanța, Craiova, Orașul Stalin, PJoești 
și Sibiu. Printre participant se numă
ră g’mnaste și gimnaști apreciați în 
lumea sportivă școlară, ca Heide 
Maentele, Gertrude Nussbacker, Kon
rad Kasper (Sibiu), Vasile Radu, 
Werner Baak (Orașul Stalin), Tinea 
Telehoi, Adrian Făclieru (Constanța), 
Gheorghe Ion, Hariclea " * 
pulung Muscel) etc.

Menționăm că la 
dreptul de participare 
fruntași la învățătură 
vut în cursul anului

Ristea (Cîm-

concurs au 
numai elevii 

și care au â- 
o frecvență

CICUSM

bună la antrenamente, 
întrecerea șe va desfășura laîntrecerea șe va desfășura la toate 

categoriile de clasificare, începînd cu 
categoria juniori a 11-a și terniinînd cu 
cea de maeștri. Clasamentul se va 
alcătui pe echipe, la individual com
pus și pe aparate la toate categoriile.

ce echipa reprezentativă nu are aproape 
de loc cadre de rezervă.
PREGĂTIREA ANTRENORILOR NU 

ESTE INCA LA ÎNĂLȚIME
Mulți dintre profesorii de educație 

fizică și antrenori nu stăpînesc în su
ficientă măsură cunoștințele tehnice și 
în special pe cele metodice. Lecțiile și 
antrenamentele sînt de multe ori plicA 
tisitoare, mai ales pentru cei tineri, 
sînt lipsite de o gamă variată de exer*  
cilii și în special de elemente de acro
batică, mijloace excelente de dezvoltare 
a calităților fizice, a curajului, a sinu 
țului de orientare în spațiu. In pre-*  
darea cunoștințelor, antrenorii se re
zumă la exercițiile de clas ficare. Pe 
lîngă acestea însă, este nevoie ca 
gimnaștii noștri să-și însușească un 
bagaj mult mai mare de cunoștințe, 
de elemente care să contribuie la dezs 
voltarea lor multilaterală și să consti
tui baza exercițiilor liber alese. Unii 
dintre tehnicienii noștri nu studiază, 
rm-și însușesc îndeajuns experiența 
gimnasticii sovietice și a altor țări. 
Printre antrenorii care au o preocupare 
insuficientă pentru pregătire și perfec
ționare se numără Zoltan Gedeon (Tg, 
Mureș), Cornel Agarici (București), 
Andrei Batiz (Cluj), Iosif Horae (Re
șița), Paul Papp (Satu Mare) și alții. 
In această privință o vină mare o are 
și colegiul central de antrenori, care 
nu se preocupă de trimiterea regulată 
a îndrumărilor metodice în țară, de 
popularizarea experienței antrenorilor, 
și arbitrilor care au participat la con
cursuri internaționale, nu controlează 
în suficientă măsură munca antrenori
lor și profesorilor, felul cum aceștia 
se ocupă de educarea și pregătirea1 
sportivilor.

Această stare de lucruri este nemții- 
țumitoare, iinînd seama mai ales de 
condițiile asigurate dezvoltării gimnas
ticii în țara noastră. Așteptăm cuvin- 
tul specialiștilor și al tuturor celor care 
pot contribui la îmbunătățirea activi
tății gimnasticii masculine.

ILDIKO GYORGYPAL

Etapa regională 
a campionatului 

de ciclocros
Duminică va avea loc, în întreaga 

țară, etapa regională a campionatului 
republican de ciclocros. In Capitală 
faza regională a acestei competiții se 
va desfășura pe traseul din jurul sta
dionului Tineretului. Campionatul re
gional va Cuprinde probe rezervate 
maeștrilor, alergătorilor de cat. I și II 
și juniorilor. De asemenea, cu această 
ocazie se va disputa și un concurs 
republican pentru categoriile interioare 
de alergători. Plecările și sosirile vor 
avea loc în fața stadionului Tineretu
lui. Primul start se dă în jurul orei 
9,30.

Ora 8,30: Sirena — Cetatea Bucur 
(semifinala campionatului de juniori) 
— arbitru V. Cișinaș.

Ora 9,45: Constructorul — C.F.R. 
Grivița Roșie (semifinala campiona
tului de juniori) — arbitru V. Geor
gescu.
~ Ora 11 : C.F.R. Grivița Roșie — 

} — ar-

CIȘTIGATORII
‘RECEDENTE ALE

1948: C.F.R. Grivița Roșie; 1949: Dinamo (finala Cupei R.P.R.) 
îleetrica ; 1950 : C.C.A.1951 
lisputat; 1952: C.C.A.; 1953: 
954: Dinamo; 1955: C.C.A.;
1. C.A.; 1957: . Constructorul;
2. C.A.

R.P.R.

nu s-a *’'‘ru Al. Carnabel.

PENTOTLONM^M
4.

Rezultate
<Tn categoria B

Vladimir Lișnevski 
a cîștigat concursul republican individual

Un blocaj reușit, efectuat de Nedef i-a permis lui Folbert să arunce nestinjenil 
la coș. Fază din meciul C.C.A.—Olimpia, disputat in primăvară 
cu scorul de 63—59 in favoarea militarilor.

și încheiat 
(Foto: T. Roibu)

CIJJJ 13 
editate

(p;in telefon). .— Joi au început 
întrecerile «ie scrimă din cadrul

în
... ... -------- ------- ------ ca-

yoriei II )a floretă bărbați. Iată rezultatele 
rOjistrale : Știința Cluj—Jinl Craiova * 10-6, 
.iir.fa Cluj—Dinamo Oralul Ștalin 10-6, Știința—■ 
rea Sibiu 8,3 (victorie la tușe pentru Știința), 
ul—Clubul sportiv Harghita Tg. Mureș 11-5, 
■rea Sibiu—Harghita Tg. Mureș 12-4, Harghita— 
memo Dragul Stalin 8-8 (victorie la tușe pentru 
u-ghita). Formația Stăruința Satu Mare nu a-a 
eaentat. In această situație ea a pierdut eu 
-0 toate îutilnirile.

BAKU FISCH, corcsp. regional

SPORTUL POPULAR
a 4-a fir. 3;

Joi au luat sfârșit întrecerile din 
cadrul concursului republican indivi
dual de pentatlon modern. Iată re
zultatele înregistraîe în ultimele două 
probe: ÎNOT: 1. V. Medianu 1025 p; 
2. I. Măriuță 1010 p; 3. P. Deac 925 
p; 4. P. Weinberger 865 p; 5. Z. 
Gereb 800 p; 6. A. Turkossy 790 p: 
CROS: 1. P. Deac 1180 p; 2. V. 
Poruțiu 1060 p; 3. M. Vișan 1054 p; 
4. V. Mocioiu 988 p; 5. Z. Gereb 982 
p; 6. V. Medianu 955 p.

In urma totalizării punctelor de la 
cele cinci probe clasamentul general 
al acestei competiții are următoarea 
înfățișare: 1. Vladimir Lișnevski (Re
colta Buc) 4028. p; 2. loan Măriuță 
ț^Unja Buc) 3331 pj 3- Valentin

Medianu (Cetatea Bucur) 3702 p; 4. 
Zolt Gereb (Metalul Cluj) 3477 p; 5. 
Mircea Popescu (Oradea) 3450 p; 6. 
Iuliu Jelici (Oradea) 3409 p; 7. 
Ștefan Sinko (Metalul Cluj) 3404 pț
8. Anton Turkossy (Oradea) 3381 p;
9. Petre Deac (Cluj) 3286 p; 12. 
Victor Poruțiu (Cluj) 3242 p.

Cu prilejul concursului republican 
individual de pentatlon modern la 
care au luat parte 16 tineri sportivi, 
majoritatea debutanți în acest spori, 
S-au evidențiat numeroase talente, care 
pregătindu-se în continuare cu aceeași 
rîvnă și conștiinciozitate vor putea 
ajunge în scurt timp printre fruntașii 
acestui spoit.

10.

„tari" ale echipei C.C.A. biul campionatului, vor fi aliniate un
cii Știința București sînt mătoarele formații: C.C.A. : Folbert, 

Fodor, Nedeî, Nictiîescu, Novacek, Ne» 
delea, Dinescu, Cimpoiaș, Tcstiban, Va
lerin ; ȘTIINȚA BUCUREȘTI : Nosie- 
vici, Nagy, Rădulescu, Barău, Nicu- 
lescu, BÎIc, Dumitru, Popper, loniță.

Din programul etapelor a Vl-a în 
campionatul masculin și a V-a în cam-' 
pionatul feminin mai subliniem, prin 
importanța lor și valoarea aoropiată 
a echipelor, meciurile:. Dinamo Tg. Mu
reș— Știința Timișoara, Dinamo Ora
dea—Steagul roșu Orașul Slalin, Di
namo București—Știința Cluj, la băieți 
și Voința Orașul Stalin—C.S. Tg. /Mu
reș, Banatul Timișoara—Constructorul 
1 retires.i, Voin’a București—I.C.F. și 
c.S. .Oradea—Progresul București, la

Punctele
in ftitîlnirea_ T___ ___ ____ T._ ___
tehnica individuală superioară, coeziu
nea exemplară a „cinciului de bază", 
precizia în aruncările la coș și rutina 
jucătorilor, „căliți" în numeroase me
ciuri internaționale. In favoarea Știin
ței pledează însă plusul de înălțime 
(care poate fi decisiv în lupta sub 
panouri) și valoarea mai apropiată în
tre primii cinci jucători și cei de rezer
vă, ceea ce într-un meci de „uzură" 
poate avea un caracter determinant. 
Favorită rămîne însă echipa C.C.A., 
care va trebui să-și arunce îh luptă 
toate posibilitățile pentru a depăși un 
adversar valoros, care și în returul 
campionatti’ui trecut a făcut o partidă 

1 foarte bună în [ița mi;ilari|or.
In aceasta iiitimLc, cem„i„.c.uiu dc.-
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U.T.A.Meap de afiș“în penultima etapă Juniorii selecționați

a campionatului categoriei A
Ultimele pregătiri ale echipelor @ Ce noutăți promit formațiile?... 0 Etapă de Cupă la 29 noiembrie 

și probabil o a doua la 6 decembrie

in echipele naționale A, B 
și tineret nu an drept de joc 

in turneele U.E.F.A.
Așadar, mâine se reia campionatul categoriei A. Ultimele jocuri ale tur li

căre urmează să definitiveze clasamentul de toamnă sînt deosebit de im- 
ante pentru pozițiile echipelor. Acestea vor da un puternic asalt în aces- 
ouă ultime etape (15 și 22 noiembrie) pentru a-și crea o „zestre" de punc- 
it mai mare în vederea reluării luptei în primăvară.
După aceste etape, însă, se va încheia sezonul oficial ?
Nu. Cum timpul se menține favorabil și sînt indicii că el va permite dis- 
irea de jocuri oficiale și mai tîrziu, federația a programat o etapă de 
ă la 29 noiembrie și e posibil ca o a doua să aibă loc la 6 decembrie, fire- 
în funcție de starea vremii. Cu prilejul jocurilor de Cupă vor intra în 
petiție, alături de cele 20 care se vor califica după etapa de la 18 noiem- 
, și echipele de categorie A. ,Motivul programării Cupei după campionat 

foarte întemeiat, dat fiind faptul că în primăvară fotbalul nostru va avea 
calendar foarte încărcat (11 etape de campionat, etape de cupă, trei jocuri 
■naționale care trebuie disputate pînă la 10 mai). Cu una sau două etape 
:upă disputate acum, se va realiza o descongestionare — necesară —■; a 
'ramului din primăvară.

evenind la etapa de mîine a cam- 
atului trebuie subliniat că partida 
mai importantă are loc la Bucu- 
: C.C.A. — U.T.A., adică confrun- 

a primelor două clasate. Jocul 
ta, cum se știe, are loc în cuplaj 
stadionul „23 August", după urmă- 
1 program :
ra 12.45: Progresul — Minerul 
sui. Ora 14.30: C.C.A. — U.T.A.

celelalte întîlniri și anume: Pe- 
il Ploești — Rapid București, 
,giil roșu Orașul Stalin — Știința 
, Farul Constanța — Dinamo Ba- 
și Jiul Petroșani — Dinamo Bucu-

Oe dispută la Deva), apar foarte 
inte prin prizma pozițiilor ocu- 

ile echipe in clasament. Totuși, 
plus de interes prezintă cel de la 
■ști. Cert este că fiecare echipă s-a 
;ătit cu atenție pentru jocurile de 
ie în care speră să aibă comportări 
j și — firește — să obțină reztil- 
la fel de bune.

Pregătirile echipelor

In tabăra ploeștenilor domnește 
bună. Explcația: după cum ne 

tează corespondentul nostru, 1)L 
rosian, în meciul de antrenament 
înot împotriva echipei de regiune 
olul Urlați o serie de jucători au 
ifestat o formă bună. Petrolul a 
cat în acest meci 11 goluri prin 
lea (6), Babone (2), A. Muntea- 
(2) și Marin Atarcel și a primit 

■ un gol înscris de Olboșanu. Iată 
rația folosită : Popa (Petrolul Ur-

— Pahonțu, Marinescu, Tendler 
rșa) —■ Fronea, Tabarcea — Con- 
,;nescu, A. Munteanu (Marin 

), Dridea, Babone, Bădulescu 
rin Alarcel, A. Munteanu).

Rapid București a avut ca parte- 
de antrenament echipa Filaret.

IN JURUL BALONULUI
i importanră în categoria B 

in programul etapei de mîine a ca
riei B se desprind, de la prima 
re, citeva jocuri foarte importante 
ru primul loc din cele trei serii, 
/inul Hunedoara — C.S.M. Baia

tă cîtcva din formațiile pe care 
or alinia echipele cuprinse în Pro- 
nul concursului Pronosport de du- 
ică 15 noiembrie.
S. ORADEA: Sugar — Băcuț, 
nlescu, Boroș — Ferenczi, Cuc — 
b, Tomeș, Harșani, Neagu, BJuj-

DRV1NUL HUNEDOARA: Nebela 
Miculescu II, Nacu, Molnar — Ba- 

Tătaru — Gavrilă, Pîrvu, Zapis, 
ii, Matei.
LACARA MORENI: Berdcîi — Ln- 

Guian, Mihăescu — Dumitriu, 
lănescu — Ștefăneșeu, Capoianu, 
lea, Brîndusescu, Pantici.
S. CRAIOVA: Tătărășanu — Pop, 
, lacob — Sandru, Pașcanii — 
iscu, Croitorii, Vasilescu, Mirea, 
ezit.
S.M. REȘIȚA: Purcică — Hușek, 
ilă, Bratu — Apro, Șchiopii — 

an, Comisar, Varga, Tischler, Jo-

NIREA IAȘI: Popa — Hess, Du
ll, Cernea — Malcit Fonea — Că

Ceferiștii au aliniat formația urmă
toare : Todor — Greavu, Dodeanu, 
Neacșu — Popescu, Koszka — Al. 
Lazăr, Ozon, Ene II, Georgescu, Vă- 
caru. Au mai jucat Bodo și Langa. 
Copil, Stancu și Dungu au jucat în 
echipa adversă. Pentru duminică două 
semne de întrebare: nu s-a stabilit 
încă cine va juca pe postul de mij
locaș stînga și pe cel de extremă 
dreapta.

• U.T.A. și-a încheiat pregătirile

Zavoda. II (C.C.A.) — stingă — 
și Pîrcălab (U.T.A.).

Desen de P. Stocnescu

jucând joi la două porți (3x30 min.) cu 
o echipă combinată în care au figu
rat printre alții Farmali, Pețescu, 
Neamțu și Coman. TexCliștii au mar
cat 3 goluri prin Pîrcălab (2), și 
Țîrlea. Formația probabilă pentru 

rei, A.S.A. Sibiu — C.F.R. Cluj și C.S. 
Tg. Alureș — C.S, Oradea în seria a 
IlI-a, Știința Timișoara — Metalul 
Tîrgoviște, Flacăra Moreni — Dinamo 
Pitești și A.S. Pompierul București — 
Poiana Cîmpina în seria a 11.-a, Știința 
București — C.S.M.S. Iași,' Dinamo 
Galați — S.N.M. Constanța, Unirea 
lași — Prahova Ploești și Rulmentul 
Bîrlad — Victoria Suceava în seria 1 
sînt jocurile care vor avea un cuvînt 
hotăritOr în definitivarea clasamentului. 
C.S.M.S. Iași, Știința Timișoara și 
Corvinul Hunedoara au prilejul să-și 
mărească avansul de puncte actual de 
5, 3 șj respectiv un punct

runții, Creangă,’ Cojocaru, lvanovici, 
Ciurugă.

PRAHOVA PLOEȘTI: lonescu — 
Stanoilovici II, Avramescu, Calotă — 
Coidttm, Giurea — Cristache, Georges
cu, Diaconescu, Vech, Zinculescu.

RULMENTUL BIRLAD: Neață — 
Berbeci, Moțoc, Radu — Manta, Stan 
— Jurcă (Slumschi), Pantilimon, Clii- 
rilă, Brîncu, Dascălii.

★
In urma trierii șj omologării varian

telor depuse la concursul Prorioexprcs 
nr. 45 din 11 noiembrie, au fost sta
bilite următoarele premii :

Categoria a.II-a: 1 variantă căreia 
îi revine suma de 62.126 lei.

Categoria a IlI-a: 8 variante a 7765 
lei fiecare

Categoria a IV-a: 57 variante a 108') 
lei fiecare

Aspect din meciul de antrenament Progresul — Dinamo I, disputat joi pe 
stadionul din str. Dr. Siaicovici.

meciul cu C.C.A. : Coman — Sziics, 
Băcuț, Izghireanu — Capaș, Seres — 
Pîrcălab, Petschowski, Tîrlea, Floruț, 
Pop.

• La Șt’ința Cluj, Costin este in
disponibil, iar participarea lui Geor
gescu a devenit problematică (ambii 
sînt accidentați). In cazul cînd Geor
gescu nu va putea să joace la Orașul 
Stalin, în linia de fund va fi folosit 
Marcu. Joi, studenții au jucat cu Po
ligrafia Cluj. Scorul a fost 5-2. Au 
marcat Atoldovan (2), Nedelcu II (2), 
Mateianu, respectiv Vamosi (2).

• După meciul de antrenament sus
ținut cu Dinarno Pitești (3—2), antre
norul Baratki, Dinamo București, 
s-a fixat asupra formației de 
duminică: Uțu — Szakacs II, Mo- 
troc, Panait — Al. Vasile, Nun- 
weiller — V. Anghel, Varga, Biikossi, 
Szakacs I, Koszegi.

• In meciul de antrenament susți
nut cu A.S. Medgidia (echipă din 
campionatul regional) Farul a cîști- 
gat cu scorul de 17-4 (11). Pentru 
Farul au înscris Olaru (6), Ciosescu 
(5>, Aîoro'anu (3), Nunu (2) și Ni- 
culescu. In ce privește formația, sem
ne de întrebare reprezintă posturile 
de fundaș dreapta (Tema sau Stra- 
ton) și extrema dreapta (Aloroianu 
sau Nunu).

o La C.C.A. e probabilă reintrarea 
lui. Apolzan, care a ocupat postul de 
stoper în meciul de antrenament de 
joi. Formația folosită la antrenament: 
Voinescu (Toma) — Zavoda II, Apol
zan. Zavoda 1 — Jene', Bone (Mi- 
hăilescu) — Cacoveanu (Constanti- 
nescu), Constantin, Alexandrescu, 
Raksi, Tătarii.

0 Antrenorul dinamoviștilor din 
Bacău, C. Teașcă, încă nu s-a. fixat 
asupra formației. In ultimul meci de. 
antrenament Dinamo Bacău a dispus 
de Steaua roșie Bacău cu scorul de 
4-1. Au marcat Drăgoi, Asan, S. A- 
vram și Gram.

« Progresul București a jucat joi 
cu Dinamo I din campionatul orășe-

Categoria a V-a: 460 variante a 135 
lei fiecare

Categoria a Vl-a: 1191 variante a 
52 Iei fiecare

Categoria a Vll-a: 6006 variante a 
20 lei fiecare.

Fondul de premii: 434.882 lei.
PROGRAMUL CONCURSULUI 

PRONOSPORT Nr. 47 
ETAPA DIN 22 NOIEMBRIE 1959

I. Rapid -- Steagul Roșu
II. Dinamo — Farul
III. Știința — C.C.A.
IV. Dinamo Bacău — Progresul
V. Jiul — U.T.A.
VI. Petrolul — Minerul
VII. S.N.M. Constanța — C.S.M.S.

Iași
VIII. Victoria Suceava — Știința Buc.
IX. Dinamo Pitești — Știința Tim.
X. C.F.R. Arad — A.S.A. Sibiu
XI. Tractorul Or. Stalin — Gaz Metan

Mediaș
XII. Drubeta Tr. Severin—C.S. Craiova 

Rubrică redactată de I. S. Loto-
Prqnosport. 

nesc (4-2). Autorii golurilor Smărăn- 
descu 1 (2), Dinulescu, Aiarin, res
pectiv Ștefan și Szikszay. Formația 
probabilă pentru duminică: Mîndru— 
Nedelcu, Caricas, Soare —- Smărăn- 
descu 11, Petrescu — Marin, Stnărăn- 
descu I, Dinulescu, Mafteuță, Vasi
lescu.

• Din Lupeni s-a anunțat că du
minică reintră Leahevici, a cărui sus
pendare s-a terminat.

II Ni S E M Ni A R II
Cum e și firesc, ecourile victoriei reprezentativei noastre în meciul cu 

R. P. Bulgaria nu s-au stins, deși atenția pasionați.lor fotbalului este atrasă 
acum spre dirzele întreceri ale campionatului, care se reiau mîine. Meciul de 
duminică a fost prilej de satisfacții. In același timp, insă, a relevat cîteva aspec
te pe care e bine să le notăm pentru că scot in evidență metode bune de 
lucru.

In comparație cu situațiile trecute, 
de data aceasta fotbaliștii che-, 
mâți în lot s-au prezen

tat mai bine pregătiți, ușurînd 
sarcina antrenorilor lotului în 
munca de antrenament. Este cazul 
multor jucători, printre care Nunweil- 
ler, Soare, Tătaru, Hașoti. Faptul do
vedește că în cluburile și asociațiile 
sportive se îmbunătățește munca de 
pregătire, că în orice caz s-a dat aten
ția cuvenită elementelor selecționabile. 
Ședințele cu antrenorii echipelor de 
categorie A, organizate de federație cu 
mult înainte de întîlnirea cu R.P. Bul
garia, cu scopul de a dezbate și rezol
va problemele legate de selecționarea 
și pregătirea lotului reprezentativ, 
și-au dovedit astfel utilitatea. F-le con
stituie o metodă de muncă colectivă 
care duce la rezultate bune.

Permanenta preocupare pentru îm
bunătățirea muncii de antrenament în 
cluburi nil numai că ușurează și mai 
mult activitatea de selecționare și 
pregătire a lotului reprezentativ, dar 
contribuie din plin la îmbunătățirea 
nivelului general al fotbalului nostru.

puneam că victoria de duminică 
a fost rodul unui minuțios pro
gram de pregătire. In sprijinul

acestei afirmații notăm . citeva fapte 
concludente.

Pregătirea, începută mult timp 
înainte de meci, s a desfășurat pe baza 
unui program judicios alcătuit de un 
colectiv metodic, care s-a bucurat de 
sprijinul și îndrumarea Secției Tehnice 
a if.C.P.S. Punerea in aplicare a aces
tui plan a revenit exclusiv antrenori
lor lotului. Planul de pregătire, con
ținutul lecțiilor de antrenament au 
fost axate pe necesitățile jucătorilor din 
Iot și, mai ales, pe caracteristicile jo
cului bulgarilor. A . fost, de fapt, o 
pregătire bazată pe observațiile făcute 
la meciurile fotbaliștilor bulgari: 
Ț.D.N.A.—F.C. Barcelona, Bulgaria- 
U.R.S.S., Bulgaria-Pranța; la care au 
asistat o serie de antrenori.

In general, în perioada de pre
gătire a lotului (în care e bine 
să subliniem că a existat o at

mosferă din cele mai bune, prielnică 
unui antrenament metodic, cu parti
ciparea conștientă a jucătorilor) una 
din sarcini a fost realizarea unei creș
teri a ritmului de joc către șfîrșitul 
fiecărei reprize. De ce? Pentru că an
trenorii au observat la Sofia că jucă
torii bulgari slăbeau tocmai în aceste 
perioade ale jocului. O altă sarcină : 
dezvoltarea'unui joc ofensiv cu parti

Comisia de juniori din U.E.F.A. a 
înaintat tuturor federațiilor de fotbal 
din Europa regulamentul de disputare 
a Turneului Internațional de juniori 
din 1960. După cum se știe, această e- 
diție a Turneului se va organiza în 
Austria. Echipele vor fi cantonate în- 
tr-un singur oraș, la Viena, iar jocu
rile vor avea loc și îh orașele Wiener 
Neustadt, St. Polten și Linz, situate la 
45, 65 și respectiv 180 km de Viena. 
In principiu, datele de disputare an 
fost fixate intre 15 și 24 aprilie. La 
Turneul din Austria vor participa nu
mai 16 echipe. In cazul cînd se vor 
înscrie mai mult de 16 echipe U.E.F.A. 
va organiza un tur preliminar.

In regulamentul Turneului, la artico
lul care stabilește ce juniori au drept 
de participare (cei născuți după 1 
septembrie 1941 și înainte de 1 septem
brie 1944) a intervenit o importantă 
modificare. Este vorba de următoarea 
prevedere: „Sînt excluși juniorii care 
au fost selecționați în echipele A, B și 
„Speranțe" (sub 23 de ani, deci tine
ret cum se spune la noi) a țării lor. 
chiar dacă ei îndeplinesc condițiunile 
de vîrstă".

înscrierile la Turneul din I960 se 
primesc pînă la 1 decembrie a.c. (fede
rația noastrș și-a trimis adeziunea), 
urniînd ca după aceea să se fixeze 
— dacă va fi cazul — jocuri prelimi
narii și, oricum, să se alcătuiască, prin 
tragere la sorți, grupele.

ciparea halfilor (natural, în raport cti 
sarcinile posturilor lor) și desfășura
rea lui pe extreme, lucru recomandat 
în cazul unei apărări ermetice cum se 
presupunea că vor face și cum au și 
făcut de altfel duminică Jucătorii bul
gari. Intr-un meci de antrenament at 
iotului, echipa Progresul a fost pusă 
să joace în mod intenționat cu apăra
re supranumerică pentru a crea pro
bleme echipei naționale și a întări jo
cul pe aripi al acesteia.

ceasta in atac. In apărare, jucă
torii au fost îndrumați să închidă 
spațiul din fața careului, prin

apropierea jucătorilor, in momentele 
în care inițiativa 1rece de partea echi
pei oaspe, finind seama de o altă ca
racteristică a oaspeților: desfășurarea 
acțiunilor pe centru. In același timp 
li s-a recomandat aplicarea mar ca iu- 
lui in zonă combinat cu marca iul 
strict. Cum s-a și întîirtplat duminică, 
Kolev fiind marcat, in raportul cu fa
zele de joc, cind de Nunweiller, cinci 
de Caricaș sau Popa.

Din aceste citeva date j>rivind mo-> 
dul cum a fost pregătită echipa recrea 
zentativă se poale constata preocupa
rea atentă pentru realizarea unui plan 
judicios alcătuit, care a slot de fapt 
la baza victoriei de duminică. Am mat 
spus-o: pregătirea metodică este, „se- 
cretul" progresului și succeselor.

Importanța colaborării între an
trenor și medic a fost pusă îrt 
evidență, mai mult ca oricînd, 

cu prilejul pregătirilor Iotului. Un sin
gur exemplu. înainte și după fiecare 
antrenament, jucătorii erau supuși 
unui atent control medical. In raport, 
cu referatele întocmite de medic după 
acest control, antrenorii lotului alcă
tuiau lecțiile de antrenament, stabilind 
— pe baza indicațiilor medicului —* 
curba efortului pentru jucători, curii 
s-a procedat, de pildă, în cazul jucă-i 
terilor Voinescu și Hașoti. nerestabi-i 
liți de pe urma unor traumatisme. 
Strinsa colaborare dintre antrenori șl 
medic contribuie mull la buna desf'R. 
șurare a activității de pregătire.

Concluzia însemnărilor noastre na 
poate fi decît una : conștiinciozi
tatea și munca in colectiv și-au 

dovedit și cu acest prilej ulilitatea șl 
valabilitatea.

P. GAȚU
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Mîine, Ia Ploești

Faza finală
F Iubitorii sportului cu motor vor a- 
Jfista mîine, pe traseul din Ploești, la 
jjltima fază a campionatului republi
can de viteză pe circuit. întrecerea 
’pentru cucerirea titlurilor de campioni 
,Va îi deosebit de disputată și din a- 
fceasta cu siguranță va cîștiga spec
tacolul sportiv, care, fără îndoială, se 
jva ridica la un înalt nivel.

a campionatului de viteză
Pentru a obține noi amănunte ne-am 

adresat delegatului F.R.M. la această 
competiție, antrenorul Ion Spiciu.

„Traseul competiției, care începe 
mîine la ora 9, este foarte rapid. El 
măsoară aproximativ 2.000 m, dintre 
care 75 la sută asfalt și 25 la sută 
piatră cubică. Cele două linii drepte 
(una de 6—700 m și cealaltă de 250—

300 m), ca și cele două dintre viraje 
vor permite dezvoltarea unor viteze 
mari și, deci, a unui bun spectacol 
motociclist. Lupta deschisă de la unele 
clase, precum și buna pregătire a ma
jorității concurenților asigură desfă
șurarea unor pasionante dispute. Con
curența de la clasele 750 cmc ataș și 
175 cmc (fete) vor parcurge 10 
cei 
cmc 
cmc 
cmc 
ture,
25 ture. Amatorii de motociclism din 
Ploești sînt entuziasmați și cu sigu
ranță că vor participa in număr mare 
inline dimineață la desfășurarea între
cerilor" .

ture,
175
500
250

de Ia 125 cmc sport, 
sport, 350 cmc curse și 

curse — 16 ture, cei de la 
sport și 500 cmc sport — 20
iar cei de la 350 cmc sport —

Azi și iniine, la bazinul Floreasca

Concurs de înot și meciuri de polo
• Astă-seară, începînd de la ora 

19,30, și inline dimineața de la ora 
10, bazinul acoperit de la Floreasca 
găzduiește un concurs de înot organi
zat de comisia orășenească de natație. 
întrecerile (rezervate înotătorilor de 
categoria a 111-a și neclasificați) cu
prind probe pe distanțele 
m, 66,66 m și 100 m.

o Amatorii de polo vor 
mări, începînd de astăzi, o 
petiție rezervată echipelor 
din Capitală. Este vorba 
de iarnă", întrecere la care participă 
opt echipe și anume: Rapid, Cetatea 
Bucur, Dinamo, Constructorul, Clubul 
Sportiv Școlar, Școala Sportivă de 
Elevi, Școala Sportivă de Tineret 
U.C.F.S. și Voința. Primul joc, Con-

V. Szabo (Dinamo) conduce intr-o cursă de viteză pe circuit.

Azi
IN CAPITALA[

Lupte. Sala 
ternațională 
Leipzig.

Tenis de masă. Sala 
irora nr, 
pionatultii Capitalei la juniori.

Hochei pe gheață. Patinoarul 23 August, 
ora 16.30 : Constructorul 1—Constructorul II 
(juniori). ; ora 18,30 : Selecționata București— 
Dukla Jihlava.

Notație. Bazinul Floreasca, ora 19,30 : 
concurs de înot ; ora 21 : inecj de polo Con
structorul—Rapid (juniori).

Șah. Finala campionatului republican mascu
lin. Aula Institutului de Petrol și Gaze, ora 
9 : partide întrerupte ; 16 : runda a IlI-a
și partida a Il-a a meciului pentru desemna
rea campioanei țări . (Kcicher-Teodorescu).

Dinamo, 
Dinamo

ora 19: Intîlnirca in- 
București—Lokomotiv

Constructorul fstr. Au-
1), de la ora 17 ; Întrecerile cam-

Metalul M.I.G. II—Sirena ; teren III, ora 11 : 
Meteorul—Farul Constanța: teren II, ora 11 : 
Cetatea Bucur—Petrolul Pitești ; teren Giu- 
lești, ora 11 : Rapid—Știința (meciuri în cam
pionatul categoriei B, seria I) ; stadionul Re
publicii, ora 8,30 : Sirena București—Cetatea 
Bucur ; ora 9,45 : Locomotiva Grivița Roșie— 
Constructorul București (semifinalele campiona
tului republican de juniori).

Fotbal. Stadionul 23 August, ora 12,45 : 
Progresul—Minerul ; ora 14,30 : C.C.A.—

Pompierul, ora 10,30 : Pom- 
Cimpina : teren Victoria
10,30 : Știința București— 

teren Metalul (Dudești), ora 
Titanii—Drubeta Tr. Severin, 

de la ora 8,30 : Di-

de 33,33

putea nr- 
nouă colli
de juniori 
de „Cupa

structorul—Rapid se desfășoară asti 
seară la ora 21.00, iar mîine dimineață, 
după terminarea concursului de înot, 
sînt programate meciurile:
Bucur — Voința și Clubul Sportiv 
Școlar — Școala Sportivă de Tineret 
U.C.F.S.

® Jucătorii echipei campioane — 
Dinamo București — au început pre4 
gătirile în vederea turneului intern*-'  
țional de polo pe care Capitala noas4 
tră îl va găzdui între 27 și 29 noiem
brie. Pina în prezent și-au anunțai 
participarea echipele Dinamo Magde- 
burg (R.D.G.) și Ujpest Dozsa Buda
pesta (R.P.U.). Zilele acestea federa-1 
ția de specialitate urmează s3> desem
neze cea de-a doua echipă romîni 
care va lua parte la turneu.

Geta lea

JJEMASAu

Primele rezultate ale turneului internațional 
de la Budapesta

Maria
3-0 (II, 12, 10); Geta Pitică—Gregor 
(R.P.U.) 3-0 (9, 14, 17), Catrinel Fe
lea—Friesenhalin (R.P.U.) 3-1 (21-19, 
21-9, 15-21, 21-16).

Cuplul feminin, Maria Alexandru—
Geta Pitică a întrecut perechea ma-

IN TARA
Lupte. Galați : finala ..Cupei orașelor*  la 

lupte libere.

U.T.A. : teren 
pieru!—Poiana 
(C.A.M.), ora
C.SM.S. Iași:
10,30 : Metalul 

Volei. Sala Dinamo, ........................
namo—Știința Galați (mase.), Dinamo—Știința 
Cluj (fem.), Metalul M.I.G, Buc.—C.P. Bucu
rești (fem.), C.C.A.—Victoria Buc. (masc.l ; 
«ala Ciulești, ora 15,30 : Rapid—Someșul Cluj 
(fem.).

Șah. Finala campionatului icpublican 
culin. Aula Institutului de Petrol și 
ora 17 : runda a IV-a

BUDAPESTA, 13 (prin telefon). — 
Vineri ati început în „Sportcsarnok" 
campionatele internaționale de tenis de 
masă ale R.P. Ungare.

In primul tur s-au înregistrat rezul
tate normale. Jucătorii roijiini, cil ex
cepția lui Covaci, au debutat victorioși. 
Iată rezultatele lor, la simplu bărbați: 
| .'egulescn — Iancso (R.P.U.) 3-2 
(21-19, 17-21, 18-21, 24-19, 22-20),
Retlii—Csender (R.P.U.) 3-2 ( 22-20, 
19-21, 21-14, 16-21, 21-19), Cobîrzan- 
Miiller (R.P.U.) 3-1 (21-13, 21-18,
19-21 21-11), Covaci—Huan Tee-tun
(R.P. Chineză) 0-3 (16, 15, 17).

In turul a! doilea, Retlii a dispus de 
suedezul Borg cu 3-0 (10, 13, 10), iar 
Negulescu de Jungslrotn (Suedia) tot 
cu 3—0 (19, 16, 15). După o luptă 
strînsă, Cobîrzan a fost eliminat de 
Berczik cu 3-1 (21-19, 22-20, 16-21, 
21-19).

Ln proba de simplu femei, jucătoa
rele noastre au obținut victorii clare:

Alexandru—Lenkei (R.P.U.) ghiară Marosvolgyi — Karpati cu 3-0 
iar Catrinel Folea jucînd în pereche 
cu Sien Pîn (R.P. Chineză) a dispus 
de Friesenhalin, Halmor (R.P.U.) cu 
3-1.

Concursul internațional va lua sîîrh 
șit duminică seara.

Campionatul juniorilor bucureșteni
Azi și mîine au loc întrecerile de 

tenis de masă din campionatul de 
juniori al Capitalei, competiție care 
contează și ca fază regională a cam
pionatului republican. La concurs pot 
lua parte numai jucătorii sau jucă
toarele legitimate la asociații sau 
cluburi cu carnetele purtînd toate vi
zele la zi. Neprezentarea unuia din 
aceste acte atrage pierderea întîlnirii. 
Participanții sînt obligați a avea asu-

pra lor și un act de identitate pet>> 
tril dovedirea vîrstei. Pot concura 
toți jucătorii năsțuți în 1942 sau 
în anii următori.

întrecerile sînt eliminatorii 
vor desfășura la probele 
(băieți și fete) și simplu 
fele. Jocurile se dispută în 
structorul (sir. Aurora nr. 
Ia ora 17 și mîine de la

și se 
pe echipe 
băieți șl 

sala Con- 
1) azi de 
ora 8,30..

IN ȚARA

mas- 
Gaze,

HOCHEIcuta

Mîine Titni-

IN CAPITALA
masă. Sala Constructorul, (str.

1), de la ora 8,30 : întrecerile

August, 
î cam- 

Sclecționata

10 : Concurs

la ora 8 : 
Bucur—Coa-

Tenis de 
S^urona nr. 
fcampionatului Capitalei la juniori.

Hochei pe gheață. Patinoarul 23 /_
Ora 16.30 : Victoria—Știința (echipe din 
pionatul orășenesc) ; ora 18,30 : " ’ '
Oi vizionară—Dukla Jihlava.

Natație. Bazinul Floreasca, ora 
He înot și meciuri de polo.

Handbal. Sala Politehnica, de 
Confecția—Rapid (fem.), Cetatea 
Btructnrul (fem), Rapid—C.S. Școlar (mase.), 
Politch. tea—Știința (mase.).

Banchet. Sala Dinamo, de la ora 16 : Voința 
■—I.C F. (fem.), Știința Buc.—Știința Cluj (lem.), 
Dinamo Buc.—Știința Cluj (mase.), Știința 
Buc —C.C.A. (mase.) ; sala Giulești, de la 
ora 17 : Rapid—Voința Tg. Mureș (fem.), Ra
pid—P greșul București (mase.).

Rugbi Stadionul Republicii, ora 11 : finala 
Cupel R.P.R. : Dinamo București—C.F.R. Gri- 
Vița Roșie ; stadionul Tineretului, teren IV, 
ora 9 : C.C.A.—Constructorul Birlad ; teren 
Gloria, ora 9 : Metalul M.I.G.—Știința Cluj 
(meciul în campionatul categoriei A) ; stadio
nul Tineretului teren IV, ora 14,30 : Dinamo 
Mil ția—C.S.A. Ploești ; teren III, ora 14,30 :

W.------------------------------------------------------------ -------------------- -

Rugbj. Campionatul categoriei A : _ .
șoara : Știința Timișoara—Progresul București ; 
campionatul categoriei B, scria a II-a : Plo- 
ești : Petrolul Ploeșt'—Aeronautica București, 
Galați : Progresul Galati—Laminorul Roman, 
Mizil : C F.R. Buzău—Unirea T.U.G. Brăila, 
Tecuci : Zimbrul Tecuci—Petrol Chimie Bucu
rești, Medgidia : Cimentul Medgidia—.Știința 
Galati ; seria a Ill-a : Cluj : C.F.R. Cluj— 
Minerul Lupeni, Petroșani : Utilajul—A.S.A. 
Sibiu, Hunedoara ; Corvinul—Chimica Tîmă- 
veni, O. Stalin : Olimpia—Știința Petroșani.

Baschet. Etapa a V-a a campionatului repu
blican feminin : Voința O. Stalin—C.S. Tg. 
Mureș, C.S. Oradea—Progresul București, Ba
natul Timișoara—Constructorul București ; e- 
tapa a Vl-a a campionatului republican mas
culin : Dinamo Tg. Mureș—Știința Timișoara, 
Voința Iași—Metalul M.I.G. București, Dinamo 
Oradea—Steagul roșu O. Stalin.

Lupte. Galați : finala „Cupei orașelor" la 
lupte libere.

Motocidisjn. Ploești (pe traseul situat în 
centrul orașului, de la ora 9) : finala cam
pionatului republican de viteză pe circuit.

Volei. Categoria A, masculin : Știința Ti
mișoara—Cetatea Bucur, Utilajul Petroșani— 
Tractorul O Stalin, Politehnica O Stalin — 
CiMistructorui Buc. ; feminin ; Voința O. Sta
lin—Știința Timișoara. Voința Sibiu—Progre
sii Buc , Progtesul Tîrgoviște—Petrolul Con
stanța (se joacă la Ploești) ; categoria B, se
ria I : Petrolul Ploești—C.S.M.S. Iași.

Dukla Jihlava s-a dovedit o valoroasă reprezentantă 
hocheiului cehoslovaca

î AZI ALERGARE DE TRAP

Azi la ora 13,45'se desfășoară o reu- 
țiitre pe hipodromul Băneasa-Trap.

Alergarea de căpetenie este premiul 
Saperlot, în care’participă: Novac 1700 
[Pașcă FI.)', Straja 1700 (Ștefănescu), 
Ticău 1720 (Voronin), Luminiș 1720 
[Teofil), Zăduf 1740 (Oană),. Vampir 
1760 (Avram G.), Succes 1760 (Szabo 
[,), Băltăreț 1760 (Tunase Gh).

Cele ui,ii numeroase loturi sînt în 
iremiile Saconlala și Santuța, fiecare 
:u cile 12 concurenți. In premiul Sa- 
:ontala, armăsarii 1 de doi ani Florinei 
— fost campion de generație — alear- 
;ă alături de 'caii adtilți. In premiul 
landa, un alt fruntaș al cailor de doi 
ini, Atlet, de. asemenea se află în com- 
iania cailor adulți.

Interesante se mai anunță întrecerile

rezervate în exclusivitate cailor tineri, 
alergări cu un număr mare de coricu- 
renti.

MÎINE ALERGĂRI DE GALOP

(Urmare din pag. 1)
Dukla Jihlava a venit cu tot ce are 
mai bun, cu garnitura sa completă, 
în care se numără și cîțiva jucători 
susceptibili de a intra în lotul olimpie. 
Dacă la valoarea echipei oaspe adău
găm și superioritatea sa în antrena, 
ment (în divizia națională cehoslovacă 
s-au disputat pînă acum 8 etape), a- 
tunci nu mai surprinde scorul cu care 
oaspeții au întrecut pe Știința Cluj: 
9-1 (4—0, 1—0, 4—1).

Surprinși de forța de joc a adver
sarilor, studenții joacă la început doar 
în jumătatea lor de teren și în min. 
8 sînt conduși cu 3—0 I Autorii golu
rilor: Karas, Lidicky, Valter. Mai a- 
tenți în apărare clujenii încep să 
stopeze atacurile*  oaspeților și mai 
primesc doar un gol (min. 17) înscris 
de Kepak. Repriza primă a reliefat 
superioritatea în patinaj, concepția 
clară de joc, excelenta acoperire a te
renului, precizia în pase și calmul 
în fazele de poartă, calități ale echipei 
oaspe. In repriza a doua, jocul a fost 
ceva mai echilibrat, poate și din cauză 
că Dukla a jucat aproximativ jumă
tate din timp cu cîte un om în minus. 
Știința n-a știut să atace poarta ad
versă nici în momentele cînd Dukla 
era în 3 jucători de cîmp. In schimb,

oaspeții au urcat scorul în min. 32 
(Karas, pe contraatac). Excelent s-a 
comportat în această repriză portarul 
nostru Pușcaș, introdus în locul lui 
Stafie, accidentat în prima repriză.

O ieșire nesportivă a lui Ionescu 
la începutul ultimei reprize îi atrage 
acestuia o eliminare pe 5‘ minute. 
Firește, Dukla nu lasă nefructificată 
o asemenea situație și, în acest in
terval, marchează de 3 ori (Kepak, 
Valter, Karas). înscrie apoi Vimr: 
9—0. Un grup de turiști cehoslovaci, 
prezenți în tribune, strigă acum saca
dat: „Ete-set, de-set!“ (Zece, zece!). 
Și, într-adevăr, vine și cel de al ze
celea gol. Dar... nu în poarta noastră, 
ci în cea cehoslovacă: Otvoș șutează 
de la treime și Lorincz deviază pucul 
in plasă, pe lîngă Koban.

Dintre cei 30 de jucători care au 
evoluat, ne-au plăcut în special : Ka
ras, Kepak, Valter, Lidicki și Koban 
de Ia oaspeți, Pușcaș, Ionescu și 
parțial Naglii de la. Știința.

Arbitrii I. Petrovici și D. Mihail au 
condus bine echipele:

DUKLA: Koban-Polacek, Smid;
Kekus, Maixner-Vimr, Karas, Lidicki; 
Valter, Kepak, Petr; Sobotka, Sembera, 
Golner.

ȘTIINȚA: Stafie (Scripniciuc, Puș
caș)-Ionescu, Otvoș; Tompoș, Tomor-

BJro, Naghi, Takacs I; Cozan H 
Cozan I, Takacs II; Bolar, Lârincaț; 
Țiriac.

★
Evoluția de joi a echipei Dukla fac» 

și mai interesante celelalte două pârtii 
de pe care le susține la noi echipa 
cehoslovacă. Atît azi cît și mîine, fio- 
cheiștilor oaspe|i le vor fi opuse echi» 
pe mult mai bune, capabile nu nu
mai de a le da o replică mai dirză, 
dar chiar de a-i ...incomoda. Selecția» 
nata București (astă-seară, 
și selecționata divizionară 
seară, ora 18.30) prezintă 
loroase. Ii vom revedea 
Varga, frații Szabo, Peler 
componenți ai lotului nostru, care sa 
pregătesc pentru apropiatele întîl 
niri internaționale.

ora 18,30) 
(ruîin&ț 

loturj van 
pe Czaka, 
și ceilalți

BnaîRiniGffliHffis
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Mîine dimineață se dispută o reuni
une de galop pe hipodromul Băneasa. 
Caracteristica o formează numărul ex
cepțional de mare de concurenți; două 
alergări cu cîte 12 cai și patru’cu cita 
11.

Atracția reuniunii o constituie întîlnț- 
rile cailor de doi pui cu caii adulți. 
Astfel, în premiul Claca, participă frun
tașii tinerei generalii Cărăbuș, Min- 
ciunica, Pairat, Șa.lcîm, Cricov și Ne- 
ron alături de caii adulți Vrancea, Mi
cuța, Leonel, Jaguar și Gratis.

In premiul Foișor aleargă caii de trei 
ani dm prima categorie Graur, Germi
nai — alături de caii de patru ani 
si mai in virată. Neluta, Siiiianca. 
Vrednic, Snop, Așa da, Nunu, Mason.

Miio, in campionul
Turneele Min cadrul campionatului republican 

de handbal — faza orașului București — conti
nuă mîine dimineață cu jocurile etapei a IV-a 
la băieți și a 11-a la fete. Dintre cele patru 
jocuni programate, se detașează partida Rapid — 
Clubul Sportiv Școlar în care, este de așteptat 
ca echipa elevilor — una din performerele pri
melor etape,, — să d?a o replică viguroasă pu
ternicii formații rapidiste.

Al doilea joc masculin opune cele două echi
pe studențești. Știința și Politehnica. Prima for
mație ara posibili taica unei reabilitări în fața 
suporterilor ei dezamăgiți de evoluțiile nesaț is- 
făcătoare ale echipei lor favorite in primele

jocuri. înaintea acestor partide clasamentul are 
următoarea formă :

orașului București

ora 8 după următorul program : Confocțla—Ra
pid (f), Cetatea Bucur—Constructorul (f), Ra
pid—t.iubul Sportiv Școlar (m) și Politehnica— 
Șliiuța (in).

1. C.C.A. 3 2 1 0 73:60 5
2. Rapid 3120 67:58 4
3. Dinamo 1100 21:17 2
4. C.S.8. 2101 33:35 2
5. Politehnica 2011 47:48 L
6. Ști Inia 3003 53:76 0

Cele patru mecinri programate mîine se vor
desfășura iu sala POLITEHNICA începînd do la

ți&c c&jfafa/tsai



Cîteva însemnări în legătură
cu cîntecul de sport

r Dezvoltarea continuă â mișcării de 
'cultură jizică și sport din patria noas
tră, frumusețea și entuziasmul între
cerilor sportive au inspirat compozi
torii și poeții, făcînd să înflorească 
mlădițe ale artei noastre noi: cinte- 
cele de sport.

Șiraguri de note cînlă tinerețea lu
minoasă a stadioanelor, aproape fie
care ramură' de sport își are cînte- 
cele sale, Ion Vasilescu a compus 
„Oină", Gh. Dendrino a dedicat un 
vals canotorilor, Vasile Popov ici a 
scris marșul G.M.A., Elly Roman, 
cîntecul cicliștilor,' N. Chirculescu, 
cîntecul schiorilor 1 Florentin Delmar, 
cîntecul turiștilor / Site Dinicu, cinte- 
cul voleibaliștilor („Zboară mingea 
peste plasă"). In afară de acestea, 
sînt cunoscute încă multe cîntece de 
sport: „Marșul sportivilor" și „Cîn
tecul G.M.A.", de Giroveanu; „In ju
rul focului", de N. Chirculescu, „Șta
feta păcii" de Nell Martini, „Sus in
tr-o cabană mică" de Adrian Ionescu.

Multe din versurile acestor cîntece 
tont in reușite imagini plastice, care 
contribuie la popularizarea sportului 
respectiv.

Pasionați spectatori, compozitorii 
'asistă la desfășurarea meciurilor și, 
nu de puține ori, întrecerea sportivă 
devine pentru ei bogat izvor de in
spirație

Mă aflam acum citea timp pe sta
dionul „23 August" la un joc de fot
bal. De cîteva secunde, arbitrul fluie
rase sfirșitul primei reprize, echipele 
părăseau terenul în aplauzele a zeci 
de mii de spectatori. Mai plutea încă 
tn aer e/nqția fazelor dinamice, ini- 

e ne erau impresionate de frumu- 
„rea spectacolului sportiv.

Meciuri dîrze în cea ele a treia reuniune 
din cadrul „Cupei Sfatului Popular al Capitalei44

Dîrzenla și combativitatea cu care 
boxerii și-au apărat șansele cu prilejul 
celei de a treia reuniuni din cadrul 
„Cupei Sfatului Popular" au plăcut 
sutelor de spectatori. S-au evidențiat 
In deosebi perechile Gli. Simionescu— 
D. Taudor și I. Pătruț—V. Ungureanti. 
Arbitrajele, în general, au corespuns,

cele cinci întîlniri cîștigate, 
a învins cu ridicări de jos

fntrecerile din cadrul „Cupei Statului Popular al Capitalei" prilejuiesc dispute 
,t dîrze și pasionante, după cum se poate vedea șl tn fotografia noastră.
r (Foto : Gh. Dpmitru)

Frumoasa evoluție a cuplului cehoslovac
Roman

O da.tă cu echipa de hochei Dukla. 
Kh lava și-au făcut debutul la București 
și patinatorii artistici Pavel și Eva 
Roman. Joi seara, înainte de meciul 
Dukla—Știința, tinerii patinatori ceho
slovaci (Pavel are 16 ani, iar Eva 14 
ani!) au evoluat în fața publicului 
bucureștean, impresionând prin varieta
tea programului executat, prin perfecta 
sincronizare a mișcărilor, prin precizia 
și grația cu care au executat diferite 
dansuri, în special dansul modern și 
„paso-doble". Prima lor evoluție în Ca
pitală a fost o deplină confirmare a lo
cului fruntaș ocupat de cei doi frați la 
campionatele europene de la Davos. Ei 
sînt campioni ai țării, s

Lingă mine, compozitorul N. Pa- 
', ii spunea revuistului Aurel trichi, 

Felea:
.Part in mine atîta mulțumire, 

nevoia să scriu un cîntec

N. Patrichi,

incit simt
pe care să-l dăruiesc fotbaliștilor".

A fost tui angajament 1 „Marșul 
fotbaliștilor", muzică 
text Aurel Felea, este astăzi imprimai 
la radio.

Am stat de vorbă cu compozitorii 
N. Chirculescu, H. Mălineanu, Aurel 
Giroveanu, Florentin Delmar. Toți au 
compus de curînd 
Toți au în planul 
creații în care se 
sportive, măiestria 
zările și dragostea 
nostru practică sporturile.

Aceste cîntece, care au u» rol bfne 
stabilit in muzica pentru tineret, sînt 
uneori slab popularizate, astfel incit 
multe dintre ele cu greu ajung să fie 
cunoscute de către cei pentru care 
sînt scrise. Este adevărat că posturile 
noastre de radio transmit uneori mu
zică 
sînt 
mai 
cale 
ziție

Sportivii iubesc aceste cîntece. Ei 
doresc ca autorii și compozitorii să fie 
mereu in mijlocul lor, să le cunoască 
viața, activitatea și năzuințele, pentru 
ca muzicile care se scriu despre ei să 
oglindească toate acestea. In schimb, 
sportivii se vor pregăti temeinic, nu 
vor precupeți nici un efort 
ridica gloria sportivă a 
culmi cit mai înalte,

<

cîntece de sport, 
activității viitoare 
ciută recordurile 
jucătorilor, reali- 
cu care tineretul

de sport, însă aceste emisiuni 
sporadice și neîndestulătoare. Nu 
vorbim de planul Editurii muzi- 
care nu prevede nici o compo- 
de acest gen.

pentru a 
patriei pe

S. M.

T. Doiciu

excepție făcînd arbitrul de ring Gh. 
Stancîu, care l-a numărat eronat pe 
Al. Petrache în meciul cu S. Saraman
do. lată rezultatele tehnice:
(Recolta) b.p. I. Seceleanu (I.R.E.B.), 
M, Florea (Titanii) b.p.
(Constructorul) — amical, 
ianu (Știința) b.p. P. Neagoe (Con-

Ciupulică
R. Nemo-

Ii vom revedea cu plăcere astă-seară 
și mîine seară, cînd vor prezenta scurte 
programe de patinaj artistic în pauzele 
dintre meciurile de hochei.

e Mîine dimineață, comisia orășe
nească organizează primul concurs de 
patinaj artistic și viteză al sezonului. 
Concursul este deschis numai copiilor 
pînă la 14 ani (artistic) și pînă la 
12 ani (viteză) și va începe la ora 8,30, 
pe patinoarul din Parcul „23 August". 
După concurs, patinatorii cehoslovaci, 
frații Roman, vor face o demonstrație 
de dansuri pe gheață. Intrarea liberă.

înscrierile pentru concursul rezervat 
copiilor se fac la patinoar^ începînd 
de azi^

Jocuri interesante in a șasea etapă 
a campionatelor categoriei A

• Meciul masculin Știința Cluj — Rapid București a fost amî- 
nat e Un derbi în campionatul feminin : Rapid București — Some
șul Cluj • O restanță în categoria B: Petrolul Ploești — C.SM.S. 

lași.
O dată cu încheierea turului cam

pionatului categoriei B, atenția ama
torilor de volei se îndreaptă și mai 
mult spre întrecerea echipelor mas
culine și feminine din categoria A.

Partida Știința Cluj—Rapid Bucu
rești, care domina întrecerea forma
țiilor masculine, a fost amînată pen
tru că formația clujeană dă majorita
tea voleibaliștilor din selecționata stu
dențească care joacă acum la Praga, 
dar sînt alte partide care se anunță 
interesant». Dar mai înainte de a ie 
enunța, iată clasamentul în campio
natul masculin :

1. Rapid București 5 5 0 15: 0 (225: 96)
5 5 0 15: 5 (276:192)

10o Cetatea Bucur 10
3.’ Tract. Or. Stalin 5 4 1 14: 5 (260:221 9
4. Dinamo București 4 4 0 12: 4 (232:166) 8
5. Victoria București 532 10:10 (246:253) 8
6. Știința Cluj 4 3 1 11: 6 (234:195) 7
7. Știința Timișoara 5 2 3 9:10 (226:231) 7
8. Utilajul Petroșani 5 1 4 8:12 (228:268) 6
9. Constructorul Buc. 5 1 4 5:13 (172:233) 6

10. C.C.A. 5 1 4 3:14 (185:241 6
11. Știința Galati 5 0 5 4:15 (183:272) 5
12. Politehnica Or. Stalin 505 3:15 (158:257) 5

Știința Timișoara întilnește acasă pe 
Cetatea Buour. Timișorenii au dovedit 
că au o echipă care știe să joace foar
te bine pe teren propriu. Utilajul) Pe
troșani susține un meci cil Tractorul 
Orașul Stalin, o echipă care s-a pre
zentat foarte bine în actualul campio
nat. Politehnica, cealaltă formație din 
Orașul Stalin, va primi replica tine
rei echipe Constructorul București, 
iar în Capitală vor avea loc part'dele 
C.C.A:—Victoria și Dinamo—Știința 
Galați.

In campionatul feminin se joacă e- 
tapa completă, distingîndu-se în mod 
special jocul Rapid—Someșul Cluj, a-

structorul) — amical, D. Popescu 
(S.P.C.) b.p. I. Stănescu (C.F.R. I.G.I.), 
Gh. Simionescu (C.P.B.) b.p. D. Tau
dor (Semănătoarea), C. Popescu 
(C.P.B) b.p. C. Surugiu (I.R.E.B.), 
S. Saramando (T. Noi) b.K.O. II Al. 
“ ' ' -------“ R.), I. Pătruț

V. Ungureanti 
(Știința) b.K.O.

de la orele 19

Petrache (C.F.R. Gr.
(C.F.R. I.C.I.) b.p.
(C.B.), C. I-lorescu
1 I. Lică (I.R.E.B.).

Astă-seară începînd
în sala de festivități a uzinelor „Tim
puri Noi" se va desfășura cea de a 
patra reuniune din cadrul „Cupei Sfa
tului Popular al Capitalei". (V. Dumi
trescu — coresp.) 

Acum doi ani, lipsa de „semigrei" 
și „grei" la lupte clasice, sim.ită atît 
în activitatea competițională, cît și în 
aceea a reprezentativelor noastre, a de
terminat ca federația noastră să ia o 
serie de măsuri. E firesc ca după 
doi ani să ne punem întrebarea : ce re
zultate s-au obținut î _

Spartachiadele — proba de trîntă — 
au'constititît un bun izvor de .reîtnpros-' 

elemente tinere și. talentate.pătare cu elemente tinere și talentate, 
linul din finaliști, Ion Herman (23 
ani — 105 kg), este cotat în prezent 
la lupte clasice pe locul III—IV pe 
țară. Dotat cu viteză, mobilitate și 
forță, el se prezintă însă mai slab 
în ce privește rezistența, capitol care 
va trebui, să constituie o preocupare 
pentru antrenorul Ion Mureșan. O „des
coperire" mai recentă, la finala Spar- 
tachiadei de anul trecut, o constituie 
G. Marinescu (26 ani — 95 kg), „greul" 
echipei din Craiova. In campionatul de 
calificare pe echipe din această toam
nă, el nu a fost învins în nici o întîl
ni re I

Cu prilejul unor concursuri locale 
s-au remarcat cîteva elemente de va
loare printre care Ion Radu (26 ani — 
89 kg), actualmente cel mai bun greu 
pe care-1 avem. Drumul său spre per
formanță a fost extrem de rapid. In 
numai doi ani el a reușit prin comporta
rea sa, să fie selecționat în echipa re
prezentativă. Dotat cu forță fizică na
turală, cu o viteză rar întîlnită față 
de greutatea sa (100 m — 12,1), și-a 
însușit elementele tehnice destul de ra
pid, mai puțin la lupta din picioare, 
mai mult la lupta din parter. La re
centul turneu internațional de la Leip- 

dică cel dintre echipele clasate pe 
locurile 3 și, respectiv, 2 în următorul 
clasament:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dinamo București 5 5 0 15: 2 (242:120) 10
Someșul Cluj 5 5 0 15: 2 (249:139) 10
Rapid București 5 5 0 15: 2 (246:170) 10
C.P. București 5 3 2 11: 8 (237:214) 8
Metalul M.I.G. Buc. 5 3 o 10:10 (261:224) 8
Știința Cluj 5 2 3 10:10 (230:254) 7
Voința Or. Stalin 5 o 3 8:11 (207:246) 7
Progresul București 5 2 3 7:11 (205:216) 7
Voinfa Sibiu 5 1 4 6:12 (179:254) 6

fost mai mult decît mul-

care a trecut de la acea 
numeroși tineri și tinere

Rînduri despre
Cu un an în urmă, scriam în ziarul 

nostru despre o pasionantă întrecere 
a celor mai tineri popicari. Era vorba 
de „Cupa 30 Decembrie", concurs care 
pentru prima oară în istoria spor
tului popicelor în țara noastră a reu
nit într-o arenă toate tinerele elemen
te remarcate în campionatul republi
can sau cu prilejui altor competiții. 
Rezultatele au 
țumitoare.

In perioada 
întrecere, alți 
au pătruns tainele acestui sport. Re
cent, am făcut cunoștință cu cei mai 
buni dintre ei, invitați la concursul re
publican organizat de F.R.P. la Me
diaș. Specialiștii prezenți pe arena 
Gaz Metan au avut numai cuvinte de 
laudă despre comportarea celor 19 
tineri popicari. îndeosebi au lăsat o 
frumoasă impresie Iosii Vavrek și Ma
ria Dumitru care, dovedind o bună 
precizie în lansarea bilei, au reușit să 
cîștige „Cupa 7 Noiembrie". Iosif Va
vrek a avut de-a lungul a 100 bile 
mixte numai o singură lovitură în gol. 
De asemenea Ibolya Suranyi, Candida 
Nicolae, Dumitru Crcțu, Ernest Kiss, 
Dumitru Coteanu și Bruno Reinhardt 
s-au situat printre principalii anima
tori ai concursului. De altfel, cercetînd 
lista cu procentajele individuale devi
ne clar că apreape toți concurenții au 
înregistrat scoruri promițătoare. Iată 
cele două clasamente: FEMININ : 
Maria Dumitru (Buc.) 384 p.d., Ibolya 
Suranyi (Tg. Mureș) 383, Candida 
Nicolae (Buc.) 377, Ileana Antal 
(Arad) 362, Florica Andreescu (Buc.) 
358, Elena Suche (Buc.) 348, Elena 
Ion (Constanța) 345, Ana Dumitres
cu (Buc.) 333, Elena Ion (Or. Stalin) 
333. MASCULIN: Iosif Vavrek (B. 
Alare) 415, Dumitru Crețu (Arad) 397, 
Ernest Kiss (Mediaș) 395, Dumitru 
Coteanu (Buc.) 395, Bruno Reinhardt 
(Alediaș) 392, Gh. Radulescu (Lugoj) 
384, Ion Ilicș (Or. Stalin) 381, Pe
ter Herbert (Cluj) 376, Cornel Anto- 

c u
de cel puțin 3—5 ani pîn-j 

obține performanță. Or, 
— ales după criteriile de mai 

sus — atunci cînd este format din toa
te punctele de vedere nu mai poate 
da rezultate mult timp din cauza vira
tei. Orientarea antrenorilor trebuie în
dreptată deci spre elemente tinere 

__  _ . „ (15—16 ani), care vor „crește" in 
Considerăm că pregătirea sa, pe vii- greutate o dată cu dezvoltarea tehnicii. 
" ' , •, .._______...■»<■ ,. ■ ,:i---- , jn ace]ași tjmp( trebuie dusă cu clei

r___ ______ __ ... ■ și o temeinică muncă educativă. Sitge-ț
ievul antrenorului Carol Weber (Satu. răm Federației romirie de lupte și co- 
Mare), Athila Balogh, de 17 ani, greu-, 
tate 88 kg. se anunță un element va
loros. In ultima etapă a campionatu
lui republican pe echipe, comportarea 
sa a constituit o surpriză : două me
ciuri nule (cu Fr. Hari și T. Boscen- 
co) și o victorie prin tuș (P. Petrov). 
Trebuie să amintim și de Gelu Mezin- 
ca (19 ani — 92 kg) care s-a prezentat 
în reaj progres față de această pri
măvară. Din „vechea gardă". Al. Șuii, 
fostul campion, s-a prezentat și el 
mulțumitor, bine pregătit tehnic. Tre
buie să remarcăm însă că diferența 
tehnică între I. Radu și ceilalți „grei" 
este la ora actuală destul.de mare, fapt 
care trebuie să constituie o preocupa
re serioasă pentru antrenorii noștri. In 
general, considerăm că s-au făcut pași 
importanți pe drumul reîmprospătării 
categoriei grea, dar antrenorii trebuie 
să-și continue această muncă și pe 
viitoj. Este greșită însă orientarea unor 
antrenori de a lua „grei" gata for
mați ca greutate și mai în vîrstă și 
numai după aceea să treacă Ia pregă
tirea lor tehnică. Tehnica luptelor, 
fiind extrem de complexă, necesită o

zig, din 
în patru 
(sttpleu).

Preocuparea unor antrenori a dus 
de asemenea, la ridicarea altor ele
mente. Glieorghe Crișan (antrenor 7. 
Abriidan, B. Mare) este unul din aces
tea. El. a dat .satisfacție mai mare la 
lupte „libere" decît la cele „clasice", 
f------- — -
tor trebuie să- fie axată pe lupte libere, 
unde poate da rezultate mai bune. E-

5 1 4
1 4

5 0 5

fi
6
5

10. Știința Timișoara
11. Progresul Tirgoviște
12. Petrolul Constanța _ _ ___ v______ f „

In rest vor avea loc următoarele 
partide feminine: Dinamo București— 
Știința Cluj, Metalul M.I.G. Bucu- 
rești— Combinatul Poligrafic Bucu
rești, Voința Orașul Stalin—Știința 
Timișoara, Voința Sibiu—Progresul 
București, iar la Ploești, Progresul 
Tîrgoviște întilnește formația Petrolul 
Constanța.

Să amintim și de partida restanță 
care are loc ia 'Ploești : Petrolul—■ 
C.Ș.M.S. Iași, un adevărat derbi al 
primei serii a cat. B.l

noua generație
nescu (Buc.) 376, Artur HinterlcifeB 
(Tg. Mureș) 370.

Tinerele clemente care au participat 
la concursul republican de la Mediaș 
trebuie să se pregătească — în con» 
tinuare — cu perseverență. Unul din» 
tre cei mai valoroși popicari ai țării 
noastre, Frăncisc Micola, care s-a cla-i 
sat la campionatele mondiale din a- 
cest an pe locul 6, ne-a spus 
întrebat despre cariera sa 
„Condiția de bază pentru 
un sportiv de performanță 
line antrenamentul făcut ca 
ritafe matematică".

lată cheia succeselor unui 
cu multă experiență,, a cărui compor
tare merită să fie luată de exemplu dai 
tinerii noștri popicari.

TR. IOAN1TESCU

cînd l-an» 
sportivii r 

deveni 
const i*  
regula*

a 
o 
o

jucătoif

In revista „SPORT" Nr. 17 urmă* 
riți reportajul central : meciul de 
fotbal R P. Romînă — R.P. Bulgaria 
în imag'ni.

Procurați-vă neîntîrziat Nr. IZ 
al revistei „SPORT" I

greii"?
J1
pregătire 
se poate 
„greul"

misiilor locale din țară ca inițiativa 
organizării întilnirilor de lupte pentru 
„grei" să fie luată ?i pe plan local.

OTTO BENKO ( 
★

Azi și mîine, orașul Galați va găz-> 
dui etapa finală a „Cupei orașelor" la 
lupte libere. Cele 16 echipe reprezen
tative de orașe se vor întîlni în pa» 
tru grupe a cite patru echipe. Ir» 
luptă pentru cucerirea trofeului, cu 
șanse egale, au rămas cele patru echiă 
pe fruntașe. Iată clasamentul fruntașe
lor :

Tg. Mureș 31 pct; 6.
7. Galați 24; 8. Oradea

1 București 12 12 0 0 174—16 36
2. Or. Stalin 12 11 1 0 145—43 35
3. Arad 12 tt 0 1 127—57 34
4. Timișoara 12 10 1 1 143—46 33

In rest: 5. 
Satu Mare 27; 
23; 9. Cluj 22; 10. Craiova 20; 11. Lu
goj 20; 12. Baia. Mare 19; 13. Hune
doara 17; 14. Petroșani 15; 15. Sighet 
15; 16. Tulcca 10.
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„Cupa Campionilor Europeni" la baschet

T După cum se știe, în primul tur al 
,,Cupei Campionilor Europeni" la bas
chet masculin echipa C.C.A. va întîlni 
campioana Greciei, P.A.O.K. din Sab- 
iiic. In urma tratativelor duse între ce'e 
țlouă cluburi, datele meciurilor au fost 
astfel fixate : 29 noiembrie la Salonic și

13 decembrie la București. E probabil 
ca fiecare echipă să mai susțină cite 
una sau două partide, la Salonic (30 
noiembrie și 2 decembrie) și București 
(14 și 15 decembrie), după disputarea 
meciurilor oficiale.

Turneul internațional studențesc
la Fraga

1 La 11 noiembrie a început la Praga 
turneul internațional studențesc 
vol :i organ zat cu prile jul cetei 
a XX-a aniversări a întemeierii Uni
unii Internaționale a Studenților. La 
tunieu participă ectrpe de studenți și 
studente din Belgia, R. P. Bulgaria, 
Franța, R. P. Polonă, R. P. Romînă 
și R. Cehoslovacă, 
menea. în afară 
reprezentativă de 
lvace.

Primul meci al 
echipele masculine 
și F-anței. Mai bine pregătiți tehnic,

de 
de

stud-enții cehoslovaci au terminat în
vingători în trei seturi (9, 9,10). La 
femei, s-au îhtîlnit selecționat le ora
șelor Praga și Brno. Prima echipă a 
cîștigat cu 3—1. in meciurile dispu
tate joi seara, echipa maccu'ină a 
studenților din R. P. Polonă a între
cut cu 3—O echipa 
P. Romînă (9, 7, 
echipa cehos'ovacă 
Franței. In turneul 
a învins Bratislava 
pa Universității din 
cu 3—1 
(Agerpres).

PBHMUL ARBITRU it O .11K ÎN MALTA
— De vorbă cu Petre Kroner, care a condus două meciuri de fotbal în orașul La Valetta —

Constatăm c« bucurie că la meciurile internaționale de fotbal de peste holare arbitrii ro- 
mini sint din ce in ce mai solicitați. Intr-adevăr, în ulfimii ani prestigiul arbitrilor de fotbal 
romini a depășit granițele țării noastre. Maniera in care aceștia au condus partide internaționale 
(ia R.?. Ungară, R.P. Bulgaria, R.P.F. Iugoslavia, Turcia etc.) le-a adus elogii binemeritate 
din ‘ ‘

KtSUUUl, uuuuawuiui UIU1UU aaatvaMugavuua •
în Malta două maciuri din cadrul preliminariilor turneului olimpic.

Reintcrs recent in țară, primul arbitru romin care a apărut pe
părtata insulă din largul Mării Mediterane ne-a împărtășit intr-o
despre lunga sa călătorie :

— De zece ani de cînd sint arbitru interna
țional am condus peste 50 de meciuri interțăn 
și intercluburi. Desigur, faptul de a reprezenta 
pentru prima, oară țara noastră în Malta mi-a 
nrodus multă bucurie. Știam că voi avea 
văzut aici multe lucruri noi pentru mine 
si-a început declarațiile arbitrul P. Kroner.

— Să pornim deci în călătorie...

— Din București am plecat vineri cu avionul

elogii binemeritate 

să conducă 

terenurile cte fotbal din înde- 
discutie

parcea Educațiilor de specialitate sau a presei sportive.
Recent, cunoscutul arbitru internațional Petro Kroner a fost delegat de F.I.F.A.

lucruri interesanta

echipe și tot atîtca ligi amatoare cu cîte 12 
echipe care își dispută campionatul între lunik 
octombrie și aprilie. Din cauza temperaturi 
foarte ridicate, in timpul verii acolo este a 
proape imposibil să joci fotbal. Atunci, pe prin 
plan se află jocul de polo pe apă

este nivelul fotbalului di*

de

— Din Rncnrești am plecat vineri cu avionul și 
<lnuă două escale, la Viena și Roma, etectuinrt 
un zbor efectiv de 
la prin» in orașul 

.portant din insula 
lătorit aproape trei 
si de la geamul 
frumusețea orașului 
dantelată a Siciliei.

— Care au lost primele impresii în noul 
oraș care v-a găzduit ?

— Nu știu cu

opt ore am ajuns sîmbătă 
La Valetta — cel mai im- 
Malta. De la Roma am că- 
ore in condiții foarte bune 
avionului am putut admira 
Neapolc și admirabila coastă

Și cum să nu fie indignați 
luptă din greu pen-

duse de englezi ? .
bieții pescari maltezi care 
tru a-și ciștiga existența în timp ce exploatatorii 
aauseni îi sfidează (lucind o violă de huzur ?

— Ce ne puteți spune despre sportul din 
Malta ?

— Orașul cel mai mare. La Valetta, numără 
aproximativ 125.000 de locuitori și concentrează 
întreaga activitate sportivă, care după cum am 
constatat se rezumă la fotbal, polo pe apă și

— Care 
Malta î

— Ain arbitrat două meciuri : Malta—Tunb 
0-0 și .Malta—Maroc 2-2. Ambele au fost inie 
resante. Nivelul jocurilor a fost destul de bun 
Maltezii joacă intr-un sistem clasic WM, îr
timp ce 
pei a XIII-a preolimpice — 
joc în viteză, cu mingi pe sus. Conducătorii 
derației din Malta și-au 
de

intr-un sistem clasic WM, 
marocanii — după mine favoriții gru- 

excelează printr-ur

fotbalul nostru.
exprimat interesul

fe- 
îațî

— Și acum, o 
n-am apucat să o 
Kroner a și inceput

ultimă întrebare... 
punem, pentru că 
să răspundă :

Dai 
Petr»

Participă de ase- 
de concurs, prima 
volei a R. Cehos-

turneului a opus 
ale R. Cehoslovace

Pentru a noua oară DINAMO MOSCOVA

studenților din R.
13). Tot cu 3—0, 

a învins echipa 
feminin, Varșovia 
cu 3—0, iar echi- 
Praga a întrecut 

echipa studentelor bulgare.

ce să încep. M-a impresionat 
amabilitatea maltezilor. Ca toate popoarele co
loniale care luptă pentru libertate și indepen
dență, maltezii sint dușmani de moarte, ai ace
lora carc-i exploatează. Cum să îie altfel, dacă 
destinele poporului din această insulă sint cou-

Cu meciurile Șahtior — Ț.S.K.M.O. 
(2-1) și Șalitior — S.K.V.O. (2-3) 
s-a încheiat cea mai populară compe
tiție de fotbal din Uniunea Sovietică
— campionatul unional — aflat anul 
acesta la cea de a 21-a ediție. Trico
urile de campioni au lost îmbrăcate la 
sfîrșit'il întrecerii de către dinamoviștii 
■din Moscova, care realizează această 
performanța pentru a noua oară.

O. privire, asupra comportării echi
pelor de-a lungul campionatului ne ara
tă că, într-adevăr, dinamoviștii au fost 
pe primul plan al întrecerii atit în tur 
(7 victorii, 2 meciuri egale și 2 înfrîn
geri — 16 p.), cit și în retur (6—3— 
2—15 p.), aeumulînd astfel cu 2 puncte 
mai mult decît principalii lor adversari
— feroviarii din z'țoscova. Cîștigînd 
medaliile de argjnt, Lokomotiv reușește 
cel mai b.iin. rezultat a! său din toate 
edițiile campionatului. De altfel, prin 
comportarea sub așteptări a echipelor 
Spartak și Ț.S.K-M.O., lupta pentru tit
lul de campioană s-a dat între forma-

ții le moscovite Dinamo și Lokomotiv. 
Ele au fost despărțite în ultima parte 
a campionatului doar de 2 puncte, ur- 
mînd ca meciul direct dintre ele să de
semneze cîștigătoarea trofeului. E inte
resant că, deși acest meci decisiv s-a 
terminat cu 1-1, Lokomotiv n-a... mar
cat nici un gol. Fundașul Kuznețov a 
înscris în min. 79 în proprie poartă, 
iar după 5 minute 
dintr-o pașă primită 
nețov, reușește să 
după o comportare 
vînd cel mai mare 
cele mai puține înfrîngeri 
bun golaveraj, echipa Dinamo Moscova 
cucerește titlul de campioană și meda
liile de aur. Deși a obținut rezultate 
mai bune în retur decît în tur, Loko
motiv n-a reușit să infirme o tradiție 
care datează de l-a prima ediție a cam
pionatului unional de fotbal. După cum 
se știe, pînă acum titlul de campioană 
a revenit numai echipelor Dinamo, 
Spartak și Ț.S.K-M.O.

interul Fedosov, 
de la ace'ași Kuz- 
egaleze. $i astfel, 
constant bună, a- 
număr de victorii, 

și cel mai

REZULTATE REZULTATE

Locul III și medaliile de bronz au 
revenit în acest an dinamoviștilor din 
Tbilisi care, după o întrerupere de 6 
ani. ocupă din nou un 
clasamentul final al campionatului. Di
namo Tbilisi a „mers" puternic, în
deosebi în retur, cînd a acumulat cel 
mai mare număr de puncte : 17. O per- ■ 
formanță remarcabilă a realizat echipa 
militarilor din Rosfov.pe Don, S.K.V.O.. 
care, la prima .sa evoluție în categoria 
A, a lăsat o bună impresie, furnizînd 
și ce'e mai multe., surorize învingînd 
printre alte echipe, pe Ț.S.K.M.O. (de 
două ori), Dinamo Moscova ș.a.

După cum am mai amintit, atît cam
pioana de anul trecut, Spartak Alosco- 
va, cît și Ț.S.K.M.O., echipe fruntașe 
ale fotbalului sovietic, n-an contat în 
acest an în lupta pentru titlul de cam
pioană. Celelalte echipe — Torpedo, 
Dinamo Kiev, Zenit, Moldova, Aripile 
Sovietelor și Șalitior — au jucat la ni
velul lor obișnn t, ocupînd în clasa
mentul final locuri pe măsura posibili
tăților lor. Sistemul de disputare a ur
mătoarei ediții a campionatului n-a fost 
încă stabilit, fiind în di cutie, după cum 
se știe, problema participării in prima 
categorie a 22 de echipe.

Tertipei
loc fruntaș în

Pe stadionul din La Valetta selecționatele Maltei și Tunisului, a par. pe teren. 
In fruntea jucătorilor arbitrul romin. P. Kroner, însoțit de cei doi arbitri de

tușă maltezi.
hochei... Să nu credeți că e vorba de hochei 
pe gheață sau pe... iarbă. In Malta nu îngheață 
niciodată și ca dovadă cît am stat acolo termo- 
metruL se ridica la ‘30—35 giade I Dar terenu
rile n-au gazon I Ele sint acoperite cu un strat 
de nisip nivelat. Terenurile sînt extrem de tari, 
parcă sînt de... beton. Pe acestea se joacă și 
fotbal ! Vai de pielea jucătorului care cade pe 
acest adevărat ..asfalt*.  De aceea jucătorii nu 
poartă crampoane. Ghetele de fotbal sint ușoare, 
tălpuite cu un strat de cauciuc care dau jucă
torului o mai mare stabilitate. Aceste terenuri 
sînt folosite și de echipele de hochei.

— Fotbalul este sportul 
asa ?

— Firește. Campionatele sînt 
două categorii, tina profesionistă 
toare. ” ’ ...............

ir. 1. nu a

» îl.
— --------------- v. ama-

Exisla trei ligi profesioniste de cite 14

FEDERAȚIA DE ATLETISM a

Tu
meu

— Cred că membrii federației din Malta, 
nis și Maroc au fost mulțumiți do aportul ___
Ma refer la conferințele dsepre interpretarea re 
gulamentului pe care le-an» ținut cu arbitrii ș 
antrenorii din Malta. L’n moment...

Din buzunar, interlocutorul n-^tru scoate aia 
rul ..Sunday Times of Malta*  cel mai mare aia 
al insulei ș: ne arată părerile cronicarilor spor 
tivi. Reportajele consemnau arbitrajul excelen 
al lui P. Kroner...

La întrebarea pe care doream să o adresei 
am aflat răspunsul din litera tiparului : primu 
arbitru romin in Malta și-a făcut pe deplin da 
toria. Prin urmare, o nouă contribuție la preș 
tigiul internațional ai sportului din patri. 
noastră.

ION OCHSENFELD

Un meci dramatic...
Așa poale fi denumită pe bună drep

tate' întîlnirea Glasgow Rangers — 
Ruda Hvezda. Bratislava, disputată 
miercuri seara la Glasgow în cadrul 
optimilor l„CiE.C.“. Campioana R Ce
hoslovace a făcut o partidă foarte 
bună, conducînd de două ori. Scorul 
a fost deschis de scoțieni prin Mac
Millan (min. 12), dar oaspeții ian a- 
vantaj prin golurile marcate de Sche
rer (min. 15) și Dolinski (min. 29). 
In min. 40, arbitrul elimină din joc 
pe Matlak (R.H.), iar trei minute mai 
tîrziii Bird egalează printr-un brutal 
atac la portar. De notat că specta
torii scoțieni au protestat zgomotos 
împotriva acordării acestui gol... Deși 
în 10 oameni și cu portarul Hlavaty 
accidentat, fotbaliștii cehoslovaci reu
șesc să ia din nou conducerea prin 
Sclierer (min. 69), dar Wilson ega
lează în min. 54. Cu I minut înainte 
de fluierul final, scoțienii obțin punc
tul victoriei prin Mullen ! Rezultat : 
4—3 (2—2). Returul întîlnirii va avea 
loc la 18 noiembrie la Bratislava.

glia (tin.) 
Pekin : T 
August" 
Brazilia

Franța (tin.) 2—0;
Sel. Tomsk (IJ.R.S.S.) — „t 

2—1 : Tel Aviv : Israel —
(sel. OI imp.) 1—0.

(Belgia.):. La Gantoise — 
Tbilisi 3—3; Brest (Franța): 

— Dukla Praga 2—2; Canton:

CT. M.

CLASAMENTUL FINAL

Gând
Dinamo
Angers
Sel. provinciei Șantung — Djurgar- 
den 0—0: Haifong (R. D. Vietnam): 
Sel. orașului—Algeria Liberă 1-7.

1. Dinamo Moscova
2. Lokomotiv Moscova
3. Dinamo Tbilisi
4. S.K.V.O.
5. Torpedo-Moscova
6. Spartak Moscova
7. Dinamo Kiev
8. Zenit Leningrad
9. Ț.S.K.M.O.

10. Moldova Chișinău
11. Aripile Sovietelor
12. Șahtior

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

4
5
7
7
8
6
8

10
11 
11
15
13

42:21
42:25
48:33
37:31
27:23
32:28
26:33
29:38
29:27
22:15
26:37
24:43

31
29
27
26
25
24
20
20
19
17
13
13

O

Mar.i Britanii a lrtărît ca de la 1 ia
nuarie I960 recordurile britanice să 
poată fi stabilite și în afara tsritor'u- 
lui acestei țări. Pînă acum, recordur i? 
atleților englezi erau omologate nu
mai dacă fuseseră st-bilite pe un 
stadion d'n insulele britanice

e ATLEȚII JAPONEZI își inten
sifică pregătirile în vederea J.O. de 
la Roma. La Tokio, aruncătorul Oka
moto a stabilit un nou record japonez 
la ciocan : 62,83 m. (v. r 62,04).

• ÎNOTĂTORII BULGARI au sta
bilit noi recorduri republicane cu 
prilejul unui concurs desfășurat în 
bazin acoperit la Sofia : 100 m fluture 
I. Konopisov 1:07,6; 100 m bras La- 
lev 1:16,9; jun’oare: 100 in spate

Stadionul Olimpic trebuie să fie curat• > •

Andonova 1:20,8; 100 m fluture An 
ghelova 1:13,7; 4x100 m bărbați: c 
echipă selecționată 4:05 5.

0 ECHIPA FEMININA DE BAS 
CHET Lokomotiv Sofia cere va repre 
zenta R. P. Bulgaria în „C.C.E." t 
jucat la Bratislava, ciștigîn-d don; 
jocuri: cu Slovan 57—45 și cu Bansk: 
Bistrica 60—40.

• IN AL DOILEA JOC dintre re 
prezent ativete de hochei pe gheaț; 
ale R. Cehoslovace și Suediei disput 
la Stockholm, gazdele au obținut vie 
toria cu 11—3 (3—1, 4—0,' 4—2)
Trei dintre punctele suedezilor ai 
fost înscrise de Thumba Johansson.

® LA J.O. DE IARNA de la Squav 
Valley, R. P. Ungară va fi reprezen 

tată de o echipă de schiori. In prezent 
b schiorii maghiari sc antrenează p; 
T pîrtiile munților Tatra din R. Ceho 
l slovacă.

• Milioane de iubitori ai sportului 
’.caută zilnic in ziare vești de la
• Roma. A fost construit bazinul de inot, 
’se reface pista de atletism, se apropie
■ de sfîrșit amenajarea velodromului.
‘Capitala italiei se pregătește de olim- 
fpiadă.. ■ .. .
• Dar np mimai ritmul construcțiilor 
’.olimpice, se ajlă in centrul atenției Ro- 
■niei. Nu demult, în parlamentul ita
lian au avut loc discuții furtunoase.

■ Un deputat ăl partidului socialist. Liz- 
ț zar di, a cerut ca de pe stadionul olim- 
'pic să fie șterse toate inscripțiile fă
cute în trecut, în cinstea lui 'Musso
lini și a fascismului italian.

Trebuie arătat că pe zidurile sta
dionului se repetă de sute de ori ca
vi ntul „duce". In plus, pe stadion se 
află o coloană de 3b m care poartă 
numele sin gerosului dictator fascist. 
De asemenea, pe aleea de lingă sta
dion pot fi intilnite o sarie întreagă 

basoreliefuri, cu imagini din'istn-
Belfast: Irlanda de nord (B) —-frza fascismului

I ranța (B) 1—1 ; Sunder.and : An- T Rușinoasa agresiune împotriva Abi-

Real Madrid — Manchester Un'ted 
6—5 (2—5)

Tot miercuri, s-a disputat in noc
turnă Ia Madrid meciul amical Real—' 
Alanchester United, în care de aseme- 
liea avantajul a alternat în majorifa-' 
tea timpului de joc. Englezii au con-' 
dus cu 2—0 și 3—I, fiind depășiți' 
abia la sfîrșitul întîlnirii.

întîlnfri internaționale

: Echipa de handbal 
| Dinsmo București
: învingătoare la Beri i
1 Echipa noastră campioană la hand 
Jbal în șapte — Dinamo Bucttreș i — < 
țsusținut la Beriin primele jocuri di:

siniei, de pildă, este caracterizată prin- 
tr-o inscripție pe zidurile stadionului 

'olimpic drept „cea mai uriașă reali. .. .. _______  __  ___
zare din istoria Imperiului Roman". , „Stampa" a publicat un articol, despre t 

, .... .... . . aceste dezbateri sub ■ titlul ■ „Jocurile T *
Olimpice sub umbra ducelui".

„Ce răspuns vom da acelor sportivi 
de peste hotare —scrie ziarul — care 
în trecut au fost torturați de fas
ciști ? Ce ie vom spune dacă ei vor , . r......
refuza să evolueze pe un stadion peîcădrtif turneului penare îl întreprind' 
care totul amintește, de conducătorul fîn R.D. Germană. Handbaliștii bucii 
fasciștilor italieni?" „Stampa- arată I reșteni au jucat excelent, întrecînd ca 
că răspunsul guvernului a fost intim- f tegoric formația secundă a clubului Di 
piuat cu entuziasm de. neofasciști. /lr-tnamo Berlin cu 11—6 (5—2) și echi 
tlcolul se iiicheie cu cuvintele „pozi-Xpa Dinamo Halle cu scorul de 16—' 
ția guvernului he pune într-o lumină f (6—1). Miercuri seara, în partida ct 
foarte- nefavorabilă în. ochii întregii Iselec.ionata orașului Magdeburg, dina 
lumi". Țmoviștii au pierdut la limită: 17—lt

Comei ițind toate acestea ziarul „So-Î(ll—9).
vetski sport" sprijină cererile cercuri-i Bucureșlenii vor participa la un tur 
lor progresist? italiene ară’ind cdSTA. Țnett fulger care va avea Ioc astazi ș 
D IONUL OLIMPIC TREBUIE ȘA-fmîine la Leipzig. La a'est turneu ma 
I II: CURAT 1“ ^participă Dinamo Berlin, Lokomotiv

Sintein întrutotul de acord erz aces/1 Leipzig, Vasas. Budapesta și E. K 
punct de vedere. f Bremen (R.F. Germană))

asprime de opinia publică din tară 
și de peste hotare.

Însuși influentul ziar burghez italian

Guvernul a respins interpelarea. Se
cretarul de stat Magn a „argumentat" 
că ” ‘ ..............
amintite,
cheltuieli

.distrugerea inscripțiilor mai 
săpate în marmură, ar 
de cîleva milioane lire."

sin
cere 

bar.

cum arată presa italiană, această sumă 
reprezintă doar un procent infim din 
cheltuielile făcute de guvernul italian 
in scopuri militare, din banii care se 
duc pe „jocurile" a*tt  de periculoase 
— pentru poporul italian in primul 
rind — al construcției de rampe pen
tru lansarea rachetelor cu încărcătură 
atomică.

Refuzul guvernului de a șterg? in
scripțiile fasciste a fost condamnai cu
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