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1 La sfîrșitul săptămânii trecute, e 
chipa noastră campioană la handba 
in 7 — Dinamo București — a susți 
nut noi jocuri amicale la Leipzig, h 
primul joc, Dinamo a cedat la Urniți 
în fața redutabilei echipe Lokomotivi 
Leipzig cu scorul de 16—17. tar în ce 
de-al doilea meci, bucureștenii au in 
trecut după un joc disputat formații 
Institutului de Cultură Fizică din loca 
litate cu scorul de 14—10 (7—4).

★ ★ ★
In finalele campionatelor internațio

nale de tenis de masă ale R. P. Ungare 
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Bubony jp p. [jngara) 3-0; 
mixt: Berczik, Lantos (" " 
— Cian Ce-tun, Hui 
Chineză) 3—1.

★ ★ 
La Pekin a avut 

nire dintre reprezentativele feminltu 
de baschet ale Uniunii Sovietice (ti 
neret) și R. P. Chineze. Sportivele chi 
neze au opus o foarte serioasă rezis 
tență, reușind chiar să conducă b 
prima parte * jocului. După o lupți 
dirză, baschetbalistele sovietice ai 
cîștigat la un cos si jumătate distan 
ță: 69—66 (3S—40).

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

Ajutorul organizației U. T. Af.‘ 
în munca de educare a sportivilor, 
la Atelierele C. F. R. Timișoara'

; dubit 
(R. P. Ungară) 
Te-min (R. P.

★
loc prima întîl

Fază din meciul de la Plocști, Petrolul- 
Rapid (1—1). Babone, deși jenat de Po
pescu, reia cu capul spre poarta. Fodor, 
însă, cum se vede, este gala pregătit să 
oprească balonul

Foto Gh. Dumitru

Jată-i pe componența echipei Construc
torul București (antrenor D. lonescu) după 
jocul din semifinalele campionatului repu
blican de juniori pe care l-au susținut 
în compania juniorilor de la C.F.R. Gri
vița Roșie. Cu această ocazie tinerilor rug- 
biști li s-a decernat „Cupa orașului Bu< u- 
reșli" pentru cea mai bună echipă de ju
niori din Capitală

Foto: H. Nandy

I Atacantele de la Cetatea Bucur au tre- 
I cut deseori de apărarea tinerelor hand- 

ba liste de la Constructorul. Iată pe una 
Idin jucătoarele ..divizionarelor", înainte 

de a trage la poartă.

Foto: Th. Roibu

C.F.R. 
de ți

In orașul nostru, Ia Atelierele 
Timișoara lucrează sute și sute 
neri. Mulți dintre ei- sînt sportivi. Ii 
cunoaștem cu toții. Ii aplaudăm pe 
stadioane, cînd ies victorioși din între
cerea sportivă, îi încurajăm în clipele 
mai dificile ale partidelor ce le susțin, 
le urmărim zi de zi realizările în pro
ducție și sîntem mîndri atunci cînd 
acești tineri sportivi, dragi nouă, se 
află printre fruntași. Avem și de ce 
fi mîndri pentru că tinerii sportivi fe
roviari timișoreni au o atitudine sănă
toasă față de sarcinile lor în 
ție, în pregătirea profesională, 
sportivă.

Sub îndrumarea părintească 
fefului de partid, organizația 
U.T.M. muncește pentru educarea te
meinică a tinerilor. Aceasta se vede 
la tot pasul.

Tov. Vasile Miron, secretarul orga
nizației de bază U.T.M., îți vorbește cu 
plăcere despre sportivii utemiști, pe 
care îi cunoaște atît de bine. Pe în
tinsul Atelierelor s-a dus vestea hăr
niciei utemistei Adhelaide Eisiendler 
muncitoare la secția a 11-a vagoane-cla- 
să, fruntașă în producție și campioană 
de junioare la pentatlon pe anul 1959. 
Sau, de cîtă apreciere nu se bucură 
acum fotbaliștii clubului sportiv C.F.R. 
Timișoara I Se vorbește cu dragoste 
despre Nicolae Fodor, Vasile Stepan, 
Nicolae Surdan și alți muncitori pri- 
cepuți, care obțin frumoase rezultate în

produc- 
în viața

a comi- 
de bază

activitatea profesională și au atitudini 
exemplare pe stadion. *

Și, totuși, numai cu un an în urmă, 
Nicolae Fodor, centrul atacant al echi-1 
pei de fotbal C.F.R. Timișoara, mai a- 
vea lipsuri serioase în comportarea sa,1 
dînd dovadă de îngîmfare și adesea 
neglijîndtt-și sarcinile de utemist. I s-a 
întins o mînă de ajutor tovărășească. 
Ajutorul venea din partea organizației 
de bază U.T.M., care și de această 
dată știa să intervină la -timn, să în
drume pașij tînărului pe calea cea 
bună. Nicolae Fodor, în urma criticilor 
drepte care i-au fost aduse în aduna
rea generală, a făcut o cotitură hotă- 
rîtoare în viața sa. Așa s-a întîmplat 
și cu Vasile Siepan, suspendat pe șase 
etape în urma unor abateri. își mai 
amintește și acum de lecția pe care a 
primit-o de la tovarășii săi utemiști, în 
cadrul unei alte ședințe. Și, firește, 
s-a îndreptat. Ba astăzi se află și el 
printre cei mai buni...

Exemple minunate de modul cum ti
nerii sportivi ai Atelierelor au răspuns 
cu avînt sarcinilor de producție, de fe
lul cum au fost ei crescuți de- organi
zația de bază U.T.M., sub conducerea 
comitetului de paritd, ni le oferă și

AL. GROSS-coresp. regional
extrema dreaptă a echipei Po

iana Cîmpina, a tras la poarta, dar Szr- 
kely (Pompierul) — stînga — va inter
veni în traiectoria mingii. (Fază din me
ciul Pompierul-Poiana 1—0).

Foto: B. Ciobanu(Continuare In pag. a 2-a)

Categoria B la fotbal înaintea ultimei etape a turului

CIȘTIGATORI VIRTUALI Al „PRIMEI REPRIZE"
Campionatul categoriei B la fotbal, 

deși uneori pus în umbră de categoria 
A sau de întîlnirile internaționale spre 
care — în mod firesc ■— se îndreaptă 
atenția generală, a continuat, să pa
sioneze pe iubitorii fotbalului. Lupta 
pentru promovare în categoria A, ca și 
aceea pentru evitarea... campionatelor 
regionale (unde urmează să ajungă e- 
cliipele retrogradate) prilejuiește între
ceri palpitante și nu lipsite de calitate 
tehnică. Desfășurarea regulată a aces-

ței competiții atrage duminică de du
minică zeci de mii de spectatori.

In momentul de față, echipele din 
categoria B au ajuns, o dată cu cele 
de categorie A, înaintea ultimei etape 
a turului. Situația din cele trei clasa
mente nu provoacă însă prea multe 
discuții și... emoții. Toți cei trei lideri 
nu sînt cîtuși de puțin amenințați să 
piardă Ia sfîrșitul turului locurile frun
tașe. Și C.S.M.S. Iași și Știința Timi-

Meciul de volei Combinatul Poligrafic 
Bucurefti-Metalul M.l.G. București a ofe
rit multe momente palpitante, așa cum 
se vede fi din fotografia noastră.

Aflată în linia a 11-a, una din volei
balistele de la Metalul M.l.G. execută un 
plonjon lateral speclaculat- grațios și 
eficace. De remarcat ctî va lovi mingea cu 
palma deschisă, ceea ce asigură mai multă 
siguranță în execuție și determină o adre
să precisă.

7oto: Th. Roihu

Munca colectiva = rezultate rodnice
„Tableta" este 

bune din 
bine de 

fac parte 
cotizațiile

Asociația sportivă 
cotată ca una din cele mai 
raionul Grivița Roșie. Mai 
400 muncitori și muncitoare 
din această asociație, iar 
sînt strînse în proporție de 100 la 
sută. Activitatea competițională este 
din ce în ce mai susținută. Echipa 
feminină de volei, de pildă, e mîndria 
fabricii. Voleibalistele de la Tableta, 
dintre care se cuvine să evidențiem 
pe Alexandrina Stoicescu, Elena Ra
dulescu și Sevastița Bodeanu, au 
obținut o frumoasă performanță în 
cadrul Spartachiadei de vară a tine
retului, ediția 1959, cînd au devenit 
campioane pe raion. Apoi, participînd 
la campionatul raionului Grivița Roșie 
și la întîlniri de baraj, ele au promo
vat în campionatul orășenesc, unde 
se comportă tot atît de bine, O mare 
bucurie au avut muncitoarele de la 
„Tableta" și atunci cînd tovarășele 
lor de muncă, membre ale echipei 
de gimnastică, au cîștigat titlul de 
campioane raionale în întrecerile 
Spartachiadei de iarnă a tineretului, 
ediția 1959. Echipele de popice, șah, 
turism, tenis de masă, fotbal, sînt 
de .asemenea printre formațiile frun
tașe ale raionului. Aceste succese își 
au, firește, explicația lor. Una și 
poate cea mai importantă este des
fășurarea unei munci colective sus
ținute în cadrul consiliului asociației 
snortive.

reușesc membrii
re-

Să vedem cum 
consiliului acestei asociații să-și 
zolve atît de bine sarcinile ?

— A fost și la noi o perioadă, 
mărturisea tov. Marin Manolache, 
cretarul asociației sportive, cînd 
tuația înscrierilor de membri. 
U.C.F.S., strîngerea cotizațiilor și, 
rește, activitatea echipelor noastre, era 
nesatisfăcătoare. Această situație a 
fost generată uneori de munca sec
tară ce o duceau membrii consiliului 
asociației...

Intr-adevăr, ntt de mult la „Tableta." 
activitatea sportivă șchiopăta. Membri: 
în jur de 100. Cotizații: puține, și 
nepredate 
lor foarte 
tuatii au 
a somației 
goste de

țele consiliului asociației, privind în
casarea la timp a cotizațiilor, repar
tizarea acestei sarcini responsabililor 
sportivi din cadrul secției de pro
ducție, controlul lor în muncă — opera-

ne
se-
si- . tiv și eficient — dar mai ales sprijinul 
în
fi-

: puține și 
la timp. Activitatea echipe- 
slabă. In fața acestei , și- 
fost cooptați în consiliul 
oameni inimoși, cu dra- 

muncă. S-a trecut la un 
nou stil de muncă, cu adevărat co
lectiv. Fără să exagerăm, credem că 
perfecta colaborare din sînul consi
liului asociației sportive de la Ta
bleta, seriozitatea cu care se rezolvă 
multiplele probleme, constituie expli
cația de bază a succeselor obținute 
de sportivii din această întreprindere. 
Un exemplu: la începutul constituirii 
noului consiliu al asociației, munca 
de strîngere a cotizațiilor întîmpina 
serioase dificultăți, datorită slabei 
preocupări a unora dintre factorii 
care răspundeau de această prob'emă. 
Discuțiile care au avut loc în sedin-

primit din partea organizației de 
partid în rezolvarea diferitelor sar
cini ale activității sportive, toate 
acestea au dus la situația că în pre
zent întreprinderea „Tableta-. este 
fruntașă în raionul Grivița Roșie în 
domeniul încasării cotizațiilor și în 
ceea ce
Obiective sportive.

Munca colectivă desfășurată în sî- 
nul consiliului asociației „Tableta" s-a 
extins, firește, și asupra altor pro
bleme. Asociația se angaja să se 
amenajeze în curtea întreprinderii un 
teren de volei. Cel care trebuia să 
se ocupe de acest lucru — un membru 
din consiliul asociației — amînă 
amenajarea terenului de la o zi la 
alta. Critica tovărășească ce i s-a 
făcut în ședința biroului, a dus la 
îndreptarea situației, iar terenul de 
volei, frumos amenajat, este acum o 
gazdă ospitalieră pentru voleibalistele 
din această întreprindere.

Munca în colectiv. Iată explicația 
succeselor obținute de consiliul aso
ciației sportive „Tableta" care a reușit 
astfel să situeze asociația lor pe un 
loc fruntaș în raion.

șoara și Corvinul Hunedoara au sufi 
ciente puncte pentru a-și păstra loci 
întîi ocupat în prezent; principalii lo 
urmăritori au cam pierdut contacte 
cu aceste echipe de care le despart 
diferențe de trei, cinci și respecți; 
două puncte. Singura problemă car 
se pune este diferența la care pot tei 
mina liderii prima parte a campiona 
tului, deci e vorba de perspectivele p 
care Ie vor avea în ce privește relua 
rea luptei la primăvară.

întrecerea celor 42 de echipe, pasie 
r.antă pînă acum, nu lasă nici o înde 
ială în privința viitoarei ei desfășurări 
Lupta pentru cele trei locuri în cate 
goria A ediția 1960—61, ca și acee 
pentru evitarea zonei retrogradării, v 
continua să fie dîrză. De altfel, ni< 
una din echipe — indiferent de dife 
rența mai mare sau mai mică de punct 
pe care o are în față nu a renunța 
ia luptă, oricît de mici îi sînt șansei» 
Și acest lucru s-a văzut în etapele d 
pînă acum.

privește îndeplinirea altor

R. C.

A A

Penultima etapă a turului a adu 
prima înfrîngere a liderului seriei 
11-a, C.S.M.S. Iași. Victoria studențilc 
bucureșteni cu 2—0 (1—0) este pe d( 
plin meritată. Ej au prezentat o gar 
nitură omogenă, remareîndu-se în sp< 
cial linia de atac. înaintarea Științei 
pus deseori în pericol — mai ales î 
prima repriză — poarta adversa. I 
cea de-a doua parte a meciului, joci 
a fost mai echilibrat, ambele format 
avînd ocazii de a înscrie. In afara 1 
niei de atac — Dumitrescu, Gibea, I< 
iiescu, Balint, Dridea II, — evidei 
țiem comportarea stoperului Miu. De 
oaspeți singurul care a corespuns 
fost interul stînga Unguroiu. Puncte 
au fost marcate de Dumitrescu (mi 
10) și Gibea (min. 68).

(Continuare in pag. a 5-a) .



Din carnetul corespondentului Spartachiada Petrolistului — un succes al sportului de mase
Buni sportivi — buni muncitori 

r In uzinele, fabricile și întreprinderile 
din Baia Mare, sportivii obțin frumoase 
succese în munca profesională. Iată nu
mai cîteva exemple : Vasile Pop, cam
pion republican la lupte clasice, strun
gar în fier la întreprinderea locală 
„Cloșca", și-a realizat alături de popi
carul Ștefan Snakovski planul de pro
ducție pe anul 1959 încă la data de 7 
Noiembrie a.c., adică cu 55 zile mai 
devreme. La fabrica de pîine, fotbalis
tul Ioan Ilodasz a contribuit la reali
zarea planul ii anual la 9 noiembrie, 
iar popicarul Ion lfosu și luptătorul 
Vasile Sincular, strungar, au muncit 
cu însuflețire pentru a realiza indicii 
de plan cu mult înainte de termen. 
Alături de ei s-au-mai evidențiat luptă
torii Ludovic Pfeilmayer, Arcadie Ma
jor, popicarul Andrei Crișan, șahistul 
Anton Winter și mul^ alți sportivi 
iuntași în sport și producție.

V. Săsăranu

i O asociație sportivă fruntașă

' Asociația sportivă „Unirea", din co
muna Stoenești, se numără printre a- 
sociațiile sportive fruntașe din raionul 
Caracal. Printr-o muncă susținută dusă 
de către consiliul asociației sportive, al 
cărei secretar este tovarășa Gabriela 
Triță, profesoară de educație fizică, au

Dată în folosință la sfîrșitnl anu Ini 1957, piscina acoperită din Reșița consti
tuie o frumoasă realizare a regimului nos tru în domeniul construcțiilor sportive. Porțile
bazinului au fost larg deschise pentru cop iii oamenilor muncii din localitate, dornici să
practice una dintre cele mai frumoase ti utile ramuri sportive: NATAȚIA. Numai doi
ani au trecut de atunci și despre succesele obținute de tinerii înotători reșițeni se vor
bește în toate orașele tării...

O problemă importantă:

De ce nu se prezintă Ia locurile lor de muncă unii
Care dintre noi nu-și amintește din 

sopilărie de întrebarea cu care cei 
mi vîrstnicj ne încercau în anii a- 
»ecedaru!ui : „Ce-ai vrea să te faci 
:înd vei fi mare ?“ Cîte visuri nu 
>e-mpleteau atunci în mintea noas
tră ? Apoi, mai tîrziu (vă aduceți 
iminte?) veneau năzuințele părințî- 
or, care-și doreau copilului lor un 
mior cît mai fericit. „Să-nvețe carte" 
— asta era o mare dorință a lor. 
.Poate n-or mai trudi așa ca noi" — 
ie gin lean ei. Și cit de amare erau 
ncovcierile și renunțările la care te 
supunea aspra viață din timpul re- 
fimlui burghezo-moșieresc! Visurile 
:opi>ăriei se spulberau încă din anii 
încreții, iar nâzuin'ele părinților se 
•isiperu și ele'o dată cu trecerea vre- 
nii. Nu rămîneaii decit darințele...

Azi, visurile, chiar cele mai îndrăz- 
lețe, prind viață, iar năzuințele pă- 
inților devin realitate. Inainti.nd vic- 
orios pe drumul socialismului, po- 
>orul nostru condus de partid își fău- 
ește o viață liberă și fericită, în 
:are tineretului îi sînt larg deschise 
or te porțile. F.ste nevoie de munci- 
ori cu o înaltă calificare, de ingi- 
teri, de tehnicieni, de profesori, de 
nedici. Uriașa dezvoltare economică 
i culturală pe care o trăim azi cu 
oții în țara noastră, ne cere acest 
acru. Pentru asta s-au deschis noi 
coli superioare și s-au creat condi- 

fost înregistrate succese deosebite. 
Peste 120 de membri U.C.F.S. activează 
azi în secțiile pe ramură de sport ale 
asociației și au cotizația plătită la zi. 
Acum, în asociația sportivă „Unirea", 
sînt în curs de desfășurare concursurile 
pentru cucerirea insignelor de Cam
pioni ai aăociației sportive" și „Cel mai 
bun sportiv din I0“, concursuri care se 
bucură de o largă participare a tineri
lor sportivi din- comună. In cinstea zi
lei de 30 Decembrie, consiliul asocia
ției sportive „Unirea" și-a propus ca 
un număr de 200 elevi și eleve de la 
școala elementară din comună să devi
nă purtători ai insignei F.G.M.A

Gh. Donciu

Duminică sportivă în Țara Moților

Consiliul raional U.C.F.S.- Cîmpeni 
cu concursul consiliilor raionale 
U.C.F.S. Brad și Huedin, ă organizat 
de curînd o duminică sportivă. Cu 
acest prilej s-au desfășurat frumoase 
întreceri sportive la fotbal, volei și 
popice în orașele Cîmpeni și Abrud.

Iată cîteva rezultate tehnice: Hi 
fotbal, Arieșul Cîmpeni a întrecut se
lecționata orașului Brad cu 2-1, iar la 
volei masculin Arieșul Cîmpeni-Aurul 
Brad 2-1. La volei fete Arieșul Cîmpeni 
-Selecționata Brad 2—0. La Abrud, în 
cadrul unei partide de fotbal foarte dis
putată, echipa „Moții" din Abrud a ter
minat la egalitate cu Selecționata Hue
dinului (3-3).

Gh. Benga

ții de învățătură dintre cele maj bune 
tuturor fiilor oamenilor muncii dor
nici să învețe. Pentru asta există 
cadre de profesori bine pregătiți. Pen
tru tineret, pentru generația de mîine, 
pentru educația și înalta ei calificare 
profesională, regimul democrat-popular 
nu precupețește nici un efort.

Tineretul răspunde cu cinste aces
tei griji. învață, învață și iar învață. 
Apoi se avîntă cu entuziasm acolo 
unde este trimis în muncă, contri
buind din tot sufletul la construirea 
Socialismului în țara noastră. Nu o 
dată ne-a fost dat să întîlnim un 
inginer șef căruia abia-i mijea mus
tața... Intr-un sat îndepărtat, ni s-a 
întîmplat să ne aflăm în fața unei 
tinere al cărei zîmbet păstra încă 
parfumul adolescenței și care totuși 
se îngrijea cu pricepere de sănătatea 
a sute de oameni. Frumoase, admi
rabile exemple 1

Din păcate, pe ici de colo, se mai 
ivesc cazuri izolate, tineri absolvenți 
care, uitînd de sacrificiile ce 
s-au făcut pentru ca ei să poată 
învăța, fug de la datorie, căuthid să 
se pripășească pe unde-i „mai ușor", 
mai călduț, ocolind munca produc
tivă, preferind să facă orice numai să 
nu se ducă acolo unde au fost repar
tizați. Despre asemenea atitudini ne 
vorbeau zilele trecute activiștii consi
liului regional U.C.F.S. București. Ei 
ne relatau că mai sînt absolvenți ai 
Institutului de Cultură Fizică repar
tizați în regiunea București ca profe

Organizată anul acesta pentru pri
ma oară, Spartachiada Petrolistului, 
competiție la care au participat mun
citorii petroliști din regiunea Ploești, 
a constituit un real succes. Desfășu
rată în trei etape : pe asociații, inter- 
asociații și finala pe regiune, ea a 
mobilizat peste 9000 de oameni ai 
muncii. Un succes deosebit în mobi
lizarea tinerilor și tinerelor au obți
nut organizațiile U.T.M. și asociațiile 
sportive de la Schela Berea, Schela 
Moreni, uzina Poiana Cîmpina, rafi
năria! I și III Ploești.

Dar la această întrecere au fost 
văzuți îmbrăcînd echipamentul de 
sport nu numai tineri, oi șl vîrstnici. 
Maistrul Ion Neagu, de la Schela 
Berea, în etate de 50 de ani, a do
vedit participanților la faza interaso- 
ciații că poate alerga și acum în pro
ba de 1000 m tot atît de bine ca șl 
mulți dintre concurenții tineri. Un alt 
exemplu în această privință l-a con
stituit muncitorul petrolist Mihai Gri- 
gorescu, campionul la popice a? Șpar- 
tachiadei. Trebuie să mai amintim și 
de Constantin Denghel de la Rafină-

Succesele activității sportive 
in raionul Ciacova

De curînd, a avut loc la Ciacova 
(Reg. Timișoara) plenara lărgită a 
consiliului raional U.C.F.S., în cadrul 
căreia a fost analizată activitatea 
sportivă din satele raionului. în peri
oada 1 ianuarie—1 octombrie 1959. 
In cadrul lucrărilor plenarei a reieșit 
că în această perioadă consiliul raio
nal U.C.F.S. a depus o muncă rod
nică, subliniată de numeroase succese 
înregistrate în diferite domenii. Așa, 
de pildă, numărul echipelor feminine 
participante la campionatul raional 
de handbal a crescut de la două (cîte 
erau la 31 decembrie 1958) la șapte, 
fapt care situează acest raion prin
tre fruntașele regiunii. Un frumos 
succes l-a obținut echipa cooperativei 
„Drum Nou" din Deta, care a reușit 
să se califice în campionatul regio
nal de handbal.

Importante realizări au fost obți
nute și în domeniul gimnasticii în 
producție și al construcțiilor de baze 
sportive simple. Pînă acum, gimnas
tica în producție se practică la IPRO- 
FIL și la cooperativa „Drițjn Nou", 
urmînd ca în scurtă vreme numărul 
întreprinderilor în care va fi introdu
să gimnastica în producție să creas
că. In privința construcțiilor de baze 
sportive simple, vom menționa ini
țiativa membrilor asociației Recolta 
Denta care au construit o pistă mo
dernă de popice, din resurse locale. 
Printre asociațiile sportive care s-au 
evidențiat îx activitatea depusă în a- 
ceste nouă luni amintim de „Drum 
Nou" Deta. Recolta Denta. ICZ Pă- 
dureni, „Ogorul" Liebling și Centrul 
școlar agricol Ciacova. Pentru fru
moasele realizări obținute, asociația 
sportivă Recolta Denta a fost pre
miată cu materiale și echipament 
sportiv în valoare de 1.700 Iei.

LIVIA CIMPEAnU și DU
MITRU FRAȚICA, coresp. 
voluntari

sori de educație fizică care nu s-au 
prezentat încă la post.

Cine sînt acești tineri ?
Ne-am interesat de numele lor și 

am aflat cite ceva și despre ceea ce 
fac în prezent, lat-o, spre exemplu, pe 
Doina Vințan, jucătoare fruntașă de 
volei. A fost repartizată Ia Giurgiu, 
unde avea toate condițiile create pen
tru a-și desfășura bine activitatea, unde 
o așteptau sute de copii dornici' să 
facă sport, să-și oțeloască trupurile. 
Nu s-a dus. Ă preferat să rămînă 
în Capitală, angajată la clubul „Me
talul MIG". I s-o fi găsit poate 
vreun serviciu oarecare. !n acest timp, 
copiii din Giurgiu așteaptă...

Ma; gravă ni se pare situația atle
tului Constantin Dumitrescu, reparti
zat în raionul Drăgășani unde, așa 
cum arăta nu de mult ziarul nostru, 
este nevoie de cadre calificate pentru 
catedrele de educație fizică. Dar asta 
nu interesează pe Constantin Dumi
trescu, proaspăt absolvent al I.C.F. 
El preferă să stea prin București, să se 
învîrtească fără mici un rost, în loc 
să se ducă să-și ia postul în pri
mire.

Și fiecare se pretinde un „caz spe
cial". Constantin Negrău bate bule
vardele prin București și... mingea 
de baschet la clubul „Metalul MlG" 
(tot acolo — tradiție, nu g'umî!) în, 
loc să se ducă la Jurnu Măgurele, 

ria Nr. 3 Teleajen, care a obținut lo
cul I Ia tir. S-au evidențiat, printre 
alții, Nicu Mioara la 80 m plat (ju
nioare), Lucreția Blindărău la greu-

Aspect de la întrecerea de tir din cadrul etapei finale a Spartachiadei 
Petrolistului. Foto: I. Rădulescu i
tate, Liviu Moroșan la șah, iar la 
volei masculin echipa asociației spor
tive Petrolul Gîmpina.

In afara acestor succese sportive 
am înregistrat și succese organiza
torice. Cu ocazia Spartachiadei nu
mărul membrilor U.C.F.S- din asocia
țiile sportive din cadrul întreprinde
rilor petrolifere a crescut cu peste 
2500, evidențiindu-se în această di
recție asociația sportivă „Erupția"

Pregătiri pentru activitatea spoitivă de iarnă
e Pregătirile pentru buna desfășu

rare a competițiilor sportive pe timpul 
iernii în orașul și raionul Huși sînt 
în toi. Cu sprijinul consiliului raional 
U.C.F.S. se amenajează în prezent — 
în cadrul asociațiilor sportive „Voin
ța", „Progresul" și „Știința" Huși — 
trei centre de antrenament la tenis de 
masă. Peste alte cîteva zile în oraștd 
Huși se vor deschide trei centre de 
șah, iar pentru antrenamentele’ șicom
petițiile dc schi au fost stabilite un 
număr de 7 centre, dintre care unul 
în oraș și restul în satele Hoceni 
Gugcști, Pogănești etc.

Cu sprijinul sfatului popular oră
șenesc și al brigăzilor de muncă pa
triotică ale tineretului, în orașul Huși 
se va amenaja un patinoar model, 
iar în cadrul căminelor culturale și 
colțurilor roșii ale G.A.O.-urilor din 
raion vor fi amenajate centre de pre
gătire fizică a tineretului. (Aurel Ciu
lei—coresp.)

• La Cluj majoritatea asociațiilor 
și cluburilor au luat măsuri corespun
zătoare în vederea practicării sportu
rilor de iarnă. In acest sens, la Știin
ța, C.F.R., Metalul, Voința pregătirile 
au ajuns într-un stadiu destul de a- 
vansat A fost pus la punct materia
lul și echipamentul, s-au completat

absolvenți I.C.F.
unde a fost repartizat și unde este 
nevoie de munca și calificarea lui. 
Marfa Panait la fel. Florian Ștefă- 
nescu este repartizat la Videle și încă 
nu s-a prezentat.

In fața acestei situații, stai și te 
întrebi nedumerit: Ce s-a întîmplat 
cu acești tineri ? Au dorit să aibă o 
meserie. O au! Și, ce fac din ea ? 
Să fi uitat oare sfaturile profesorilor 
lor? Să le fie teamă de greutățile 
începutului activității ? Doar acolo nu 
vor fi singuri. Ii așteaptă tovarăși 
entuziaști, gata să-i ajute din toată 
inima.

Clasa noastră muncitoare, poporul 
nostru, au investit un capital pre
țios în ei, și-au arătat încrederea 
față de ei, irimițîndu-i să învețe și 
asigurîndu-le cele mai bune condiții 
pentru pregătirea lor profesională. 
Așa și numai așa au putut să-și ca
pete calificarea și înaltul titlu de 
profesor. Cum au răsplătit ei încre
derea acordată ?

In asemenea cazuri se face simțită 
intervenția organizației U.T.M. de Ia 
Institutul de Cultură Fizică, a colegi
lor de an, dintre care majoritatea 
și-au și luat posturile în primire. Aju
tați, îndrumați acum, cînd încă mai 
este timp, acești tineri pot munci ca 
profesori de educație fizică activi, ca 
activiști care să contribuie la dez
voltarea culturii fizice și sportului în 
țara noastră.

CĂLIN ANTONESCU 

de la Schela Tîrgoviște, „Petrolistul*4 
Gura Ocniței și Rafinăria Nr- 3 Telea! 
jen.

întrecerile viu disputate din acea-i 

stă ediție a Spartachiadei Petrolistu
lui ne îndreptățesc să afirmăm că 
această competiție de mase se va 
bucura de un succes deplin în viitor, 
prin angrenarea unui număr și mai 
mare de participant și prin particip 
parea petroliștilor din industria pîi 
troliferă a regiunilor Pitești și Bacău,

ION STANCIU 
vicepreședinte al consiliului regional 

U.C.F.S. Ploești

vechile stocuri. (Radu Fisch—coresp-.,
9 Pentru a nu Ii surprinse nepregăi 

tite de iarna care se apropie o mard 
parte din cele 47 de asociații sportive 
din raionul Teleajen au luat o seriei 
de niăsuri pentru repararea și-comple4 
tarea echipamentului necesar pentrti 
sporturile de iarnă ca : bocanci, hanoi 
racuri, schiuri precum și confecționai 
rea de săniuțe. Mult simț gospodăresc! 
în această privință a dovedit asociai 
ția sportivă „Viitorul" Drajna de jos; 
„Voința" Prăjani, „Victoria" Olteni și 
„Avîntul" Măneci Ungureni. Asociația 
sportivă „Știința" de pe lîngă școala 
medie din Vălenii de Munte a termii 
nat de amenajat o sală da 
gimnastică. Se preconizează da 
către consiliul raional U.C.F.S. prim 
tre altele și organizarea a două centrd 
de schi în localitățile Ungureni șî 
Gheia. (Gh. Nilă și I. Boreea-coresp.)!

fiinioru! oiwizaiisi u.î.ir 
ia imm os educare 
sooriiviior la atelierele

0. F. R Tirașaara
(Urmare din pag. 1)

componența echipei „Vulturii" C.F.R. 
din campionatul orășenesc, o adevărată 
pepinieră a formației C.F.R. Timișoara. 
„Vulturii" numără numai jucători sub 
21 de ani, ufemiști cu toții, cei maî 
mulți fruntași în producție, cum sînt 
Vasile Bărgoană, Gh. Sîntimbreanu 
sau Ștefan Setul. Felul de a munci 
și a se comporta al utemiștilor, consti
tuie un izvor de exemple demne de 
urmat, pentru toți tinerii. Cînd îi vezi 
cît de conștiincios se pregătesc pentru 
învățămîntul U.T.M. sau îi privești 
la panourile de onoare, alături dc cei 
mai buni muncitori ai Atelierelor C.F.R, 
Timișoara, cînd îi aplauzi în vreun 
meci de fotbal, în fine, cînd con-tați 
cu cîtă atenție și respect primesc în
drumări în munca lor, din partea 
tovarășilor mai vîrstnici, cu mai multă 
experiență, îți crește inima. Acum îți 
dai seama că la Atelierele C.F.R. din 
orașid no’stru se duce o temeinică 
muncă de educație cu sportivii, că 
prețiosul ajutor pe care organizația 
U.T.M. îl dă neprecupețit și permanent 
în toate domeniilp de activitate se vede 
și în această direcție. La Atelierele 
C.F.R. Timișoara — ca și peste tot în 
patria noastră — cresc oameni noi, 
adevărați constructori ai vieții noastre 
luminoase.



nostru a găzduit finala 
republican de gimnastică 
sportive U.C.F.S. Nivelul 
a fost satisfăcător, re- 

numeroși gimnaști cu

Finala concursului republican de gimnastica 
al școlilor sportive U.C.FS.

1 CRAIOVA, 16 (prin telefon). Sîm- 
bătă și duminică, Sala Sporturilor 
din orașul 
concursului 
al școlilor 
întrecerilor 
imareîndit-se
rea’e aptitudini în această disciplină 
sportivă.

Iată și rezultatele tehnice înregis
trate : BĂIEȚI: juniori, cat. a II-a : 
sol: Stomp Werner (Sibiu); cal și 
sărituri: Emil Beeg (Arad); inele: 
I. Stefanidis (Craiova); bară: Al. 
Bojoc (Cîmpina) ; paralele: 1-2. E. 
Beeg și Al. Bojoc; individual com
pus : i. Heintz Rolo ch (Sibiu) ; 2. 
Dan Bîrsu (Sibiu) ; 3. E. Beeg /A- 
rad) ; juniori, cat. I : sol : I. Cio- 
vică (Sibiu); cal, inele și sărituri: 
I. Enaehe (Craiova); bară: Gh. Sze- 
keres (Arad); paralele: Wilhelm Pel- 
ger (Sibiu) ; individual compus : 1.
I. Enaclie, 2. I. Ciovică, 3. Gli- Sze- 
keres; cat. a lll-a: cal, inele

și sol: I. Paloianis (Craiova); 
bară, paralele și sărituri: Ilie Albu 
(Sibiu) ; individual compus : 1 și 2. 
I. Paloianis și I. Albu (55 p); cat. 
a II-a: sol și sărituri: Konrad Kas
per (Sibiu) ; cal, inele, bară și para
lele : Teodor Copil (Arad) ; indivi
dual compus : 1. T, Copil, 2. K. Kas
per, 3. Gh. loan (Cîmpulung Mus
cel) ; cat I : sol și sărituri: Fritz 
Fernegel (Sibiu) ; cal, inele, bară și 
paralele: Arcadie Molnar (Arad) ; 
individual compus : 1. A. Molnar, 2.
F. Ferne^l. FETE : junioare cat. I : 
sol, birnâ, inele, sărituri și paralele ■ 
Crista Aîildt (Sibiu) ; aparat porta
tiv : 1-2. C. Mildt și M. Stupineanu 
(Orașul Stalin) ; individual compus: 
1. Crista Mildt, 2. Adriana Făc'ieru 
(Constanța), 3. Maria Frangel (A- 
rad); junioare, cat. a II-a: sol: 1-2. 
Petrnța Dragomir (Constanța) și N'i- 
colina Nolton (Or. Stalin) ; bîrnă : 
Alexandrina S’emat (Or. Stalin); inele 
și paralele: Petrnța Dragomir; apa-

Corespondenții noștri ne transmit

VEȘTI DIN ȘCOLI
(OȚELUL ROȘU) : 

____  ... ___ școlar, activitatea 
njortiră din cadrul școlii profesionale din orașul 

pwstru se deslășcară intr-un sita susținut. Au 
t organisate campionate interclase la fotbal, 
adhai și oină. In acțiunea de mobilizare a e- 

-avilor la aceste campionate, o contribuție de 
seamă a adus-o organizația U.T.M. pe școală 
(secretar tor. relee Săvulescu). Frm grija «cos- 
teia și co sprijinul efectiv ai conducerii școlii, 
elevii și-au amenajat de curind și o frumoasă 
bază sportivă.

• Ion Ioana 
eurinl, in cam. 
interesant turneu 
felor școlilor elementare din cîteva comune apar- 
iniod raionului Balș (Osica. Greci, Dobrun, Șo- 

pirlița). Turneul a lost cișligat de echipa școlii 
alem:a:ara de 7 ani din cam. Osica de Sus.

O Zolfan Papp și C. Cersei (SF. GHEORGHE) : 
ta Școala medie ar. 1 Cm localitate, elevii a- 
coriâ an mare interes activității sportive. Aso
ciația spertivă a școlii, reorganizată recent, cu
prinde secții de gimnastică, baschet, handbal, 
tenis de masă, șah și fotbal. Ea numără peste 
400 de mem'ori. Tradiția sportivă a școlii este 
bine.uiiascută, echipele elevilor de aici acti- 
vind fie ia caapionalul raional (tenis de masă 
și șah), fie in cel regional (haschet și handbal). 
Iu prezent au început -— sub conducerea pro- 
lasorilor de educație fizică Gabor Eckele, Anton 
Bodua și llnna Vanirsa — pregătirile ponirn pri
ma etapă a campionatelor republicane școlare.

• Teodor Bobii (CIMITNA): Amatorii de bas
chet din cadrul școlii medii nr. 1 „Nicclao Gri- 
noreseo" din orașul nostru participă in prezent 

TA un campionat inlerclase organizat de catedra 
educație fizică, in colalcrare cu organizația 

.T.M. pa școală. In întrecerile desfășurate pînă 
acum, cete mai bune rezultate le-au înregistrat 
echipa clasei a Xl-a A, neînvinsă. Campionatul 
ne bucură de un vin interes in rindurile elevi
lor școlii. Ca acest prilej s-au remarcat o sene 
de haschetbaliști talentați ca Gh. Gohjilă, Al. 
Purcei, Gh. Uhivulescu Și St. Dragomir.

• Gheorghe Manalu (T. SEVERIN) : Din 
tialiva consiliului orășenesc U.C.F.S., pe 
diacul ,.1 Mai" din localitate a avut loc, zilele 
trecute, o reușită Întrecere atletică la care și-an 
dat concursul cei mai buni elevi de la școlile 
medii. Față de interesul pe care publicul seve
rinean l-a acordat acestui concurs (au asistat 
aproape 4000 do spectatori) ca și de participarea

Q Romulus și Rarlu Zwio 
Odată cu începerea noului an

și Aurel Roșea (CARACAL) : Do 
Osica de Sas a arat loc ca 
de lottal cu participarea echi-

Greci, Dobnra, Șo- 
' . "i

Osica de Sus.

Al.

ini- 
sta-

ACTUALITATEA

a elevilor, organizatorii și-an propus 
noi concursuri.

entuziast! 
să inițieiu

• Eduard Weil (TIMIȘOARA) : I» cadrul unui 
meci atletic dwtiwat pe stadionul Tineretului 
din localitate, reprezentativa Clubului sportiv 
școlar ,, Banatul" a întrecut echipa școlii spor
tive de elevi din Reșița cu 123-89 p. Cele mai 
bune performanța le-au realizat concurenții : Tă
rie (C.S.S. Banatul) — 11,4 sec. pe 100 ni. 
plat, Keller (S.S.E. Reșița) — 2:08,3 pe 800 
m. plat, Gaza (C.S.S.) — 46.66 m. la arunca
rea ciocanului, Heqedus (S.S.E.) — 14,69 m. la 
aruncarea greutății, Popovici (C.S.S.) — 1,75 m. 
la înălțime și Fierea /C.S.S.) — 55,2 Bec. pe 
400 m. plat.

a Vasile Saslranu (BAIA MARE) : Acu'vlUtna 
secției de schi a școlii sportive U.C.F.S. din 
localitate este în toi. Pregătirile pe... uscat ale 
tinerilor schiori băimăreni au început cu săptă- 
mîni in urmă, sub conducerea antrenorului Iosif 
Covaci. Paralel cu munca de pregătire în vede
rea apropiatei deschideri a sezonului sportiv d» 
iarnă, în cadrul secției se desfășoară și o largă 
acțiuna de recrutare de noi elemente pentru a- 
ceastă disciplină sportivi. Se remarci prin in
teresul acordat pregătirii lor, elevii Andrei Ba- 
rabaș, Ludovic Szabo, Carol Ernst. Andrei Schles- 
ainger, Elisabeta Decsei, Edith Horvath etc.

rat portativ: 1-2. Edith Olah (Arad) 
și Petrnța Dragomir; sărituri: 1-2. 
Petruța Dragomir și Erika Heich (Si
biu) ; individual compus : 1. Petrnța 
Dragomir; 2-3. Alexandrina Stemat 
și Victoria Ghinea (Or. Stalin) ; cat. 
a III-a : sol și paralele : Victoria Gaal 
(Arad) ; bîrnă și sărituri: Valerica 
Burcă (Constanța) ; inele și aparat 
portativ: Georgefa Recer (Sibiu) ; 
individual compus : 1. Valerica Burcă,
2. Victoria Gaal, 3. Georgeta Recer; 
cat. a 11-a : sol, aparat portativ, pa
ralele și sărituri: Crista Schinker (Si
biu); bîrnă și inele: Rozalia Zahova 
(Arad); individual compus: 1. Crista 
Schinker, 2. Elke Klein (Sibiu), 3. 
Nicolina Gheorghe (Constanța) ; cat. 
I: sol, inele, paralele, aparat por
tativ și sărituri: Gertrude Nnssbăc- 
ker (Sibiu); bîrnă: 1-2. Constanța 
loneseu (Sibiu) și Elena Guranda 
(Arad); individual compus: 1. G. 
Nussbăcker; 2. Constanța loneseu, 3. 
El. Guranda; cat. maestre: sol și bîrnă: 
Elisabeta Micu (Arad); paralele și 
sărituri: linca Telehoi (Constanța); 
individual compus: 1. Elisabeta Ali- 
cu, 2. Ținea Telehoi.

Clasamentul general pe echipe 
băieți: 1. Sibiu 290,95 p; 2. Arad 
290,15 p; 3. Craiova 217,97 p; 4. 
Cîmpulung Muscel 197,92 p; 5. Or. 
Stalin 181,50 p; 6. Gîmpina 176,90 
p; 7. Constanța 124,70 p.

Clasamentul general pe echipe, fete: 
1. Sibiu 287,25 p; 2. Arad 279,26 p;
3. Constanța 251,33 p; 4. Orașul Sta
lin 219,78 p; 5. Cîmpulung Muscel 
174,90 p.

La încheierea concursului, tov. F. 
Lowy, secretarul general al Federației 
romîne de gimnastică, ne-a declarat: 
„Finala concursului republican 
gimnastică al școlilor 
U.C.F.S. s-a bucurat de 
succes. Este îmbucurător t_ ____ _
că gimnastica numără o serie de ta
lente remarcabile, care, 
fală, vor avea prilejul să se afirme 
într-un viitor nu prea îndepărtat".

de 
sportive 

un frumos 
să consta ti

fără îndo-

ROMICA SCHULTZ, 
corespondent regional

Două școli sportive
Elevii școlilor medii au trecut cu înființării școlii tăspunde dorinței mul- 

succes de-a lungul întregului sezon de tor elev: de a-și îmbogăți cunoștințele 
vară numeroasele examene... sportive, sportive, de a face pași siguri pe dru- 
la care au participat. Dacă vom cer- mul măiestriei. In prezent, procesul de 
ccta foile de concurs ale campionate
lor republicane de juniori sau ale fi
nalelor școlare, vom reține — deseori 
— ■ rezultate de valoare și foarte multe 
nume de elevi care încep să se impună 
în activitatea sportivă de performanță. 
Ele aparțin, în marea lor majoritate, 
școlii sportive de elevi Nr. 1 din Ca
pitală, o adevărată pepinieră de cam
pioni I

sportive.

DE LA 200 LA 3200...

Atmoisfera întrecerilor sportive din 
cadrul campionatelor școlare este bi
necunoscută. Elevii luptă cu toată ar
doarea caracteristică- tinereții, iar 
spectatorii fac o „galerie" neobosită.

Această tradiție ntt a fost dezmin
țită nici duminică dimineață cînd, 
în sălile M.I.C., „Spirit Haret", „Di- 
nritrie Cantemir" și „Nicolae Bălces- 
cu“, au avut loc primele meciuri din 
Capitală, ale campionatului republican 
școlar de baschet, ediția 1959/1960.

Faptul că baschetul este un sport

începutul lunii iatni- 
desemnate formațiile 
finalele programate 
anului I960. Primele

i • Intre 27—29 noiembrie, Clubul/tape 
Sportiv școlar din Cluj organizează’ 
un turneu de volei cu participarea e- 
fch'pelor reprezentative ale tuturor 
cluburilor sportive școlare din țară.

« In acest an au luat ființă noi 
Școli sportive de elevi în orașele Tg- 
Jiu (secții de volei, atletism și hand
bal), Miercurea Ciuc (hochei și pati
naj), Țîrgoviște (volei și scrimă). 
Blaj (volei), Bâia Mare (atletism și 
gimnastică) și Cîmpulung Moldovenesc 
(baschet). ,

<» Luna viitoare sînt proiectate 
două interesante turnee internaționa
le. Primul, la volei, urmează să se 
desfășoare în . Capitală în jurul datei 
de 20 decembrie, cu participarea e- 
chipelor reprezentative școlare ale 
R.D- Germane, R.P. Bulgaria, Clubu
lui sportiv școlar București și S.S.E. 
București. Cel de al doi'ea, la hand
bal redus, este programat tot în 
București, între 25—27 decembrie și 
la el vor lua parte echipele C.S.S. Bucu
rești, S.S.E. București, C.S.S. „Ba
na tul“ 
școlară 
îi mp, o 
handbal 
întîlniri 
handbaliste de la 
(25 decembrie) și 
cu reprezentantele 
rul“ (27 decembrie).

Cele două cifre exprimă creșterea 
numărului elevilor acestei școli de la 
înființare (1951) și pînă astăzi. „E-

, : intermediare1*: 600 de elevi în 
1955 și till elevi în 1958. Necesitatea

S.S.E. București, < 
Timișoara și o 

i din R.P. Polonă.
echipă feminină 
din R.P. ~ ' -
la 1>

C.S.S. 
selecționată 

. In același 
școlară de 

, va susține 
cit tinerele 
„Hargh>ta“

Polonă
Mureș
c.s.s.
la Orașul Stalin
C.SS. „Luceafă-

subîinîenl că aceeași 
partea profesorilor, 
din partea elevilor 
și la Tg. Mureș, 
Iași, unde întrece- 
republican școlar

foarte iubit de școlari a fost confir
mat și de astă dată de numărul mars' 
al^ echipelor participante: 26 echipa 
de băieți și 16 de fete, care se vor 
întrece pînă la 
arie, cînd vor fi 
calificate pentru 
în luna martie a
întîlniri au demonstrat că profesorii de 
educație fizică au arătat o deosebită 
grijă în selecționarea și pregătirea 
echipelor, pentru ca școlile să fie cît 
mai bine reprezentate în această com
petiție, atît de dragă elevilor. De alt
fel, trebuie să 
preocupare din
același entuziasm 
au fost observate 
Cluj, Timișoara și 
rile campionatului 
de baschet au început cu puțină vrema 
în urmă.

Cu acest prilej ținem să arătăm 
însă că în nici una din săli nu am 
observat prezența vreunui antrenor al 
echipelor fruntașe. Aceasta deși este 
cunoscut că școlile de cultură gene
rală formează adevărata pepinieră a 
acestui sport, din care pot fi selec
ționate elementele talentate, de per
spectivă. Sperăm însă că în viitoarele 
elape vom putea semnala f 
antrenorilor care, pe lingă faptul că 
pot recruta elemente de perspectivă 
(numai duminică am observat 4—5 
elevi de 15—16 ani, talentați și avînd 
înălțimea între 1,80—1,90 m), pot
contribui la ridicarea valorică a dis
putelor, prin îndrumările date profe
sorilor și elevilor.

prezența

O aruncare la coș „ca la carte" de
monstrează talentul și buna pregătire 
a elevilor participanți la campionatul 
republican școlar de baschet. Faza se 
petrece la unul din meciurile disputate 
duminică.

5500
sportive, de a face pași siguri pe dru-

pregătire a fost extins dc la 3 la 4 ani, 
pentru a putea cuprinde și categorii de 
vîrstă mai mică. Pe de altă parte, sis
temul de depistare a elementelor dotate 
este aplicat din ce în ce mai bine. 
El se realizează prin organizarea a nu
meroase concursuri, prin selecționarea 
pe care o fac — urmărind orele de edu
cație fizică din școli — profesorii și 
antrenorii de specialitate și, în fine, 
prin recomandările profesorilor de edu
cație fizică de la diferite școli. In ceea 
ce privește baza materială, școala spor
tivă de elevi Nr. 1 beneficiază de nu
meroase ore la stadionul și bazinul Ti
neretului, la bazinul acoperit de la Flo- 
rcasca, la sălile uzinelor „23 August**, 
„Giulești1* și ale școlii medii Nr. I.

condiții pe măsura cerințelor

de relevat este — In același 
faptul că școala este preocu-

Așadar, 
actuale.

Demn 
timp —
pată permanent și de organizarea unei 
bogate activități
Astfel, cu sprijinul comitetului orășe
nesc U.T.M. se vor 
pe teme educative,
muncii socialiste, maeștri ai sportului, 
scriitori și artiști la Casele de Cultură 
ale Tineretului. Este în curs de alcă
tuire o orchestră, un ansamblu coral 
și o echipă de dansuri populare. De 
asemenea, conducerea școlii proiectează 
demonstrații sportive în școlile din me
diul rural, vizitarea de expoziții, de 
muzee. O atenție deosebită este acor
dată legăturii strînse dintre școală și 
părinți, în acest sens organizîndu-se 
lunar consfătuiri

cultural-educative.

organiza conferințe 
întîlniri cu eroi ai

Por reuși oare reprezentanții dublurilor sportive școlare să reediteze 
frumoasele lor întîlniri de volei din prima ediție a competiției desfășurată 
anul trecut in Capitală?..- Răspunsul il vom afla la sfîrșitul acestei săptă- 
mlni, cu ocazia noilor întreceri care slnt programate la Cluj.

Foto: V, Bageac

UN NOU „LABORATOR1* 
AL TINERELOR TALENTE

Școala sportivă de elevi Nr. 2, în
ființată doar cu cîteva luni în urmă 
reprezintă un 
tinerelor talente sportive. Ea cuprinde, 
în general, elevii școlilor din partea de 
sud a orașului. Desigur, nu se poate 
vorbi acum despre un palmares propriu 
al noii școli. Conducerea ei (director, 
prof. C. Popescu, director adjunct, prof. 
R. Spirescu) s-a străduit să asigure 
— chiar de la început — cît mai multe 
terenuri și săli pentru ca rezultatele 
să nu se lase prea mult așteptate. Vor 
fi folosite aproape toate instalațiile 
Complexului sportiv „23 August" (in
clusiv patinoarul artificial), sala „Re
colta", precum și sălile de sport ale 
școlilor medii Nr. 12, 13 și 17.

...La sediile celor două școli, care 
însumează 5500 de elevi, se poate con
stata în aceste zile o animație neobiș
nuită. Buni gospodari, profesorii de 
specialitate pregătesc cu mai bine de 

,o lună înainte, cea mai mare tahără 
sportivă pentru elevi, care va fi găzdtii- 

jtă în vacanța de iarnă, de aproape 10 
Ccabane din masivul Buccgi. Pînă a 
1 lunci, urăm elevilor ce'or două școli 
Vpor la muncă și la învățătură I.

nou „laborator" al

Programul celei de a Xl-a 
ediții a campionatelor 

republicane școlare
Campionatele republicane școlare 

sărbătoresc în noul sezon 11 ediții. A- 
ceste importante competiții de masă 
care au aliniat de. fiecare dată la star
tul a diferite discipline sportive, zeci 
și zeci de mii de elevi, au prilejuit de-a 
lungul desfășurării lor, afirmarea a 
nenumărate elemente talentate — elevi 
buni la sport ca și la învă.ătură.

Pentru ediția din acest an Direcția 
Educației Tineretului Școlar din Mi
nisterul Invățămîntu'tii și Culturii a 
stabilit ca aceste campionate sa fie or
ganizate la următoarele discipline spor
tive : atletism, gimnastică, volei, bas
chet, handbal în 7, natație și schi — 
pentru școli'e m.’d'i ; atletism, gim
nastică, volei, handbal în 7 și fotbal 
— pentru școlile procesionale.

Iată acum și programul complet al 
ediției a Xl-a a campionatelor.

Școli medii. Atletism, etapa I (p® 
școală) : pînă la 17.1V. 1960, etapa a 
II-a (pe localitate): 7-8.V.1960, etapa 
a 111-a (pe regiune) 13-14.V.I960. E- 
tapa a IV-a (finală) 18-19.VI.1960. 
Gimnastică, etapa I, pînă la 20.XIL 
1959. Etapa a Ii-a: 27.XI1—11.11, eta
pa IlI-a 27-28.11, etapa IV-a 25-27.IIL 
Volei, etapa I pînă la 15.XI, etapa a 
II-a 15.XI.1959—7.11.1960, etapa a 111-a 
19—21.11, etapa a IV-a (zona) 26—28. 
III, etapa a V-a, finală, 14 —18.1V. 
Baschet: etapa 1 pînă la 25.X, etapa 
11-a 1.XI-6.X1I, etapa" a Hl-a 22-24.1, 
etapa a IV-a 19-21.11, etapa a V-a 
23-27.111. Handbal, etapa I pînă la 
6.XI1, etapa â II-a 22-23.III, etapa a 
I!I-a 1-3.IV, etapa a IV-a 23-25.IV, 
etapa a V-a 18-21.VI. Natație: etapă 
pe localitate : I3-14.VIII, etapa finală 
3-4.IX.I960. Schi: etapa I pînă 1"
10.1.1960, etapa a II-a pînă la 7.II, 
etapa a IlI-a (pe regiune) 27-28.11. 
Școli profesionale. Atletism : etapa 1 
(pe școală) pînă la 17.IV.I960, etapa 
a [I-a (localitate, raion) 2-3.V. I96Q 
etapa a IlI-a (pe regiune) 7-8.V, etapa 
a IV-a finală 2-3.V1I. Gimnastică : e- 
tapa I pînă la 29.XI.1959, etapa a II-a
14.11.1960, etapa a IlI-a 27-28.11, eta
pa a IV-a 23-24.IV. Volei: Etapa 1 
pînă la 15.XI, etapa a II-a 15.XI.59—
31.1.1960, etapa a [II-a (regiune) 
5-7.II, etapa a IV-a zonă 29.IV—IV, 
etapa a V-a finală 8-12.V. Handbal: 
etapa I pînă la C.XII.59, etapa a II-s 
22-23.-I1I, etapa a 111-a 1-3.IV, etapa 
a IV-a 23-25.1 V, etapa a V-a 18-21.VI 
Fotbal : etapa I pînă la 26.X1, etapa 
a II-a 9-10.IV, etapa a lll-a 23-24.1V 
etapa a IV 7-8.V, etapa a V-s 
18-20. VI.

Profesori de educație fizică, elevi 
Notați-vă aceste date și începeți tic in 
tîrziat pregătirile pentru „examenele* 
pe care le reprezintă fiecare etapă i 
campionatelor republicane școlare.
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Pluton compact în fruntea clasamentuluiDupă o
CE NICI O ÎNCERCARE?... jucat o bună pars 

împotriva lui Puș- 
---- 1 un piori 

coloana „f“ și l-a îna-| 
nestinglierit aproape de cîm-‘

duminica „plina
;i plăcută ca desfășurare, finala 
îi R.P.R." din acest an, încheiată 
ctoria echipei Dinamo, a fost to- 
lesatisfăcătoare sub aspect tehnic, 
•ferim în special la faptul că în 
sul celor 80 de minute, nici una 
naliste — deși ambele au dovedit 
ri că știu să concretizeze — nu 
șit să străpungă apărarea adver- 
li și să finalizeze prin cel mai 

și spectaculos procedeu al spor- 
cu balonul oval — încercarea. 

:ațiile trebuie căutate, pe de o 
în faptul că Dinamo (în afară 

timele minute) a adoptat o tac- 
strict defensivă, de menținere a 
ajului (3—0), prin 
ne și — în general 
irtimentul înaintării, 
>arte în ineficacitatea
isferturilor feroviare. De data 
, ceferiștii s-au dovedit mai puțin 
ați ca deobicei, ceea ce i-a îm- 
at să depășească un adversar 
or tactic.

lovituri
— joc 
iar pe 
grămezii

în 
pe 
de 
Și 
a-

prilejuite de
La cîteva clipe după finala Cupei în tabăra dinamovistă: îmbrățișări, 

veselie, dar și laicrimi... lacrimi ale bucuriei. Toate ta un loc ) " 
marea victorie I

Mihăică

TREBUIE SA ȘTII SA Șl PIERZI!
Adeseori am lăudat echipa feroviară 

pentru victoriile categorice obținute ca 
urmare a desfășurării unui joc de bună 
calitate. Iată însă că duminică, rug-

impionatul categoriei A: codașii obțin victorii 
ninică în categoria A s-au jucat 
două partide. Alte două se 

isputa mîine după următorul pro-
Dinamo-C.S.M.S. Iași (stadion 

io, ora 15) și Constructorul Buc.- 
. Grivița Roșie (teren Constrpc- 
ora 15). Tot miercuri, o resttPiță 
‘: Cetatea Bucur-Sirena (stadion 
‘tutui, teren IV, ora 15). Meciul 
.-Constructorul Bîrlad se va dis- 
ioi de la ora 15 pe stadionul Ti- 
lui.
ntîlnirea dintre Metalul M.l.G. și 
i Cluj, încheiată cu rezultatul de

(10—3), a prilejuit un joc în 
d slab. Și aceasta mai ales da- 
oașpeților, care au acționat dez- 

izat. Metalul M.l.G., deși a în
locui in 12 oameni (ulterior for- 
a fost completată), și-a impus 

iva, reușind să înscrie chiar în 
'e minute, prin Crișan, 6 fru- 
\ încercare, pe care apoi Chirvase 
isforrnat-o: 5—0. Replica studen- 
dujeni nu a intlrziat: la o fază 
copierea buturilor metalurgiste, 

(Metalul) încearcă să scoată

rul devine astfel 10—3 pentru Meta
lul. La reluare, studenții par ceva mai 
deciși și acționează mai legat. Ei reu
șesc să reducă scorul printr-o încer
care spectaculoasă a lui Demian, pe 
care Crăciuneanu nu o transformă, 
balonul lovind bara laterală: 10—6.

Foarte bun
dea.

arbitrajul lui N. Ghion- 
(N. ȘURTEA)

dintre Știința Timișoara 
București, încheiată cu

• Partida 
și Progresul 
scorul de 8—6 (8—3), a decurs în nota 
de dominare a gazdelor care au fă
cut — în general — un meci bun. A- 
ceasta spre deosebire de oaspeți care, 
mai ales în prima repriză, au fost de 
nerecunoscuf. Pentru Știința au în
scris : Păuneanu și Gh. Brari (cite o 
încercare) și Celea (transformare), în 
timp ce pentru Progresul, punctele au 
fost realizate de Chiri ac (lovitură de 
picior căzută) ' 
de pedeapsă). 
resp.)

și Patrubani (lovitură 
N. Mihăilescu — co-

Hunedoara-Chi-

(/ fn margine, dar Cătănici 1. C.F.R Grivița Roșie 14 11 3 0 197: 44 3Q
ta) îl blochează și îl culcă în 2. Dinamo 14 10 3 1 174: 46 37
l de țintă advers: 5—3 (trans- 3. C.C.A. 14 10 2 2 171: 50 36
■ea este ratată). Este apoi rin- 4. Constructorul Buc. 14 9 3 ? 87: 59 35
letalurgiștilor să mărească sco- 5. Progresul 15 7 4 7 124: 83 30
in Iliescu care, prof ițind de o 6. Știința Cluj 15 4 1 10 109:187 24
■ a lui Demian — de a culca 7. Știința Timișoara 15 2 4 9 56: 92 23
'l la o lovitură de pedeapsă ra- 8. Metalul MIG 15 3 1 11 49:196 22
— realizează o frumoasă încer- 9. C.S.M.S. Iași 14 2 4 8 37: 90 22
8—3. Crișan transformă și sco- 10. Constructorul Bîrlad 14 2 2 10 49:205 20

Dispute dîrze
imoasă partidă a realizat în categoria 
iu în compania echipei Metalul M1G 
are a întrecut-o cu 14—3 (8—3). In
ii au avut cîteva deschideri frumoase 
realizat două încercări spectaculoase, 
jiștii au privit întîlnirea cu neserio- 
prezentîndu-se numai în 12 jucători! 
cr'rs Rungu, Mnnolcscu, Grigorescu 

încercare), Marcu (lovitură de pe- 
?i Frățilă (trans! or marc). respectiv 

ranu (lovitură de pedeapsă). Alte re- 
din categoria B: Meteorul-Farnl Con- 
1—6 (3—0). Cel. Bucur-Petrnlul Pi- 
•5 (6—0), Dinamo Miliția-A ,S. A. Plo- 
3 (3—0), Știința București-Rapid 6—0

Aurelian Axente, coresp.

revista SPORT nr. 17 !

Foto: I.
triștii de Ia C.F.R. n-au 
mească înfrîngerea. Cu cît jocul se a- 
propia de sfîrșit, ei dădeau tot mai 
multe semne de nervozitate (de altfel, 
Cotter a și fost eliminat din joc pen
tru lovirea adversarului). Mai mult, la 
sfîrșitul întîlnirii, echipa ceferistă s-a 
îndreptat spre vestiare, deși — în mod 
normal — ea trebuia să se alinieze spre 
a primi plachetele destinate celei de a 
doua clasate. Ulterior, la insistențele 
antrenorului, echipa a revenit. Intr-o 
întrecere sportivă se întîmplă să și 
pierzi. Totul este să primești înfrînge
rea ca și victoria, cu aceeași sportivi
tate.

știut să pri-

Actuala ediție a finalei campionatu
lui republican promitea, încă înaintea 
startului oficial, o luptă deosebit de 
dîrză. Se anunța ca o competiție „fără 
favoriți", adică în care, valoarea apro
piată a concurenților excludea posibi
litatea unui pronostic... temeinic. Pri
mele cinci runde ale finalei au confir
mat pe deplin așteptările. Intr-adevăr, 
ltjgta se dă cu multă energie în majo
ritatea partidelor. Tot ce putem repro
șa Analiștilor este numărul nepermis 
de mare de inexactități care se comit, 
lipsa precizai mai ales în stadiul final 
al partidei. Și dacă în general concu
rență' sînt bine pregătiți teoretic, joacă 
deschiderile cu multă inventivitate (am 
notat cîteva interesante noutăți), se 
descurcă în mijloc de partidă, în final 
în schimb lipsa de tehnică apare cel 
mai evident. Nu este o exagerare cînd 
spunem că de-a lungul a cinci runde 
n-am putut vedea măcar un singur fi
nal de turnuri jucat într-adevă» corect, 
după „toate regulile artei". Este un 
capitol care trebuie să dea de gîndit 
jucătorilor și antrenorilor noștri.

In runda a V-a șase partide au luat 
sfîrșit în timpul regulamentar. Foarte 
scurtă, doar 19 mutări, a fost întîlinirea 
Ciocîltea-Bozdoghină. Negrul a greșit 
pozițional permițînd adversarului său 
să declanșeze un atac violent asupra 
regelui rămas în mijlocul tablei. Ia fața 
amenințării imparabile a pierderii unui 
turn Bozdeghină s-a recunoscut în
vins. Din nou în criză de timp Gavrilă 
a greșit în partida cu Drimer și cu 
zece mutări înaintea controlului (cînd 
mai avea cîteva secunde) a intrat în- 
ir-O plasă de Wht. Oricum, însă, el 
nu avea timpul material necesar pen
tru a efectua toate mutările. Mititelu

cu negrele a 
tidă pozițională 
cașu. Negrul și-a creat 
liber pe ----- c"
intat î 
pul de transformare. Pușcașu a cedat 
deoarece pentru acest pion trebuia să 
dea un cal. Prețul era firește prea 
scump... Fără complicații au fost remize 
partidele Joița-Varabiescu și Șuta-Ra-î 
dovici. La același rezultat, dar după 
o luptă plină de intensitate, a ajuna- 
partida Botez-Urseanu. Soos părea la 
un moment dat că va decide prin atac 
direct confruntarea cu Giinsbarger. 
Surprinzător, însă, el a'renunțat la ca4 
lea combinativă și a vrut să cîștige 
pozițional, „vînînd" pionii albului. Re4 
zultatul: la întrerupere cîștigul a de
venit problematic pentru Soos. Ditpă 
ce a avut o poziție superioară, Rădu-, 
lescu, în criză de timp, a comis o in-t 
exactitate și în poziția întreruptă șan-4 
sele sînt de acum de partea lui Ghi-> 
țescu. Un final aproximativ egal, cu 
un foarte ușor avantaj pozițional (pro
babili de nerealizat) pentru negru a 
survenit în întrerupta Reicher-Bălănet.

După cinci runde clasamentul este 
următorul: ' ~
3% p., 3-4 Botez, Drimer 3 p., 5-9. 
Mititelu (2), “ ' '
(1), Ghițescu (1), Bozdoghină 2'/2 p., 
10-14. Șuta (1), Szabo (1), Soos (1);

_________ r'__ li? «r i-7 r»_ 1—

1-2. Radovici, Ursea nil

Reicher (1), Ciocîltea

Pușcașu, Gavrilă 2 p., 15-17. Pavlov 
(2), Gunsberger (I), Varabiescu l'/2p., 
18. Rădulescu (3) 1 p., 19-20 Bălănel . 
(2), Joița % p.

Astăzi dimineață de la ora 9 camf 
pionatuil continuă cu ru.nda a Vl-a. 
Mîine dimineață se joacă partidele în
trerupte iar după-amiază la ora 17 în.-> 
tîlnirile rundei a Vil-a. V. CIL j

Joi, la București și Cluj

începe returul campionatului 
pe echipe categoria A

Concomitent, la București și Cluj, începe joi returul 
campionatului de sorimă pe echipe categoria A. Astfel, 
la București, spectatorii vor putea urmăn întrecerile de 
spadă — 19, 20 — și sabie — 21, 22 —, iar la C!u> 

1!,*” • — 19, 20 — și al floretistelor —

Un fotoreportaj complet asu- 
Intîlnirii de fotbal dintre Te
ntativele R. P. Romine ți 
. Bulgaria
Rubrica „Vă prezentăm cam- 

— Ștefan Haukler și Geta 
i
Curajul motocicliștilor — as- 
de la întrecerile campionatu- 

:publican de motocros
Startul speranțelor’— repor- 
e la campionatele republicane 
miori
50 de minute cu cel mai bun 
v polonez — lan.us Sidlo 
Anul preolimpic în - lumina 
manțelor — declarațiile atle- 
Alexandru Bizim, Ioana Pe- 
-Luță, Florica Grecescti, Ha- 
bie Răcescu, Lia Marioliu și 

■ Cinca
Actualitatea sportivă — rugbî 
'locros — polo

îrt categoria B
Rezultate din tară: Corvinul ___________

mica Țirnăveni 3—8 (0—8), Olimpia Or. Sta- 
lin-Știința Petroșani (întrerupt în min. 22 prin 
retragerea de pe teren a studenților, la situa
ția de 0—0), Petrolul Ploești-Aeronuutica Buc. 
18—0 (5—0), C.F.R. Buzău-Vnirea Brăila 3-0 
(3—0), Progresul Galați-Laminorul Roman
3—3 (0—3), C. F. R. Cluj-Minerul Lupeni 
•—14 (9—Zimbrul Tecuci-Petrol Chimie 0-0

Turneul final al juniorilor
In turneul final al 

republican de juniori __ ,
duminică semifinalele, încheiate 
următoarele rezultate: 7__ i__ ___
București—C. F. R. Grivița Roșie 3—6 
(3—0) și Sirena — Cetatea Bucur 3—0 
(0—0). Finala — între Constructorul 

și Sirena — se va disputa duminică 
22 noiembrie.

22

campionatului 
s-au disputat 
---------2 cu 
Constructorul

>1“ după Jack London.

Spre 3:41,0 sau chiar mai
— reportaj cu Zoltan Vă

Sport-magazin — jocuri di s-
ie — nuvela ilustrată ,,Mc-

concursul floretiștilor
21, 22.

După prima parte a întrecerilor, pe primele locuri se 
află echipe'e : C.C.A. la floretă femei și floretă bărbați, 
Progresul. București — la spadă — și Progresul Clu; 
— la sabie. Poziții bune în clasament mai ocupă Petrolul 
Ploești (floretă femei), Progresul Cluj (spadă), C.C.A. 
(sabie) și Dinamo Cluj (sabie și floretă bărbați). De 
aici, concluzia că lupta între echipe va fi foarte strînsă, 
nu numai pentru fiecare probă în parte, dar și pentru 
clasamentul general.

Returul campionatului categoriei A încheie sezonul 
competițional pe anul în curs. Terminând activitatea mai 
devreme ca în alți ani, trăgătorii noștri fruntași își vor 
putea îndrepta pregătirile spre obținerea unei forme mai 
bune necesare anului viitor, an olimpic, vor putea munci 
mai mult și mai bine pentru a se pune la punct cu 
pregătirea fizică, capitol deficitar în anul 1959.

Doi dintre tinerii spadasini pe care îi vom putea urmări 
in concursul care începe joi în Capitală: Ștefan Sinko 
și Ștefan Toth Foto : 1. Mihăică

REZULTATE DIN CATEGORIA B
CLUJ (prin telefon). — Sîmbătă și 

duminică au continuat în orașul nos
tru întrecerile de scrimă din cadrul 
campionatului pe echipe al categoriei 
B. Iată ultimele rezultate : floretă 
femei : 0. S. Harghita Tg. Mureș — 
Jiul Craiova 9—7; Știința Cluj — 
Berea Sibiu 11—5; Dinamo Or. Stalin 
— Harghita 9—7 ; Harghita — Berea 
9—7; Știința — Jiul 10—6; Știința — 
Dinamo 10—6; echipa Stăruința Satu

Steagul roșu (Orașul Stalin) 
Cetatea Bucur 13-9

Ieri dimineață a avut loc în incinta rai. dreptul la un rezultat de egtililafe. 
Circului dp Stat revanșa întîlnirii din- Sub valoarea reală s-au prezentat pe 
ire echipele Cetatea Bucur și Steagul ring Petre Zaharia și Mihai Dumitre- 
roșu Orașul Stalin. In primul meci. seu. 
desfășurat acum o lună la Orașul REZULTATE TEHNICE: L. Croi-, 
Stalin, victoria a revenit boxerilor de lorii (St. roșu) b. p. Gh. Radu (C.B.); 
la Steagul roșu, care au cîștigat CU Gh,, Zamfirescu (C.B.) b. p. I. Po- 
seortil de 15—5. Și de data aceasta, ' *• ” ’’ " •
pugiliștii din Orașul Stalin' s-au dove
dit mai bine pregătiți, în special lă 
capitolul pregătirii fizice și au terminat 
învingători cu scorul de 13—9.

Au plăcut îndeosebi partidele AL 
Bariciu (Cetatea Bucur)—Al. Săraru 
(St. roșu), Gh. Cojocarii (St. roșii)— 
M. Dumitrescu (Cetatea Bucur), VI. 
Carvațchi (St. roșu)—I. Ailenii (Ce
tatea Bucur). O frumoasă impresie a 
mai lăsat, de asemenea, tînărul Radii 
Davidovicj (Cetatea Bucur), care, 
după comportarea avută în fața ex
perimentatului Georgică Popa, ar fi a-

pescu (St. roșu); Aî. Baricm (C. 
b. ab. 3 Al. Săraru (St. roșu);
P9șc'u (St. roșu); Al. Barichi (C. B.) 
b. ab. 3 Al. Săraru (St. roșu); M. 
Crisțea (G. B.) b, p. V. Turcu (St. 
roșu); G. Popa (St. roșu) b. p. R. 
Davidovicj (C. B.); I. Răcani (C. B.) 
b. p. Gh. Vlad (St. roșu); N. Lupii 
(St. roșu) b. K. O. 1 V. Ungureanu 
(C. B.); Gh. Cojocarii (St. roșu) b. p. 
M. Dumitrescu (C. B.); VI. Carvațchi 
(St. roșu) b. ab. 2 1. A'Tenii (C. B.); 
C. Peterman (St. roșu) meci nul cu M. 
Constantin (O. B.); P. Zaharia (St. 
roșu) b. p. Gh. Rosier (C. li.).

V. DUM1 I RESCU-corcsp.

Marc a pierdut cu 16—0 toate întîl- 
nirile prin neprezentare. Sabie : Di
namo — Stăruința Saitu Mare 8—8 
(cîștigă la tușă Stăruința); Harghita
— Jiul 8—8 (cîștigă la tușă Har
ghita); Știința — Berea 9—7; Har
ghita — Dînamo 9—7; Stăruința — 
Jiul 9—7; Știința Jiul 9—7; Stăruința 
Berea 9—7; Harghita — Berea 9—7; 
Știința — Dinamo 10—6. Spadă : Di
namo — Stăruința 16—0; Jiul — 
Stăruința 16—0; Stăruința — 
B«r«a 8—8 (cîștigă la tușă Stă
ruința); Jiul — Harghita 12—4; Be
rea — Știința 12—4; Harghita — Di
namo 10—6; Jiul Știința 11—5; Berea
— Harghita 10—6; Știința — Dinamo 
13—3.

Radu Fisch-coresp. regional
TIMIȘOARA 15 (prin teîeîon). — 

Vineri, sîmbătă și duminică a avut 
loc în orașul nostru etapa a III a 
a campionatului de scrimă categoria 
B pe echipe. Iată rezultatele : ftoieță 
băieți: Stăruința Timișoara — Mc- 
tiiluf M.l.G. București 11—5; A.S.M. 
Lugoj — Știința București 1 —15; 
Stăruința — Știința 11—5; A.S.M. 
Lugoj — Metalul M.l.G. 1—15; Stă
ruința — A.S.M. Lugoj 15—1; floretă 
tete: A.S.M. Lugoj — Știința 3—13; 
Stăruința — Știința 5—11; A.S.M. 
Lugoj — Metalul 2—14; Stăruința — 
Metalul 5—11; Stăruința — A.S.M, 
Lugoj, 13—3; spadă : Stăruința — 
Metalul. 8—8; A.S.M. Lugoj — Știința 
8—8; Stăruința — Știința 7—9; 
A.S.M. Ltigoi — Metalul 2—14; Stă
ruință — AS.M. Lugoj 10—6; sabie: 
Stăruința — Metalul 6—10; A.S.M. 
Lugoj— Știința 3—13; Stăruința — 
Știința 0—16; A S.M. Lugoi — Meta
lul 4—12; Stăruința — A.S.M. Lugoj 
12—4.

Al. Gross-coresp. regional

I

Clasamente... Clasamente.

FEMININ

CATEGORIA A

j. Dinamo București 660 18: 2 (287:138) 12
2. Rapid București 6 6 0 18: 3 (299:24X5) 12
3. Someșul Cluj 6 5 1 16: 5 (284:194) 11
4. C. P București 6 4 2 14:10 (305:282) 10
5. Metalul M.l.G. Buc. 6 3 3 12:13 (329:29<) 9
6. Voin(a Orașul Stalin 6 3 3 11:12 (265:282) 9
7. Știința Cluj 6 2 4 10:13 (248:299) 8
8. Progresul București 6 2 4 9:14 (268:288) 8
9. Voința Sibiu 6 2 4 9:14 (251:317) 8

10 Progresul Tîrgoviște 6 2 4 7:15 (237:296) 8
ÎL Știința Timișoara 6 1 5 6:17 (207 316) 7
12 Petrolul Constanța 6 0 6 6:18 (257:328) 6

MASCULIN

1. Cetatea Rucur 6 6 0 18. 7 (341:256) 12
2. Rapid București 5 5 0 1.5 : 0 (225: 96) 10
3. Dinamo București 5 5 0 15: 4 (277:188) 10
1. Tractorul Or. Stalin 6 4 2 15: 8 (306:278) IO
>. Victoria București 6 3 3 11:13 (299:306) 9
6 Știința Timișoara 6 2 4 11:13 (290:296) 8
1, Utilajul Petroșani 6 2 4 11:13 285:314) 8

C.C.A. 6 2 4 6:15 (238:294) 8
9. Știința Cluj 4 3 1 11:6 (234:195) 7

10. Constructorul Buc. 6 1 5 7:16 (230:303) 7
11 Politeh. Or. Stahn 6 1 5 6,17 (228:315) 7
12. Știința Galați 6 0 6 4:18 (205:317) 6

Ioi are loc la Cluj mec ia! restanță 4in
etapa a Vl-a filtre formațiile Știința Cluj 
Rapid București.

In urma rezultatului înregistrat in meciul Pe-

MASCULIN, CATEGORIA B

(rolul Ploești—C.S.M.S'. Iași clasamentul ]pri-
mei serii arată astfel t

1. Feroviarul Constanța 7 6 1 18:12 13
2. Voința București 7 5 2 18: 9 12
3. Petrolul Constanța 7 5 2 16:10 12
4 C.S.M.S. Iași 7 4 3 16:13 11
5. Știința București 7 3 4 17:18 10
(>. Voința Bacău 7 2 5 12:17 9
7. Voința Suceava 7 2 5 9 19 9
8. A.8.A. Marina Constanța 7 1 6 12:20 8



Categoria B înaintea Penultima etapă a categoriei A

ultimei etape a turului In completarea cronicilor noastre de ieri...
(Urmare din pag. 1)

Conducătorul jocului, arbitrul A. 
imie (Orașul Stalin) a comis o 
eșeală foarte gravă. La 3 minute 
ipă începutul reprizei a doua, A. Ifti- 
e a dictat o lovitură liberă la vreo 
metri de poarta Științei, în favoa- 

a echipei C.S.M.S. In momentul cînd 
Iftimie număra cei 9 metri de la 

:ul de unde urma să se execute lo- 
lura, Avasilichioaiei a tras peste 
id“, s-a produs învălmășeală și Voi- 

(C.S.M.S.) a marcat. Arbitrul a 
ordat — în mod inexplicabil — gol. 
i protestele publicului și mai ales 
î fotbaliștilor de la Știința, A. Ifti- 
e s-a consultat (???) cu colegul său 

tușă și apoi a revenit, hotărînd 
ularea golului și repetarea loviturii, 
:ru pe care trebuia să-l facă de la 
:eput. A. Iftimie a greșit de două 
i : a) pentru că a acordat goi, deși 
?ul era oprit și b) pentru că s-a con- 
Itat cu arbitrul de tușă, care nu 
tea să-i fie de nici un foloe, deoa- 
:e A. Iftimie era singurul îndrepta- 

să cunoască situația și să hotă- 
scă. In orice caz greșeli care nu sînt 
rmise nici unui începător și cu atît 
d puțin unui arbitru cu experiență.

C. COMARNISCHI

• Deși la început a dominat, în- 
riind și un gol (prin Rădulescu în 
n. 6), Gloria Bistrița a fost ne- 
ită să părăsească învinsă terenul, 
ctoria Buzău a fost mai bună în- 
îgînd cu 4—I (1—1) prin punctele 
ireale de Nedelcu (min. 11, 66, 70, 
). (Marin Dumitru — coresp.).
• Meciul Dinamo Galați — S.N.M. 

‘nsjțanța, terminat cu 2—1 în favoa-
!mei echipe, a dat loc la o 
lîrză în care constănfenii s-au 

arat cu toată echipa. Autorii golu- 
or : Bogdan (min. 36), Dudaș (min 
) pentru Dinamo și Tatomir (min. 
) pentru S.N.M. (V. Paladescu — 
resp.).
0 Pe un teren noroios. fotbaliștii 

la Unirea Iași au realizat totuși 
mai frumos joc din tur, întrccînd 
3—1 pe Prahova Ploești. Tnvingă- 

ii au dominat majoritatea timpului, 
înd alte ocazii de marcare. Golu- 
; Unirii au fost înscrise în decurs 

șase minute : Ioanovici (min. 3”), 
eangă (min. 37), Cărunții (min. 40). 
ntru Prahova a înscris Zineulescu 
in. 48). (P. Codrea și A. Scăunaș 
coresp.).

V Arbitrul Ion Cîmpeantt (Cluj) a 
idus excelent întîlnirea dintre C.S.M. 
dăuți — C.F.R. Pașcani, încheiată 
scorul de 4—1 î.i favoarea primei 

mâții. Repriza întîi a aparținut gaz- 
lor, cea de-a doua a fost egală, 
liirile au fost marcate de Ciobotaru 
/flS-34, 43), Chirilă I (min. 23) și 

(min. 39) neutru C.S.M., iar 
oaspeți de Vornicu (min. 90).

. Simota — coresp.).
» Scorul egal (1—1) realizat de
Imentiil Bîrlad în compania Victo- 
i Suceava ilustrează just situația de 
teren, ambele echine ratînd nume- 

ise ocazii de a înscrie. Meciul a fost 
un hun nivel tehnic, si s-a desfă- 
at în deplină sportivitate’. In prima 
riză birlădenii au dominat net, în 
p ce partea a doua a jocului a 
irținut oaspeților. Gazdele, au mar- 

în minutul 2 prin Schlunschi, iar 
toria a egalat în min. 70 prin Că- 
e. A arbitrat foarte bine Șt. Mun- 
nu (București). (E. Solomon — 
csp.).
» După nn joc de slabă factură 
nică, la care a contribuit și starea 
inului (desfundat), Foresta Fălti- 
i a cîștigat- meciul cu Unirea Foc
ii cu 2—1. €u tot succesul, învin- 
orii rit făcut imul din cele mai 
ae iocuri din campionat, cu excep- 
iiltimelor 25 de minute, cîrrrf au 

t cu asalt poarta oaspeților. Unirea 
cționat cu vigoare, slăbind însă rit- 
I de1 joc spre sfîrșit. Autorii golu
ri Pisică (min. 6), Vaida (min. 80) 
4ru Foresta șl Voicu (min, 11) pen- 
Unirea. (Negru Lazăr — coresp.).

Flacăra Moreni
• și A, S( Pompierul 

au jucat și pentru
• Știința Timișoara

’tminită, două echipe — Flacăra: 'Moreni 
1,. S. Pompierul București — uu jucett și 

*ru... Știința Timișoara, Dispunind cu ace- 
scor (1—0) de Dinamo Pitești și respec- 
dc Poiana Cîmpina, cei mai periculoși 

Udați la locul ocupat de timișoreni, ele 
oferit acestora din urmă ocazia de a-și 
i avansul la cinci puncte. In felul acesta, 
'ța Timișoara — învingătoare și ea dumi- 

— poate aștepta mai... liniștită nu numai 
nirei de duminică cu Dinamo Pitești, ci 
■‘turul
ă cîteva amănunte în legătură cu jocu- 
de duminică.

VICTORIE GREA LA TIMIȘOARA — 
ța a dominat în meciul cu Metalul Tîr- 
jte —1). dar linia de atac a acționat 
ai individual, neglijînd jocul colectiv, 

ceea ce a ușurat sarcina apărării — de alt
fel foarte bună — a oaspeților. Studenții și-au 
asigurat victoria abia în repriza a doua cînd, 
au marcat prin Manolache (min. 47) și Lere- 
ter (min. 65) Tîrgoviștenii au înscris prin 
Cazacu (min. 83) dintr-o lovitură de la 11 m. 
A arbitrat P. Kroner. (Al. Gross, coresp.)

• SCOR NECONCLUDENT. — Flacăra 
Moreni a cîștigat meciul cu Dinamo Pitești 
cu 1—0 din 11 m. acordat la un fault comis 
de Vulpeanu asupra lui Fălcuțeanu și transfor
mat de Capoianu (min. 27). Scorul însă nu 
reflectă superioritatea în toate compartimen
tele a echipei din Moreni. Imprecizia în șut 
a înaintașilor echipei Flacăra și forma exce
lentă a portarului dinamovist Matache au 
făcut ca scorul să fie strîns. Oaspeții au jucat 
în adîncime, remareîndu-se în mod deosebit 
extremele Pîntea și Apostol. (P. Andrei, co
resp.).

• NET SUPERIOARA IN PRIMA RE
PRIZA, echipa A.S. Pompierul putea cîștiga 
la scor meciul cu Poiana Cîmpina. Bucurește- 
nii au ratat nenumărate ocazii, iar de două 
ori au nimerit ba^a. Singurul punct al par
tidei a fost înscris în min. 37 de George Ma
rin In repriza a doua, jocul a fost echili
brat. Poiana a forțat, fără succes însă, ega- 
larea. Joc în general de nivel satisfăcător, bine 
arbitrat de Bartha (Tg. Mureș), (i.o.)

Q MECI FRUMOS. — Suporterii echipelor 
Metalul Titanii și Drubeta Tr. Severin au 
asistat duminică la un meci frumos, viu dis
putat, cu multe faze spectaculoase. Mai de
ciși în fața porții, metalurgiștii au fructifi
cat trei din ocaziile avute, iar severinenii nu
mai una. Scor final : 3—1. Au marcat : Dan 
(min. 13, din lovitură liberă de la 18 m), Ion 
(min. 60), Andieescu (min. 75) respectiv Steanța 
(min. 60). Cu totul condamnabile au fost 
gesturile nesportive față de public ale jucă
torului Garbeloti (Metalul). In lipsa arbitru
lui de centru, care nu s-a prezentat, a con
dus — în general bine — unul din arbitrii 
de tușă. N. Crețu-București. (c.m.).

• CARPAȚt SINAIA A CIȘTRÎAT PE 
MERI T partida cu Știința Craiova (1—0). A 
fost mai bună și a avut ocazii mai multe. 
Unicul punct a fost marcat de Petrescu (min. 
30). (M. Bota și V. Zbarceâ, coresp,)

• DOUA GOLURI IN 9 MINUTE ȘI 1—1 
la Craiova. Mirea (C.S. Craiova) a deschis 
scorul în min. 2, iar Varga (C.S.M. Reșița) 
a egalat în min. 10. C. S. Craiova însă, a 
dominat în ambele reprize și a ratat cîteva 
ocazii bune. Gazdele au avut și o lovitură 
de la 11 m în min. 66. A executat Ciurezu, 
dar portarul oaspeților, l’urcică, a apărat. 
Apărarea reșițenilor a jucat bine. Satisfăcător 
arbitrajul lui L. Bobancu-Bucurcști. (A. Chiu- 
za, coresp).

@ La Oțelul Roșu, Metalul a obținut o vic
torie clară (2—0) asupra echipei C.F.R. 
TiBjișoa.a. Punctele au fost marcate de Ha- 

(min. 201 și Titel (min. 51). (Z și R. 
Radu, coresp.)

CORVINUL 
HUNEDOARA,

VIRTUALĂ 
CÎSTIGĂTOARE

Cei doi principali urmăritori al 
Corvinului Hunedoara, .4.S..4, Sibiu 
pi C.S. Oradea au pierdut duminică 
— primul acasă, iar al doilea in 
deplasare — și au dat astfel posibi
litate liderului să se distanțeze,

® SIBIENII au fost conduși cu 
2—0, la un moment dat, în meciul 
cu C.F.R. Cluj. Primul gol al parti
dei a fost înscris de Kilin (min. 8) 
printr-un șut de la 40 de metri, iar 
al doilea de Papiu (min. 73) în urma 
unei greșeli de apărare. Localnicii au 
redus scorul prin Protopopescu (min. 
75). (M. Vlădoianu și C. Pitarii,
coresp.).

• l.A TG. MUREȘ unicul gol în 
partida cu C.S. Oradea a fost marcat 
din 11 m, transformat de Nagy. C.S. 
Tg. Mureș a meritat victoria la li
mită (1—0). (V. Kadar, coresp.).

• MECIUL DE LA CLUJ între 
Rapid și Tractorul Orașul Stalin s-a 
încheiat cu un rezultat echitabil 
(2—2). Aii marcat: Csegezi (min. 
2) și Pînzaru (min. 40) respect’v 
Roșea (min. 13) și Binder (min. 
28). (R. Fisch, coresp.).

• PESTE 9000 DE SPECTATORI 
au asistat la întîlnirea dintre Cor- 
vinul Hunedoara și C.S.M. Baia 
Mare. Liderii an obținut victoria cu 
scorul de 2—1. Autorii' golurilor: Pîr- 
vu (min. 54 ) și Pop (mîn. 76) pen
tru Corvinul și V. Moldovan (min. 
63) pentru C.S.M. Baia Mare (C. 
Moraru și V. Albii, coresp ).

• CHIMIA FĂGĂRAȘ a cîștigat la 
scor (3—0) datorită faptului, că ala. 
canții săi au jucat mai clar. Gaz 
Metan Mediaș a înghesuit jocul în 
centru, căutîndu-1 prea mult pe Vaczi. 
Toate cele trei goluri au fost înscrise 
de Palii (min. 17, 23 și 86) (V. La
zăr coresp.).

• INDUSTRIA S1RMII C. TURZII 
a dispus cu scorul de 4—2 de C.F.R. 
Arad după un joc de bună factură 
tehnică. Interesant de remarcat că 
cei care au deschis scorul au fost 
oaspeții. Autorii golurilor : Copil 
(min. 25 și 31), Krausz (min. 6), 
Mureșan (min. 75) resoectiv Cazan 
(min. 4) și Don (min. 70). (P. To- 
nea, coreso.).

• A.M.E.F.A. a cîștigat întîlnlren 
cu Recolta Cărei cu scorul de 2—1. 
Scorul a fost deschis de Ciobo.ită 
(min. 49), oaspeții egalînd prin Kuki 
(min. 69). Golul victoriei a fost rea
lizat de Renni'h cu trei minute îna
inte de fluierul final. (St. Weinber
ger, coresp.).

C.C.A.—-UTA, meciul de la Ploești dintre Petrolul și Rapid, precum și 
cele două scoruri neobișnuite de la București și Orașul Stalin au polarizat 
în jurul lor majoritatea comentariilor în legătură cu etapa penultimă a turu
lui categoriei A. Rezultatele, deși scontate, au produs totuși multe schimbări 
în clasament, numai liderul (C.C.A.), o echipă de mijloc (Petrolul) și co
dașa (Jiul) rămîiund pe locurile anterioare. In rest, fluctuații de cite un loc 
și chiar două. Siteagul roșu. Farul, Rapid, Dinamo și Progresul și-au ame
liorat pozițiile, în timp ce Dinamo Bacău, UTA, Știința Cluj și Minerul au 
înregistrat căderi.

Derbiul etapei n-a prilejuit întrece
rea la care se așteptau zecile de 
mii de spectatori. Și aceasta in 

primul rînd din cauză că cele două e- 
chipe au jucat „pe rînd“, împărțindu-și 
parcă meciul în „felii". Cea mai bună 
impresie a lăsat-o primul slert de oră, 
care a aparținut militarilor și în care 
ei au făcut dovada că sînt o echipă 
matură. Iată, de altiel, părerea antreno
rului arădean, Braun, asupra meciului 

Șutul lui Smărăndescu I (in fund, stingă) s-a oprit in fundul plasei. 
Progresul a inserts astfel al 7-lea gol.

Foto : B. Ciobanu
și asupra adversarului întîlnit: „Noi 
nu avem pretenții la titlu; vrem însă 
să facem fotbal bun. Și cred că în- 
tr-o măsură am reușit acest lucru. Jo
cul de duminică m-a făcut să-mi întă
resc convingerea că în momentul ac
tual C.C.A. este echipa cea mai echi
librată. Ea merită locul pe care-1 de
ține actualmente în clasament." Antre
norul formației militare, Gică Popescu, 
explică astfel diferența de joc dintre 
primul sfert de oră și restul partidei: 
„Echipa noastră a început foarte bine, 
dar — primind o replică mai slabă de- 
cît se aștepta — a încetinit ritmul și 
n-a mai marcat. Cînd U.T.A. a început
să joace bine, jucătorii militari și-au 
pierdut calmul și în loc să joace colec
tiv, au încercat să rezolve individual

Joc internațional

Stăruința Sighet - Spartak 
Stanislav (U.R.S.S.) 2-4 

(1-1)
SIGHET 15 (prin telefon). Meciul 

irternațional desfășurat în localitate a 
fost urmărit de peste 4000 spectatori 
(cifră record la Sighet), care au aplau
dat la scenă deschisă jocul frumos des
fășurat de ambele echipe. Victoria a 
fost obținută, pe merit, de jucătorii so
vietici cu scorul de 4—2 (1 — 1). Oas
peții au prestat un joc tehnic, remar- 
cindu-se buna pregătire individuală a 
jucătorilor. Au marcat Fresr, Duranski 
(2), Kovăcs (autogol), respectiv Feher 
(2, unu! din 11 ni.).

Programul concursului Pronosport 
nr. 47 din 22 noiembrie cuprinde 6 
meciuri din campionatul categoriei A 
și 6 din cel ai categoriei B.

In primul meci se întîlnesc formațiile 
Rapid București și Steagul roșu Orașul 
Stalin. Va fi un meci foarte disputat, 
pentru că pe de o parte Steagul roșu 
tinde spre primul loc al clasarpentu- 
lui, iar pe de altă parte feroviarii vor 
căuta să obțină în line victoria asupra 
echipei din Orașul Stalin, victorie care 
refuză să le. suridă de doi ani încoace. 
Dinamo București va întîlni pe teren 
propriu pe Farul Constanța. Constăn- 
țenii fac din această partidă o ches
tiune de prestigiu, așa îneît este de 
așteptat ca ei să facă toate eforturile 
pentru a cîștiga. Știința Cltij va a.vea 
dificila sarcină de a șterge în fața 
Casei Centrale a Armatei amintirea 
scorului record cu care a fost între
cută de Steagul roșu. Dinnmoviștii din 
Bacău au un meci dificil cu Progresul 
București. Bucurcștenii vor căuta — 
desigur — să confirme victoria la 
scor asupra Minerului. Jiul a pierdut 
duminică un punct în fața lui Dinamo 
București și după părerea noastră și

problemele ivite în joc, ceea ce, firește, 
a scăzut randamentul echipei. U.T.A. 
are o echipă tînără, cu reale perspec
tive."

ntrenorul Botescu ne spunea că in 
jocul cu Minerul obiectivul pe 
care l-a urmărit a fost „mișca

rea In teren a atacanților și frecvența 
șuturilor la poartă". Credem că el are 
motive să fie satisfăcut, deoarece in

aceste privințe echipa sa a corespuns, 
mai ales în repriza a doua.

— Este. greu să joci un meci întreg 
în zece oameni — ne spunea după meci 
antrenorul Lazăr.

— In plus, echipa noastră a fost 
de nerecunoscut, neștiind nici un m ;- 
ment să-și organizeze jocul —- l-a com
pletat antrenorul secund, Pal.

Meciul de la Ploești a prilejuit o 
luptă echilibrată. Antrenorul Ra
pidului, Bazil Marian, socotește 

că față de aspectul jocului rezultatul 
de egalitate este just. El a ținut să

Cupa R.P.R. continuă niîine...
Cu jocurile de mîine din cadrul Cu

pei R.P.R. se încheie penultima fază 
a acestei interesante competiții. Echi
pele care se vor califica după parti
dele de mîine, vor fi supuse în etapa 
următoare — prima din faza finală — 
la examene mai dificile deoarece vor 
intra în lupta pentru cucerirea trofeu
lui și cele 12 formații de categoria A.

Mîine se vor disputa 19 meciuri și 
anume : Stăruința Sighet—C.S.M.
Baia Mare, Locomotiva Buzău—Dina
mo Galați, Dinamo Tecuci— C.S.M.S. 
lași, Rulmentul Bîrlad—Unirea Iași, 
C.S.M. Rădăuți—Poresta Fălticeni,
C.F.R. Pașcani—Victoria Suceava,
S.N.M. Constanța—A. S. Pompierul
București, Carpați Sinaia—Prahova 
Ploești, Metalul Tîrgoviște—Flacăra
Moreni, C.S. Craiova—Știința Craiova, 
Poiana Cîmpina—Dinamo Pitești, Vo- 
uița Tg. Mureș—.Ind. Sîrinei C. Târ

în partida cu U.T.A. are toate șansele 
să realizeze un meci egal. In fine, 
ultimul meci -al categoriei A cuprins 
în programul concursului de duminică 
este cel dintre Petrolul Ploești și Mi
nerul Lupeni. Credem că în această 
partidă, mai ales judecind după ulti
mele evoluții ale protagonistelor, echi
pa din Ploești nu va avea nici o difi
cultate în a obține victoria.

Dintre meciurile de categoria B cu
prinse în program se desprind cele 
dintre S.N.M. Constanța — C.S.M.S. 
lași, Victoria Suceava — Știința Bucu
rești, derbiul seriei a II-a dintre Di
namo .Pitești si Știința Timișoara, pre
cum ți partida C.F.R. Arad—A.S.A. 
Sibiu.

★
In urma trierii variantelor depuse 

la concursul Pronosport nr. 46 din 
15 noiembrie au fost găsite 64 variante 
cu 12 rezultate exacte, 912 variante cu

sublinieze însă că, dacă în repriza ă 
doua feroviarii rnai mult s-au apărat, 
aceasta e și din cauza arbitrajului, 
care < a dezavantajat echipa bucureș-, 
teană.

Despre calitatea jocului nc-a vor-: 
bit Ilie Oană. El s-a declarat mulțus 
mit de nivelul partidei în repriza în
tîi și a avut cuvinte de apreciere penj 
tru felul calm și organizat cum s-a 
apărat Rapid după pauză.

fn legă*ttră cu acest meci, trebuie 
să subliniem cu părere de rău că o 
parte din publicul ploeștean a avut 
atitudini cu totul nesportive, în con
trazicere cu atmosfera de sportivitate 
existentă de obicei pe stadionul ploeș
tean.

Si acum, cîteva cuvinte despre 
fotoreporteri și așezarea lor îri 
apropierea porții. La meciul 

C.C.A. — U.T.A., ei s-au așezat in 
imediata apropiere a porții lui Voi- 
nescu. fapt care nu numai că poate 
deranja pe jucători, dar poate pro
voca și accidente. Reamintim fotore
porterilor obligația lor de a sta la 
distanța fixată de federația noastră de 
specialitate, adică pe un semicerc cu 
raza de 3 metri de la barele porții.

Am înregistrat insă, la Ploești, o 
atitudine de neadmis față de un foto
reporter. Jucătorul ploeștean Pahonța 
s-a adresat, in pauză, fotoreporterului 
nostru intr-un mod cu totul nepermis, 
împiedicîudu-l să-și ducă activitatea 
pusă In slujba maselor de cititori. 
Iată o atitudine total reprobabilă șl 
care dovedește serioase lacune in edu
cația jucătorului ploeștean.

După victoria asupra lui Dinamo 
Bacău, antrenorul constănțeari, 
Lengheriu, se declara mulțu

mit de efortul de voință făcut de e- 
chipa sa precum și de felul cum Fa
rul a știut să respecte indicațiile tac
tice și să mențină ritmul de ioc. 
„Mulțumirea mea este cu atît mai 
mare, a spus Lengheriu, cu cit am 
învins o echipă valoroasă".

Antrenorii dinamoviștilor, C. Tea 
șcă, a declarat că jocul a fost ban 
și Farul a învins pe merit. După pă
rerea sa, dacă Dinamo Bacău marca 
în unele ocazii din prima repriză, jo
cul putea lua o altă întorsătură.

Și acutn un gest, care a făcut o 
frumoasă impresie asupra publicului 
constătițean : imediat după joc, chiar 
pe teren, antrenorul Teașcă. în frun
tea jucătorilor băcăoani, a felicitat pe 
jucătorii echipei Farul.

zii, Voința Odorhei—A.S.A.* Siblti, 
Textila Mediaș—C.F.R. Cluj, Olimpia 
Reșița—C.F.R. Timișoara, Metalul O- 
țelul Roșu—Știința Timișoara, Paring 
pul Lonea—Corvinul Hunedoara, 
C.F.R. Arad—Recolta Cărei și Rapid 
Cluj—A.M.F.F.A. Arad.

Cel de al 20-lea meci va avea foi 
vineri 20 noiembrie, la București, în
tre Metalul Titanii și învingătorul din 
partida A. S. Academia M.btară— ȘtU 
ința București, restanță tlm etapa ire4 
cută, cînd s-a terminat la egalitate , 
(3—3). Jocul A. S. Acad. Militară— 
Știința București se re joacă, mîine pe: 
stadionul Progresul din str. <lr. Stai- 
covici, cu începere de la ora 14 (oră 
la care, de altfel, vor începe ioajte pan - 
tidele programate mîine).

Etapa următoare a Cupei (32-imile)j 
la 29 noiembrie.

11 rezultate exacte și 6458 variante «i 
10 rezultate exacte. Premiile vor li star 
bilite după încheierea operațiunilor de 
omologare.

★
NU UITAȚI 1 AZI ESTE ULTIMA 

ZI IN CARE SE MAI POT DEPUNE 
BULETINELE PENTRU TRAGEREA 
SPECIALA PRONOEXPRES I A CARE 
SE ACORDA GRATUIT 2 AUTOMO4 
BILE SI ALTE IMPORTANTE PREh 
MII SUPLIMENTARE IN BANT. FlE-i 
CARE BULETIN ARE LA ACEASTA 
TRAGERE SANSĂ DUBLA. DEPU-l 
NF.ȚI IMEDIAT BULETINELE DUM-i 
NF.AVOASTRA PENTRU TRAGEREA 
SPECIALA PRONOEXPRES. AZI ULd 
I'IMA ZI.

★
Tragerea din urnă a nnmemlor eoiirursutui nper. 

cia! Pronoexpreg de miercufi 18 iwiembrto va 
avea Inc la ora 19 în sala din nI». Dnainnei naf 
2 și va îi urmată de film. Intrarea liberă.

Rubrică redactată de I.S. Lofo-PrcH 
nusport.
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JOC COMPLET SAU PUR OFENSIV?
In ultimii ani, mai ales de la 
aariția jucătorilor japonezi și chi- 
jzi în arena internațională a teni- 
ilui de masă, s-au ivit pentru ju- 
itorii și tehnicienii acestei discipli- 
j o serie întreagă de probleme 
ire au fost și sînt mereu dezbătu- 

Și una dintre cele mai discutate 
robleme este aceea a jocului pur 
‘ensiv sau a jocului complet. Unii 
îsțin că cel mai bun sistem de a 
:ționa este cel ofensiv, alții — 
mpofcivă — sînt de uărere că jo
ii complet este cel mai eficace.
Urmărind de-a lungul anilor evo- 
iția acestui sport, apariti? diferiți- 
»r sportivi cu sistemele cele mai 
ariate de joc, mi-am dat seama 
i jucătorii unilaterali, actionînd 
arnai ofensiv sau numai defensiv, 
liar dacă au înregistrat succese — 

uneori chiar foarte mari —, 
restea au fost vremelnice, sclipiri 
ire s-au stins foarte /mede. Exem- 
Le de acest fel au fost austriaca 
ritzi și americana Aarons, care 
1 devenit chiar campioane mon- 
iale praeticînd un toc exclusiv 
efensiv. Pe atunci (1936—1939), jo
ii ofensiv al celorlalte candidate 
i titlul suprem nu era suficient de 
gur și bun pentru a putea depăși 
apărare fermă. Așa se explică 

iptul că jucătoarele mai sus citate 
1 ieșit învingătoare fără a avea 
litiativă în acțiuni. Totuși, ele nu 
i mai reușit să reediteze perfor- 
lanțele.
Același fenomen s-a petrecut și 

1 alti jucători — de data aceasta 
■ninamente ofensivi — ca iugosla
vi Dolinar. austriaca Linda Wertl, 
>stul campion mondial japonezul 
anaka. Ei au cîștigat într-o pe- 
oadă scurtă de timp cîteva com- 
etiții importante, pentru ea ulte- 
tor să cadă brusc și să nu mai 
oată realiza performanțe ’ecît ra- 
lori și cu totul întîmplător. cînd 
a „prins" o zi foarte bună. Ne- 
vînd la dispoziție vreo altă „armă" 
ecît lovitura de atac, în zilele cînd 
cest procedeu tehnic a funcționat 
tai slab, acești jucători nu au avut 
i -ce să-1 înlocuiască, linsindu-le 
îlelalte mijloace tehnice. De aceea 
anaka, Linda Wertl, Dolinar au 
>st depășiți deseori chiar de adver- 
Ari mai slabi, de o valoare tehnică 
îferioar" Un alt exemplu foarte 
mcludent, mai aoroniat. este cazul 
icătorului nostru Paul Pesch, po- 
îsorul unui forhand ofensiv, ne
guțător. E] este un jucător foarte 
•mut de adversari. Pesch poate 
îvingc pe oricine, dar poate ‘ si 
spășit de nenumărate ori de ju- 
îtori mediocri. Pesch nu a reușit 
i se impună niciodată, nici măcar 
i noi, ca cel mai bun jucător și nu 
putut să fie folosit ca om de ba-

i în echipa 'reprezentativă tot din 
luza jocifiui său unilateral, chiar 
bunei cînd se afla în maximum 
s formă. Este drept însă, că stilul
ii Pesch, ca și al celorlalți jucă- 
>ri pur ofensivi este foarte specta- 
dos și mult apreciat de public,

dar din păcate nu și suficient de 
eficace și constant.

Jucătorii care au ajuns la o va
loare tehnică ridicată și au realizat 
performanțe superioare au fost — în 
decursul anilor — cei care p.u po
sedat și folosit toată ama loviți i- 
lor. Este exemplul campioanei euro
pene Eva Koczian, al lui Sido, Gizj 
Farkaș (R. P. Ungară), Andreadis 
(R. Cehoslovacă), Ogimura (Japonia), 
Leach (Anglia). Dintre romîni, tâ
nărul nostru campion Radu Negu- 
lescu poate fi socotit ca un jucător 
complet. Ei folosesc întregul lor ba
gaj de cunoștințe, adică utilizează 
toate loviturile cu o tendință accen
tuată, spre ofensivă. Ei nu așteaptă 
să facă puncte numai din greșelile 
adversarilor, dar nici nu intră la 
masă cu intenția vădită de a porni 
atacuri continue. Acești jucători 
acționează fie într-o apărare fer
mă, activă, presărată cu contra
atacuri rapide, fie prin lovituri o- 
fensive surprinzătoare, fie în serie, 
adică aplică un joc cît mai variat 
și mai incomod pentru adversar. In 
plus, jocul complet creează și posi
bilități multiple pentru o m; I bu
nă acomodare cu stilul celui din 
față. Că acest joc este cel mai 
eficace ne-o arată — așa cum s-a 
scris la timpul cuvenit — si faptul 
că actualul deținător al titlului su
prem, Iun Kuo-tuan (R. P. Chine
ză), a realizat marele său 
tocmai datorită unei gams 
procedee tehnice pe care a 
le pună în valoare în mod
De asemenea, campionul european, 
maghiarul Zoi — Berczik, a înce
put să și atace, nu numai să stea 
în apărare. Așa cum și sovieticul 
Paskiavicius — un cunoscător al 
majorității mijloacelor tehnice — se 
numtoi printre fruntașii acestui 
sport din țara sa.

Dar, cel mal concludent exemplu 
în această privință îl constituie, fă
ră discuție, renumitul Ogimura, cel 
mai tehnic și constant jucător ja
ponez. care a devenit și el un adept 
al jocului complet, 
apariție, cu ocazia 
mondiale de la Londra din 1954, 
Ogimura nu știa decît să atace dez
lănțuit, e drept foarte bine. Cu

succes 
largi de 
știut să 
judicios.

La prima sa 
campionatelor

toate că atunci el a cucerit titlul, 
la edițiile următoare 
1957) am văzut un alt 
o concepție schimbată, 
se să țină mingea mai 
să, nu mai era într-o 
întreruptă, ci aștepta 
își crea ocazii potrivite 
atac. El știa să speculeze 
situație favorabilă.
au permis ca Ogimura să fie încă 
om de bază al echipei sale, în ciu
da asaltului susținut pe care-1 dau 
în fiecare an noile promoții de ju
cători japonezi. Și asta, în timp ce 
Tanaka și Kiiko Watanabe au dis
părut complet, iar fosta campioană 
a lumii Fujie Eguchi nu mai este 
prima nici în țara sa.

Fără îndoială că pregătirea jucă
torului unilateral necesită un efort 
mai mic decît a celui complet, de
oarece ultimul are de antrenat fie
care lovitură în parte, timp înde
lungat, iar cel dintîi are de pregă
tit doar o singură lovitură. Se în
țelege, de asemenea, că este mult 
mai ușor de perfecționat un singur 
procedeu tehnic, lucru care se face 
și într-un timp mai scurt. Dar și 
în situat'a cînd această singură lo
vitură este foarte bună, totuși ju
cătorul unilateral este ușor vulne
rabil în celelalte compartimente.

Experiența mea de ani de zile 
m-a făcut să ajung la părerea că 
jocul cel mai bur este cel complet, cu 
o tendință accentuată spre ofensi
vă. Adică desfășurarea cu fermita
te a acțiunilor, siguranță în jocul 
de mijloc, o apărare activă, dirijată 
și razantă, cu atacuri 
rapide din ambele părți, 
puternice de contraatac.

Spre acest 
este bine să 
tinerii noștri 
care la unii 
încă de pe acum frumoase posibili
tăți de dezvoltare. Bineînțeles că 
antrenamentul tehnic singur nu este 
suficient. Paralel cu acesta. este 
necesară în aceeași măsură o inten
să pregătire fizică generală, tactică, 

de voință, o 
continuă cu

(1955—1956— 
Ogimura, cu 
care învăța- 
mult pe ma- 
ofensivă ne- 
și mai ales 

pentru 
fiecare 

Toate acestea

precise și 
cu lovituri

cred că 
pe

joc 
îndreptăm 

jucători, dintre 
din ei întrevăd

teoretică, morală și 
muncă temeinică și 
caracter educativ.

ANGELICA ROZEANU
maestră emerită a sportului

Rezultatele campionatului Capitalei 
la juniori

Confruntarea de. sîinbătă și duminică a celor mai 
buni juniori bucureșteni la tenis d« masă a scos 
în evidentă buna pregătire și frumoasele perspective 
aie unora dintre participant!. Astfel ia băieți men
ționăm pe noul campion al Capitalei, Marin An
tonescu, pe Bărbulescu. Costin și „puștii* Silviu 
Dumitriu, lea Gheorghiu și Gelu Păun (11 ani). La 
fete singura care a arătat uncie calități a fost 
Mariana Jandrescu.

Pe echipe, primul loc la băieți ca și Ia fete a 
revenit formațiilor Clubului sportiv școlar. Proba 
de simplu fete nu a putut fi încheiată și ultimele 
întreceri (semifinalele și finala) vor fi progra
mate săptămina aceasta.

Rezultate tehnice : ECHIPE FETE (6 formații) 
setntlinale : C. S. Școlar I—Constructorul 11 3—0;
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ITEFtoA ACTIVITATE LA ORAȘUL 
STALIN

ti

Constru'torul I—C. S. Școlar II 3—0 ; finala : 
C. S. Școlar I (Mariana jandrescu. Victoria Jan
drescu) — Constructorul I (Doina Berbecaru, Mar
tin) 3—0. ECHIPE BĂIEȚI (20 formalii), sferturi 
de finală: C. S. Școlar I—Sănătatea 3—0, Bere 
Grivița I—Progresul I 3—0, C. S. Școlar II—Ves
titorul I 3—2, Progresul II—Constructorul III 
3—0; semifinale : C. S. Școlar 1—Bere Grivița 
3—0; C. S. Școlar II—Progresul II 3—0; finala: 
C. S. Școlar I (Laurențiu Gheorghiu, Bărbulescu) 
— C. S. Școlar II (Dinulescu, Manițescu) 3—0. 
SIMPLU BĂIEȚI, sferturi de finală : Antonescu— 
Davidsohn 2—0, Ghiurițan—Mang 2—1, Bărbu
lescu—Popescu D. 2—0, Costin—Tilorov 2—1 ; se
mifinale: Antonescu—Ghiurițan 2—0, Bărbulescu— 
Costin 2—0; finala: Antonescu (Vestitorul)—Băr- 
bulescu (C. S. Școlar) 2—0. SIMPLU FETE,
sierturi de finală: V. Jandrescu—Martin 2—0, 
Ema Max—D. Berbecaru 2—0, D. Pop—I. Schonholm 
2—1, M. Jandrescu— Z. Ionescu 2—0.

Pentru faza finală se califică primele patru echi
pe (fete și băieți) și primii opt jucători și jucă
toare.

Agenția tocată O.N.T. „Carpati* a desfășurat tu 
ist an o rodnică activitate. Cele 117 excursii ac
uzare pini la jumătatea lunii octombrie și la
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care au participat aproape 11.000 de oameni 
muncii, dovedesc cu prisosință felul in care con
ducerea agenției s-a preocupat de angrenarea turiș
tilor în cunoașterea iiumuseților țării noastre. In 
acest an au fost organizate excursii la Castelul 
Peleș din Sinaia, la Doftana, la București, Cluj, 
Lacul Roșu, în masivele Retezat, Ciucaș și Piatra 
Craiului, a fost vizitat ,,Podul Prieteniei" de la 
Giurgiu etc. In același timp, prin agenția din Ora
șul Stalin, un număr de 1316 oameni ai muncii au 
plecat în excursii organizate peste hotare, în 
U.R.S.S., R. Cehoslovacă, R.P. Ungară, R.P. Bulga
ria și in alte țări

In atora organizării excursiilor, s-au depus stră
duințe pentru o cît mai bună amenajare și funcțio
nare a celor 14 cabane din regiune. Săptămînal, mii 
de iubitori ai drumeției au fost oaspeții cabanelor 
Mălăiești, Rențea, Babarunca, Curmătura, Bolnoc, 
Piatra Craiului, Plăbucet-sosire, Clăbucet-ple-
cara, Girbova, Trei râ etc., petreeîndu-și timpul 
liber în mod folositor și fiind cazați in condiții 
bune. Amintin că în cele 14 cabane există posibili
tatea cazării zilnice a mai mult de 700 turiști.

Agenția locală O.N.T. „Carpați* a depus și de
pune in continuare o frumoasă activitate, augreoind 
un număr cît mai mare de oameni ai muncii ia ac
tivitatea turistică.

C. GRUIA — corespondent

CONCURS DE ORIENTARE 
TURISTICA

In pădurea Pustnicul de lingă București a avut 
loc de curind un concurs de orientare turistică 
individual, atît pentru băieți cit și pentru fete. 
Concursul a foni organizat de asociația sportivă 
„Steaua" a Fabricii de confecții „București*. Cu 
toată vremea nefavorabilă (ploaie abundentă) între
cerea s-a bucurat de nu deosebit succes. Printre 
participant au figurat multi turiști cunoscuți, cu 
o bogată experiență in materie de orientare turis
tică.

La băieți au participat 2? coucurenți, iar la fct» 
12 concurente. Primele trei locuri în întrecerea mas
culină au fost ocupate de Eugen Iosif, Grigors 
Dădu și Mareei Leibu. La fete s-au clasat în ordine 
Maria Banu, Georgeta Liță și Goorgela Manea.

Pe lingă premiile obișnuite, primii trei clasați 
an primit premii coustind din echipament sportiv.

Campionii republicară de viteză pe circuit pe anul 1959. In ordine de 
la dreapta spre stingă: C. Nedelcu (125 cmc), Fl. Costache (175 cmc si 
250 cmc), Venera Vasilescu (175 cmc) — sus; M. Cernescu (350 cmo 
sport), M. Dănescu (ataș), C. Udrescu (ataș) — mijloc; G. Mormocea (500 
cmc sport), Gh. Ion (350 cmc curse), Gh. Voiculescu (500 cmc curse).
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Fl. Costache și M. Dănescu 
performerii campionatului de vite; y

• Calificativul foarte bine motocicliștilor de la C.C.A. • D'namovițti] 
au obținut rezultate nesatisfăeătoare e Absențe nemotivate

Ultimul act al campionatului republi
can de viteză pe circuit s-a consumat 
duminică dimineața, la Ploești. Repro- 
gramat cu mare întirziere, el nu s-a 
mai bucurat de ambianța obișnuită a 
concursurilor de viteză. Explicația con
stă în vremea rece (îavorabilă con
cursurilor de motocros și nu celor de 
viteză) care, dacă n-a stăvilit entu
ziasmul participanților, a însemnat to
tuși un serios impediment în calea rea
lizării unor performanțe mai bune. Or
ganizarea competiției a fost la înălți
mea așteptărilor și pentru acest lu
cru merită felicitări atît F.R.M. și 
C.C.A., cît și organele locale.

PERFORMERII CAMPIONATULUI
DE VITEZA

Subliniam, în cronica de ieri, faptul 
că reprezentanții C.C.A. au dominat cil 
autoritate campionatul. Despre aceasta 
vorbește în primul rînd marele număr 
de titluri cucerite de sportivii militari 
(6 din 91). C.C.A. a prezentat un lot 
numeros (13 alergători) și bine pre
gătit din care au făcut parte atît a- 
lergători consacrați (G. Mormocea, 
Gh. Voiculescu, M. Dănescu, C. U- 
drescti, Al. Huhn, Gh. loniță, Gh. Ion), 
cît și motocicliști tineri care „bat“ a- 
cum la poarta consacrării (Șt. Florian, 
A. Pokorsky, E. Keresteș). Reprezen
tanții C.C.A. au cucerit 6 titluri de

iConcursul de fotografii
> „Sportul în R.P.Romînă‘‘
/ In vederea participării țării noas-
l tre la Expoziția Olimpică de foto-
/ grafii sportive, care va fi organi-
S zată la Roma în
f Comitetul Olimpic
J borare cu revista
L zează un concurs
K tema „Sportul în

luna iulie 1960, 
Romîn, în cola- 
„Sport", organi- 
de fotografii cu 

R.P. Rotnînă“.
1. Pot participa fotografi indi

viduali sau în colectiv.
2. Participants pot concura Ia ca

tegoriile : a) Fotografii alb-negru; 
b) Fotografii color (copii 
pe hîrtie).

3. Numărul 
participant este

4. Lucrările 
montate și nici 
lor trebuie să se încadreze în ur
mătoarele dimensiuni: să nu fie 
mai mari de 30X40 cm, dar nici 
mai mici de 24 X30 cm.

5. Pe spatele fiecărei fotografii 
vor fi notate : titlul lucrării, nume
le și pronumele autorului, adresa.

6. Organizatorii vor acorda aten- 
J ția cuvenită bunei manipulări și

păstrării lucrărilor, fără să-și ia în
să răspunderea pentru pierderile sau 
deteriorările intervenite to cursul 
transportului.

7. lucrările și corespondența pen-

pozitive

fiecăruilucrărilor 
nelimitat, 
trimise ml 
înrămate. Mărimea

vor fi

tril acest concurs se trimit pe adre
sa : Comitetul Olimpic Romîn, str. 
Vasile Conta nr. 16 București. Lu
crările var fi bine ambalate și vor 
fi trimise prin poștă cu specificarea 
„fără valoare comercială."

8. Pentru participare Ia concurs 
nu sînt percepute nici un fel de 
taxe.

9. Ultima dată la care lucrările 
trebuie să ajungă Ia C.O.R. este da 
31 decembrie 1959.

10. Lucrările prezentate vor fi ex
puse în cadrul unei expoziții care 
va avea loc în București între 1-15 
februarie 1960.

1L Cele mai bune lucrări din 
ambele categorii, stabilite de juriu, 
vor fi prețniate după cum urmează: 
premiul I — 1500 lei, premiul II — 
1000 lei, premiul III — 700 lei și 
două mențiuni a cîte 400 lei.

Fotografiile selecționate 
popularizate în paginile 
„Sport" și ale ziarului 
popular" și vor fi trimise Ia Expozi
ția Olimpică de fotografii sportive 
de la Roma.

12. Comitetul Olimpic Romîn și 
revista „Sport" vor achiziționa cele 
mai valoroase lucrări.

vor
revistei 

„Sportul

fi

campioni, 4 locuri II și un loc III. 
Performerii clubul ii militar și ai cam
pionatului sînt fără îndoială alergătorii 
Florin Costache și Minai Dănescu. 
Primul este un alergător tînăr, perse
verent, sîrgitincios și talentat. 1 lorin 
Costache a fost singurul motcciclist 
participant la aceasta ediție a cam
pionatelor care a reușit performanța 
de a cuceri două titluri de campion 
(J75 cmc sport și 250 cmc sport). El 
și-a pregătit cu atenție mașinile, s-a 
antrenat cu seriozitate și a reușit ast
fel să obțină o performanță mai bună 
âecît a ce'orlal.i motocicliști consa
crați și care aveau în plus o aprecia
bilă experiență internațională- Minai 
Dănescu este unul dintre valoroșii noș
tri a’ergători multilaterali. El a obți-' 
nut rezultate remarcabile atît în com
petițiile de regularitate și rezistență, 
cît și în cele de motocros. Acum cu/ș?u 
rește pentru a patra oară consect 
titlul de campion republican de vite, 
la ataș continuînd astfel tradiția în
cepută de fostul său antrenor, niuP 
tiphil campion național, Ion Spiiiu.

Trebuie menționată în mod deosebit 
și valoarea alergătorului G. Mormocea. 
La ora actuală el domină net cl isa 
500 cmc sport. Alte evidențieri : Gh. 
Voiculescu, Gh. Ion, Gh. loniță, Gh. 
Dragotă. Fără îndoială că pentru suc
cesul renurtat de reprezentanții C.C.A 
trebuie felicitat și antrenorul Gh. Dt- 
.descu, care are merite deosebite in pre
gătirea , elevilor" săi.

* RINDURI DESPRE DINAMOV1ȘT1
I Valorosul tehnician C. Nedelcit șl 
perseverentul Mircea Cernescu au adus 
Iclubuhii sportiv Dinamo prețioase vic
torii în acest campionat (la clasela 
|12u cmc sport și respectiv • 350 cmc 
sport). O comportare bună au avut și 
Imotocicliștii Iosif Popa, Tr. Macarie, 
T. Popa și V. Szabo.

I Cu toate acestea, clubul sportiv 
Dinamo nu poate fi mulțumit de rezuP 

Ifatele obținute în acest campionat. 
.Deși nu au participat la întreceri'e de 
regularitate și rezistență de la Sibiu, 
^pentru a se pregăti în vederea unei 
bune comportări la probele de viteză, 
.dinamoviștii nu s-au prezentat în cam
pionat la un nivel corespunzător valorii 

(iotului de sportivi pe care-1 posedă și 
renimielui pe care și l-au creat prin 
hnuncă intensă. Nici pregătirea mașini
lor și nici cea a concurențelor n-au 
marcat un progres firesc. Clubul spor
tiv Dinamo are datoria să analizeze 
serios aceste probleme și să ia măsuri 
.pentru ca alergătorii săi să obțină re-’ 
zultale la valoarea pe care o au.

A8SEN1E NEMOTIVATE
La ultima fază a campionatului au 

lipsit — după părerea noastră, nemo
tivat — o serie de sportivi de la Meta
lul MIG (Gr. Peretiy, St. Iancovici 
ș. a.). Voința Timișoara etc. Neacor- 
dînd importanța necesară acestei faze 
(„din lipsă de șanse" — spun unii an
trenori) s-au adus prejudicii bunei 
desfășurări a campionatului.

11RISTACI1E NAUM
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Schiorii din orașul Stalin 
în preajma noului sezon

' Cu cîteva săptamîni în urmă, la 
munte a nins mult. Zăpada căzută s-a 
topit însă repede, astfel că amatorii 
de schi continuă să aștepte o nin
soare la fel de abundentă și în plus... 
durabilă, pentru a putea începe pregă-, 
tirile și concursurile. Pînă atunci, eî 
se antrenează intens... pe uscat, își 
pregătesc materialele și echipamentul 
necesar, amenajează pîrtiile și bazele 
sportive de iarnă. De acest lucru ne am 
convins stînd de vorbă cu doi dintre 
antrenorii celor mai importante cluburi 
din Grasul Stalin, cu secții de schi în

Ion Bogdan (Dinamo), unul din ti
nerii care vor participa la asaltul locu

rilor fruntașe.
i Foto: D. Stănculescu
care activează maeștri ai sportului, 
campioni ai țării și alți sportivi frun
tași.

Despre activitatea schiorilor de Ia 
Dinamo ne-a vorbit antrenorul Ștefan 
Stăicuiescu :

— Băieții noștri se antrenează foarte 
serios. Săritorii N. Munteanu, FI. Voi
nța, 1. Birlă, Gh. Frățilă și B. Pipoș 
se pregătesc de trei ori pe săptămînă,

-- - - - - - - - - - - - -  == lULiiHi'HM '- - - - - - - - - - - - - -
După goetiHie cu Dukla Jihlava

Jucătorii noștri fruntași marchează un evident progres
S-a încheiat turneul formației ceho

slovace Dukla Jihlava. Cifric, bilan
țul nu ne este favorabil. N-atn reușit 
să cîștigăm nici un îneci. Concluziile 
turneului sînt însă pentru noi îmbucu
rătoare. Și iată pentru ce:

<;♦ Echipa noastră reprezentativă, 
care a jucat sub numele de selecțio
nata București și selecționata divizio
nară, a făcut în cadrul jocurilor de 
sîmbătă și duminică proba' evidentă a 
progresului înregistrat în ultimul an. 
A juca de la egal la egal lungi pe
rioade de timp cu Dukla Jihlava, a 
conduce timp de două reprize cu 1—0 
în fața acestei denme reprezentante 
a hocheiului cehoslovac, a pierde am
bele partide în ultima repriză în
seamnă mult pentru hocheiștii noștri 
fruntași. Această performanță este re
liefată și mai mult de... datele calen
daristice care atestă că sîntem abso
lut la începutul sezonului. Iată.de ce 
putem să ne considerăm mulțumiți 
de evoluția primei noastre formații și 
să așteptăm cu încredere viitoarele ci 
confruntări internaționale.

♦ț» Forța și jocul bărbătesc sînt as
tăzi. în hocheiul modern, un element 
decisiv în determinarea succesului 
uncia sau alteia din echipe. Poate și 
de aceea Dukla Jihlava ne-a întrecut 
Este de reținut însă și progresul fă
cut de jucătorii noștri în această pri
vință. Am observat tendința de a fo
losi bine corpul la Ionescu, Varga, 
Ferenczi, Takacs I, Iloilo și alții, mai 
curajoși decît pînă acum în folosirea 
bodicecului. Antrenorii lotului, ca și an
trenorii formațiilor de club, trebuie să 
lucreze însă pentru eliminarea unor 
defecțiuni care apar la unii jucători 
în această privință. De exemplu, Io
nescu folosește destul de des împinge
rile cu mîna, Takacs I mai pune une
ori și piciorul, Varga nu pornește la 

și pun accentul pe coordonare și echi
libru practicînd gimnastica acrobatică. 
Astă vară ei au folosit ca mijloc de 
antrenament trambulina artificială, cil 
aterizarea in... bazinul de înot. Con
curența la probele alpine, adică N. 
tovicl, K- Gohn, I. Secui, I. Letcă, D. 
Focșeneănu, I. 'datei, 11. llanich își 
desfășoară antrenamentele de patru 
ori pe săptămână sub supravegherea 
antrenorului Gh. Roșculeț. Antrena
mentele cuprind exerciții de forță, co
ordonare și, în, plus, rulaj pe patine cu 
rotile trase de motocicletă, cu o vi
teză de peste 50 km la oră. Fondiștii 
fac cinci antrenamente pe săptănună. 
executînd exerciții de rezistență în re 
gim de viteză, crosuri, exerciții de 
torță cu aparate mici (haltere, mingi 
medicinale), alergări pe patine cu ro 
tile, mers imitativ cu bețe pe urcușuri 
ușor accentuate etc. Lotul fondiștilor 
este alcătuit din Al. Aldescu, Gh. Ol
teana, Petre Dmu, I. Șupeală, Gh. Bă- 
descu. I. Rășină, I. Bogdan, Gh. Fră
țilă. Iuliana Simon, Marcela Bratu, 
Maria Găvenea și Maria Colcer.

— Cum considerați stadiul actual al 
pregătirilor ?

— E bun. Cea mai bună dovadă o 
constituie rezultatele normelor de con
trol lunare. Timpii înregistrați stnt de 
la concurs la concurs mai buni.

ir
Am stat de vorbă apoi, despre pre

gătirea schiorilor de la, Olimpia Orașul 
Stalin, cu maestrul sportului Ion Co 
liban, antrenorul secției, care ne-a 
spus:

— Schiorii probelor alpine au în
ceput pregătirile de la 17 iulie. După 
perioada de pregătire fizică generală, 
încheiată în lima septembrie, s-a tre
cut la pregătirea specifică. In momen
tul de față antrenamentele cuprind e- 
xerciții de viteză, forță, îndeminare și 
echilibru. Alături de seniori se antre
nează cu multă perseverență juniorii 
I.iphardt, Zeidel și Zink. Fondiștii, an
trenați de prof. Dragoș Birt, se află 
de asemenea în perioada pregătirii 
specifice, lucrînd cu multă conștiincio
zitate pentru ca venirea zăpezii să-1 
găsească într-un stadiu avansat.

După cum se vede, și aici, ca și în 
alte secții, există o permanentă preo
cupare pentru desfășurarea unei temei
nice munci de antrenament. Schiorii 
din Orașul Stalin se străduiesc să fie 
cîl mai bine pregătiți pentru ca vii
toarele . concursuri să-i găsească în 
cea mai bună formă și să fie capabili 
de performanțe din cele mai bune.

AL. DINCA 
coresp, regional

bodicec cu toată hotărîrea, avînd ezi
tări care fac să poată fi ușor driblat. 
Bodicecul defectuos, în loc să fie o 
armă bună de apărare, se întoarce 
asupra jucătorului care-1 efectuează, 
ca și asupra echipei sale, deoarece 
multe din greșelile comise în darea 
bodicecului sînt sancționabile cu eli
minări de cîte două minute.

<♦ Una din cele mai importante 
concluzii care se pot trage la încheie
rea acestui turneu privitor la echipa 
noastră este aceea că formația noastră

Un aspect din medul Dukla Hhlava — Selecționate divizionară. După 
un atee al oaspeților, Czaka se pregătește să pornească un contraatac. 
Portarul nostru, Pușcaș, urmărește atent faza, în timp ce atacantul advers 
pare a fi renunțat pentru moment la luptă. .. _ foto ; I. Mihăică _

C.C.A. 5O°j0, Știința București 36,2O°îo 
la aruncările din acțiune...
iată principala explicație a victoriei echipei militare

După disputarea primelor șase etape 
în campionatul republican masculin și 
a cinci etape în campionatul feminin, 
situația formațiilor participante la cea 
mai importantă competiție internă de 
baschet a început sa se clarifice. La 
băieți, C.C.A. se menține singura neîn
vinsă, dar mai are de jucat în depla
sare cu Dinamo Tg. Mureș și cu Știin
ța Cluj, formații care au dovedit o va
loare ridicată, fiind alături de Știința 
București, Dinamo Oradea și Voința 
Iași în grupul care își dispută locurile 
fruntașe ale clasamentului. Echipele 
biK-iireștene Progresul, Dinamo și Me
talul M.I.G. ocupă ultimele locuri, 
consecință a faptului că elementele ti
nere introduse în prima formație nu 
au izbutit să-și ridice încă valoarea la 
nivelul cerințelor categoriei A.

In campionatul feminin, formațiile 
Știința și Rapid, ambele din Capitală, 
anunță un duel foarte disputat pentru 
primul loc. Valoarea jocurilor prestate 
și rezultatele înregistrate pînă acrim 
ne îndreptățesc să afirmăm că întîlni- 
rea dintre aceste două echipe — pro
gramată pentru 6 decembrie — va 
oferi un spectacol interesant. Știința și 
Rapid sînt urmate la diferență minimă 
de tînăra echipă O. S. Tg. Mureș și 
de rutinata formație C. S. Oraidea, care 
au realizat cîte patru victorii în cele 
cinci partide susținute. O frumoasă 
comportare a avut și echipa studente
lor de la I.C.F., care a cedat la dife
rențe minime în fața formațiilor frun
tașe. Pentru evitarea retrogradării o 
dispută pasionantă se anunță între Vo
ința București, Voința Tg. Mureș, Ba
natul Timișoara și Știința Cluj, ale 
căror jucătoare nu au încă experiența 
necesară întrecerilor din campionatul 
republican.

CE A DECIS VICTORIA ECHIPEI 
C.C.A?

Așteptată cu justificat interes, între
cerea dintre echipele masculine C.C.A. 
și Știința București a corespuns inte

CLASAMENTELE LA ZI
MASCULIN FEMININ

1. Dinamo Tg. Mureș 6 5 0 1 431:343 16 1. Știința București 5 5 0 0 296:147 15
2. C.C.A. 5 5 0 0 369:279 15 2. Rapid București 5 5 0 0 237:172 15
3. Știința București 6 4 0 2 398:357 14 3. C.S. Tg. Mureș 5 4 0 1 218:185 13
4. Dinamo Oradea 6 4 0 2 387:375 14 4. C.S. Oradea • 5 4 0 1 236:217 13
5. Voința Iași 5 4 0 1 322:329 13 5. Voința Orașul Stalin 5 3 0 2 233:207 11
6. Știința Cluj 6 3 0 3 381:375 12 6. Constructorul București 5 3 0 2 224:206 11
7. Știința Timișoara 5 3 0 2 295:280 11 7. Progresul București 5 2 0 3 219:214 9
8. Rapid ;București 6 2 1 3 336:330 11 8. I.C.F. 5 1 0 4 193:233 7
9. Steagul roșu 0. Stalin 5 1 1 3 272:321 8 9. Voința București 5 1 0 4 188:229 7

10. Progresul București 6 1 0 5 347:128 8 10. Voința Tg. Mureș 5 1 0 4 182:231 7
11. Dinamo București 6 1 0 5 337:376 8 11. Banatul Timișoara 5 1 0 4 151:249 7
12. Metalul M.I.G. București 6 0 0 6 321:403 6 12. Știința Cluj 5 0 0 5 173:260 5

gral. Publicul care a umplut pînă 
la refuz sala Dinamo a asis. 
tat Ia o partidă viu disputată, de un 
bun nivel tehnic, în care baschetbaliș-

In meciul cu Știința București, No- 
vacek a fost unul din cei mai buni ju
cători ai echipei C.C.A. Iată-l în fo
tografie, pregătmdu-se să arunce la 
coș, de sub panou. Nagy (din spate) 
și Barău suit pregătiți însă pentru a 
interveni. Foto : B. Ciobanu
fii ambelor formații s-au străduit să a- 
sigure tin spectacol frumos. Victoria 
a revenit militarilor care, ca și înalte 
meciuri au sarătat o pregătire tehnică 
excelentă, o coeziune exemplară și o 
putere de luptă debordantă. Știința a 
făcut aproape tot posibilul pentru a de
păși o formație care se prezenta cu o

♦î» Notăm ca foarte bună inițiativa 
federației de specialitate de a împros
păta lotul nostru de arbitri cu ele
mente noi cu perspective. Activita-' 
tea hocheiului nostru pe gheață este 
în permanentă creștere, așa îneît mă
rirea numărului de arbitri și continua 
lor perfecționare corespunde unei reale 
necesități.

Și pentru că a venit vorba de arbi
traj, este bine să facem unele preci
zări, pe marginea abaterii comisă de 
jucătorul cehoslovac Kepak în jocul' de 
sîmbătă. în regulament există două 
feluri de pedepse: cu caracter colec
tiv și cu caracter individual. Jucătorul 
Kepak s-a încadrat în amîndouă. Pen
tru prima greșeală (lovirea lui Czaka), 
el trebuia să primească o penalizare 
de cinci minute, care fiind fără drept 
de înlocuire, se repercuta asupra în
tregii echipe. (Aceasta, pentru că gre
șeala lui a fost comisă în timpul 
jocului). Pentru cea de-a doua gre
șeală (aceea de a-1 brusca pe arbitru 
după ce jocul fusese oprit), el putea 
primi fie o sancțiune de 10 minute, 
fie o sancțiune de eliminare defini
tivă din joc, ambele cu drept de în
locuire. în orice caz însă, pentru pri
ma greșeală, echipa Dukla trebuia să 
rămînă cu un om în minus pe gheață 
pe timp de cinci minute. Greșeala de 
arbitraj comisă la această fază a 
constat în aceea că, după ce condu
cerea tehnică a echipei Dukla l-a tri
mis pe Kepak la vestiar pentru tot 
cursul meciului, arbitrii trebuiau să 
mențină oricum prima lor hotărîrc 
(sancționarea pe 5 minute a lui Ke
pak, care se repercuta asupra echipei) 
și să ceară căpitanului formației Dukla 
să delege un alt jucător care să stea 
pe banca de pedeapsă cinci minute.

C. RADU 
A. CALIN 

carte de vizită impresionantă, dar mî 
a reușit să-și atingă țelul, în primul rînd 
din cauza jocului bun practicat de mi
litari Și în al doilea rînd din cauza 
unor greșeli de ordin tehnic și tactic. 
Mai precis, reprezentanții studenților 
bucureșteni nu au reușit să evite an
grenarea în jocul rapid al echipei 
C.C.A. — net superioară în această 
privință — și au ratat muilte încercări 
de a înscrie din cauza unor aruncări 
efectuate în momente și din poziții ne
indicate. Iar greșeule au tost folosite 
de militari, superiori în lupta suib pa
nouri în ciuda eforturile depuse de No- 
sievici, Nagy, Barău, Răditdescu și L. 
Niculescu. Concludente sînt în această 
privință numărul aruncărilor din acți
une și procentajele realizate: G.C.A., 
care a pregătit fiecare acțiune la coș, 
a aruncat de 58 de ori, înscriind de 29 
de ori și realizînd astfel un procentaj 
de 50 la sută, pe care-1 considerăm 
foarte bun mai ales dacă ținem seama 
de tensiunea în care s-a desfășurat 
meciul. Știința, ai cărei jucători s-au 
pripit deseori, aruneînd la coș după 
numai 10 sau chiar 5 secunde, a arun
cat la coș de 69 de ori, dar a înscris 
doar de 25 de ori, ceea ce reprezi"*ă 
un procentaj de 36,20 la sută, nesatis
făcător pentru o echipă fruntașă. Ca 
o precizare, vom da procentajele reali
zate de primii cinci jucători de la 
C.C.A. : Novacek 83,30 la sută (din 12 
încercări), Fodor 55,50 la sută (din 9 
încercări), Nedef 41,60 la suită (din 
12 încercări), Folbert 37,50 te sută (din 
16 încercări), E. Niculescu 33,30 la 
sută (din 9 încercări) și de la Știin
ța: Radulescu 50 la suită (din 18 în
cercări), Nosievici 31,50 la sută (din 
19 încercări), Barău 33,30 la sută (din 
6 încercări), Nagy și L. Niculescu 
30,70 la sută (din cîte 13 încercări). 
Rezultatele comparației sînt evidente 
și ele reflectă situația de pe teren, în 
care militarii au gîndit fiecare acțiune, 
în timp ce baschetbaliștii de la Știința 
s-au grăbit, deși în interesul lor era 
să practice un joc lent. Concluziile sa 
impun de Ia sine.

D. STĂNCULESCU

Mufti copii taleotați 
la dtimul concurs 

din Capitală
La sfîrșilul săptămînii trecute, bazinul acoperit 

de la Horească a găzduit concursul înotătorilor 
cu categoria a 111-a de clasificare, aparțin înd clu
burilor și asociațiilor sportive din Capitală. La 
startul diferitelor probe s-au prezentat și înotă
tori neclasificați, precum și un mare număr de 
copii (fapt îmbucurător) între 10 și 14 ani. Din 
ansamblul rezultatelor reținem timpul (1:14,1 pe 
100 m liber) realizat de talentatul înotător 
Cornel Georgescu de la Știința București. Este 
cea mai bună performanță realizată la noi iu 
țara pe această distanță de un înotător In virsta 
de 12 ani. Calitățile sale de sprinter (C. Geor
gescu a acoperit duminică distanța de 33,33 ni 
liber în timpul de 20,6 sec.) îl anunță pe tinărul 
reprezentant al clubului Știința Buc. ca ’ pe o 
mare speranță a natației noastre. Frumoase perspec
tive de progres a demonstrat și foarte tînăra îno
tătoare Gabriela Talpani (11 ani), care a parcurs 
33,33 m liber in timpul de 26,0. Un rezultat re
marcabil, mai ales daca avem în vedere fap
tul că Gabriela Talpani are un stadiu foarte 
scurt de pregătire : mai puțin de nn an. 
Desfășurarea probelor a mai evidențiat 
buna pregătire a tinerilor Vladimir Mo
ra ru, Constantin Lungu, Eugen # Mohora, toți trei 
de la Clubul sportiv școlar. Rezultatele tehnice : 
100 m fluture fetițe : 1. Adriana Davidovici (Con
structorul) 1:53,4; 100 m fluture băieți : 1. V. 
Einhorn (S.S.E.) 1:40,2; 2. A. Ptrvntescu (CI. sp. 
șc.) 1:43,9; 100 m spate băieți: 1. y. Cristescu 
(Cet. l»uc.) 1:25,5; 2. 0. Stirbăț (Cot. Buc.) 1:30,9; 
3. I. Mironescu (Cet. Buc.) 1:37,7 ; 6*6,66 m liber 
băieți : 1. Al. Bota (Știința) 48,0; 2. VI. Moraru 
(CI. sp. șc.) 48,7; 3. C. Lungu (CI. sp. șc.) 51,7; 
în afară de concurs: A. Nicolau (Rapid) 43,4 ; M. 
Bucurescu (CI. sp. șc.) 44,1; 65,66 m liber fete:
1. Carmen Popescu (S.S.E.) 58,1; 2. Gabriela
Talpani (S.S.E.) 59,3; 3. Ioana Dumitrescu (Cons 
structtfrul) 60,8 ; 66,$6 iu bras băieți : 1. Gr. 
Sărulcscu (CI. sp. șc.) 58,9; 2. V. Niculae (Sc. 
sp. U.C.F.S.) 60,0: 3. 1). Hulea (CI. sp. șc.) G0,6; 
66,66 m bras fetițe : 1. Maria Giegolea (Șc. sp. 
U.C.F.S.) 65,5; 2. Ecaterina Kende (S.S.E.) 67,2; 
100 m bras juniori : 1. S. Boghen (S.S.E.) 1:33,5;
2. M. Dumitrache (S.S.E.) 1:35,6; 3. N. Balaban 
(Dinamo) 1:37,3; 100 m bras junioare : 1. Aure-* 1 
lia I’ătru (Rapid) 1:42,0; 2 Maria Jurciuc (Dinamo) 
1:44,8; 100 m liber juniori: 1. C. Alexandrescn 
(S.S.E.) 1:12,5; 2. C. Georgescu (Știința) 1:14,1;
3. D. Popescu (Cet. Buc.) 1:16,0; în afară da

a început să se cristalizeze. Există 
tn momentul de față două perechi de 
fundași (Czaka, Ionescu și Varga, 
Hollo I) și două linii de atac (Szabo
I, Ferenczi, Szabo II și Biro, Naghi, 
Takacs I) care s-au sudat și care 
nu mai ridică probleme de alcătuire, 
în ceea ce privește a treia linie, for
mula pe care o preconizează antre
norii lotului, maeștrii sportului M. Fla- 
maropol și F. Raduch, ea pare a fi 
cea mai bună: Andrei, Kalamar, 
Peter.

concurs : M. Bucurescu (CI. sp. șc.) 1:11,5; 100 
m liber junioare : 1. Adriana Davidovici (Construc
torul) 1:37,9; 2. Iudith Fcnyd (Constructorul)
1:40,7; 400 m • liber juniori: 1. VI. Moraru (CI. 
sp. șc.) G:02,0; 2. Șt. Hulea (CI. sp. șc.) 6:14,6; 
3. 0. Georgescu (St.) 6:17,7 490 m liber junioare:
1. Cristina Balaban (Dinamo) 7:20,8; 200 m bras 
■junioare: 1. Gr. Săruleanu (CI sp. șc.) 3:18,4;
2. FI. Panaitescu (Constr.) 3:20,4; 3. S. Boghen
(S.S.E.) 3:26,2; 200 m bras junioare : 1. Maria' 
Giogolea (Rapid) 3:48,6; 33,33 m liber băieți: 
1. C. Georgescu (St.) 20,G; 2. VI. Moraru (C!<; 
sp. șc.) 21,6; 3. C. Lungu (CI. sp- șc.) 22,6; 4< 
E. Mohora (CI. sp. șc.) 23.3; 33,33 ni liber fe
tițe: 1. Adriana Davidovici (Const.) 24,9; 2. Ioana) 
Dumitrescu (Cons! r.) 25.5; 3. Gabriela Tarpani
(S.S.E.) 26,0; 33,33 m bras băieți : 1. Gr. SănH
I anu (CI. sp. șc.) 27.1; 33,33 m bras fetițe: 1< 
Ecaterina Kendo (S.S.E.) 30,0; 2. Maria Iurc*u<V 
(Dinamo) 31.3; 4x66,66 m fluture fetițe: 1. Com 
stmctorul (Sterner, Fenyo, Dumitrescu, Davidovici) 
4:57,6. ...
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Din țările socialiste
ARTICOLE SPORTIVE 

IN P.P. UNGARA
EXPOZIȚII DE 

FABRICATE

■' Materialele sportive produse de in
dustria din R.P, Ungară sînt renu- 
piite în întreaga lume.
I' In ultima vreme, în numeroase 
ferașe din Europa s-au organizat ex
poziții în care au fost expuse arti
cole de sport fabricate în R.P. Un
gară. Expoziția organizată recent la 
Viena s-a bucurat de un succes deose
bit Aci au fost expuse peste 1000 
de articole și echipamente sportive. 
De la diferitele modele de palete de 
tenis de masă, pînă la aparatele de 
gimnastică, schiuri, ambarcațiuni, ze
cile de mii de vizitatori Vienezi au 
putut admira măiestria muncitorilor 
și tehnicienilor din R.P. Ungară care 
au produs aceste artico’e. De un suc
ces deosebit s-au bucurat mingile de 
fotbal și polo pe apâ_ „Artex" care 
după cum se știe, sînt folosite în 
nc.neroase țări din lume.

Recent s-a deschis la Budapesta o 
pită asemenea expoziție care prezintă 
materiale și articole specifice sportu
rilor de iarnă și sală.

MILIONARII DIN COCHSTEDT

Cochstedt este 
blica Democrată 
care numără la

o comună din Repn- 
Germană. O comună 
vreo 2.200 locuitori.

Meciul pentru titlul mondial 
de

Ieri a început la Kiev meciul pentru 
titlul de campion mondial de șașki în
tre actualul deținător al titlului, ma
rele maestru sovietic 1. Kuperman, și 
învingătorul turneului candidaților de 
la Monaco, marele maestru olandez G. 
Van-Dijk. Cele 20 partide ale meciului 
se vor disputa în cinci orașe din Uniu
nea Sovietică — Kiev, Minsk, Riga, 
Leningrad și Moscova. Potrivit regula
mentului, actualul campion 
păstrează titlul în caz de 
egalitate.

De remarcat că disputa
’mai bun jucător de șașki din Iunie se 
organizează începînd de la sfîrșitul 
veacului trecut. Titlul suprem a fost 
cîștigat în ultimii ani de 8 ori de către 
reprezentanții Franței și Olandei, o 
dată de către un canadian, iar anul 
trecut de către reprezentantul Uniunii 
Sovietice, I. Kuperman. El a întrecut 
în meciul pentru titlu cu 11—9 pe 
Marcel Delore (Canada).

j R.P. UNGARA Derbiul etapei: - - ------
honved-M T.K. î-2

Nimic deosebit. Și totuși numele ei 
este cunoscut în întreaga țară, este 
pronunțat cu admirație... Cei din Co
chstedt se bucură astăzi de binemeri
tată faimă. Aceea a unor strașnici 
gospodari. Iată cîteva din „isprăvile" 
lor, care au făcut să le meargă vestea.

Era prin anul 1949. Țăranii munci
tori din comună au făcut 30.000 de ore 
de muncă voluntară- Și pe untd din 
locurile pînă atunci virane a răsărit 
un minunat parc sportiv.

A trecut timpul. Alte planuri, 
realizări... In 1954 a început la 
chstedt construirea unui bazin de 
lung de 50 m. De data aceasta 
locuitorii comunei 
— bărbați și femei, au luejat cot la 
cot 56.000 ore de muncă voluntară. 
Bazinul este acum gata, 
bijuterie" spun toți cei

Anul trecut, localnicii 
nouă lucrare își doreau 
de sport. Zidari, dulgheri, vopsitori și 
fierari pricepuți din Cochstedt au con
struit o mîndrețe de sală, cu vestiare, 
dușuri și o mică vilă pentru oaspeți. 
Nu este mare, dar localnicilor li se 
pare un adevărat palat. Recent, cu 
prileirl celei de a X-a aniversări a 
proclamării R. D. Germane sala a fost 
inaugurată.

La Cochstedt au fost înfăptuite rea
lizări minunate. Și cînd te gîndești că 
parcul sportiv — cu frumoasele sale 
terenuri de volei, baschet, fotbal și 
o pistă de atletism —, marele bazin de 
înot și sala de sport au fost construite 
prin munca harnicilor săteni, îți vei 
da seama de ce locuitorii din Co
chstedt sînt denumiți „milionari". Da, 
ei sînt milionari. Baza lor sportivă 
este evaluată la 1.250.000 mărci! (i.o.).

de la mic la mare

„O adevărată 
care îl văd... 
au început o 

să aibă o sală
listei celor mai buneIn fruntea 

jucătoare de tenis din Uniunea So
vietică figurează in acest an Ana 
Dmitrieva. Printre performanțele 
sale din sezonul 1959 figurează 
tripla victorie de la Spartachiada 
Popoarelor, in care Dmitrieva s-a 
clasat pe primul loc in toate pro
bele la care a participat: smi 'u 
feminin, dublu feminin și dublu 
mixt.

mondial își 
rezultat de

pentru cel

Turneul interzonal de șah 
de ia R ga

La 5 decembrie va iucepe la Riga 
turneul de șah al țărilor baltice. Vor 
lua parte mari maeștri și maeștri din 
R. D. Germană, Danemarca, Norvegia, 
R.P. Polonă, R.S.S. Letonă, R.S.S. 
Lituaniană, R. S. S. Estonă, precum 
și reprezentanți ai orașului Leningrad. 
Printre cei înscriși la turneu se află 
cunoscuții șahiști Mihail Tal (Riga), 
Keres (Tallin), Toluș (Leningrad), Mi- 
kenas (Vilnius), Gipslis (Riga), Lars- 
sen (Danemarca), Uhlman (R. _D. 
Germană). (Agerpres)

Etapa a Xll-a, deși a programat numeroase me
ciuri importanțe, nu a adus modificări esențiale 
în clasament. Fruntașa Ljpesti Dozsa a jucat la 
Do rog, unde a terminat la egalitate — 0—0 cu 
echipa locală. Derbiul etapei s-a desfășurat între 
Honved și M.T.K. și a dat ciștig de cauză echipei 
militare. Scor: 3—2 (2—1). Ferencvaros a jucat
excelent in compania echipei Vasutas, cîștigind par

tida cu 5—1. Albert a fost din nou cel mai bun 
de pe teren, mareînd patru goluri (toate cu capul!). 
Celelalte rezultate : Diosgyor-Szeged 3-1, Pecs-Vasas

R. CEHOSLOVACA Echipele din

Bratislava pe primele locuri

1—2, Salgotarjan-Csepel 0—1, 
hely 2—0.

Tatabanya-Szcmbat-

1. Ujpesti Dozsa 12 8 3 1 23: 7 19
2. M.T.K. 12 6 4 2 26:16 16
3. Hcnved 12 7 2 8 30:22 16
4. Ferencvaros 12 5 5 2 23:16 15
5. Tatahanya 12 5 4 3 12: 7 14

fotbal al R.P. Bulgaria, prin disputaiea etapei a 
Vll-a. Caracteristica etapei a fost numărul mic de 
goluri marcate, cel mai mic in tot campionatul: 7. 
Partida centrală a opus echipele T.D.N.A.—Slavia 
(0—0). Fără Rakarov, Kovacev și Milanov în for
mație, militarii  ____ r.L
dificile, reușind insă să mențină
pînă la sfîrșit.
tak Sofia, care a întrecut cu _ _ r.. .......
Sofia, aceasta pierzînd astfel locul II în clasament. 
Alte rezultate- Spartak Plovdiv-Lokomotiv
1—1. Levski Sofia—Minior Dimitrovo 1--0, Spartak 
Pleven—Dunav Ruse 1—0,
Plovdiv 1—0.
1. T.D.N.A.
2. Levski
3. Septemvrî -
4. Spartak Plovdiv
5. Botev Plovdiv

au trecut prin momente foarte 
---- rezultatul alb

0 mare surpriză a realizat Spar- 
a întrecut cu 2—0 pe Septemvrî

Sofia

Spartak Varna—Botev

7

7
7
7
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1
3
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1
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12 
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RD. GERMANA Wismut are două

puncte avans..

De pe terenurile de tenis
întreceri inter-țari pe teren 

ACOPERIT

Actualmente se află în plină desfă
șurare competiția internațională de te
nis pe teren acoperit, organizată de 
federația suedeză de specialitate. În
trecerile au ajuns în faza sferturilor 
de finale.

După victoria obținută cu 3—2 în 
fața echipei Austriei; reprezentativa 
R. P. Polone a trecut cu succes încă 
un tur, învingînd redutabila formație 
a Belgiei. Meciul a avut o desfășurare 
foarte strînsă, fiind decis de întîlnirea 
<ie dublu, în care cuplul polonez Sko- 
riecki, Piatek a dispus de Brichant, 
Drossart cu 8—10, C—3, 7—5, 1—6, 
6—0. In întîlnirile de simplu, Skonecki 

• și Gasiorek au obținut cite o victorie 
în fața lui Drossart, iar campionul 
belgian Jackie Brichant a cîștigat la 
rîndul său ambele confruntări.

In sferturile de finală, echipa polo
neză a întîlnit pe campioana euro
peană a „Cupei Davis", Italia, în me
ciul desfășurat în palatul sporturilor 
din Padova. Conform așteptărilor, ita
lienii au obținut victoria. Scor: 4—1. 
De notat că Gasiorek l-a învins pe 
Gaudenzi, iar Skonecki a cedat numai 
după cinci seturi în fața redutabilului 
Sirola : 4—6, 4—6, 6—4, 6—3, 6—2.

In celelalte sferturi de finală Dane
marca se întîlnește cu Norvegia, iar 
Suedia cu R.F., Germană, Ca. urmare a 
forfaițului anunțat de echipa S.U.A.,

Franța se 
care vor 
Stockholm.

califică direct în semifinale 
începe la 27 noiembrie la

ITALIENII CRITICA..

ital.etii 
meci i i- 
acești £

La întoarcerea tenismanilor 
de peste ocean, unde — după 
rile pentru „Cupa Davis" — 
au participat la o scrie de competiții 
căpitanul echipei peninsulare, Vann 
Cânepele, a făcut presei cîteva decla
rații interesante. El a criticat, din nou 
sistemul actual de disputare a „Cu
pei Davis", care acordă țării dețină
toare a trofeului un adevărat „mono 
pol" asupra organizării ultimețor faz< 
ale competiției (finalele inter-zone, se 
niifinala și finala).

Datorită acestei situații, Australia ș 
S.U.A. își mențin — în mod sfidătoi 
— avantajul de a juca întrecerile de 
cisive pe terenuri cu gazon, ceea c< 
constituie un handicap însemnat pentri. 
echipele din Europa. In plus, aceste, 
sînt obligate să suporte totdeauna im 
portante cheltuieli de deplasare.

SKONECKI Șl
DIN NOU

JEDRZEJOWSXA 
IN FRUNTE

poloneză de tenia

Lupta pentru primul loc în clasament este deo
sebit de strînsă. După 11 etape trei echipe se 
află la egalitate de puncte : Slovan. Ruda Hvezda 
(anJ-olș din Bratislava) și Dukla Braga.

Duminică. Dukla Braga a pierdut in deplasare 
ia Brno, cn Ruda Hvezda (0—2), in timp ce Slovan 
Bratislava a făcut meci nul pe teren propriu cu 
Spartak Hradee Xralove (1—1>. Iată celelalte re
zultate: Spartak Stalingrad Braga—jednota Kosice 
3—0, Dukla Pardubice—Slovan Nitra 3—0, Tatran

campio-

Soția

Presov— Dynamo Praqa 3—2, Banyk 0 strava-Spar tak
Sokolovo Piaga 1—0.
1. Slovan I!rati:slava 11 5 5 1 25:13 15
2. Rudn H ezda Bratislava 10 6 3 1 18: 7 15
3. Dukla P’-aga 11 6 3 2 20:11 15
4. Spartak Hr. Kraloxe 11 4 5 2 20:14 13

performera etapei a VII a

RP. BULGARIA Spartak

Mai sînt două etape pînă la terminarea 
natului. Duminică Vorwărts Berlin a fost învinsă 
cu 2—0 de Cheat ie Zeiiz in timp ce Wismut Karl 
Marx Stadt a termina» la egalitate 3—3, în depla
sare cu Turbine Erfurt. In urma acestor rezultate, 
Wismut a luat un avans de două puncte fată de 
Vorwărts. lată celelalte rezultate : Empor Rostock- 
Aktivist Senftenberg 2—1, Dynamo 
Zwickau 1—0, Lok. Stendal-Wiesenfel 
Leipzig-Einheit Dresden 2—0, 
Leipzig 1—0.
1. Wismut Karl Marx
2. Vorwărts Berlin
3. Dynamo Berlin
4. Motor Jena

Motor

Berlin-Motor 
2—3, Lok. 

Jena-Rotation

St a<It 21 15
24 12
24 13
24 10

5 4 10:24
9 3 44:20
5 6 43:23
8 6 28:25

AUSTRIA Echipele fruntașe îți

mențin pozițiile

După o întrerupere de șase săptămîni. cauzată 
de intîlnu ile cu reprezentativele Franței, Iugoslaviei 
și Romîniei, duminică a fost reluat campionatul de

înIn penultima etapă a turului, echipele situate 
jumătatea suoerioară a clasamentului au obținut 
victorii ușoare. Excepție face Wiener Sportklub, care

Imporiante holirlri ale comileiulai european 
al Feasraiiei iniernailonale de Aileiism

® locurile Balcanice la Atena între 25—25 septembrie 1960 • Belgra
dul va găzdui campionatele europ ene din 

recorduri

Recent federația
de cîmp a dat publicității lista celor 
mai buni jucători pe anul 1959. La 
masculin, pe primul loc se află vechiul 
internațional VI. Skonecki, 
Gasiorek, Licis, Piatek,
Radzio, Jamroz și alții. In clasamentu 
feminin, locul întîi este ocupat de cu
noscuta campioană Jadwiga Jedrzejow- 
ska. Pe locul doi se află Schmidtnova. 
urmată de Dowborovna, Danda, Filijjpo- 
va, Fogelmanowa.

urmat de 
Naniewskî.

1962 • Omologări de noi

TURNEUL INTERNATIONAL 
STUDENȚESC DE VOLEI 

DE LA PRAGA
Recent s-a întrunit la Zurich Co

mitetul european al Federației inter
naționale de atletism. Cu acest prilej, 
comitetul a decis ca viitoarea ediție 
a campionatelor europene de atletism 
să se desfășoare între 12 și 16 sep
tembrie 1962 la Belgrad. S-a stabilit 
ca întrecerile de at’etism din cadrul 
Jocurilor Olimpice de la Roma să se 
desfășoare între 30 august și 10 
septembrie.

Calendarul internațional 
viitor va cuprinde numeroase 
niri de amploare. Intre 23 și 25 sep
tembrie vor avea loc la Atena între
cerile Jocurilor Balcanice de atletism.

Au fost omologate 12 noi recorduri 
europene feminine dintre care 6 apar
țin atletei noastre lolanda Balaș : 
1,76; 1,78; 1.80.1,81; 1,82 și 1,83 tn. 
Aceste performanțe au fost omologate 
și ca noi recorduri mondiale, tn curs 
de omologare se află și ultimul record

la Fulham). In rest : Blackburn—West Bromwich ț 
3—2, Blackpool—-Newcastle 
cheater U. 
Manchester C.—Chelsea 
tor 1—0, Sheffield—Burnley 
ton—Leeds 4—2.
1. West Hain
2. Preston
3. Tottenham
4 Woiverhamoton

și mondial stabilit de lolanda 
performanța de 1,84 tn.

pe anul 
întîl-

a întrecut ia limită pe Linz: 1 — 0. Rezultatele : 
Vienna—Wacker 4 — 1. Austria Viena-r-Admita 7—0, 
Rapid—Krems 7—1, Austria Salzburg—WAC 1—3, 
Wiener Neustadt—Donnawitz 6—2.
1—2.
1. Vienna
2. Rapid
3. Austria Viena
4. W.S.K .
5. W.A.C.

!, Graz-Simmering

12 10
9
9
8
7

12 
j 2
12
12

1
1
2

3

42:18 
43:15 
40:18
33:18
29:18

21
20
19
18
16

ITALIA Intrîngerea lui Juventus

Campionatul italian a trăit în această dumi
nică o etapa agitată, care a adus modificări 
importante in partea superioară a clasamen
tului. In deplasare la Bologna, Juventus a 
fost învins cu 3—2 și egalat astfel în frun
tea clasamentului. Totodată, Internazionale (2—1 
cu Spăl) și Fiorentina (5—0 cu Palermo) au 
obținut puncte prețioase, apropiindu-se de li
der. 0 singură satisfacție pentru Juventus: 
campioana Milan a mai pierdut teren, fiind 
învinsă în mod surprinzător la Badova: 2—0. 
Iată celelalte rezultate: Udinese—Alessandria
1—0, Roma—Bari 3—2. Genoa—Sampdoria 1—2. 
Lazio—Atalanta 1—1, Napcli—Lanerossi 3—1.

o
o 
0 
3 
2

1. Juventus
2. Bologna
3. Internazionale 
<. Fiorentina
5. Milan

8
8
8
8
8

6
5
4
5
4

1
3
4 
o
2

: 8 
: 6
: 7
11
9

13
13
12 
io 
io

ANGLIA Luton (codaș) învinge pe

Tottenham (lider) !

Nimeni nu se aștepta ca Tottenham să piardă 
la Lulon și totuși—după un meci foarte în- 
dîrjit — codașa clasamentului a reușit sîmbătă 
să obțină performanța etapei, terminînd în
vingătoare cu 1—0. In frunte au trecut două 
echipe care au obținut victorii în deplasare: 
West Ham (3—1 la Arsenal) și Preston (2—1

european 
Balaș cu

lată alte performanțe omologate ca 
noi recorduri europene: masculin -. 
100 yarzi Uary (R. F. Germană) 9,4; 
400 m plat Kaufmann (R. F. Ger
mană) 45,8; 1 milă Valentin (R. D. 
Germană) 3:56,5; 2 mile Chromik 
(R. P. Polonă) 8:33,4; 200 m g Lauer 
(R. F. Germană) 22,6; marș (proba 
de 2 ore) Vediakov (U.R.S.S.) 25,883 
km; lungime Ter Ovanesian (U.R.S.S.) 
8,01 m; prăjină Bulatov (U.R.S.S.) 
4,62 m ; greutate M. Rowe (Anglia) 
18,59 m; disc Piatkowski (R. P. Po
lonă) 57,89 m ; feminin : 100 m Krep- 
kina (U.R.S.S.) 11,3; 80 m g Bîstrova 
(U.R.S.S.) 10,6; ștafeta 3x800 m
U.R.S.S. 6:27.4/10; sulița Zalagaitite 
(U.R.S.S.) 57,49 in ; pentatlon Bîs
trova (U.R.SS.) 4872 puncte. Rezul
tatele obținute de atletele sovietice 
sînt în același timp și recorduri mon
diale. (Agerpres).

I

1—1, Everton -
............ 1—1,

2—0, Bolton—Man-
— Binninghan 4—0, 

Nottingham—I, lices- 
Wolverhanip-

FRANȚA O victorie

1-

17
17
17
17

a

1,

10
10

8
10

3
3
6
2

23
23
22

Iul Toulon

Și în campionatul francez performanța etapei a 
fost obținută de echipa codașă: Toulon a învins 
pe Limoges cu 3—1. Aceasta a rămas acum și 
mai mult in urma primelor două clasate, care 
au continuat victorios : Nimes-Sochaux 2—1, Stade 
Francais—Reims 0- 
obținut rezultate 
Lens—Toulouse

Aceasta a rămas 
urina primelor două clasate,

-3. Și in restul intilnirilor s-au 
scontate: Sedan-Racing 

Bordeaux—Le Have 0—1,4—0,
1—4,

★

Strasbourg-Lyon 2—1, Angers-Monaco 1 1, St.
Etienne—Rennes 2—1, Nice-Valenciennes 1-1.
1. Nîines 17 13 2 9 43:18 28
2. Reims 16 12 3 1 52:20 27
3. Limoges 17 8 6 3 23:16 2°
4. Racing 17 8 5 4 55:23 21
5. Lens 17 8 5 4 28:24 21
6. Le Havre 17 9 3 5 28:28 21

Spartak Erevande fotbal _
în Liban jucind la Beyrut

0 Echipa sovietică 
și-a încheiat turneul 
cu echipa Bagranian. Fotbaliștii sovietici au cîști
gat cu scorul de 4-2. 
la Beyrul patru întilniri. 
victorii.
• In cadrul preliminariilor turneului olimpic, 

duminică reprezentativa Etiopiei a dispus de cea 
a Ugandei cu 2-1
• După cinci etape, în returul campionatului 
R.B. Albania continuă să conducă echipa Bar

tizan cu 20 p, urmată de ,,17 Noiembrie” 17 p 
și Flamurtari 12 p.

0 Miine se dispută la Bratislava returul î 
tîlnirii Ruda Hvezda Bratislava—Glasgow Rangers, 
contind pentru optimile de finală ale C.C.E.

0 Duminica viitoare fotbaliștii austrieci dispută 
două întilniri internaționale. La Valencia, prima 
reprezentativă a Austriei întîlnește naționala Spa* 
niei, iar la Budapesta — în cadrul preliminariilor 
J.0. se dispută întilnirea R.B. Ungară—Austria,

intre echipele olimpice ale celor două țări.

Echipa Spartak a susținut 
repurtind tot at Ițea

Turneul internațional studențesc de 
volei de la Praga a continuat viner 
seara cu disputarea meciului dintre e 
cliipa studenților din Republica Popu
lară Romînă și reprezentativa universi
tară a Franței. Voleibaliștii romîni ai 
prestat un joc spec! » ulos, mult aplau 
dat de către publicul spectator, repur 
tind victoria cu scorul de 3-0 (13, 7 
12).

Intr-un meci amical disputat dumirii 
că la Praga, echipa masculină repre 
zentativă de volei a R. Cehoslovace t 
învins cu scorul de 3-1 (11-15, 15-11
16-14, 15-2) echipa studenților din R 
P. Romînă.

Scurte ști
• ECHIPA DE HOCHEI pc gheaț. 

Spartak Sokolovo (R. Cehoslovacă) . 
cîștigat două meciuri in R. D. Ger 
mană. Jucîrid la Berlin cu selecționat, 
asociației Dynamo, hocheiștii cehd 
slovaci au obținut victoria cu 6—4, ia 
la Karl Marx Stadt ei au disous d 
Wismut cu 5—2.

■ o IATĂ CAMPIONII DE HALTERI 
ipe anul 1959 ai R. D. Germane, î 
ordinea categoriilor : Schuchort 28 

'kg., Miske 317,5 kg., Dietrich 342,5 kg 
j Schultz 3GO kg., Gi'liring 385 kg 
; Muller 380 kg. și Arnold 420 kg.

• A LUAT SFIRȘ1T campionati 
masculin de volei al R. D. Germani 
Titlul de campioană a fost cîștigat îi 
acest an de către echipa „Wissenschaft 
a Institutului de Cultură Fizică di 
Leipzig.

• INTR-UN MECI INTERNAȚIONAI 
i jDE VOLEI, selecționata de tineret
•Iugoslaviei a întrecut cu 3—1 echip 

, ‘de tineret a Poloniei. Meciul a avut lo 
, :la Belgrad.

• ÎNTILNIREA DE GIMNASTIC 
'țdintre reprezentativele Elveției și Fiu

landei, desfășurată recent la Berna, 
fost cîștigată cu 186,35 —186,10 d 
către sportivii finlandezi.

I desfășurat• LA SALZBURG s-a 
îritîlnire de lupte clasice între echipei 
de tineret ale Austriei și R. P. Ungare 

repurtat victoria cu scort<Gazdele au 
fie U—5.

' ■ • GIMNASTA BULGARA Iuti 
Trașlieva a devenit pentru a patra oar 
campioana țării. Ea a acumulat 56,2 
puncte, întrecînd pe I. Ceakîrov 
(55,70) și I. Ganeeva (54,30).
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