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Duminică va cădea cortina peste primul act 
al campionatului de fotbal

Nici filele calendarului, nici frunzele 
îngălbenite ce s-au așternut ca un 
covor sub copacii din jurul stadioane
lor ml ne-au putut convinge că sintem 
in pragul iernii. Cit mai e freamăt pe 
stadioane, cit timp fotbaliștii mai a- 
leargă după minge pe covorul verde 
al terenurilor de joc, pentru noi e... 
primăvară. După cum în miez de vară, 
în luna lui cuptor, cînd a început turul 
acestui campionat, nu am simțit do
goarea soarelui, la fel nici acum, cînd 
vintul prevestitor al iernii caută parcă 
să te oprească să iei drumul stadioa
nelor, nu simțim frigul pătrunzător...

Duminică seară insă, după ce va 
cădea cortina peste ultimul „act" al 
pasionantului spectacol fotbalistic, turul 
campionatului categoriei A, și peste 
al nil mai puțin interesantei întreceri 
a echipelor de categorie B — iubitorii 
sportului cu balonul rotund vor 
să... umble după alte spectacole

stantin, Tătara și ceilalți au apărui noi 
talente ca Plrcălab, Crăiniceanu, Ma- 
nolache, Popescu, Al. Lazăr și alții, 
care de la un meci la altul au cîștigat 
simpatia spectatorilor și ne-au întărit 
convingerea că fotbalul nostru pășește 
pe un drum bun.

Am dori ca duminică, cu ocazia ul
timei lor evoluții în acest sezon în ca
drul turului campionatului, fotbaliștii 
din categoria A și B, prin jocul lor 
spectaculos, prin comportarea lor spor
tivă să siirnească aplauze la „scenă 
deschisă", să ne facă să așteptăm cu 
nerăbdare, încă de pe acum, reîncepe
rea pasionantei întreceri în jurul ba
lonului rotund.

AL. INOVAN

trebui 
spor

vedea

Poiana Stalin, mereu mai tînără, 
mereu mai frumoasă!

Pregătiri intense în vederea noului sezon

<>3

Pentru concurenții probelor alpine, cabana „Cristianul Mare" are cea mat 
bună așezare, deoarece se află în imediata apropiere a pîrtiilor. Reamenajată 
în această vară, cabana „Cristianul Mare" va fi o gazdă și mai primitoare 
decît în anii trecuți. Foto: D. Stdnculescu
De mulți ani, frumoasa stațiune de 

iarnă Poiana Stalin găzduiește cele 
mai importante competiții de sporturi 
de iarnă, organizate de federația de spe
cialitate, de cluburile și asociațiile 
noastre sportive. Situată intr-un ca
dru pitoresc, utilată cu toate bazele 
necesare practicării in bune condițiuni 
a schiului și bobului, șl dispunirid de 
cabane spațioase, Potana Stalin este 
considerată pe bună dreptate cea mai 
însemnată stațiune pentru concursu
rile cu caracter internațional și repu
blican, față de care s-a dovedit în
totdeauna o gazdă ireproșabilă. Toc-

Astă-seară la Budapesta

Mihai Pop (Dinamo), unul dintre 
iei mai valoroși participanți la cam
pionatul republican de motocros, evo- 
’uind pe traseul competiției. (Citiți 
amănunte asupra campionatului în 
sag. a 4-a).

Meciuri de fotbal vom mai 
(vor mai fi programate etape de cupă), 
dar „stagiunea" propriu-zisă. cp.re a 
programat duminică de duminică 
„premiere" din șirul celor 11 etape, 
se încheie mîine.

Cit de rodnică a fost această „sta
giune" o dovedește faptul că pe lingă 
protagoniști ca Petschovski, Con-

Pe teme educative

După faptă și... răsplată
Întîlnirea de rugbi C.C.A.—Constructorul 

București luase sfîrșit cu victoria sportivilor 
militari, mai deciși, mai notărîți in momen
tele cheie ale jocului. Constructorul pierduse 
nu pentru că fnsese echipa mai slab pregăti
tă, ci datorită în special unei orientări 
tactics mai puțin inspirate. Cui 
fapt rolul să imprime in teren 
această orientare ? Fără îndo
ială. căpitanului echipei... 
Șeriian Mehedinți. După 
meci, un suporter i-a reproșat 
acest lucru. I-a reproșat in 
același timp faptul că la jo
cul in tușă, Șerban Mehedinți 
altădată atit de activ nu s-a 
prea văzut. Un reproș izvorit, 
firește, nu din dorința de a 
găsi cn tot dinadinsul un țap 
ispășitor pentru înfringere. 
Mai de grabă o constatare ca
re-i putea servi de învățătură. 
Reacția lui Șerban Mehedinți 
a fost insă cu totul altal

Ba ajunul întilnirii cu e- 
echipa C.S.M.S. Iași, 

antrenorul Constructorului, 
C. Munteanu, avea d9 
rezolvat probleme foarte 
grele în alcătuirea echipei: 4 
jucători (P. Niculescu, Teodo
rescu, lacoveanu și Dudu) 
accidentați ; alți doi (Sava și 
Simion) — bolnavi ; îasfîrșit, 
Matei Ghica și Bărăscu — 
plecați pe teren, în in
teres de serviciu. Așadar, 
pe opt din oamenii de baiă nu 
se putea conta. La ultimul an
trenament dinaintea meciului, 
antrenorul a făcut un apel 
călduros la componenții lotului 
explicîndu-le situația -i arătîn- 
du-le că este necesar ca 
fiecare să lupte cu tca‘.ă ar
doarea, cu toată pasiunea pen
tru obținerea victoriei. Antre
norul a apelat mai aleg la
căpitanul echipei, care — spre surprinderea 
generală — motivînd că nu se simte bine, a 
anunțat că nu va juca. Ultima oară, la tele
fon, chiar în ziua întilnirii :

— Dragă Mehedinți, te rog omenește să fii 
prezent la teren. Te roasă, dacă vrei. o 
echipă căreia în calitate de căpitan, ai dato
ria să-i însutii curaj, s-o conduci. 0 datorie 
de onoare iu fața căreia n-aș vrea să cred că 
tei da înapoi...

Și totuși, Șerban Mehedinți n-a dat curs 
acestei datorii de onoare. De fapt, se... su
părase pe echipă. El a refuzat să joace, deși 
cunoștea foarte bine în ce sitnație se găsește 
echipa sa. Ostentativ și... sănătos tun, a apărat 
tatuși la teren în chip de spectatori7’ Vă în-

chipniți ce s-a petrecut in clipele acelea 
în sufletele rugbiștilor de 1_ “__ l.„.
văzîndu-și căpitanul de echipă urmărind 
indiferență desfășurarea meciul 
pentru că coechipierul 
mai la 
stranie I

it Constructorul 
ipă urmărind cu 
lini, mihnirei lor 

de la car« așteptau cea 
arborase o pasivitate

R. P. Romînă—R. P. Ungară, 
pe gheață

pean, victoria ne-a . revenit cu 7—2. 
In anii anteriori, ieșiseră învingători 
hocheiștii maghiari (1—0 la Be(grad 
și 4—1 la Budapesta).

Mîine seară, aceleași 
joacă azi se vor întîini 
de selecționatele orașelor 
Budapesta.

Joi seara, pe patinoarul „
Iotul nostru reprezentativ a dispus, 
în cadrul unui joc de pregătire, de o 
selecționată divizionară (compusă din 
jucători de la C.C.A., Știința și Voința) 
cu 12—4 (5—1, 6—1, 1—2). A lost 
folosit următorul lot: Sofian, Stafie 
(portari), Czaka, lonesctt, Varga. 
Hollo (fundași), Szabo I, Ferenczi, 
Szabo II, Biro, Nagy, Takacs I, Co- 
zan II, Kalamar, Peter, Andrei, Co- 
zan J, Țîriac (înaintași).

mai pentru a i se păstra acest fru
mos prestigiu, Poienei Stalin i se a~ 
duc în fiecare an noi îmbunătățiri, 
menite să asigure o șt mai bună des
fășurare a întrecerilor in sezonul de 
iarnă.

Iarna trecută turiștilor și schiorilor 
le-a fost pus la dispozițe splendidul 
hotel „Poiana", o adevărată podoabă 
a stațiunii, iar boberii s-au bucurat de, 
o pirtie total reamertafată, pe care au 
putut concura după o întrerupere de 
patru ani. Pentru sezoi ui ce se apro
pie, O.N.T. — care administrează toa-' 
te cabanele și instalațiile Poienei Sta- 
lin — și T.A.P.L. „Carpați" Orașul Sta
lin — care răspunde direct de gos
podărirea stațiunii —, In colaborare 
cu T.R.S.B.A., au luat o scrie de mă
suri privind repararea, reamenajarea 
și punerea la punct a tuturor caba-

la hochei
D. STANCLLESCU

onducorea și membrii 
secției de rugbi a clu- 

Constructorul an 
analizat deunăzi acest caz 
unic în felul lui... Unic pen
tru că Șerban Mehedinți era 
unul dintre cei mai vechi 
jucători ai echipei ; unic 
pentru că lui Șerban Mehe
dinți conducerea administra
tivă, comitetul de partid și 
comitetul de instituție al în
treprinderii de Cercetări, Stu
dii și Prospecțiuni pentru 
construcții (locul de muncă 
d rugbiștilor de la Construc
torul) îi creaseră — de-a 
lungul anilor — condiții op
time pentru ca el să poată 
urma cursurile unui ...........
de învățămînt s __ , __
devină inginer ; unic pentru 
că inginerul Șerban Mehedinți 
uitase — cu o regretabilă ușu
rință — înțelegerea care i 
se arătase întotdeauna de to
varășii lui de muncă și 
sport. El a socotit — pro
babil — ca o slăbiciune spri
jinul acordat. îmbătat de ve
detism, înfumurat și — mai 
ales — nutrind convingerea 
că fără el, fără aportul lui, 
echipa nu este în stare să-și 
mențină poziția de fruntașă 
in rugbiul nostru, Șerban 
Mehedinți și-a îngăduit să 
sfideze, să ignoreze pe cei 
care l-au ajutat să-și croiască 
un drum în viață, pe toți 

aceia care l-au înconjurat cu dragoste, cu 
prietenie. Prin atitudinea sa, Șerban Me
hedinți le-a înșelat astfel încrederea.... 
Toate acestea i-au fost semnalate în șe
dința de analiză. I le-au reamintit condu
cătorii întreprinderii, coechipierii lui, care de- 
za. robindu-i atitudinea au propus să fie sus
pendat pe timp de doi ani din echipă. 0 pe
deapsă aspră desigur în urma căreia Șerban 
Mehedinți va trebui să înțeleagă cit de gravă 
a fost greșeala sa ; să reflecteze totodată că 
un astfel da ,,exemplu" al căpitanului de e- 
chipă nu are decît darul să provoace — ceea 
ce <-a și întîmplat de altfel — desolidariza
rea tovarășilor lui de sport. Să reflecte»» cu 
toată seriozitatea trăqînd concluzii că astfel 
de atitudini sînt străine de morala i port ive
lii i de tip nou.

institut 
superior, să

JI

Pe patinoarul „Milenaris" din Bu
dapesta, echipa noastră reprezentativă 
de hochei pe gheață susține astă- 
seară prima sa întîlnire interțări din 
acest sezon. Hocheiștii noștri vor în
tîini reprezentativa R.P. Ungare în- 
tr-un joc care se anunță dificil, dacă 
ținem seama de faptul că echipele 
maghiare se află în plin campionat, 
ceea ce ne face să presupunem că 
stadiul lor de pregătire este foarte 
avansat Ultimele două întîlniri din
tre reprezentativa noastră și cea a 
R.P.U. s-au terminat în favoarea 
sportivilor romîni. Astfel. în febrila- 
rie, la București, echipa capitalei 
noastre a dispus de cea a Budapestei, 
în cadrul „Cupei orașului București" 
cu scorul de 9—2. (Cele două echipe 
erau, de fapt, echipe naționale). Apoi, 
la Plsen, în cadrul Criteriului euro-

echipe care 
sub numele 
București și

„23 August",

(Continuare in pag. a 7-a)

Coa Fen-iwn a 
puncta la

Cu prilejul unui concurs 
fă,urat la Vuhaii, cunoscuta 
iun a stabili. un nou record al R, 
neze la pentatlon. Ea a totalizat 4302 
cu 111 puncte mai mult decît vechiul record 
al țării, care-i aparținea.

La tonic de masă : R. P. 
neză — Anglia 1—1

Echipele selecționate de tenis de masă 
R. P. Chineze și-au început turneul în 
glia evoluînd joi seara la Londra în compa
nia reprezentativelor Angliei. In meciul mixt, 
care a cuprins S întîlniri, jucătorii din R. P. 
Chineză «u cîștigat 7 partide, pierzînd numai 
una. (Agerpres)

totalizat 4W2 
pentatlon 
de atletism 

sportivă Gen
* ' “ P.

de»- 
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Ghi-
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Campionatul republican de scrimă pe echipe
• Progresul București a cucerit titlul la spadă • C.C.A. pentru a 9-a oară campioană a țărij la floretă 
bărbați • întrecerile continuă azi și mîine cu probele de floretă femei (la Cluj) și sabie (la București)

Campionatul republican de scrimă 
pe echipe — returul—a început joi con
comitent la București și Cluj. In sala 
de gimnastică de la Stadionul Tinere-

bului Progresul o meritată răsplată a 
strădaniilor depuse pentru continua 
ridicare a nivelului lor de pregătire.

Bine s-au comportat în acest an —

Imagine dintr-un asalt de spadă Intre V. Teodorescu și Szabo.
Foto : B. Ciobanu

Mureș-Progresul București 7—9 ; Vot 
ința Carei-C.S.O. Oradea 3—13 ; Pe- 
trolul-Progresul Cluj 7—9 > C.C.A.4
Știința 10—6 j Progresul București- 
Dinamo 14—2 j C.S.O.-Progresul Cluj
9— 7 : Voința-Progresul Cluj 3—13 ( 
Voința-Petrolul 6—10 ; Știința-Diname
10— 6 : Progresul București-C.C.A, 
4—12; Știința-C.S.O. 6—10) Dinamdj 
Cluj-Progresul Cluj 7—9) C.C.A? 
C.S.O. 11—51 Voința-Dinamo 5—11 j 
Progresul Cluj-Progresul București 
7—9; Petrolul-Știința 5—11) Dinamof

(Continuare în pag. a 4-a) 1

IN NUMĂRUL DE AZI:
Reporta j :
Fostul campion...

♦
jdagazin sportiv

* V s s

tului s-au întîlnit spadasinii. După două 
zile de întreceri a fost desemnată echi
pa campioană. Aceasta este formația 
clubului . Progresul București, care a 
fost formată din trăgătorii : Victor 
Teodorescu, Cristu Lichiardopol, Vilhelm 
Roman, Radu Manoliu și Mircea Ma
zurii. Cucerirea titlului de echipă cam
pioană constituie pentru spadasinii clu-

și îndeosebi în retur — și reprezentan
ții C.C.A. care au ocupat locul II în 
clasamentul probei, ca și tinerii clujeni 
de la Progresul.

Iată rezultatele tehnice înregistrate 
în cele două zile de concurs : Progre
sul Cluj-C.C.A. 6—10 | Petrolul-Plo- 
ești-Dinamo Cluj 9—7 j Știința Tg. U

0 pagină de fotbal
♦

Actualitatea sportivă 
internațională



De ce nu se d ezvolfă activitatea sportivă 
la întreprinderea „Textila Grivîfa“?

— Cum, anul acesta, la întreprin
derea du. nici un salariat nu a 
jiii membru al U.CJ-.S. ?

— Să vedeți...
— Și e adevărat că nu s-a 

pat nici o cotizație sportivă 2
— Dar să vedeți...
— Ni s-a mai spus că la întreprinde

rea dv. anul acesta nu s-a organizai 
pici o competiție de mase.
, — Păi, să vedeți...

★

In armă cu cîteva luni, într-[in ar
ticol apărut în ziarul nostru, consem
nam că la întreprinderea „Textila Gri-
iț» ♦ + ♦»♦♦ ♦♦ + 4 + + +4 + + 4!+4!+4-!

deue-

inca-

sportivă este departe 
numită satisfăcătoare.

Cum s-a 
asemenea 
realizeze

| Asociație sportivă ț 

Teu mari perspective;
ji ► Gălăuțași... 4

Comună de pe malul Mureșului,!
f-care, cu doi trei ani în urmă nuf 
-țț era cunoscută declt de satele îave-f 
T'cinate, și aceasta mai mult dato-I 
-f-rită celor cîteva gatere care alcă-T 
Intuiau o mică fabrică de cberes-1 
.«■tea. Atunci cînd au început să so-f 
Csească în m ea haită, unde trenul I 
f-nu poposea mai mult de o cl'pă, ♦ 
£țbuldozere, excavatoare uriașe, mi-t 
C.teriale de construcții, localnicii sa î 
f-îritrebau nedumeriți: ce va fi aci?T 
C j Au ven t apoi constructori iscu- X 
j-siți din toata colțurile țării și, în f 

ț-scurtă vreme, au apărut ca din pă-ț 
--mint hale mari în care au început ♦ 
"jsă se monteze mașini uriașe. t 
.. In locul haltei- de odinioară a ră-♦ 

. ” ’sărit o gară nouă, încăpătoare, iart
--pe locul unde altădată t
■’gaterele, se înalță acum Combina-T 
;’tnl pentru produse stratificate și4 „sportivă (stadionul LqcqpiotiMa țC 

•'■■aglomerate din lemn (1PSAL), mîn-f ’țU ’Rp^i<i> țțre, țirin^ bu^ăvoirjțdj 
. - .drie a raipnuliți Toplița și a indus-4 <-*<»+*«** ewwîîwa i->

■ -trlei noastre forestiere.
!“■ Cu ajutorul consiliului regionali 
țțUCFS, al conducerii noii întreprin-4 
.-deri, au apărut și pr'mele echipeT 
țț sportive. Una de fotbal, care parti-X 
J icipă în -campionatul r^onal. douăT 
Fi SFFIF ;TIF “Siî 

< ■-rîndurile -membrilor asociațief sj#>r-Ț 
“fve. In prezent sînt pește 700. In+ 

țv<asa*«il- BKMotsn de »tftid»tțp pulsea-Ț 
țțza .acum wfață» nouți. Munca en-T 
4i!uziaștă sc îmbină cu activitatea! 
țțțsportivă- De curînd eclrp'a femi-u. 
. Aiină de volei a combinatului a ocu-T 
țțpnt locul trei în cadrul competiției! 
'jd, tată cu „Gupa 7 Noiembrie”. A-4
■ - ci«i, >'în -.prag :<fe țarnă, > isociațiai
țțsporfe'vă «cotdă o atenție 111-X
.►tocmirii unui plan de activitate — T 
■Jțpc timp de iarnă — care sa .satis-1 
. .facă, marele număr de membri ai T 
r țasieiației. Schiurile sînt cernite, iar! 
..sportivii așteaptă cu nerăbdare!
■ -căderea primei zăpezi. ' 4

. —Acesta, este doar începutul.!
■-Fără îndoială că în curînd, de Ji 4 

’Gălăuțașî vor veni noi vești, care!
țtivitate ce o desfășoară"ad HnăVa I din Ri,,lnicu Vilcea găzduiește 
'---- !-i! j ' 4 mărate competiții, după care

o între-

vița" activitatea 
de a putea fi 
Aceasta, datorită faptului că consiliul 
asociației sportive (președinte Ion 
Sîrbu, secretar W. Tardem) este ca și 
inexistent. Curiozitatea nc-a îndemnat 
să mergem din nou în această între
prindere dar, spre deziluzia noastră, 
chiar de la primul schimb de cuvinte 
pe care l-am avut cu conducătorii a- 
sociației „Textila Grivița", am constatat 
că aci nu s-a mișcat nici un deget 
pentru impulsionarea activității spor
tive. Răspunsurile pe care le-am redat 
în introducerea acestui articol sînt, 
credem, edificatoare.

De ce această situație ? 
putut ca timp îndelungat un 
consiliu de asociație să nu 
absolut nimic ?

„Textila Grivița" nu este
prindere mare. Alajoritatea muncitorilor 
o formează elementul feminin. Din cei 
80 membri ai U.C.F.S. mai mult de 
jumătate sînt tineri care iubesc sportul. 
Cu toate acestea, activitatea lor pe 
linie de sport este inexistentă. Cine 
altul poate fi vinovat de această si
tuație decît consiliul asociației, al cărui 
președinte 
neglijează 
sportivă.

— Am făcut un plan de activitate 
— ne spunea zilele trecute secretarul 
asociației sportive— dar acest plan sc 
află într-un... dosar la președinte! Șl, 
s-a scuzat el, mai avem o greutate: 
tinerii noștri participă la brigada ar
tistică și. nu-i putem convinge să facă 
și sport(?!).

'Nu ne mirăm, firește, că tinerii de 
la „Textila Grivița" participă la ac
tivitatea culturală. Foarte bine fac. 
Dar, că ei nu pot fi c-envinși să prac- 

nare, iar i tice sportul, acest lucru nu-1 credem 
scîrțîiauX ruptul -capitliii. Mai cu scamă că 

se înalță acum Combina-i alături de ei' se rrflă o minunată bază 
lotixp țGrivi- 

, aeo— 
ciației sportive de la Grivița Roșie, le 
stă la dis]TOzMiș.. Alta\asțe însă 
cația. Ea ' ttețnîie ' 
spuneam mai
fapt) a consiliului asociației.

Nc-am întrebat: a fost oare spriji
nit consiliul acestei asociații pentru 
a se impulsiona activitatea sportivă 
în întreprindere ?

— Activiștii consiliului raional, ne. 
spunea deunăzi tov. Constantin Nico- 
lici, președintele consiliului raional 
U.C.F.S. Grivița Roșie, au fost adesea 
în această întreprindere. Ei i-au aju
tat practic pe membrii consiliului aso
ciației, dîndu-le îndrumări asupra mo
dului cum trebuie desfășurată munca 
sportivă. Au ajuns pînă acolo incit au 
făcut și planurile de muncă ale asocia
ției. Și de data aceasta 
consiliului raional s-au 
„zid" de indiferență.

Propunem deci să se
întîrziat adunarea generală a membri
lor U.C.F.S. de la „Textila Grivița", 
pentru a se analiza activitatea consi
liului asociației și, în funcție de con
cluziile ce se vor trage cu acest prilej, 
să se treacă la luarea unor măsuri 
care să ducă în cel mai scurt timp la 
îndreptarea lucrurilor.

însă activiștii 
lovit de un

convoace ne-

■—• motivînd alte sarcini — 
îndatoririle sale pe linie

R. CĂLĂRAȘANU

iniile i J11i i, i,i 
apărut ca din p5-

lta’.aștf insa ex^h-
A Ătftatt, așa» 'clini 

sus, în inexistența (de

Pregătiri pentru iarnă
Ia -asociațiile sportive din raionul 

tfioplița au început pregătirile în ve
derea desfășurării activității pentru 
sezonul de iarnă. Schiorii asociațiilor 
sportive „Mureșul” și „Bradul" din 
Foplița au și început antrenamentele 
pe uscat sub conducerea antrenorului 
Șt. Karacsony. Sînt evidente preocu
pările consiliilor de conducere ale a- 
scciațiilor sportive pentru repararea 
materialelor existente ca și pentru 
cumpărarea unor noi materiale spor
tive. La asociația sportivă „Bradul” 
ILEFOR din Toplița a fost inaugurat, 
de curînd, un club înzestrat cu mese 
de șah și de tenis, unde își petrec 
timpul liber numeroși muncitori. Toa
te asociațiile sportive din raion cu 
secții de schi au luat măsuri de a 
afilia secțiile la Federația romînă de 
schi-bob. (Ion Aloldoveanu-corespon- 
dent).

★

Nu de mult a fost analizată acti
vitatea asociațiilor sportive „Minerul” 
și I.M.S. din Cînrnilung Muscel. Cu 
acest prilej, a ieșit în evidență insu
ficienta preocupare a consilii'or asocia
țiilor sportive respective pentru o activi-

tate competiționailă coresipunzăto 
S-au elaborat apoî planuri de mă 
concrete pentru îmbunătățirea mu 
Puțin timp după aceea activii 
sportivă în cadrul celor două as< 
ții ș-a înviorat simțitor. Asifs'. 
I.M.S. numărul membrit r U.C.F, 
crescut cu peste 500, cotizațiile 
fost achitate, iar secțiile pe rn 
de sport și-au îmbunătățit și ele 
tivitatea.

Un reviriment se constată și ‘18 
sociația sportivă „Minerul”. Încă . 
cotizațiilor sportive de la toți m 
brii U.C.F.S. ai asociației a dus 
îmbunătățirea bazei materiale ( 
sectoare'e au fost dotate cu e.-h 
ment și materiale sportive). De 
menea, membrii asociației prarti 
cum, în afară de fotbal, alte d 
pline sportive ca volei, popice, 
tenis de masă etc. îmbucurător 
și faptul că la Spartachi. da fet 
din regiunea Pitești titlul de c 
pioană a revenit voleibalistelor d 
asociația sportivă „Minerul” Cin 
lung. Se poate afirma deci că aso 
țiile sportive „Minerul” și l.M.S. 
devenit două asociații model în r 
nul Cîmpulung Muscel. (Ilie Fete: 
corespondent).

iat’vă

O zi muncă pentru sporirea fondului
material al asociației sportive

ai gos-
„Lupta 

noastră" din comuna Săveni și „Olga 
Bancic” din copnsna Adășeni /rțgiit- 
nea - Șucsava) in dorința de a -îatări 
și mai mult asociațiile lor sportive,

'.au, hpțărît ca fiecare membru al a- 
Vodiăți'ilor -spArtive» '.^Flamura roșie” 
și respectiv „înainte” să contribuie 
pe baza liberului consimțămînt cu o

Recent, sportivii colectiviști 
podăriilor agricole colective

zi muncă la sporirea fondului de co
tizație.

Printre sportivii de la gospodăria 
agricolă colectivă „Lui>ta noastră” din 
Săveni, care au trecut la fapte pri
vind creșterea fondului ma*erial pi 
asociației lor. se numără -colectiviștii 
Ion Isac, Petru Nițișor, Vasile Co- 
jocaru și mtilți alții.

DAN CARAGIIEORGHE
corespondent

spor-tș'vă acoțdă-o- atenție în-

d; tată cu „Cupa 7 Noiembrie”. A-

sportivă

--să vorbească despre frumoasa ac-

- asociație sportivă

O frumoasă

Foto: R. Călărășaniu
tribuna stadionului

2 FOSTUL CAMPION...

Așezat într-un minunat parc, denu
mit „Zăvoi", stadionul „1 Mai" din 
Rîmnicu Vîlcea are un aspect deose
bit de frumos. Construit în anii regi
mului de democrație populară, stadio
nul este o mîndrie a localnicilor. Aci, 
în timpul verii, își desăvîrșeșc pregă
tirea numeroși, școlari aflați în tabere 
cu prilejul vacanței. De asemenea, pe 
stadionul „1 Mai” se antrenează și 
joacă o parte diti meciuri, fotbaliștii 
Combinatului de sodă nr. 2 din Govo
ra și tot aci își desfășoară activitatea 
atleții, baschetbaliștii, voleibaliștii și 
jucătorii de tenis de cîrnp din orașul 
Rîmnicu Vîlcea. Din primăvară și 
pînă toamna tîrziu, frumosul stadion 
din Rîmnicu Vilcea găzduiește nenu- 

infră
cum

iNu de mult a ayut 1 
„Ziua președinților" în 
s-an întrunit președinții 
sportive pentru a face un schimb 
experiența și a dezbate ferite pro 
me organizatorice jși financiare.

Cu deosebit, interes ’a fost as.ml: 
expunerea tovarășului Iun'Rc.vci 
cretar al asociației sportive CA 
Arad, care a aratat cafln deceits 
numai 4—5 sâptdriițni asociaț’ 
a crescut cu 2226 membri. Pa-.u, 
în 'luna repiembșie «sortăț:a„lor ,r 
avut decît 950 dc’'rf:em.i>ri, acum 
niăriil lor s-.a ridicat la**3188 nic'.i 
U.LLff.S..Fiind .întrebat cum a n 
să .obțină acesțc rezultate, ’"seer<F 
asociației sportive ’C.FlR. a râspi 
„Intrunindu-ne într-o ședință cu 
șefii secțiilor (Gară, Depoul mar?, 
telierele principale, T.C. 5 etc.) 
arătat ce importanță mare are pei 
asociația noastră sportivă crește 
numărului membrilor, U-C.F.S. Am 
mit de la cei mai mulți dintre ei 
larg sprijin și rezultatele nu au în 
ziat să se arate. In scurt timp, d 
ce am cerut ajutorul organizați 
de mas#,. numărul membrilor a 
ceput să crească. Colaborînd a t ml 
primind tot sprijinul organizatei 
partid-am ajuns la acest rezultat. C 
netele completate au fost împărț 
secțiilor și la un jiltim contul efi 
filat am .cijnștatat că'tdțh c.cl* pe 
2000 de carnete numar'72 nu au f 
încă înmînate noilor membri, 
muncitorii ceferiști din Arad cei 
răm că lărgirea numărului membr 
U.C.F.S. este o sarcină permanent 

lată o dovadă că alunei cin 1 
scrierea de noi membri în U.C.l 
este considerată ca o preocupare s 
oasă se pot obține rezultatele dor

FOSTUL CAMPION...

loe la 
cad-rul că

i asocia'i

ȘT. WEINBERGE1
coresponden

Vestc.a căzuse ca o bombă în miilocul vucanfei noastre tihnite, cu 
meciuri de fotbal „inter străzi*, cu zile de scaldă la Herăstrău, cînd 
arșița de iulie -nu ne dădea pace. .V adusese tot Hcă, „tar lore le*, cum H 
spuneau băieții :

— Se mută la noi, Cionoiu... Știți... tâmp ionul de box !!!
ir

In cîteva zile, mingea de cîrfră nu mai avea căutare. Joaca noa
stră se mutase din mijlocul străzii în curte la 1 ică, unde pe un ring 
imaginar se încingeau în prezența campionului adevărate partide de 
box. Perechile se schimbau după categorii, numai funcția de arbitru 
revenea mereu lui Cionoiu 11, fiul campionului (zis „Cioafu*, după 
jrezura „a la boxer"). La virata de 5 ani, „Cioafă* ne minuna pe 
toți cu cunoștințele sale de arbitraj, dar mai alcs cu precocitatea pe 
care o dovedea cînd un combatant îl obliga să numere pînă la,., nouă.

Și uite așa în vacanță boxul devenise — pe nesimțite — pasiunea 
noastră nr, 1. Începuse școala. \u o dată mă trezeam din citit la 
istorie cu gîndul la... inegalabilele eschive ale vecinului nostru, al 
cărui fervent admirator devenisem. Din locul în care mă aflam — 
totdeauna în imediata vecinătate a ringului — ti urmăream utent 
toate gesturile și resimțeam la fel ca și „Cioafă* ... loviturile pe care 
„eroul* cartierului mu le putea evita.

De unde aceste gînduri uitate Simt, poate, apropierea orei, 
care mă va pune fală in [ață — prin intermediul lui Constantin Cio
noiu — cu anii copilăriei.

'k

Și ieri, după zece ani, dacă nu ma-nșel, i-am recunoscut vocea da 
ttele fon, după primtd cuvînt. Același timbru (poate puțin voalat de 
trecerea anilor) cu care mi s-adresa în duminica meciurilor : wHri la 
«n_ooL..* Puține cuvinte ce puneau dusă capăt multor clipe de fru.o.n- 
tări. Însemna că pot să mă număr printre spectatori.

* >

A doua zi, puțin timp după ora 4, pătr^endeom. împreună cu antre
norul C. Cionoiu, pe poarta Complexului C.F R. Crrivița Roșie — secția 
vagoana. Aveam să asist — dttpă cum stabilisem în ajun — la antrena-

--------------------------- -------- --- .----------------- a----------------------------------------------------

meritul tinerilor boxeri ai asociației sportixie Grivița Roșie, condus de 
fostul campion. Vizitasem de mai multe ori Atelierele C.l'.R. dar 
niciodată ,,sectorul vagoane" aflat în cealaltă extremitate a uzinei. Eram 
numai ochi și urechi, cuci C. Cionoiu, deja „pus în gardă* își începuse, 
in drum spre sală, destăinuirile :

„Zilele trecute s-au împlinit 30 de ani, dc cînd am intrat, prima 
oară, pe poarta uzinei. Tot pe aici, la „vagoane". Hala din față nu 
exista pe atunci. Sc lucra sub cerul liber, în condiții neomenești. Și 
pe ploaie, și pe ninsoare*. Ku-l „atacam" cu nici o întrebare. Era mai 
bine așa. Povestind, amintindu-și de o perioadă cu totul necunoscută 
mie, „nea Costică" își continua firul vorbelor. „Numai așa te călești — 
mă încurajau tovarășii mei de muncă. Boxul îl începusem ceva mai 
înainte, cînd aveam 16 ani. Tot la C.F.R.. Maestrul îmi alesese ca 
prim adversar pe „ușorul* Emanuel Ioncscu, tovarăș de sală cu mine, 
'lata nici nu voia să audă de box. Cînd cineva i-a adus afișul pe 
care era trecut și numele meu... era prea tîrziu ca să se mai opună. 
Mi-a spus doar atît : — Dacă te bate ăla, te bat și eu 1 Așa că seara, 
tîrziu după meci, cînd am dat cu ochii de tata i-am zis : Batc-mă și 
dumneata...*

Dintr una înh-alla, ajunsesem la celălalt capăt al șinei dc calc ferată, 
lingă zidul dc beton. Dincolo de șina de fier, in dreapta noastră, la 
cîțiva pași se afla sala dc box în fața căreia se și strînscscră vreo 10—12 
tineri. Intrăm în sală urmăriți de priviri curioase. In scurtă vreme grupul 
celor veniți să învețe din experiența maestrului Constantin Cionoiu se 
mărește. Și în timp ce ei schimbă în liniște echipamentul dc lucru (cu 
toții muncesc în cadrul Complexului sau sînt elevi ai școlii profesionale 
de meserii C l'.R.) cu cel de sport, antrenorul C. Cionoiu deschide un 
dulăpior, care adăpostește „documentele" secției.

„Caietul acesta — spune maestrul — este o oglindă fidelă a activi
tății noastre. In el- sînt trecute prezențele și într-un capitol aparte, unele 
notații privind evoluția elevilor mei. Iată de pildă : despre Alex. Voicu, 
stă scris aici că are nevoie de multe exerciții, care să-i dezvolte suple
țea, să-l facă mai mobil în ring. Pentru aceasta îi prescriu un program 
dublu de sărituri cu coarda*.

Un întîrziat ne întrerupe pentru cîteva momente ; fiind ța prima aba
tere de acest gen, maestrul îi îngăduie să participe la ședința dc antre
nament, dar îi atrage atenția să nu se mai repete. „Fără disciplină, fără 
corectitudine în purtări și pe ring și la locul de producție — ține să 
explice antirnorul — este foarte greu să realizezi ceva Mă bucură mult, 
dc pildă, cînd Aurel Morăruș cîștigă titlul <de campion european ferov1at, 
dar sînt fericit și cînd șeful secției lui îi apreciază comportarea la locul 
dc muncă*. Cum s ar spune, succesele obținute pe ring sau la locu’ d~ 
muncă se găsesc în raport de reciprocitate. Unul îl explică pe celă'alt.

In sală, pucingbahil se zbate, ri'mie, sub avalanșa punini'or hr Ion

Bocianu, icproșîndu-i parcă antrenorului că-l lasă s-a,t. p:e... Băieții sin 
nerăbdători. Renunțăm la documentare. In sală, aproximativ 20 dc lin') 
execută gimnastică specială în fața oglinzii, sar Coarda, ridică haltere. 1. 
„mănuși", deocamdată, o singură pereche, „(ei doi Aurei" : Co-.ma f 
Morăruș. Din cînd in tind antrenorul dă indicații: mai multă mișcare

mai mult joc de picioare. Asul eschivelor fără greș își modelează elevi 
după propria sa măsură.

★

G. NICOLAESCU

Seara tîrziu la plecare notez in carnet ultimele cuvinte : Calea Gri 
viței nr. 152—154. „Vino, te rog. să-mi vezi noua locuința*. Mă vo 
duce precis și aceasta cit de curînd Nu pot rezista tenta ici de a-l r.vc 
dea și pe „Cioafă" ... poreclit asțfel după frezuta „a la boxer", de p> 
vremea cînd avea 5 ani. Cit o fi avind acum I Au trecut anii.



?e scenă, pn terenul De spart 
și în fața microfonului

ikolai Ozerov... crainicul re
porter sportiv

Vocea plăcută, cu rezonanțe 
alde, a lui Nikolai Ozerov a 
rcîntat deseori pe spectatorii 
in sala străvechiului teatru 
îoscovit MHAT. Smeciurile sale 
leeYuțătoare aii smuls, de ase- 
îenea, ropote de aplauze. Și nu 
dată au spus amatorii de tot
al : .„Transmite Ozerov, rămîn 
casă, lingă radio".
Actor de primă înînă, crainic 

minent, Nikolai Ozerov se poa- 
e mîndri și cu o carieră sportivă 
>uțin obișnuită. Tntr-adevăr, nu 
ste puțin lucru să cucerești 45 
iliuri de campion'- al U.R.S.S. 
a- timiș,, să fi tost lâ 23 ani cel 
□ai tînăr maestru al sportului 
lîizj Uniunea .Sovietică 1
'Nu de mult s-air îrrtîlnit la 

■cova doi buni prieteni: cu- 
. -scutul crainic al radiodiiuziu- 
îii maghiare, Gyorgy Szepesi, 
1 Niko.lai Ozerov.

— Am o deosebită admirație 
lentru sportivul, actorul și crai- 
licul Nikolai Ozerov. — îl ca- 
acteriza Szepesi pe colegul său. 
3u ani în urmă moscoviții l-au 
mzut jiicînd tenis, i-au aplaudat 
trălucitele victorii repurtate în 
ața iugoslavului Mitici și a po- 
onezului Skonecki.

— Un jucător de tenis de 
mare clasă, scria recent Szepesi, 
despre fostul campion sovietic. 
Recent, la Moscova l-am văzut 
în alte... roluri. Pe scena Teatru
lui artistic de stat din Moscova 
(MHAT) actorul Ozerov m-a 
copleșit în piesele „Oliver Twist" 
și „Pasărea albastră".

Acum, pe marile stadioane, cei 
doi renumiți crainici reporteri 
stau adesea alături. I’e calea un
delor ei transmit iubitorilor de 
sport palpitantele faze ale jocu
lui. Vorbesc într-una cu o viteză 
uimitoare... parcă se iau la în
trecere. Ozerov este foarte mo
dest — corn sînt oamenii, so
vietici. După o transmisiune, 
Ozerov îi spunea lui Szepesi:

— Ca reporter sportiv sînt 
încă... ucenic, cu toate că am 
fost la ultimele olimpiade și la 
campionatul mondial de fotbal. 
Tenisul este pentru mine trecu
tul, scena prezentul și reportajul 
sportiv radiodifuzat viitorul. Ce 
poate fi mai frumos decît să 
redai milioanelor de oameni, pe 
calea undelor, fazele palpitante 
ale unui meci...

Dar pe „ucenicul" Ozerov îl 
admiră în fața aparatelor de ra
dio nu numai amatorii de sport. 
Unul din cele mai reușite repor-

Nikolai Ozerov... jucătorul de 
tenis.

...In 1936, la campionatele
nondiale de tenis de masă de 
a Praga, primul schimb de 
lingi al partidei inaugurale din 
ntîlnirca Romînia-Polonia a dil
at... 2 ore și 5 minute ? Cei 
oi jucători care ap realizat a- 
est adevărat record în materie 

fost reprezentantul țării 
,slre, Paneth (actualul antre- 

idr) și polonezul 'Ehrlich.
...La ediția următoare a ace- 

■iași competiții desfășurată, la 
laden (Austria) titlul mondial 
a simplu femei a fost declarat... 
acant? Motivul: cele două fi- 
aliste, austriaca Pritzi și ameri- 
ana Aarons, recurgînd la „ță- 
ăneală", au depășit limita de 
'.mp permisă pe atunci (o oră) 
i au fost oprile de arbitra să 
tai continue meciul, iar juriul 

hofărit descalificarea lor și e- 
minarea din concurs.
...primul joc international din 

sforța fotbalului, disputat în 
nul 1872 între Anglia și Sco- 
a, n-a fost condus de nici un 
rbiitru ?
Abia în anul 1881 au apărut 

rbitrii pe terenurile de fotbal.»

taje a fost realizat recent într-o 
transmisiune directă cu prilejul 
turneului întreprins în U.R.S.S. 
de celebrul tenor italian Mario 
del Monaco. Despre această 
transmisiune vorbesc și azi mos
coviții. Cum poate fi altfel dacă 
în acest om se împletesc atît de 
minunat talentul și sufletul de 
artist, cu voința fără de mar
gini a sportivului I

Nikolai Ozerov... actorul.

LA O ANIVERSARE

OMAGIU
Jose Râul Capablanca, cel care în 

1921 triumfase în lupta cu Lasker pentru 
titlul de campion al lumii, a lăsat pos
terității un palmares sportiv aproape unic 
și o colecție de partide, veritabile perle 
ale șahului. Recent, genialul jucător cuban 
a fost sărbătorit Ia Moscova cu ocazia 
împlinirii a 71 de ani de la nașterea 
sa (19 noiembrie 1&88), w-iloj să ne 
mințim de o viață închinată tablei 
pătrate albe și neqre.

„Capa" i •—*‘-
4 ani, 
matură pe frecventatorii 
din Havana. Campionul 
adversar al lui Steinitz și 
Cigoriu, nu îndrăznea să-i 
dea micului 
acesta avea 
turn înainte.
o primă și

a- 
cu
de 
sa 

sah 
Golmaio,

a învățat jocul la vîrsta 
impresionând prin gin dire a 

clubului de 
Cubei,

LUI CAPABLANCA...
histă a lui Capablanca a fost admirabil 
caracterizată de Lasker, marele său în
vins. După meciul de 
scria : „Mutările sale 
și puternice. In ele 
ascuns, artificial sau 
nu iubește pozițiile î 
aventura. El vrea să știe dinainte undo 
merge. Profunzimea jocului său are adîn- 
cimi de matematician și nu de poet... 
Combinațiile lui Andersen sau Cigorin erau 
posibile doar într-un anumit moment, 
bine stabilit al partidei. Ele erau com
binații strict individualizate. Combinațiile

la Havana, Lasker 
i sînt clare, logice 
) nu există nimic 
1 greoi. Capablanca 
încurcate și nici

Latine, a
de veac

spus : 
uriașul 
centrul

cu adevărat excepționale. Capa-

Kotov, vicepreședintele Asociației sovietice 
pentru prietenie și colaborare culturală 
cu țările Americii 
„Aproape o jumătate
talent al marelui cuban a fost în 
atenției opiniei publice șahiste mondiale, 
iar activitatea sa strălucitoare o etapă 
istorică în dezvoltarea artei șahiste". 
Kotov a salutat în limba spaniolă pe 
membrii delegației cubane aflați în sală. 
In continuare, personalitatea lui Capa
blanca a fost elogiată de campionul mon
dial, Mihail Botvinik : „Șahul este deo
potrivă artă și joc. De aceea maestrul 
de șah este n«i numai artist, ci si sportiv.

In Capablanca învingea 
întotdeauna artistul. El 
nu iubea partide compli
cate, încurcate, combina
ții de efect, mutări sen
zaționale. In maniera jo
cului său nu se stre
cura măcar o umbra de 
aventurism. Astfel, cîș- 
ligind 
shall, 
aceea, 
tare 
tear». ...............  „
a făcut-o, Capablanca a 
răspuns că mutarea afr fi 
produs o impresie ines
tetică. In pozițiile* sim
ple, genialul șahist era 
neobișnuit de. puternic, 
găsind totdeauna noi și 
noi variante proaspete".

Flohr, Alatorțev, Li
lienthal au povestit a- 
mintiri despre Capablan
ca. In încheiere a luat 
cuvintul vestitul poet 
cuban Nicolas Guillen, 
laureat al Premiului in
ternațional „Lenin", care 
a rostit versuri dedicate 
lui Capablanca. „Uriaș 

încheiat el — dacă-1 slă-

GERHART KNAU, ORAȘUL VICTORUL 
— Articolul în chestiune a cuprins o gie»- 
șeală : J.O. nu înlocuiesc camjxona‘Gte< 
mondiale, la schi. Campionatele mondialii 
se desfășoară din 4 în 4 ani, intercalatei 
între Olimpiade. Ultima ediție a C.M. d®- 
schi s-a desfășurat în 1953 Ia Bad Ga»*i 
tein—Austria /probele alpine'» și la LalAW- 
Fidlanda (probele nordice). Viitoarea ediția- 
vai avea loc in 1952 la Chamonix—Franța, 
(probele alpine) și la Zakopane—P..P. 
bnă (trobcla neiifer).

SABIN SAVA, GIURGIU. — 1) Fotbalistul 
Zaharia do la Petrolul s-a retras din ac
tivitatea^ ccmpetițională, din motive de s|*- 
nătate. — 2) In meciul cu reprezentativa- 
R. ?. Ungară din cadrul Glimpiaa.i 
1952, noi am prezentat următoarea echipît, 
Voinescu — Zavoda II, Cevaci, Farmati -*-• 
Călinoiu. Ser'620 — Parasch'va, Iordacha», 
Ozon, Petschowski, Suni. Selecționata L 
P. Ungare a cîștigat greu, cu 2—1.

lo

în 
la

șahu- 
Capa- 

Alchin
1922,

între ei, fiscare a cîș- 
da 33 de remize.
a lui
cîteva

Capablanca poate 
cifre foarte sem-| 
la 37 turn» ; a 
locul II în 10 
în 2 și o singură

acestea pot fi găsite 
Panov, publicată recent 

un titlu al cărui laconism 
CAPABLANCA.

Iul Capablanca pot fi aproape totdeauna 
amînate cu cîteva mutări, fără să se schim
be esențialul. Pentru că ele sînt izvorite 
din principiile generale ale șahului. An
dersen și Cigorin căutau totdeauna poziții 
originale* Capablanca este condus de 
gica pozițiilor solide...*

Aprecierile 
cartea lui V. 
Moscova sub 
spune totul :

Acum, marele șahist cuban a fost săr
bătorit la Moscova, in inima patriei șa
hului. La „Casa prieteniei cu popoarele 
din alte țări" au venit numeroși șahiști 
din capitala sovietică. N-au lipsit campio
nul lumii Mihajl Botvinik și alți stră
luciți șahiști, care l-au cunoscut pe Ca
pablanca, i-au fost adversari : Flohr,
Kotov, Alatorțev, Lilienthal.

Deschizînd această seară omagială de
dicată lui Capablanca, marele maestru

Astfel, 
o dată la Mar- 

el a arătaK după 
la analiză', o mu- 
neașteplala, uimi- 
Intrebat de co nu

este omul — a
vește o tară atît de mare. ȘI nu mai puțin 
uriaș este acela care prin numele său 
a slăvit mica sa patrie. Numele lui Ca- 
pablanca reprezintă simbolul eroului na
țional pentru fiecare cuban și expresia 
unui mare șahist pentru toate popoarele 
lumii*.

Nemuritoarea armonie care se degaje 
din „partitura șahistă" pe care a dirijat-o 
Jose Râul Capablanca nu poate fi uitată 
și, marea, generoasa inimă a Moscovei 
i-a adus un cald omagiu.

Intr-adevăr, 
Alehin a atins 
smulgind — cu 
zaicului în 
cretele pe 
strășnicie, 

comori 
cinstit.

de

emul care alături de 
culmile artei șahiste, 

tr.lent și trudă — mo
și negru nu numai se
el. le ascunde cu atîta 

și inepuizabilele lui 
merită să fie

alb
care 

ci 
frumusețe,

VALE RUJ eniose 
NEAGOE MARDAN

VASILE CRISTEA, BRAILA. — 1) C® •* 
întimplă dacă Zavoda II, executînd o cm- 
care de la tujă, t.'inite mingea în psaita. 
adversă ? Nimic grav ! Jocul se reia, 
printr-o lovitură de la poarta adversă, ca. 
după orice aut banal. Dacă aceeași fast 
s-ar petrece la poarta proprie — presa— 
punînd că Zavoda II ar vrea să-i trimitl. 
mingea lui Voinescu, iar acesta, neatent», 
ar lăsa-o să intre în poartă — se va exa- 
cuta o lovitură de la colț (corner). — 2) 
Recordul lui Ion Moina pe 100 m. (10,4- 
sec.) a fost stabilit în anul 1946, la l*r»* 
deal.

COSTEL CHIRANA, GALAȚI. — 1) Cete 
două echipe gălățene care au jucat, cîndva,, 
in categoria A la fotbal, sînt- Gloria 
C.F.R. și D.V.A. — 2) Prima campiir.nl 
a țării a fost (Jiimpia-București; 1911>— 
1911, dar așa cum am răspuns într-ua. 
număr trecut altui cititor, primul camvtib- 
nat divizionar pe țară — deci în forma 
în care se joacă astăzi — s-a disputat 
în 1932.

V. CONSTANTINESCU, BUCUREȘTI, 
Firește că dv. aveți dreptate : arbitrai 
nu poate prelungi un joc de fotbal past* 
cele 90 de minute regulamentare, deeft 
pentru executarea unei lovituri de la VI 
metri. Altfel, dacă s-a scurs timpul rjq»* 
lamentar, el trebuie să fluiere sfirștiui. 
jocului, chiar dacă în clipa aceea, dintr-uB» 
corner, o lovitură liberă sau altă fază rtt,> 
joc, mingea ar fi gata să intre în poarti». 
Bineînțeles însă că nu dorim nici unul 
arbitru o 
destule... 
fracțiunile

astfel de situație. Au și așa 
buclucuri cu ofsaidurile și uh- 

din careu 1

ALBULESCU, CARANSEBEȘ —r 
fotbalist Castică Marinescu est*

AUREL
1) Fostul ______  _____  ...----------—--
acum antrenor la Dinamo Galați. — 2) 
Blujdea de la C.S. Oradea este același..^ 
Blujdca care a jucat la Dinamo București 
și la Progresul București. De-altfel, nisi, 
pentru C.S. Oradea nu este un jucător... 
nou. A activat și la I.C.O., într-o vrem®-. 
V-ați adus aminte, nu e așa ?

EMANOIL DUMITRESCU, Ș3ICA MARE -e 
Frații Anton și Dumitru Munteann au 
jucat, un timp, la Bistrița. Au făcut 
parte apoi din formația de tineret a'-, 
echipei C.C.A., după care au jucat și te 
prima echipă.

ION POȘTAȘUL

In vizită la expoziția sovietică

Jose, cînd
8 ani, un 
La 12 ani, 
senzațională

confirmare a talentului 
lui Capablanca : campion 
al Cubei ! In 1906 plecat 
să siudieze chimia în 
S.U.A. (pentru a deveni 
inginer) tînarul cuban se 
impună în scurt timp ca 
unul dintre cei mai tari 
jucători de pe continentul 
american. Meciul său cu 
campionul Statelor Unite, 
celebrul Ff: Marshall, 
trebuia să desemneze pe 
cel mai puternic. Capa
blanca îl învinge pe 

Marshall* cu rtorul de 
-1-8 —1 =14, obținind
un succes răsunător. Pri
ma sa evoluție in Europa 
se încheie, de asemenea, 
cu un veritabil triumf. 
In 1911 el cîștigă turneul 
de la bt. Sebastian, care 
raunise — cu excepția 
campionului lumii Las
ker- — toată floarea șa
hului mondial din acea vreme.

Ne aflăm la începutul unei cariere sa- 
histe 
blanca a uimit de pe atunci prin pro-
cjzia jocului său care avea să devină le
gendară, printr-o intuiție șahistă caro 
nu-și găsea egal. El n-a cunoscut de 
aceea „criza de timp". Doar în partidele 
epocale cu Alehin, cele două ore și jumă
tate acordate pentru 40 de mutări i s-au 
părut prea scurte...

Istoria șahului nu va cunoaște probabil 
o confruntare atît da palpitantă precum 
a fost cea dintre Capablanca și Alehin. 
Și-au măsurat fbrțele doi titani ai 
lui, aflați la apogeul carierei lor. 
blanca l-a întrecut de obicei pe 
în turnee (Patrcgrad 1914, Londra
New York 1927, Nottingham 1936) dar 
Alehin l-a învins în epocalul meci penîra 
titlul mondial /Buenos Aires 1927) cu 6 
victorii, 3 înfrîngeri și 25 remize. Dar 
a fost parcă făcut ca marele lor duel 
să se termine la egalitate. Din cola 47 
de partide jucate 
tigat cîte 7 față

Cariera șahistă 
fi concretizată în
nificative : a participat 
cîștigat 22 ; a ocupat 
locul III în 2 ; locul IV 
dată s-a clasat al VW-lea. A susținut) 
6 meciuri (Chorzo, Marshall, Costici, 
Lasker, Alehin, Euwe) pierzînd doar p^niii vizitatori ai expoziției, trei cunoscuți sportivi. 
acela cu Alehin. Iu întreaga sa activi- j 
tate, din 583 partida oficiale, Capa-C 
blanca a cîștigat 302, a remizat 246 și / 
a cedat...35(1). 35 de partide pierdutei 
în aproape 50 de ani de activitate coja-r 
petițională, pînă în 1942, cînd un ataci 
de cord a pus prematur capăt prodigioasei 
vieți a faimosului cuban.

Capablanca a scris puțin. 0 cartel 
autobiografică, un manual de deschideri, \ 
cîteva 
cit de 
pagini 
tidelor 
îndrumă și acum mina șahiștilor, 
xi, mutare cu mutare. Personalitatea șa-^ w

Prieteniei Romîno-Sovietice din str. Batiștei nr*u cîteva zile în urmă s-a deschis fa Casa l
14 o Expoziție de produse ale Industriei Bunurilor de Consum din U.R.S.S. Expoziția este 
deschisă în fiecare zi între orele 10 și 21. J *" 7 4"1‘ ‘Printre produsele prezentate se află și articole de

sport, care — ca și cefelalte exponate — stîrnesc admirația vizitatorilor. In loc de expli* 
cații am considerat interesant să însoțim fotografiile noastre de cîteva impresii culese de la prt*

VARIETĂȚI • VARIETĂȚI ® VARIETĂȚI
DE LA 1 LA 217

Printre fotbaliștii din Belgia 
s întîlnește foarte des numele 
e Jaenssens. 
miei, n-ar fi 
îare, dar pe 
e aceștia îi 

’otrivit unei 
ației de fotbal belgiene, în în- 
reaga țară există' nu mai puțin 
e. 2IG fotbaliști cu numele de 
aenssens Jean. Pentru a veni 
1 ajutorul cititorilor și al ziariș- 
lor (în privința identificării 
itbaliștilor), Federația belgiană 

luat liotărîrea dc a da fot- 
aliștilor omonimi numere de 
rdinc de la 1 la 217. Să nu vi 
a pară curios' faptul, că sînt .216 
itbaliști și 217 numere de or- 
ine: 
at de 
ans -I

O
în orășelul Bebra din provin- 

ia Hessen (R.F. Germană) nu- 
jgroji spectatori urmăreau cu

Aceasta, la urma 
o dificultate prea 
foarte multi din- 
cheartia și Jean, 

statistici a Fcde-

numărul 13 a fost refu- 
către fiecare Jean Jacns-

MICA OM8S3UÎ4E...

încordare întrecerea dintre două 
echipe de fotbal. Mai erau încă 
18 minute pînă la sfîrșitul me
ciului și liniile de atac ale am
belor echipe continuau asaltul 
porților. Tabela de marcaj in
dica scorul de 10—9, cînd* în 
fața arbitrului își făcu apariția 
o „persoană marcantă" și-i șopti 
acestuia ceva la ureche. Arbitrul 
fluieră prelung, consemnînd 
astfel... sfîrșitul meciului.

Ce se întîmplase ? Proprie
tarii unor restaurante din loca
litatea respectivă au promis 
echipei favorite cîte un butoi de 
bere pentru fiecare gol înscris 
în poarta echipei adverse. Ei nu 
s-au gîndit însă la eventualita
tea că scorul ar putea lua ase
menea proporții !.., Oricum, 19 
butoaie...
DE CE SE LN&EG8STREAZA 
SCORURI MARI IN fcîECiURILE 
DE FOT13AL D5M ARGENTINA?

La meciurile de fotbal din 
cadrul campionatului Argentinei

AUREL ȘELARU (campion de ciclism) : 
„Constructorii sovietici de biciclete au abținut 
importante succese. Modelele prezentate la a- 
ceastă expoziție, printre care și „V 33“ (n.n. 
în ■prim plan în fotografie) oglindesc tocmai 
acest progres, atît în ceea ce privește prezen
tarea exterioară cît și durabilitatea lor", (foto 
nr. 1).

MAGDALENA 'UDREA. (campioană de pati- 
irticufe Și... cam atit. Și totușiA naj): s>nt patinatoare... nu pot să nu ad-
mult a scris" el... Sute, mii da A mir eleganța scuterului sovietic „Viatka 150“ 
se po't omule cu diademele par-( care impresionează pe fiecare vizitator al ex- 
sate, capodopere de pinilre care/poziției. Aș mai adăuga Că-1 provoacă o aso- 

ciație de iefei între „economii*1, „C.E.C." și... 
Viatka 150". (foto nr. 2).

MIH'Al POP (campion de mofociclism) : 
r „Noile modele de motociclete expuse cu această 
. ocazie atrag atenția tinerilor vizlitatori. In- 
r dUstria de motociclete din Urtilurea Sovietică 
k și-a creat un1 bun renume pe piața internațio- 

se înregistrează în ultimul timp? a/a înoît consider că prezentare^ supli-
scoruri de proporții tot mai mari.j * ->-■-« =<>.. ..
Curios, însă, acest i nu e ufi re-( 
zultat al. preciziei în șuturi a a-Y 
tacanților, ci mai mult o urmare* 
a... pietrelor cu care sînt „tra
tați" portarii. Intr-adevăr, pu
blicul argentinian profită de 
faptul că portarii! sînt mai ușor 
de... ochit' și aruncă în ei cu 
tot ce le cade în mînăi Plasele 
porților nu sînt, firește, în mă
sură să apere integritatea corpo
rală a portarilor și aceștia, o- 
cupați cu... apărarea, lor, pierd 
din vedere apărarea porților.

Față'
Buenos 
foaie' 
plastice, care să fie 
spatele porții, în locul plasei. 
Se consideră că în felul acesta 
portarii vor fi apărați de pie
trele aruncate de spectatori. 
Sportivitate, uu glumăl

meritară- a modelelor „K 58“ de 125 cmc, 
„ K ov rove ț*‘-175 cmc și „K.M.Z.“-750 cmc, ar 
fi inutilă44. (foto nr. 3).

Pz. ’•inSfiSL— --.'iflflftwSr i

A, :

■ '

de această 
Aires a fost 
transparentă

situație, la 
patentată o 
din mase 
montată în

campiir.nl


scRiivan
Campionatul republican pe echipe

(Urmare din pag. 1)
C.S.Q. 8—8 (victorie la tușe pentru 
C.S.O.) ;. Progresul București-Voința 
15—1; Știința-Progresul Cluj 7—9; 
C.C.A.-Pețrolul 14—2 ; C.S.O.-Progre- 
sul București 7—9; Voința-Știința 
2—14; Progresul București-Petrolul
15—1.

Clasamentul 
spadă este următorul: 
București 38 puncte ; 2. Casa Centrală 
a Armatei 36 puncte; 3. Progresul Cluj 
32 p. ; 4. C.S.O. 30 p. : 5. Știința Tg. 
Mureș 27 p.; 6. Dinamo Cluj 25 p.; 
7. Petrolul Ploești 22 p.; 8. Voința Că
rei 14 p.

Returul campionatului pe 
tinuă mîine în Capitală, 
sală, cu proba de sabie.

CLUJ 20 (prin telefon). 
ceput în sala de sport a uzinelor „Ia- 
noș Herbak" din Cluj întrecerile finale

general al probei de
1. Progresul

echipe con- 
în aceeași

Joi au în-

ale returului campionatului republican 
de scrimă pe echipe categoria „A" la 
floretă bărbați. Sînt prezente toate cele 
opt echipe participante în campionat. 
Chiar de la primele meciuri s-a văzut 
că între echipe există o diferență a- 
preciabilă de valoare. Astfel, în „plu
tonul" celor bine pregătite sint C.C.A-, 
Petrolul Ploești și, o surpriză plăcută, 
C. S. " ' ‘ • • ■ ■ -
rei și 
namo

Iată 
ZIUA 
6—10; Petrolul Ploești 
Cluj 16—0 (neprezentare); Știința Tg. 
Mureș — Voința Cărei 16—0 ; Petrolul
— Progresul Buc. 12—4; Știința — 
C.S.O. 8—8 (vict. la tușe pentru Știin
ța) ; C.C.A. — Petrolul 13—3; C.C.A.
— Progresul Cluj 16—0 (neprezen
tare) : C.S.O. — Dinamo Cluj 12—4 ;

Oradea, în timp ce Voința Ca- 
echipele gazdă Progresul și Di- 
(Cluj) se comportă foarte slab, 
rezultatele tehnice înregistrate : 
I : C S. Oradea — Progresul 

Dinamo

Astăzi, la Kailowice

Dinamo București susține primul joc 
in „Cupa Campionilor Europeni'.CC

București debutează astăzi 
în-

Dinamo 
n „Cupa Campionilor Europeni , 
finind echipa campioană a R.P. Po- 
one — Spartak Ratio .vice. Partida 
e anunță a fi deosebit de disputată, 
idversara echipei noastre, campioa- 
ia R. P. Polone în ultimii doi ani, 
tind o echipă redutabilă, care a ob- 
inut o serie de rezultate valoroase, în 
pecia I pe teren propriu.
Jucătorii noștri, aflați în turneu în 

D. Germană unde au susținut el
eva întilnirj în compania celor mai 
uternice formații din țara prietenă, 
-au pregătit cu multă atenție în ve- 
erea partidei de la Kattowice (me- 
iurile d'n „Cupa Campionilor Euro- 
eni“ se dispută sistem eliminatoriu 
- un singur joc). Ultimele lor rezul- 
ite și în special victoria asupra e- 
hipei Institutului de Cultură Fizică 
in Leipzig — campioana R. D. Ger- 
>ane pe acest an — cu scorul de 
I—10 ne arată că dinamoviștii au 
lins un stadiu de pregătire mulțumi-

tor, fapt care ne face să așteptăm cu 
încredere meciul lor de debut în noua 
ediție a acestei importante competiții.

Ultimele vești sosite de la hand- 
baliștii noștri, ne arată că aceștia 
sînt hotărîți să repete (și chiar să 
depășească!) comporiarea lor din e- 
diția anterioară a „Cupei Campionilor 
Europeni". Vă reamintim că în ediția 
trecută, după o victorie categorică ob
ținută la Zagreb (17—5) în meciul cu 
Partizan Bjelovar, echipa noastră cam
pioană a obținut în turul următor o 
valoroasă victorie (15—14) în fața 
campioanei R- Cehoslovace — Dukla 
Praga (cîștigătoarea primei ediții), 
pierzînd numai în semifinală, la Go- 
pingen, la echipa Frîschauf din 
pingen.

Lotul pe care bucureștenii îl 
întrebuința în partida de azi este 
mătorul : Redl, Ilie, Bogolea. Covaci, 
Bădulescu, Iliescu, Ristoiu, Zikeli, Nie- 
mesch, Ivănescu, L. Popescu, M. Co- 
stache 1, Hnat, Tănăsescu și Crăciun.

G6-

vor
ur-

MECIURI IMPORTANTE 
A CAMPIONATULUI

IN ETAPA DE MIINE
ORAȘULUI BUCUREȘTI

Știința—Rapid, programați In atapa da 
campionatului republican (faza orașului

Partida 
irae a __ , . , ,
i cure șt ii. deschide seria jocurilor decisive din 
cneul feminin. întrecerile dintre cele două echipe, 
sesoare ale unor loturi omogene ți valoroase 

•ferit întotdeauna jocuri de bună calitate,
erăm că ți in partida de mîine din sala Flo-
13ca, vor merge pe această linie.
0 intilnire la fel de interesantă este și aceea
re opune echipele masculine Rapid ți Politeh- 
ca, joc în care cele două echipe — direct intere- 
te pentru calificarea in finală — se bazează pe 
tnne" diferite pentru obținerea victoriei : Rapidul 

o apărare masivă ți o pregătire tehnică supe- 
>ară, iar Politehnica pe elan și o viteză mai 
re in acțiuni.
lată programul complet al jocurilor programate 
ine In sala Floreasca începlnd de la ora 17 : 
nfecția—Constructorul (f) ; C.C.A.—Clubul Spor- 

Șeolar /m) ; Știința—Rapid (i) ți Rapid—Poli- 
niea (m). Clasamentele înaintea acestei etape 
prezintă astfel :

5. Confecția 2 0 0 2 9:37 0
★

la Orașul Stalin fazaMîine începe 
regională a campionatului republican 
de handbal în 7. La aceste între
ceri participă 8 echipe masculine și 
5 feminine printre care și Chimia 
Făgăraș, Dinamo Or. Stalin, Voința 
Sibiu, Steaua Roșie Sibiu, Tractorul 
Or. Stalin din categoria A.

Rapid
CCA 
Politehnica 
Dinamo 
C.S.S.
Știința

MASCULIN

FEMININ
Cetatea Bucai
Rapid
Știința 
Conitructerul

2 2 0 0 32:11 4
1 1 0 0 17: 3 2
1 1 0 0 20: 8 2
2 0 0 2 13:22 0

Progresul Buc. — Voința 13—3; Știin
ța — Progresul Cluj 16—0; Știința — 
Petrolul 10—6; Progresul Buc. — Pro
gresul Cluj 15—1 ; Progresul Buc. — 
Dinamo 11—5; C.C.A. — C.S.O. 14—2; 
C.C.A. — Voința 16—0; Dinamo Cluj
— Voința 13—3.

ZIUA A II-A: C.C.A. — Știința 
9—7 ; C.C.A. — Dinamo 16—0 ; C.C.A.
— Progresul București 12—4; Petro
lul — Dinamo 16—0 (neprezentare); 
Petrolul — Progresul Cluj 16—0 (ne
prezentare) ; Petrolul — C.S.O. 12—4; 
Petrolul — Voința 14—2; Știința — 
Progresul București 12—4; Știința — 
Dinamo 14—2; Voința — Progresul 
Cluj 10—6; C.S.O. — Voința Cărei 
13—3 ; Dinamo — Progresul Cluj 
16—0 (neprezentare).

In urma acestor rezultate, echipa 
masculină de floretă a Casei Centrale 
a Armatei a cucerit pentru a 9-a oară 
titlul de campioană a țării. Iată care 
sînt componenții echipei campioane: 
losif Ziiahi, Sorin Poenaru, Gh. Ma
tei, Constantin Paisie și Ion Guță.

Clasament general la floretă: 1. 
C.C.A. 14 v.; 2. Știința Tg. Mureș 11 
v.; 3. Petrolul Ploești 10 v.; 4. Pro
gresul București 8 v.; 5. Dinamo Cluj 
6. v.; - ’v. v.; 6. GȘ.O. 4 v.; 7. Progresul 
Cluj 2 v.; 8. Voința Cărei 1 v. Mîine 
începe proba de floretă femei.
RADU F1SCH — corespondent regional

O etapă cu
După toate probabili

tățile, mîine, 
întrecerilor de 
din cadrul campionate
lor republicane — mas
culin și feminin — vor 
asista din nou la o serie 
de îneci uri 
interesante, 
In fruntea 
se situează 
dintre echipele masculi
ne Știința Cluj — care 
ne-a impresionat prin 
buna comportare din ul
timele etape — și 
C.C.A., campioana țării 
și singura neînvinsă în 
actualul campionat. Tot 
la băieți vom mai su
blinia interesul stârnit 
de meciurile Steagul ro
șu Orașul Stalin—Dina
mo București, Știința Ti
mișoara—Voința Iași și 
Știința București—Rapid 
București, iar la fete vom 
remarca întâlnirile Știin
ța Cluj—Voința Bucu
rești și C. S. Tg. Mu
reș — C.S. Oradea, un 
adevărat derbi al forma
țiilor din provincie.

muîte intiîniri eckili

spectatorii 
baschet

deosebit de 
echilibrate, 

programului 
partidele

Duminica trecută echipa clujeană Știința a făcut 
o partidă bună în fața dinamoviștilor bucureștenii 
pe care i-a învins. In fotografie, Vizi (Știința) se 
pregătește să-și depășească adversarul pentru a se 
apropia de coș. Foto: B. Ciobanu

Pe marginea consfătuirii arbitrilor

Pentru un arbitraj cît
Ieri a luat sfîrșit în Capitală eansfă- 

tuirea arbitrilor de volei din întreaga 
țară. Referatele prezentate, ample și 
bine documentate și discuțiile purtate 
au scos în evidentă interesul celor 
prezenți — delegați ai tuturor comi
siilor regionale din țară — pentru 
continua ridicare a nivelului arbitra
jului în voleiul nostru.

In „deschiderea" consfătuirii, arbi
trul internațional Nicolae . Sotir a 
prezentat cîteva din lucrările recen
tului Congres al F.I.V.B. de la Buda
pesta, accentuînd asupra ultimelor 
modificări și completări aduse regu
lamentului de joc, precum și asupra 
diferitelor propuneri ale delegațiilor 
prezente la Budapesta.

Darea de seamă a colegiu’ui cen
tral de arbitri a fost expusă de prof. 
M. Oancea, El a readus în discuție 
două probleme mai actuale ca ori- 
cînd : 1) insuficienta activitate a co
misiilor regionale de arbitri (ceea 
ce a determinat în ultimul timp pro
movarea unui număr destul de mic 
de tineri arbitri la conducerea parti 
delor de categoria A și B) și 2) pro
blema calității arbitrajelor. Astfel, co
misiile regionale de volei din Galați, 
Iași, Oradea, Hunedoara, Pitești, Plo- 
ești, Timișoara, Constanța și Bucu
rești au fost criticate cu această oca
zie pentru lipsă de interes (n-au or
ganizat școli de arbitri, n-au ținut o 
legătură strînsă cu comisiile raionale,

asigurat o bună desfășurare 
și întâlnirilor de categoria A

n-au 
chiar , _
și B). Un capitol aparte l-a consti
tuit analiza comisiei regionale Su
ceava, a cărei activitate a fost asprit 
criticată (la meciurile din Suceava 
comisia regională deleagă arbitri ra- 
diați din viata sportivă sau alții care 
— prin deciziile lor — provoacă o 
atmosferă nesănătoasă la partidele pe 
care le conduc). Este cazul ca și 
consiliul regional U.C.F.S. Suceava 
să treacă imediat la analiza comisiei 
de volei pentru a se pune capăt a- 
cestor lipsuri grave.

In ceea ce privește problema calității 
arbitra jelor la meciurile de categorii su
perioare, discuțiile purtate au subliniat 
posibilitățile de a se aiunge la o 
manieră de arbitrai interpretativ și 
unitar de-a lungul întregului joc: exi
gență în acțiunile de atac și un ar-

Știința Cluj
Cei peste 2500 de spectatori prezenți joi seara 

în sala Armatei din Cluj la meciul masculin de 
volei Știința Cluj—Rapid București, au izbucnit în 
urale imediat după ce ultima minge, trasă foarte 
puternic de Fieraru (Știința) a atins podeaua, con
sfințind victoria echipei studențești cu 3—2 (12— 
15, 15—9, 11—15, 15—10, 15—13) asupra forma
ției bucnreștene Rapid, campioana țării.

mai bun
bitraj ceva mai „larg" în apărare.

Problemele ridicate și calitatea ce> . 
lorlalte referafe prezentate de arbitrul 
internațional C. Mușat („Aspecte de 
la arbitraje'e prestate la o serie de 
meciuri internaționale din acest se
zon"), prof. V. Surugiu („Probleme 
ale colaborării dintre antrenori și ar
bitri privind continua ridicare calita
tivă a voleiului nostru"). A» 
Ișoveanu („Precizări în legătură cu 
interpretarea uniformă a regulilor de 
joc") precum și lecția practică de ar
bitraj ținută la încheierea lucrărilort 
au contribuit ca această consfătuire 
să-și atingă în cea mai mare măsură 
scopurile proptise. Ea constituie un 
punct de plecare în acțiunea de ri
dicare continuă a nivelului arbitra* 
jului în țara noastră.

Din im, în luptă pentru titlu
Campionatul republican de moto- 

cros continuă duminică dimineața, în- 
cepînd de la ora 9, pe traseul din 
spatele stadionului Constructorul, cu 
faza a lil a. Lupta pentru cucerirea 
titlurilor de campioni republicani de 
motocros este deschisă aproape la 
toate clasele. Punctajul acumulat pînă

I
(Ad. V.)

O victorie meritată

Bucu 3-5

Dănescu (C.C.A.) depășește cu măiestrie unul din obstacolele traseului
Foto; Gh, Dumitru

acum 
șanse 
ocuparea primelor locuri va ocaziona 
întreceri interesante, între cei mai va
loroși alergători din țara noastră.

Pentru a oferi cititorilor noștri con
siderente obiective de judecare a si
tuației vom da clasamentele după 
două etape:

începători (în afara campionatelor):
1. K. Rautenstrauch (Voința Sibiu) 
16 p; 2. Gh- Mîțu (Vulcan) 12 p; 3. 
D. Manea (Vulcan) 8 p.

125 cmc: 1. Mihai Dănescu (CCA) 
14 p; 2. Mihai Pop (Dinamo) 11 p; 
3. losif Popa (Dinamo) 10 p; 4. Bar
bu Predescu (Metalul MIG) 4 p; 5. 
C. Nedelcu (Dinamo) 2 p; 6. R- Rau
tenstrauch (Voința Sibiu) 1 p.

175 cmc: 1. Mihai Pop (Dinamo) 
16 p; 2. Tr. Macarie (Dinamo) 10 p;
3. Șt. Jancovici (Metalul MIG) 6 p;
4. Gh. Bănică (Rapid) 6 p; 5- Tudor 
Popa (Dinamo) 4 p.; 6. R. Jurcă (Vo
ința) 2 p.

250 cmc: 1. Gh. Ion (CCA) 8 p;
2. Gh. loniță (CCA) 6 p; 3- M. Cer
nescu (Dinamo) 4 p; 4. V. Szabo (Di
namo) 3 p; 5. E. Seiler (Rapid) 2 p; 
6. Al. Lăzărescu (Rapid) 1 p.

350 cmc: 1. Gh- loniță (CCA) 16 
p; 2. V. Szabo (Dinamo) 12 p; 3. M. 
Dănescu (CCA) 5 p.; 4. M. Cernescu 
(Dinamo) 4 p; 5. Al. Lăzărescu (Ra
pid) 4 p; 6- II. Sitzler (Metalul MIG) 
.3 P»

nu acordă nici unui concurent 
certe ți astfel disputa pentru

are
cu-

în trece cu un 
C.C.A.
loc la clasa 

cu șanse de

Rapid a început mai bine dcrît Știința și dia 
cileva mingi conducea cu ti—3 datorită serviciilor 
foarte bune ale lui riocon... Deși studenții ega
lează la 10, Rapid joacă in continuare mai bina 
și cîștigă setul cu 13—12. In setul al doilea stu
denții au inițiativa majoritatea timpului: 9—4, 
12—9 și 15—9. Ei conduc și in setul al treilea 
cu 6—2, dar, <a urmare a unui atac mai bine pus 
la punct, Rapid egalează (6—6) și se distanțează 
cu toate că Fieraru și Cherebețiu sint pe tot tere
nul și „scot" aproape orice minge. Bucureștenii 
cîștigă setul cu 15—11. Momentul psihologic al 
jocuiui a fost in setul al patrulea, la scorul 9—9. 
unde serviciul a fost schimbat de 12 ori. Studenții 
sint cei care trec acest „hop" (10—9) și, purtați 
ca pe aripi de public, se distanțează ia 14—9 și 
lf—10, egalind pentru a doua oară situația la 
seturi: 2—2. Se părea că ei nu vor mai putea re
zista și în ultimul set. Și totuși. Știința începe 
foarte puterrwc : terenurile sînfr schimbate la 8—1. 
Scorul devine 10—3 și 11—4. Rapidiștii nu consi
deră meciul pierdut, au o revenire puternică, ega
lează la 11, conduc cu 13—12 și au serviciul. Jo
cul devine extrem de iute și de pasionant. Învin
gători au ieșit studenții, fiindcă au fost mai 
calmi in timpul acestor ultime mingi.

Arbitrul C. Armășescu (București) a condus corect 
și autoritar formațiile: ȘTUNȚA : CHEREBEȚIU, 
BĂRBUȚĂ, Szido. FIERARU, Datu, lonescu — STE
LE A, Mureșan. Boldur. RAPID : Nicolau, PLOCON. 
DRAGAN, Pavel, PUNOVA, Mun lea nu — Răducanu, 
Minc.cv.

Subliniem atmosfera sportivă în care s-a disputat 
această importantă partidă do volei.

MFRCEA TUDORAN '

La clasa 125 cmc actualul lider 
nevoie de încă o victorie pentru a 
ceri primul loc în clasamentul general 
al competiției, iar principalul său ur
măritor (dinamovistul Mihai Pop) de 
două locuri I pentru a-1 
punct pe reprezentantul

Lupta pentru primul 
250 cmc este susținută
către patru alergători : Gh. Ion și Gh. 
loniță de la C.C.A- și dina-moviștii M. 
Cernescu și V. Szabo. Punctajul pre
zentat în clasamentul general este nu
mai după o fază (a H-a) deoarece 
prima a fost anulată în unma unei 
contestații făcută de clubul sportiv 
Dinamo. Șansele au devenit astfel mai 
mari pentru toți cei patru alergători 
clasați pe primele locuri.

Este clar că — acum în apropierea 
încheierii campionatului — disputa 
pentru cucerirea titlurilor de campioni 
a devenit din ce în ce mai pasionantă. 
Orice defecțiune, ieșire din parcurs 
sau greșeală tactică, poate răsturna 
actuala configurație a clasamentului. 
Tocmai de aceea atenția alergătorilor 
fată de mașini și de parcurgerea tra
seului este foarte coijccolrată.

Victoria București—Știința Cluj 
și Dinamo București—Someșul Cluj, 
tcele mai interesante jocuri de mîine

Etapa a VII-a a campionatelor ca* 
tegoriei A programează — în gene* 
ral — jocuri echilibrate. întrecerea 
echipelor masculine este dominată de 
meciul Victoria București — Știință 
Cluj. Jocuri la fel de interesante se 
anunță Tractorul Or. Stalin — Dina* 
mo București, Rapid București — Știin* 
ța Timișoara și Știința Galați — Poli
tehnica Or. Stalin.

Jocul Someșul Cluj—Dinamo Bticu-f 
rești se anunță drept cel mai impor* 
tant din întrecerea echipelor feminine. 
Deschise oricărui rezultat sînt și meJ 
citirile Petrolul Constanța — Voința 
Or. Stalin și Progresul București —i 
Metalul MIG București.



Ultima etapă a turului categoriei A

Primele trei locuri se decid la Cluj, București și Petroșani
Iată-ne, așadar, înaintea ultimei 

etape a primei părți a campionatu
lui categoriei A. Ultima și cea mai 
importantă, pentru că ea trebuie să 
rezolve ceea ce nu au reușit să facă 
cele 10 etape disputate pînă acum: 
limpezirea situației din fruntea cla
samentului, ca și din zona ultimelor 
locuri. Nici una din echipele aflate 
în cele două sectoare principale ale 
clasamentului nu 
suficient care s-o scutească de 
ții, astfel că

După cum se vede, șase jocuri 
importanță egală pentru întregul cla
sament Motiv să sperăm 
de sezon foarte disputat 
tate, care — bineînțeles 
desfășoare într-o notă 
sportivitate.

cit

într-un final 
și de cali- 
— să se 

de deplină

Antrenamente le Je săptămîna aceasta

a luat un avans 
emo- 
lupta 
după 
multe 
dublă

ții, astfel că la ora actuală 
pentru primul loc continuă, 

cum locul ultim amenință mai 
formații. Desigur că. această 
dispută va continua, cu aceeași pa
siune, la primăvară, în retur,_ dar cu 
alte perspective, în baza unei situa
ții conturate acum, în ultima etapă 
a turuliii.

Prin ce se face remarcată această 
etapă ?

In primul rînd ea va desemna echi
pele care vor ocupa primele trei 
locuri din clasament și în această 
privință, în mod deosebit interesează 
partidele de la Cluj (Știința—C.C.A.), 
București (Rapid—Steagul roșu) și 
Petroșani (Jiul—U.T.A.). Bineînțeles 
că prima șansă o păstrează matura 
echipă a C.C.A., dar la locul ocupat 
in prezent de ea concurează o altă 
formație constantă în comportare: 
Steagul roșu singura neînvinsă în 
actualul campionat. Faptul că ambele 
o,rmații joacă mîine în deplasare face 

întrecerea — indirectă — dintre 
să fie și mai pasionantă. U.T.A., 

dacă învinge mîine la Petroșani și în 
iazul unei înfrîngerl a Steagului roșu, 
poate reveni 
cui doi. Dar 
au de apărat 
in prezent, la 
:ul. și Dinamo Bacău.
singura echipă care, deocamdată, nu-i 
aiprinsă nici în lupta pentru „șefie", 
nici în aceea 
retrogradării.

In al doilea 
ra încredința

P. GAȚU

La un atac dinamovist, Ghibănesca 
se pregătește să oprească balonul. 
Fază din meciul Dinamo București 
■— Farul Constanța, disputat in cam
pionatul trecut pe stadionul Republicii 
și terminat cu un rezultat de egali
tate : 1—1.

•' „Meci greu cu Steagul roșu — 
ne spunea antrenorul Marian. Echipa 
din Orașul Stalin a fost irflofdeauna 
un adversar foarte dificil pentru noi, 
indiferent dacă ani jucat in deplasare 
sau acasă. Este o formație omogenă și 
masivă".

Rapid s-a pregătit cu atenție pentru 
această partidă. Joi a jucat cu Aba
torul și Filaret, în Giulești, iar ieri 
a făcut 
pe stadionul „23 August". Antrenorii 
Ghiurițan și Marian nu s-au fixat încă 
asupra formației. Joi ei au folosit for
mula : Todor — Greavu, Dodeanu, 
Neacșu — Popescu, Koszka — Al 
Lazăr (Copil), Ozon, Ene II, Geor
gescu, Văcaru (Al. Lazăr).

»' Și Dinamo a jucat joi : cu Di
namo I. Un antrenament util, în cursul 
căruia echipa din categoria A a uti
lizat formația : Uțu (Niculescu de la 
Dinamo I, Uțu trecînd în poarta aces
tuia) — Szakacs II, Nunweiller, Pa- 
nait — Al. Vasile, Dragomir (Nicu- 
șor) — V. Anghel, Varga, Bukossy, 
Szakacs I, Kbszegij.

O formație secundă dinamovistă a 
jucat la Buzău cu Victoria, de care 
a dispus cu 3—2 (1 — 1). Au marcat: 
Ene (2) și Stoenescu, respectiv Peteș 
și Stoicescu. Dinamo: Cosma — Popa, 
Motroc, Apostol — Cădariu, Petrescu 
— Stoenescu, Vtlcoo, Ene I, Eftimie, 
Semenescu. (D. Marin, coresp.).
• Minerul s-a antrenat intens săp-

ieri 
un antrenament de acomodare

(prin 
în 

locul 
care

golavera j) pe lo- 
principal, arădenii 
trei, ocupat de ci 
concurează și Fa- 

Petrolul este

pentru evitarea zonei

rînd, etapa de mîine 
(pentru trei luni și 

jumătate) „lanterna roșie" uneia din 
îchipele din coada clasamentului, 
loate jocurile interesează îndeaproape 
această zonă, dar mai ales Jiul— 
J.T.A., Petrolul—Minerul și Dinamo 
Jacău—Progresul. Dezavantajate sînt 
n primul rînd formațiile care joacă 

deplasare: Minerul și Progresul.

Înaintea ultimei etape

12
11 
9

7

1. C.C.A. 10-8-0-2-27:12 16 Clasamentul pe jocuri „afară"
2. St. roțu 10-5-5-0-25:15 15
3. U.T.A. 10-5-3-2-12: 9 13 1. Dinamo Baciu 6-3-2-1-10: 7 8
4. Farul 10-5-2-3-18:14 12 2. Petrolul 5-2-3-0- 9: 6 7
5. Dinamo Bacăn 10-4-3-3-15:12 11 3. St. roșu 4-2-2-0- 8: 6 6
6. Petrolul 10-3-4-3-19:14 10 4. U.T.A. 5-2-2-1- 6: 5 6
7. Rapid 10-3-2-5-13:13 8 5. C.C.A. 3-2-O-1- 6: 4 4
8. Dinamo Bncnrești 10-2-4-4- 8:11 8 6. Știința 6-1-2-3- 9 16 4

9. Știința Cluj 10-2-4-4-14:21 8 7. Progresul 3-1-1-1- 2: 2 3
10. Progresul 10-2-3-5-15:15 7 8. Dinamo București 4-1-1-2 3:4 3
11. Mineral 10-2-3-5-11:21 7 9. Rapid 4-0-2-2- 2: 4 2
12. Jiul 10-1-3-6- 7:27 5 10. Farul 4-O-1-3- 5:11 1

11. Minerul 5-0-1-4-1:15 1
Clasamentul pe jocuri ,,acasiM 12. Jiul 5-0-0-5- 2:22 0

La alcătuirea ultimelor două clasamente, pentru 
echipele bacurețtene am considerat ca disputate 
acasă toate meciurile dintre ele.

1. C.C.i.
2. Farul
3. St. roșu
4. U.T.A.
5. Minerul
6. Rapid
7. Jiul
8. Dinamo București
9. Progresul

10. Știința
11. Petrolul
12. Dinamo Bacău

7-6-0-1-22: 8 
6-5-1-0-13: 3 
6-3-3-0-17:9

5-3-1-1- 6:4
5- 2-2-1-10:6
6- 3-0-3-11:9

5- 1-3-1-55
6- 1-3-2-5.7 

7.1-2-4-13:13
4- 1-2-1- 5:5
5- 1-1-3-10:8
4-1-1-2- 5:5

fămîna aceasta în vederea jocului de 
la Ploești, unde va alinia echipa : 
Kiss — Pleu, Coman, Cheresteș — 
Szbke, Mihaly — Miiea, Pal, Leahevici, 
Groza, Crăiniceanu. Paraschiva este 
indisponibil, iar Pereț a lipsit nemo
tivat de la antrenamente și s-a pre
zentat abia joi seară. Jucătorii Mine
rului sînt hotărîți să facă un joc bun 
la Ploești, reabilitîndu-se în urma 
slabei comportări avute la București. 
Ei au luat parte la ședința de analiză 
a meciului cu Progresul și au recu
noscut că vina aparține întregii echipe. 
(I. Ciortea, coresp. j.

© Steagul roșu și-a continuat pre
gătirile în mod obișnuit săptămîna a- 
ceasta, jucînd mai mult „în familie". 
Jucătorii au manifestat o - bună dis
poziție. Ei sînt deciși să facă o fi
gură onorabilă la București, confirmînd 
astfel rezultatele înregistrate pînă a- 
cum. Antrenorul S. Ploeșteanu n-a de
finitivat încă formația, dar e mai mult 
decît probabil să folosească echipa o- 
bișnuită. (C. Gruia, coresp.).

• Echipa textiliștilor din Arad a 
avut ca partener de antrenament pe 
Metalul Bocșa Romînă. Victoria a re
venit U.T.A.-ei cu scorul de 6-2 (2-0) 
prin golurile marcate de Pîrcălab (3), 
Pop, Țîrlea și Pctescu. Pentru oas
peți a marcat Maraton (2). In prima 
repriză echipa arădană a jucat fără 
cîțiva titulari. Iată de altfel formația 
folosită în acest meci de antrenament: 
Coiocaru — Miculan (Szilcs), Băcuț 
(Miculan), Farmati (Isghireanu) —Ca- 
paș, Neamțu (Sereș) — Pop (Pircă- 
lab), Țirlea, Petescu, Tăucean, Maco- 
vei (Pop). (St. Weinberger coresp.).

• Progresul București a jucat joi 
la două porți cu „Autobusul" de care 
a dispus cu 9—1. S-a antrenat urmă
toarea formație: Mlndru — Nedelcu, 
Dobrescu, Birn — Smărăndescu II, Pe
trescu — Marin, Smărăndescu I. Di- 
nulescu, Mafteuță, . Vasilescu. Pentru 
duminică e problematică participarea 
lui Caricaș care este accidentat. Soare 
în schimb va juca.

• C.C.A. s-a antrenat joi pe sta
dionul „23 August". Militarii au jucat 
la două porți „între ei". La Cluj ei 
vor folosi probabil echipa care a jucat 
duminica trecută cu U.T.A.

Selecționata Armatei R A.U. (reg.
Siria) învingătoare la Cîmpia 7urzii

CÎMPIA TURZII, (prin telefon), 
Joi după-amiază, pe un timp frumos; 
în fața a peste 4.000 -de spectatori, e- 
chipa oaspe a repurtat o meritată vicJ 
torie cu I—0 (1—0). Singurul punct 
al întîlnirii a fost marcat de Khalil 
în min. 7. In prima repriză, oaspeții 
au jucat mai bine : în cea de a doua; 
localnicii 
fructifica, 
din Cluj.

și-au revenit dar n-au putui 
A condus arbitrul Ad. Varga

PETRE ȚONEA, corcsp

Etapă importantă la „B"

In 
etapa

In 
sânt : 
liderul 
un dificil 
S.N.M. din localitate, 
eșec al ieșenilor, 
(care joacă mîine acasă)
b;litatea să se anropie la mima un 
punct de actualul fruntaș al clasa
mentului. Un alt meci echilibrat:
Victoria Suceava — Știința Bucu
rești. In a doua seric, la Pitești are 
loc un meci de mare interes: Ștința

Atitudini și atitudini
Un antrenor a scos de pe teren 

in jucător din echipa sa. Iată un fapt 
>e care nu-l întîlnești orieînd. Și tre
mie să subliniem că nu era vorba 
le un meci amical oarecare, ci de 
mul oficial. Aceasta s-a întîmplat la 
■e jucărea meciului de Cupă dintre 
l. S. Academia Militară și Știința 
lucurești (2—1). Știința juca în 10 
lameni (Maksai fusese eliminat de 
rbitru) și la un moment dat jucă- 
orirl Gibea, enervat, a încercat un 
tac neregulamentar asupra unui fot- 
>alist advers. In aceeași clipă unul 
lin antrenorii Științei, Gh. Ola ,a in
tervenit invitînd pe jucătorul în cauză 
ă iasă de pe teren. Gibea a părăsit 
srenul într-un moment în 
a mai avea posibilitatea 
adversarul
renonil nu

conducea cu 
a pregetat să

care echipa 
să egaleze 
2—1). An- 
ia această

tegoria B, cu prilejul meciului Dinamo 
Galați — S.N.M. Constanța, terminat 
după cum se știe cu scorul de 2—1 
în favoarea gălățenilor. Coresponden
tul nostru, V. Paladescu, ne-a relatat 
că după golul al doilea, marcat de 
Dinamo (în inin. 89), cîțiva jucători 
Constănțeni și antrenorul lor Humis 
au venit la arbitru și au re
clamat că golul a fost marcat în 
min. 91... Trecem peste „amănuntul" 
că singurul cronometror al unui meci 
este arbitrul (acest lucru credem că-1 
cunoaște și antrenorul Humis) și pre
supunem că arbitrul a greșit. Era, 
totuși, justificată intervenția antreno
rului ? Categoric, nu ! Humis a greșit, 
adopting această atitudine, care a dat 
un rău exemplu jucătorilor săi, în loc 
să intervină pentru liniștirea spiritelor 
și, ulterior, să recurgă la calea cea 
mai justă — sezisarea federației asu
pra acestui caz.

★

interesul disciplinei

categoria B se dispută nuind 
a 13-a, ultima a turului.

seria I, un meci foarte intere
se' dispută Ia Constanța, unde 

I (C.S.M.S. Iași) are de trecut 
examen în fața echipei 

In cazul unui 
Dinamo Galați 

are posix

Fusulan (Steagul roșu): „Să vedem, trece și de... bariera asta 1

Dumitru Dumitru, Orașul Stalin

Timișoara (locul I) joacă cu Dinamo 
din localitate (locul II). Importantă 
pentru primele locuri în clasament 
este și partida din Capitală: Pom
pierul — Flacăra Moreni.

Și în seria a treia se dispută un 
derbi al primelor două locuri : lide
rul, Corvinul I lunedoara întîlnește pe 
Amefa. C.S. Oradea, în schimb are 
un meci mai i , 
cti Rapid Cluj, 
Sibiu va trebui 
serios pentru

Oradea,
ușor: pe teren propriu 

în timp pe AS. A. 
să se —-

a scoate 
bun în fața C.F.R.-ului,

întrebuințeze 
un rezultat 
la Arad.

MECI
IN „

RESTANTA
CUPA R.P.R."

A. S. Academia Militară—Meta’ul 
Titanii 1—1 (1—0, 1—1)

prima repriză jucătorii echipei 
militare au atacat mai des și mai peri
culos poarta metalurgiștilor, nereușind 
însă să înscrie decît o singura dată 
prin Matei (min, 11). Cea de a două 
repriză a aparținut Metalului, care ă 
dominat categoric, dar a egalat abia 
în min 74 prin Ion C. Ion. In prelutH 
giri metalurgiștii au dominat mai mult,' 
dar rezultatul a rămas nemodilicat- 

Metalul Titanii a preș 
cu niulți juniori.
DUMITRU, coresp.

dar rezultatul 
De remarcat că 
zentat o echipă

V.

F cderația 
meciul 

noiembrie.

de
să se re joace marți

specialitate a hotărtf
24

-V----------------------------------------------- -
riantelor depuse la tragerea specială 
Pronoexpres din 18 noiembrie au 
fost stabilite următoarele premii pen
tru premiile obișnuite în bani: 

Categoria 
67.653 lei.

Categoria
2.761 lei. 

Categoria
830 lei. 

Categoria
156 lei. 

Categoria 
a 35 lei.

Fondul de premii 947.145 lei. 
Premiile suplimentare gratuite sînț 

în curs de omologare.
PROGRAMUL CONCURSULUI PRONOSPORT Nr. 48 

ETAPA DIN 29 NOIEMBRIE 1959

Iată cîteva din formațiile care vor 
fi aliniate în meciurile cuprinse în 
programul concursului Pronosport nr. 
47 etapa din 22 noiembrie a. c.

S.N.M. Constanța : Barta — Vul
tur, Derzsi, Nicoară — Tatomir, Ma
suri — Busoceanu, Firică, Stăncescu, 
Manole, Marin.

C.S.M.S. lași: Ursache (Lang) — 
Scarlat, Buimistriuc, Ciolan — Păun, 
Don — Sișcă, Dram, Avasilichioaei, 
Ungiiroin, Demien.

Victoria Suceava : Sidac — Bur
lacii, Ștefan,' Arhir — Siarlețchj, 

Matn — Cărare, Potolea, Lalu (Lu- 
peanu), Dascălii, Asimionoaei.

Dinamo Pitești : Varga — Valcan, 
Petca, Haimovici — Flore ;cu, Radu — 
Asan. Barbu, Halagian, Lovin, Pîn- 

. tea.
Știința Timișoara : Curcan — Co- 

dreanit, Turcan, Neacșu — Cojerea- 
nu, Tănase — Gîrlcanti, Igna, Ma- 
nolache, Lereler, Mițaru.

C.F.R. Arad : Bătrîn — Negru, 
Babo, Mădărășan — BaJjnt, Blaj — 
Cazan, Don,

Gaz 
Loca, 
eonii 
Vaczi,

Drubeta Tr. Severin;

Blăneanu,
a IlI-a : 2 vaiiante n citeStealță, Lepădat,

Belcea, Olteanu — Amza, 
Zaharia. Ghi'nea, Pistrițu.

_ C.S. Craiova : 'Găvan — Pop, Fiță, 
Iacob —. Sandru, Pașcanii 
ou, Croitoru, Vasilescu, Miiea, Ciu- 
rezu.

a IV-a: 49 variante a
Lipsă de preocupare față de educa

rea sportivilor se constată și din alte 
situații din joc, atunci cînd jucătorii 
recurg la gesturi total nesportive. Din 
fericire, asemenea manifestări, datorită 
măsurilor care s-au luat și se iau, de
vin mai rare. Totuși, pe alocuri ră
bufnesc manifestări nesănătoase, cum 
s-a îritîmplat, de pildă, la meciul de 
categoria B, Foresta Fălticeni 
rea Focșani. Doi jucători — 
de la Foresta și Chițimia de 
rea — s-au lovit reciproc la 
jocului și, pe bună dreptate, 
i-a eliminat pe amîndoi. ~ 
care aruncă o lumină proastă asupra 
întregii echipe, vădește lipsă de res
pect față de partenerii de joc și fală 
de spectatori, care vin să vadă fotbal 
șl nu ieșiri brutale. Se impune o luare 
de poziție din partea conducerilor și 
îndeosebi a an'renorilor respectivi. De 
asemenea, considerăm că intervenț a 
comisiei de disci' lină din cadrul fede
rației Cote necesară în această direcție.

Iones- a

a

V-a :

VI a :

270 variante

1.440 variante

Vll-a : 6.423 variantăa★
Premiile tragerii speciale Proneex- 

pres din 18 noiembrie. »
urma trierii și omologării va-

allasură în 
portivității. 
' Un fapt cit se poate de semnifica- 
iv care scutește de orice comentariu.

★

Dar, mai întîlnim și altfel de e- 
emple, din care rezultă — ca și mai 
us, însă în sens invers — că mani- 
istările antrenorilor influențează pe 
portivi. Desigur că ați înțeles : este 
orba de manifestări nesănătoase, 
ontrarii atitudinii pe care trebuie s-o 
ăstreze un antrenor în orice împreju- 
ire. Un caz petrecut duminică în ca-

Ș'

— Uni- 
Pop II ie 
la Uni- 
sfîrșitul 
arbitrul 

Gestul lor,

i, Ioanovici, 
Metan Mediaș : 

Szabo, Sarla — 
— Feurdean I, 

Oanca, Za nea.

Boroș, Vlad. 
Dumitran — 
Molnar, Dia- 
Feurdean II,

Rușu (Mir-,

In

I. Italia (A) — R. P. Undară
II. Dinamo Galați — Rapid

III. A.S.A. ------
IV.
V.

VI.
VII.

VIII.

Sibiu — U.T.A. 
Știința Timișoara — Jitii 
Racing C. Paria — Sochaux 
Angers — Stade ” 
Nice — Rennes 
Saint Etienne —

IX. Toulon — Lyon
X. Lens — Monaco

XI. Strasbourg —
XII. Le Havre — Reims (Camp.

Franțais 
(Camp. 
Valencien 
(Camp. 
(Catnn.

! i noges iCa

(A) (Cupa Dr. Gero)
București (Cupa R.P.R.) 
(Cupa R.P.R.)
Petroșani (Cupa R.P.R.)

(Camp, francez)
(Camp, francez) 
fra ncez) 
nes (Camp, francez) 
francez) 
francez)
nm. fr-mcez)

francez)



SPORTIVI, AVEȚI DE UNDE ALEGE...
Condițiile excelente create de par

tidul și guvernul nostru au făcut ca 
activitatea sportiva să cuprindă mase 
tot mai largi de oameni ■ ai mui\cii. 
Astăzi, echipamentul și materialul spor
tiv nu mai înseamnă „obiecte de lux", 
ci au devenii bunuri de larg consum. 
Anual silit necesare zeci și zeci de 
mii de tricouri, de perechi de bocanci 
sau de pantofi cu cuie, de materiale 
sportive de toate felurile. Industria so
cialistă din țara noastră are secții 
speciale de confecționare a materia- 
’.efor sportive și magazine elegante de 
specialitate, bine aprovizionate, stau în 
permanență la dispoziția cumpărători
lor.

Unul dintre acestea, unitatea 
l.D.M.S. nr. 2 din strada Lipscani, a 
organizat duminica trecută o expoziție. 
A fost prezentat un sortiment variat 
de încălțăminte, de la masivii bocanci 
de schi pîttă la suplii pantoîi de 
gimnastică, de la elegantele ghete de 
hochei, patinaj artistic sau patinaj vi
teză pînă la „severele" cizme pentru 
pescuit. Stătea frumos rînduită încăl
țămintea lucrată cu migală pentru ci
cliști, boxeri, halterofili, luptători sau 
scrimeri. Pentru atleți erau pregătite 
vroduse pe... specialfiăți: sprint, fond, 
marș. In raionul alăturat te atrăgea 
priveliștea schiunlor pe care le și ve
deam alurtecînd vertiginos de pe cres
tele munților înzăpeziți și a patinelor 
strâ’ucitoare... nerăbdătoare parcă să 
ies’ rie arabescuri pe luciul gheții.

Ic fă și pitorescul stand cu echipa- 
■nett'ul și uneltele necesare pescaru- 
ui și vinătorului sportiv. Articolele, 
nuli îmbunătățite calitativ, confecțio- 
late cu gust, parcă te îmbie să în
tră’ești aceste activități dar, în ace- 
ași timp, te poartă cu gîndul la 
iiiinile meștere care le-au săvîrșit cu 
itita migală, lată și raionul mingilor, 
lăsești de toate felurile: ovale sau 
•otundd*, de la cele mari și galbene 
tină la cele albe, minuscule, care îți 
>or aduce aminte prin ti ..iectoriile de- 
icrise pe mesele de tenis, de zborul 
țăgetat al rîndunicii.

In sfîrșit, confecțiile. Multe, 
Kntru toate sporturile... Tricouri de 
oaie culorile, de toate nuanțele chiar, 
Tantaloni în a căror stofă aspră se va 
ipri vintul rece din „goana" schiorului, 
•■anadiene cochete, hanorace, adevăra- 
e „armuri" de iarnă ale sportivului.

In magazin, lume multă, îndeosebi 
ineri. O fetișcană numai ochi și co
lite, cere un costum de... baie. A- 
ături, cineva încearcă o glumă: „vor- 
•a proverbului, „Vara sanie, iarna 
■ar!“

bazinul acoperit de la

brigăzii de tineret de 
Teodora Manea, inter-

O vitrină în fața căreia orice iubitor 
îndelung,

Replica a venit promptă:
— De ce? Iarna îmi continui an

trenamentul la 
Floreasca.

Responsabila 
bună deservire, 
vine:

— E firesc. Activitatea sportivă nu 
mai cunoaște azi vacanță. S-au ridicat 
construcții noi. Nu e multă vreme de ' 
eînd patinele se vindeau numai după 
ce dădea înghețul, 
solicitate 
frunzele, 
ficial...

al sportului se oprește și privește 
cu admirație
lor folositor, . constituie îndreptare pre
țioase pentru sportivi. Ele își găsesc 
un loc nimerit alături de frumoasele 
materiale sportive, astfel că prezentarea 
lor în acțiunile organizate de maga
zinele de specialitate, ar ușura calea 
cunoașterii și difuzării cărții de sport.

SANDU M1RON

Mîine sn Capitală.

Etaipa a XVI-a a campionatului ca
tegoriei A programează mîine cîteva 
întilniri deosebit de interesante. Pe 
primiri plan se situează partida din
tre Progresul și C.F.R. Gri vița Roșie, 
tin meci de tradiție în care prima e- 
chipă va căuta să demonstreze că în 
ciuda ultimelor eșecuri suferite (în 
jocurile cu Știința Timișoara și Meta
lul M.I.G.), rărnîne un adversar greu 
de întrecut. Tot în Capitală, C.C.A. 
va întîlni revelația ultimelor etaipe, 
echipa Metalul M.I.G.

In provincie, col mai disputat meci 
se anunță la Cluj, tinde Știința va 
primi replica Constructorului București. 
In perspectivă, un meci echilibrat și 
— pentru că Știința Cluj a dovedit 
că știe să joace acasă — deschis ori-

cărui rezultat. In sfîrșit, Constructorul 
Bîrlad — în momentul de față pe ul«î 
timtil loc în clasament ■— are o miri 
siune foarte dificilă în fața dinamo< 
viștilor bucureșteni, angajați direct 
lupta pentru titlu. înaintea etapei 
mîine, clasamentul 
prezintă astfel:

4. Constr. Buc. li
5. Progresul li
6. șt. Cluj 15

Șt. Tim. 15
8. C.S.M.S. Iași 15
9. Met. M.I.G. 15
10. C-str, Brld. 14

7.

Uhimele

categoriei A

în 
de
se

42
40
36
36
30
24
23
23
22
20

verificări

Acum ele
cîn'd nici n-au căzut

Doar avem și patinoar arti-

slnt 
bine

★

acțiunea va continua — anMîine
buri prilej ca sportivii să poată trece 
în revistă frumusețea și varietatea 
materialelor expuse. Ar fi necesar însă 
ca inițiativa să fie popularizată in 
asociațiile noastre sportive, incit ex
poziția să atragă ^.t mai mulți vizi
tatori. Și o sugestie: magazinele 
desfacere a materialelor sportive 
putea contribui la popularizarea și 
fuzarea cărților de sport. Se știe 
astăzi — spre deosebire de trecut 
acest gen de tipărituri prin conținutul

de 
ar 
di
ed

Azi
IN CAPITALĂ

GIMNASTICA — Sala Dinamo, de 
a ora 17: etapa regională a campio- 
latului republicări pe echipe.

NATAȚIE. — Bazinul Floreasca, 
a ora 18: concurs de verificare 
notătorilor fruntași din Capitală.

SCRIMA —; .Sala de la stadionul 
.eresului, de la. ora 8,30 : campionatul 
t.P.R. pe echipe proba sabie.

Maine
iN CAPITALĂ

h»»h ii
G11V1NASTICJA , — Sala Dinamo, de 

1 ora 8’:' etapa regională a campio- 
atului republican pe echipe.
HANDBAL — Sala Floreasca, de 

i bra )7‘i'Tiofi?tr’tictorul — Coi ''cția 
f), C.C.A. — C.S.S. (m), Rapid — 
ființa (f), Politehnica — Rapid (m).
BOX — Sala I.S.B., de la ora 10,30: 

iuniune în cadrul .Cupei S.P.C.
VOL Iii —. fiala Rlpreasca, de la ora 

30: Progreșîil —.Metalul M.I.G.(f), 
Litaiea Bucuț — Utilajul Petroșani 
ui). Victoria — ’ Știința Cluj (m), 
omb.. Poligrafic Buc. — Progresul 
irgoviște (f) ; sala Giulești ora 16: 
tpi<l —- Știința Timișoara (rn). Me- 

'til Constructorul — C.C.A. (tu) se 
•spntă liMii la ora 17, in sala Giu
sti.
BASCHET ■—: Sala Dinamo, de la 

ra 16: Progresul — Știința Buc. (f), 
C.F. — Bahdtftî Timișoara (f), Pro- 
rerttd — Diflămo Tg. Mureș (ni), 
tiința — Rapid (m) ; sala Giulești, 
e la ora 17,30: Metalul M.I.G. — 
'inamo Oradea, Rapid — Voința O- 
ișttl Stalin.
MOTOCROS — Traseul 

tadionului Constructorul (șos. Olteni- 
:i), ora 9: faza a 3-a a cainpionatu- 
li republican de motocros.
FOTBAL — Stadionul „23 August" 

ra 12,45 : Dinamo — Farul ; ora 14,30:

de 
al

Ti-

din soațele

SPORTUL POPULAR
a 6-â J\r. 3510

Metslul, campioană 
a Capitalei

Rapid — Steagul roșu. Teren Pom
pierul, ora 10: Pompierul — Flacăra 
Moren i. Teren Dudești, ora 10: Metalul 
Titanii — Metalul Oțelul Roșu.

RUGBI — Stadionul Tineretului IV, 
ora 9,30: C.C.A. — Metalul M.I.G., 
ora 11: Știința București — Metalul 
M.I.G. II ; ora 14,30: Sirena — Dinamo 
Miliția; teren Progresul, ora 11: Pro
gresul — C.F.R. Grivița Roșie; ora 
12,30: Constructorul Buc. — Sirena 
(finala camp. R.P.R. juniori).

NATAȚIE — Bazinul Floreasca, de 
la ora 17,30: concurs de verificare al 
înotătorilor fruntași din Capitală.

POLO ■— Bazinul Floreasca, de la 
ora 10: meciuri de polo din cadrul 
„Cupei de Iarnă".

SCRIMA — Sala de la Stadionul 
Tineretului de la ora 8,30. Campionatul 
R.P.R. pe echipe proba sabie.

Tn turneul final al campionatului 
Capitalei de tir la arme speciale pri
mul loc a fost obținut de Metalul, 
urmat de Spartac și de Dinamo. Din
tre rezultatele individuale obținute la 
acest concurs remarcăm următoarele: 
armă liberă 3X20 focuri: 1. C. Anto
nescu (Spartac) 557 puncte; 2. P. Lo- 
ghin (Metalul) 544 p. La aceeași armă, 
Ana Goretti (Spartac) a obținut 550 p, 
iar Sanda Casetti (Metalul) 544 p. 
La pistol viteză pe primul loc s-a 
clasat Ștefan Petrescu (Metalul) cu 
590 p. Locul 2 a fost obținut de P. 
Mocuță (Dinamo) cu 580 p. I.a proba 
de pistol liber cel mai bun rezultat 
a fost obținut de dinaniovistul T. 
Jeglinschi (539 p.). Trebuie să amin
tim că echipele C.C.A. și Cetatea 
Bucur au lipsit nejustificat de la a- 
cest turneu final.

Ne-am apropiat de ultimele compe
tiții cu caracter internațional ale îno
tătorilor și jucătorilor noștri de polo 
în sezonul 1959: Ia o săptămînă de 
turneul de polo organizat de clubul 
Dinamo (la care vor participa echi
pele Dozsa Ujpest Budapesta, Dinamo 
Magdeburg, Dinamo București și o 
selecționată divizionară) și la 
săptămîni de i 
(înot, sărituri și 
dițională, dintre 
lor București și

Mai apropia ți 
se află poloiștiî. 
moviști cît și cei care vor alcătui se
lecționata divizionară își desăvîrșesc 
zilele acestea pregătirea sub supra
vegherea antrenorilor lor : Carol Cor- 
cec și Adalbert Balint. Două ultime 
verificări ale celor două loturi sînt 
programate pentru astăzi și mîine la 
bazinul Floreasca, după consumarea 
probelor de înot. Vor fi utilizați ur
mătorii jucători: Samoilă, M. Ștefă. 
uescti (portari), Bădiță, Zahan, Al. 
Popescu, Kroner, Culiniac, Cociiiban, 
Czizer, Laszlo — la Dinamo; Mure- 
șanu, Chețari (portari), Firoiu, Bla
jec, Grințescn, G. Marinescu, Simon, 
Kocsis,. Alexandrescu și Szabo — la 
selecționata divizionară.

ai 
în- 

aco-

IN ȚARA

Buc.; Cluj : Știința —
Tg. Mureș: C.S. — 

(fem).
Orașul Stalin: Tractorul

BASCHET — Orașul Stalin : Stea
gul roșu — Diriamo Buc.; Timișoara: 
Știința — Voința Iași; Cluj: Știința — 
CAA. (mase); Tg. Mureș: Voința — 
Constructorul 
Voința Buc- ; 
C. S. Oradea

VOLEI —
— Dinamo Buc.; Galați: Știința — 
Politehnica Orașul Stalin (m) ; Cluj: 
Știința *— Voința Sibiu; Someșul 
Dinamo Buc.; Timișoara: Știința 
Rapid Buc.; Constanța: Petrolul 
Voința Orașul Stalin.

RUGBI — Dirlad: Constructorul
Dirmnro Buc.; /ași; C.S.M.S. —- Știin
ța Timișoara; Cluj: Știința — Con
structorul București (cat. A); Ploești: 
Petrolul — Meteorul; Constanța; 
Farul — Rapid; Ploești: C.S.A. — 
Arhitectura (cat. B seria I); Galați: 
Șliinta — Zimbrul Tecuci și Progresul
— Cimentul Medgidia; Roman: La
minorul 
Corvinul

Ar''' 
restantă
și a llt-a).

— Aeronautica ; Hunedoara :
— A.S.A. Sibiu ; Lupeni:

— I’F’ajid Petroșani (meciuri 
în categoria B, seriile a H-a

-

două 
întîlnirea de natație 

i polo), devenită tra- 
selecticnatele orașe- 
Budapesta.
de emoția...' startului 
Atît jucătorii dina-

Cu viu interes va fi urmărită 
disputa celor mai buni înotători 
capitalei noastre, care și-au dat 
tîfnire pe bloc-starturile piscinei 
perite de la FToreasca, pentru astăzi
(ora 18) și mîine (ora 17,30). Un 
concurs foarte important pentru că ei 
își vor disputa un loc în reprezenta^, 
tiva orașului pentru îniîlnirea cu se-' 
lecționata Budapestei. Nu vor lip 
Je la startul probelor cunoscuții îno
tători Mihai Mitrofan, Al. Popescu, 
Șt. Ionescu, C. Mocanii, D. Cămin-: 
schi, G. Blajec, Al. Schmaltzer, T^ 
Rînea, Ingrid Wâchter, Sanda Iordan, 
Vasrlica Iurciuc, Maria Both, Ingrid 
Rotlie, Nico'eta Ștefănescu etc.

k

Mîine dimineață, tot la bazinul Fio-' 
rcasca, este programată etapa a Il-a 
în competiția de polo dotată cu „Cupa 
de iarnă" și rezervată echipelor de 
juniori din Capitală. Meciurile vor 
începe la ora 10 după următorul pro
gram : Rapid — Cetatea Bucur, Voin-i 
ța — Clubul sportiv școlar, Dinamo —l 
Școala sportivă U.C.F.S., Construoi 
torul — Școala sportivă de elevi.

--------------------------------------------------

S-fl încheiat activitatea competițională din acest sezon
Iată cîteva din rezultatele înregiistrateji 
FEMEI: 100 m: B. Cojocarii (FaiTuJ) 
13,3; 200 m: B. Cojocarii 28,7; 80 mg: 
N. Jurăscil (Șc. sp. elevi) 13,5; înăl
țime: Al. Fulga (Farul) 1,40; lungK 
ine: B. Cojocarii 4,63; suliță: M. Po- 
povici (Farul) 28,34; BARBAȚI: 
m: R. Zaharia (Șc. șp. elevi) 
200 mg: N. Mangiureâ (Farul) 
lungime: V. Andronic (Farul) 
înălțime: N. Popa (Dinamo) 
triplu: M. Cojocaru (Din.) 
prăjină: Gh. Mihai (Șc. sp. 
3,10; ciocan: V. Albu (Din.)

„CUPA ENERGIA* 
LA SIBIU

Zilele trecute, stadionul Voința din 
Sibiu a găzduit întrecerile dotate cu 
„Cupa Energia", care au marcat în
cheierea activității oficiate din acest 
sezon. Au participat 153 de tineri și 
tinere, reprezentind 10 asociații spor
tive din localitate.

După dispute interesante clasamen
tele generale ale competiției au luat 
următoarea înfățișare: seniori: 1. E- 
nergia Sibiu 228 p; 2. Avîntul tineresc 
123 p; 3. Dinamo 99 p; juniori: 1. 
înainte 223 p; 2. Știința 142 p; 3. 
Progresul școlar 141 p.

Trelntie să subliniem faptiri că în
trecerile au fo6t foarte bine organi
zate, mai bine decît la oricare altă 
competiție atletică desfășurată în Si
biu în ultimii ani. La buna desfășu
rare a concursului și-au adus contri
buția profesorii, maiștrii și elevii șco
lii de meserii din localitate, care s-au

achitat în perfecte condițiuni de sar
cinile ce le-au revenit..

Valeria Vlădoiamt-coresp.

CONCURS 
LA

TRIUNGHIULAR, 
CIMPINA

Poiana din
100 

HA 
27,8; 
6,31; 
1,70; 

12,96; 
elevi) 
45.39,

Cîmpina 
între e- 
specială 
specială

•Pe stadionul
fost organizată o întîlnire 

chipele Petrolul Ploești, Șc. 
U.C.F.S. din Ploești și Șc. 
U.C.F.S. din localitate. Victoria a re
venit atleți'lor clubului ploeștean. Iată 
și cîteva rezultate: 100 m: D. Pivo- 
dă (C) 11,9; 110 mg; C. Roșu (Șc. 
sp. PI.) 16,9; prăjina: S. Marinescu 
(Petr.) 3,15; lungime femei: El. Go- 
dorogea (C) 4,69.

Florian Albu-coresp.

CAMPIONATUL REGIUNII 
CONSTANȚA

a

E. Petre-coresp.

Campionafele regionale de atletism 
s-au desfășurat la Constanța pe c 
vreme nefavorabilă, cu ploaie și frig.

mu?,!

Goi3iMlini30]Jiars

fi disputate de un număr

nin), Zăduf 1710 (Oană), Vijeli 
raș) Vampir 1760 (Avram P.)

Cele 7 alergări vor fl 
mare de concuienți ; trei alergări cu cite 12 cai, 
două cu cile 11 și două cu cite 9.

Caii din prima categoric vor participa în pre
miile Firișor și Daiiu Mărăcine. In ’ prima aler
gare vor concura : Sorinei 62,5 (Cîmpeanu), Leo
nel G2 (Sloian 1’.), Micuța 61 (Poenaru), Vrancea 
60 (Bottfscn), Cărăbuș 58 (Ionescu), Minciunica
55.5 (Huțule.ag), Mariana 50 (Petru), Cricov 48 
(Baldovin), Gratis 52,5 (Logofălu). In cea de a 
doua vor îi aliniati : Nașa mea 60 (Stoian P.), 
Neluta 5.9,5 (Poenaru), Germinai 59 (Cimeanu), 
Sibiânea 56 • (Hutuleag), Snop 56 (Baldovin), Graur
53.5 (Lâzăr), Justin 53 (Drăghici) Așa da 51 
(Muții) și Nunu 48 (Ionescu).

In 3 dintre celelalte alergări caii de doi ani 
fug alături de caii adulți.

Datorită marelui număr de concuronți — 74 — 
și echilibrării șanselor cailor, alergările se anunță 
Spectaculoase.

AZI, ALERGAM DE TRAP

Azi după amiază la ora 13,45 se designară o 
reuniune pe hipodromul Bănoasa — Trap. In 7 
alergări participă 72 cai. Figurează 3 alergări din 
cîto H cai, 3 cu cite 10 și una cu 9.

In alergarea principală participă: Caliban II 
(Slrijiniuc), Straja 1700 (Ștefănescu), Tarcău 
1720 (Solran G.), Lustragiu 1740 (Mihăilcscu), 
Ornar 1740 (Tănase Gli.), SimFonist 1740 (Voro
nin), ^Zăduî 1710 (Oană), Vijelioasa 1700 (Tode- 

‘ și Succes 1750
(Szabo I.).

hi premiile 
Janiua, Pitic, 
Zori de 
adulți.

Zi

Tabriz și Tîmava 
Jibon, BăsiiiilIiiU,

Rotaș aleargăși

caii de 
Frăsinc'l, 
alături

doi ani 
Blanca, 
de cei

ALEK3ARI DE
la ora 9,30 se va desfășura

GALOPMHNE,
dimineață , _ . „ ___ T

dc galop pe hipodromul Băncas&f
o

NAfirt fiice-
-ofteitâe ffîffî., &i fae&tâ.
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Săptămîna viiioare în București

Ultimele patru zile ale săptămînii 
viitoare vor îi bogate în evenimente 
compctiționale importante pentru iubi
torii tenisului de masă din Capitală. 
Este vorba de turneul final al celor 
mai bune formații masculine și femi
nine pentru desemnarea echipelor cam
pioane ale țării, ca și de întîlnirile fi
nale ale campionatului republican in
dividual, pentru stabilirea campionilor 
R. P. Romîne la cele cinci probe: 
simplu masculin și feminin, dublu mas
culin, feminin și mixt. După cum se 
știe, aceste întreceri contează și pentru 
Cupa F.R.T.M. care se atribuie — prin 
adiți une — clubului sau asociației cu 
cel mai mare punctaj. Așadar, specta
torii bucureșteni vor avea prilejul să 
urmărească evoluția fruntașilor acestui

sport într-o confruntare deosebit de 
grea, în cadrul celor mai importante 
concursuri interne ale anului.

Jocurile se vor desfășura joi, vineri, 
sîmbătă și duminică, în sala Casei 
de cultură a tinerelului a raionului 
Ghcorghe Gheorghiu-Dej din bd. Gro
zăvești nr. 82. Prima zi va începe cu 
meciurile pe echipe, iar vineri se va 
da startid și în prolxde individuale.

Cu acest prilej va reintra maestra 
emerită a sportului, Angelica Rozeanu.

★
Toți arbitrii de tenis de masă din 

Capitală sînt convocați luni 23 noiem
brie a.c. la ora 17 la sediul consiliului 
orășenesc U.C.F.S. București (stadio
nul Tineretului) pentru comunicări im
portante.

înaintea etapei a Ili-a a campionatului pe echi
Etapa a III-a a returului campiona

tului republican pe echipe programată 
în București, Lugoj și Tg. Mureș, a- 
nunță întîlniri viu disputate. Dintre 
ele remarcăm „duelurile" C.C.A. —■ 
C.F.R. Timișoara și Steagul roșu Or. 
Stalin — C.S.M. Reșița (din pluto
nul fruntaș), întîlnirile C.S.M. Ga
lați — C.S..M. Baia Mare și Voința 
Lugoj — A.S.A. .Marina Constanța 
(care vor contribui la clarificări în 
zona ultimelor locuri). Liderul, Di
namo București, își menține avantajul 
de 2 pet, asupra echipei metalur- 
giștilor din Or. Stalin și de 4 pct. 
față de luptătorii de la C.C.A.

Cea mai echilibrată grupă se a- 
nttnță a fi cea de la Lugoj, unde Ma
rina Constanța, Dinamo Satu Mare,

Voința Lugoj și C.S.M. Lugoj își vor 
disputa locul întîi. Cu un ușor avan
taj ia startul C.S.Al. Lugoj recoman
dată de ultimele comportări. La Tg. 
Alureș, localnicii vor încerca să ob-

1. Dinamo București
2. A.S. St. Roșu Or. St
3. C.C.A.- București
4. C.F.R. Timisoara
5. C.S.M. Reșița
6. A.S. Dinamo S. (".are
7. C.S. Cetatea Bucur
8. C.S. Metalul MIG Buc.
9. C.S.M. Baia Atare

10. A.S. Muncitorul Lugoj
11. A.S. Constructorul Cluj
12. A.S. Rapid Oradea
13. A.S.A. Marina C-ța
14. A.S. Voința Lugoj
15. C.S.M. Galați
16. C.S. Voința Tg. Alureș

țină, în dagna Constructorului 
victoria, cu care ar pu'ea evita 
gradarea. Iată clasamentul după 
logarea întîlnirîlor etapei a 11 
returului:

21—21—0— 0 —325 — 9 
21—20—6— 1—247— 79.
21-19—0- 2—253— 7.)
21 — 13—2— 6—165—141:
21-12-1— 8—157—157:
21 —11—0—10—171 —1’): 
21-11-0—10—163-155:
21- 8—5— 8—161 — 165:
21— 8—2—11—134—184=
21— 7—3—11 — 151 — 177.
21— 8—0—13—117—206=
21— 7—1 — 13—134—1'.’5-
21— 5—2—14—106—192=
21- 4—0—17—106—222 
2t— 3—0—18— 98—218: 
21— 3—0—18— 90—24 h

- - - mHagțȚjTnil : —- ■ =
Poiana Stalin, mereu mai iînără, mereu mai frumoasă!

(Urmare din pag. 1)
nelor. pirtiilor și trambulinelor. De
spre acest lucru vom scrie cn raidu
rile de mai jos.

..PIRTIA LUPULUI"...
„.care în sezonul trecut prezenta cl- 
teva defecțiuni (in unele porțiuni lăr
gimea de'8—10 metri nu era regula
mentară), este in curs de reamena- 
jare. Lucrările au începui din luna 
septembrie și continuă și in prezent, 
avind drept scop lărgirea pirtiei in 
porțiunile denumite „S"-ul mic și 

f ^S"-til mare. Aid, ca și la „S“-ul nou, 
' au fost create viraje care, — in caz 

le cădere a unui concurent, — eviă 
■ ieșirile de pe pîrtie. In dreptul „Cas
cadei" și „Drumului Albastru" s-a 
renunțai la vechea variantă (ncregu- 
lamv'iiară) și a fost creat im nou 
traseu, mai larg, mai sigur și regu
lamentar. Prin această modificare, 
lungimea „Pirtiei Lupului" a rămas 
neschimbată, adică de aproximativ

2.900 metri, cu o diferență de nivel 
de 800 metri. In afara modificărilor 
amintite „Pirtia Lupului" a fost com
plet curățată de pietre și de rădăcini.

„Pirtia Sulinarului" a fost și ca cu
rățată, iar porțiunea „canalului", altă 
dată acoperită cu un adevărat prun- 
diș, are acum un covor de iarbă. Pînă 
la începerea sezonului este posibil ca 
„Sulinarul" să aibă o nouă variantă 
la plecare. Pentru a se evita contra- 
panta din „Kantzer" (care frîna mult 
viteza schiorilor), precum și culoarul 
dintre „Kantzer" și ..Poiana Doam 
nei", se preconizează ca plecarea să 
se dea din fața cabanei „Cristianul 
Mare", pe un iraseu care va ieși di
rect in „Poiana Doamnei". Prin a- 
ceasta modificare se va spori viteza 
concurenților și, în plus, va fi scurtat 
traseul 
pe ve 
iri.
mc

Pir .

prob-i. de slalom uriaș, care 
-imită depășea 2.700 me

ii mult, limita regula-

y< b i s-au adus amina-

Liderul s-a distanțat...
Margareta Teodor eseu este noua campioană a țării 

Rurfrla a' VlII-ti i-a îddS lin A^ititblu 
b nouă victorie — a șasea în turneu 
— permițîndu-i să mărească la un 
punct și jumătate diferența față dc ur
mătorii clasați. El a f.îștgat o- bună 
partidă la Joița, arătfnd. :printrc altele, 
că stilul pozițional îi convine -tot atît 
de bine ca și cel eombinativ, în care 
excelase pînă acum. In general, liderul 
demonstrează un joc matur, furnizează 
partide interesante, dovedește multă 
exactitate în calcule.

După un start slab, Drimer' și-a 
îndreptat simțitor situația și se află 
acum, ca și Ghițescu, imediat în urma 
fruntașului clasamentului. Și la Dri
mer se remarcă o simțitoare îmbunătă
țire a jocului, tendința spre atac, spre 
poziții deschise, de luptă. O asemenea 
ameliorare nu putea decît,să dea re
zultate bune. Drimer deține (după Mi- 
titelu) cel mai mare număr de victorii: 
4. Tot atîtea partide a cîștigat și Ur- 
seanu dar suferind două înfrîngcri în 
rundele din urmă a fost dintr-o dată 
„aruncat" de pe locul II, tocmai pe 
locul 8—9. Ghițescu și-a îmbunătățit 
jocul cu negrele,. domeniu care altă
dată era pentru el un adevărat „călcîi 
al lui Ahile". In actualul turneu, din 
patru partide susținute cu negrele, el 
n-a pierdut nici una.

REZULTATE TEHNICE. Runda a 
VHI-a : Drimer-Suta 1—0, Rădulescu — 
Pușcașu 1—0, Urseanu-Pavlov 0—1. 
Partidele Ghițescu-Radovici, Soos-Bo- 
tez, Varabicscu-Szabo, Bălănel-Guns- 
berger și Rcicher-Ciocîltea ‘A—‘/2. Boz- 
doghină-Gavrilă într. Partide între
rupte: Joița-Soos 0—1, Botcz-Drimer 
0—1, Răduiescu-Reicher 1—0. Partidele 
Pușcașu—Bălane'., Suta—V'rab:escu 
Giinsberger-Bozdoghină ‘/2—‘/8.

Partidele rundei a IX-a n-au produs 
modificări în configurația locurilor frun
tașe. Mititeii! a rem zat cu Botez dar 
nici Ghițescu și nici Ciocîltca n-au 
putut profita de aceasta. Partida dintre 
ei s-a terminat la egalitate. Doar Dri
mer poate reduce din distanța față de 
fruntaș în caz că-I învinge pe Szabo 
în fi naiul de turnuri în care s-a între
rupt partida. Alte rezultate : Sut»SooS 
’/?—V,, Joița-Bozdoghină 0—1, Ga- 
vrilă-Bălănel 0—1. In clasament: 1. 
Mititelu 7*/2 p. 2. Ghițescu 6 p. 3—5 
Drimer (1), Ciocîltea, Soos 5>/2 p., Boz- 
donhină (1), Szabo (it, Radovici (1) 
5 p. etc. Astăzi (ora 16) se joacă runda 
■ X-a, mîine dimineața (ora 9) parti-

dele întrerupte, după-amiază (ora 17) 
runda a Xl-a.

Tot ieri a luat sfîrșit meciul pentru 
titlul de campioană a țării. Cîștigînd 
partida a treia și a patra, Margareta 
Teodoresc.u a învins-o cu 3—1 pc Ro- 
dica Reicher, cucerind titlul. Reprezen
tanta clubului sportiv „Cetatea Bucur" 
realizează pentru prima oară această 
remarcabilă performanță.

jări la virajele surpate prin înlocuirea 
porțiunilor de lemn putred și prin, cu
rățirea ei de pietre. In plus, au fost 
luate măsuri pentru ca, în funcție de 
situațiile ce se vor tui, sosirea să se 
facă' fie înainte, fie imediat după vi
rajul 16

TRAMBULINA MARE..
...a cărei refacere a fost începută 

de anul trecut, este gata să primea
scă săritorii. In această vară s-au 
făcut brăzduiri noi, dindu-i-se* astfel, 
profilul definitiv. Trambulina mijlocie, 
a cărei pistă de elan — construită din 
lemn in anul 1950 — se deteriorase, 
va fi complet reparată. In același timp 
i se vor aduce modificări prin spori
rea puterii de aruncare de la 45 me
tri la 50 metri, ceea ce va permite să 
se efectueze sărituri pînă la 58 me
tri, în toc de 49 metri. Această mă
rire a puterii de aruncare va fi fă 
cută prin retragerea mesei trambu
linei și ridicarea elanului de la 20 
de grade la 26 de grade. Lucrările la 
trambulina mijlocie vor p încheiate 
pînă la 31 decembrie.

+
Lru putem scrie despre Poiana Sta

lin fără a aminti de importantele a- 
menajări făcute cabanelor.

Cabana „Poiana" a început să fie 
reparată încă din primăvară și modi
ficările afluse Ou vor face mai incăpă- 
tfura ițecitțm anii trțcuți* De asen^ 

cabanei .țlapra NeagraP i s-au/I
făcut o serie de însemnate amena
jări. Cabanele ,,de sus", „Cristianul 
Mare" și „Postăvar" au fost vopsite, 
reparate, astfel că sînt pregătire să 
primească oaspeți. In afara acestor 
cabane, turiștii, schiorii și boberii au 
la dispoziție elegantul hotel „Poiana", 
care — după cum am mai amintit — 
oferă cele mai bune condiții de ca
zare..

Luptătorii fruntași se vor întrece duminică din nou in cadrul catrtpi 
tului republican pe echipe. In fotografie, greul Qheorghe Popomcl (drec 
în meciul cu 11. Albrecht cu prilejul întilnirii amicale dintre Dinamo B 
rpști și Lokomotive Leipzig.

Foto: Th'. Roil

Ciclocrosul dezvoltă numeroase ca
lități fizice și morale: agilitate, forță, 
.rezistența curaj, corectitudini^ ttc. A- 
vîiid de -sWirâtutw «incari. peSploaie, 
'frig " au A'mt — an traseu aiTicrl, pre
sărat cu multe obstacole naturale, a- 
lergătorul trebuie să-și aleagă drumul 
convenabil pentru a rula cît mai re
pede. Organizatorii concursurilor oferă 
ciclocrosiștilor posibilitatea să-și aleagă 
terenul, cu singura condiție ca ei să 
atingă punctele de control stabilite 
prin regulamentul competiției. In baza 
acestei prevederi regulamentare ciclis
tul caută linia dreaptă, cca mai scurtă.

Cupa Sfatului Popular al Capitalei

Ad. Rosnovschi (Constructed!)!) l-a învins pe St. Bogdan (Metalul)
Sala I.S.B. a fost joi seara arhiplină'. 

Prezența pe programul celei de a. cincea 
reuniuni din cadrul „Cupei S.P.G." a 
unor boxeri de valoare, promitea să 
furnizeze dispute dc un bun nivel tehnic. 
Așteptările spectatorilor n-au fost înșe
late. in general, întîlnirile (atît cele de 
juniori, cît și cele dc seniori) s-au ri
dicat la o bună valoare. N-au lipsit 
nici surprizele. Cea mai mare a furni
zat-o tînărul ■ Ad. Rosnovschi (Con
structorul), care a reușit să învingă 
la puncte pc experimentatul Șt. Bogdan 
(Metalul). Victoria lui Rosnovschi, deși 
a fost obținută la un punctaj minim, 
nu poate fi pusă totuși la îndoială. E- 
levul antrenorului Voinea a trimis cu 
multă adresă numeroase directe la fi
gură, pe care Bogdan nu Ie-a putut 
evita. Acesta din urmă a lovit deseori 
în blocajul adversarului și nu a reușit 
să se impună decît în finalul meciului, 
cînd a atacat insistent, dar fără să 
poată să refacă întregul handicap.

Este regretabil însă că unele din de
ciziile acordate joi scara au umbrit 
într-o măsură această frumoasă gală. 
Ne referim, în primul rînd, la greșeala 
comisă de arbitrul Marin Ștăacsc.u, 
care a condus meciul dintre Șt.' Du- 
mitrache (Spartac) si A. Morăruș 
(Grivița Roșie). Partida a fost de-a 
dreptul urîtă. Au abundat obstrucțiile 
și loviturile ncpcrmisc, de care s-a 
făcut vinovat însă în special Morăritș. 
Arbitrul, orientîndu-șe greșit-, i-a des
calificat pe ambii boxeri I Nici în în-

tîlnirea dintre M. Pîrvu (Constructorul) 
și Gli. Octavian (C.C.A.) decizia nu 
a fost conformă cu cele petrecute în 
ring. Juriul l-a preferat pe boxerul de 
la Constructorul, dar — după părerea 
noastră — Gh. Octavian a fost su
perior : a lovit mai clar și a practicat 
un box mai tehnic.

ALTE REZULTATE JUNIORI: M. 
Fleicuș (S.P.C.) b.p. R. Petre (Șc. sp. 
U.Cj.F.S.) ; I. Tudose (I.S.B.) b.p. Gh. 
Vasilescu (I.R.E.B.) ; N. Costișor (Re
colta) b.p. T. Nicolaescu (C.P.B.) : M. 
Bîzgan (Semănătoarea) b.p. A. Zăi- 
ncscu (Constructorul):
(Grivița Roșie) b.p. C. Zamfirescu (Șc. 
sp. U.C.F.S.). SENIORI : AL Dincă

M. Dumitru

(Constructorul) b.p. L. Boboc (Voința), 
Gh. Simfon (ATetalul) b.p. A. Gănescu 
(Dinamo).

R. CALARAȘANU

Mîine dimineață începînd de la ora 
10,30 va avea loc în sala I.S.B. o nouă 
reuniune în cadrul „Cupei S.P.C.", 
organizată de clubul Voința. Din pro
gramul galei desprindem 
N. Alîndreanu 
cea nu 
namo) 
I.C.I.) ; 
Eremia
A. Cosiria (Grivița Roșie) ; C. Kiss 
(Metalul) — Gli. Vasilc (Semănătoa
rea).

meciurile:
(C.C.A.) — S. Ghidri- 

(I.S.B.) ; C. Gheorghiu (Di- 
— M. Ghencea (C.F.R.
D. Ficraru (Spartac) — 

(C. B ) ; O. Baciu (C.C.A.)
o.

H

care să atingă însă toate porții 
sdblui. Și nu rareori am văzut 
gători care, studiind temeinic ti 
s-âu depărtat de grosul plutonu 
au luat-o ' pe drumul cunoscut ■ 
fără riscul descalificării deoarei 
trecut absolut prin toate puncte 
control. Dar, la fel de adevărat e 
faptul că aproape la fiecare . c< 
întîlniin cîte unul său doi pârtie 
certați cu disciplina sportivă, c 
gulamcntele și corectitudinea, car 
sancționați pentru că nu respect? 
dițiile dc desfășurare a întrecer i 
s-a întîmplat chiar duminica ir 
cu prilejul campionatului regiona 
fășurat pe traseul din jurul 
Scînteif". De data aceasta îns 
avut de-a face cu un număr surp 
tor de mare de concurenți caic 
abătut de la traseul indicat. De
C. Baciu, I. Baciu, D. Dragorii 
Șoltuz, M. Voinescu, M. Sîrbu, V. 
Ier și D. Gologan au trecut pe 
unul din punctele de control ale ■ 
cu intenția de a scurta drumul, 
ca C. Ardeleanu, L Belciu, N. V
D. Grigoriu, S. Marcel și I. Pî? 
goană după succese ușoare, au 
mai multe puncte de control sc 
evident traseul.

Asemenea comportări denotă 
lacune în educația morală a a 
sportivi. Abaterile au fost sanct 
pe loc. de comisia de organizări 
care au ocolit un singur punct ; 
seului au primit un serios averii 
iar ceilalți au fost retrogradați î 
samcntul competiției. Măsurile a 
însă trebuie urmate și de o lu< 
poziție din partea conducătorilor 
trenorilor respectivi, de o intens 
a muncii educative.

TR.
★

Mîine dimineață va 
scul din jurul lacului
etapă a importantei comoetiții de 
cros dotată -u „Cuoa de toamn; 
afară de concurentii rămași în a 
competiție, în întrecerile de dui 
vor lua startul și o serie de a 
tori care vor conta în clasameu 
tanei și în clasamentul gener 
cchine. Traseele celor două oro' 
nrcwimativ 18 km pentru semen 
km nentru iuniori. Primul stări 
la ora 10.70 P1ecăr*'1n si sosiri' 
avea loc în fața sălii de spor' 
rea sc. a.

IOANIȚES

avea loc r
Floreasca

I. Ceaureanu (delegat general), Kraii- 
zer (Timișoara), Alilielffi (Oradea), 
Cetățeanu (Craiova). La Tg. Mureș : 
Gh. Dumitrescu (delegat general), Or
ban (Tg. Alureș), Dulău (Cluj), Boam- 
fă - (Orașul Staiin). La Constanța: P. 
Epureanti (delegat general), Rișat 
(Constanța), Tătaru (Galați), Firu 
(București).

Meciurile din cadrul returului „Cupei 
30 Decembrie" vor începe la 28 noiem-

Astăzi se vor desfășura primele în
tîlniri dm cadrul „Cupei 30 Decem
brie". Vor participa reprezentativele 
regiunilor Stalin, Timișoara, Ploești, 
Oradea, R.A.M., Cluj, Constanța și 
Galați. In prima etapă (tur) se vor în- 
tilni echipele regiunilor Ploești—Stalin; 
Timișoara — Oradea ', R.A.M.—Clu j; 
Constanța—Galați. Primele orașe sînt 
gazde. La aceste reuniuni sînt delega.i 
următorii arbitri judecătorî. La Ploești: 
Al. Stănescu (delegat'general). I. Mi- ... , .
hăiîescu (Braila). Eremia (Ploești), ™le ?* vor avea loc în orașe e Galați, 
Sava (Orașul Slalin). La Timișoara: Cluj Oradea și Orașul Staiin,

^PORTUL POPULA?
Nr. 3516 Pag.
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4:46... Acesta este scorul total al celor trei întîlniri 

Musținute pînă acum la Moscova de campioana de hochei 
la Statelor Unite, echipa orașului Brockton. De 46 ori 
pucul a intrat în poarta echipei americane... Bineînțeles, 
acest lucru nu poate să bucure pe oaspeții veniți de peste 
ocean. Și totuși, chiar pentru cei învinși atît de ușor, 
meciurile de la Palatul Sporturilor din Moscova sînt pri
lej de satisfacție. Intrecuți de adversari mult mai puter
nici, cu apărarea străpunsă de șuturi necruțătoare, jucă
torii echipei Brockton sînt totuși răsplătiți adesea cu 
aplauze ; ntru acțiunile reușite, simt din plin prietenia 
publicului și a hocheiștilor care îi înfruntă. Și acesta 
este lucrul cel mai important...

Peste cîteva zile, alte delegații de sportivi vor traversa 
oceanul, în rens invers de această dată. Echipele de 
baschet ale E Junii Sovietice vizitează S.U.A. Din nou. 
na rezultatele consemnate în fișele de scor vor cîntări 
cel mai greu. Important este că asemenea vizite reci
proce între sportivi devin o tradiție, fac tot mai pregnant 
dovada că oceanul care separă cele două lumi nu repre-

★

olimpic
să participe la cîteva concursuri în 
compania sportivilor Pin Uniunea So
vietică, R. D. Germană și din alte 
țări. Din delegația sportivilor bulgari 
pentru „Olimpiada a:bă“ vor face 
parte și cinci schioare, care vor par
ticipa la probele de fond.

• De curînd, în nordul Suediei a 
avut loc un antrenament comun a 25 
din cei mai buni schiori suedezi. Sco
pul antrenamentului a fost verificarea 
condiției fizice și stabilirea programu
lui de pregătire pentru fiecare schior 
în parte, în vederea participării lor cu 
succes la J. O. de iarnă. Nici patina
torii n-au stat inactivi. In legătură 
cu antrenamentele lor, presa interna
țională remarcă îndeosebi pregătirea 
temeinică pe care o face cel mai bun 
vitezist suedez, Eriksson.

zintă un obstacol pentru ca acea colaborare pașnică să ia 
ființă și pe alte terenuri deaît cele marcate de liniile 
albe ale tușelor.

O altă suită de evenimente ne reține atenția și am 
numi-o cu titlul comun : „toamna de aur a sportului 
chinez". Este vorba de acea activitate neasemuit de bo
gată pe care o trăiesc în acest sfîrșit de sezon stadioa
nele, sălile de sport și bazinele răspîndite pe teritoriul 
imens al R.P. Chineze, purtînd toate pecetea noului. In 
vizite prietenești se află acolo o serie întreagă de de'e- 
gații sportive din țările socialiste, printre care și lotul 
canotorilor romîni. Mai poposesc în turneu prin orașele 
R.P. Chineze baschetbaliștii selecționatelor de tineret ale 
U.R.S.S., voleibalistele reprezentativei R. Cehoslovace, 
precum și mai multe echipe de fotbal din Europa. Alte 
delegații s-au întors recent din turneele efectuate în înde- 
părtata țară de la răsărit.

Este un anotimp bogat pentru sportivii chinezi, o 
toamnă care a înflorit cu forța și strălucirea unei ade
vărate primăveri.

★ =

preajma turneului în S. U. A. 
reprezentativelor de baschet 

ale Uniunii Sovietice

• La Olimpiada de la Roma vor fi 
prezenți nu mai puțin de 824 arbitri, 
repartizați la următoarele discipline 
sportive: atletism — 208, natație și 
polo pe apă — 82, gimnastică — 74, 
scrimă — 62, lupte — 52, canotaj a- 
cademic — 40 , tir — 40, box — 38, 
fotbal — 36, ciclism — 33, vele — 
31, canoe — 30, baschet — 26, hal
tere — 26, hochei pe iarbă — 21, că
lărie — 13, pentatlon modern — 12.

• Zăpada care a căzut de curînd 
în munții din R. P. Bulgaria a permis 
schiorilor din țara prietenă să-și în
ceapă pregătirile pentru Jocurile O- 
îknpice. Cei șapte -alpini" și cinci 
bchiori de fond care vor reprezenta 
Bulgaria la Olimpiada de iarnă și-au 
început antrenamentele, urmînd ca 
înainte de plecarea la Squaw Valley

Noi întreceri ale hocheiștilor

Mai 
pînă 
baschetbalistic menit să 
dea o încheiere gran
dioasă actualului sezon. 
La Moscova, reprezenta
tivele Uniunii Sovietice 
își pregătesc baga jele 
pentru călătoria peste 
ocean, unde le așteaptă 
o serie de confruntări cu 
cele mai bune echipe de 
baschet din S.U.A. Este 
o vizită de răspuns, 
fiindcă - 
știe — 
a anului 
Statelor 
oaspetele

sînt cîteva zile 
la evenimentul

SELECȚtONATA MOSCOVEI BROCKTON 17-0
Echipa de hochei pe gheață Brock

ton, campioana S.U.A.. a întîlnit în 
seara zilei de 18 noiembrie pe pati
noarul din Palatul Sporturilor repre
zentativa orașului Moscova. Neputînd 
să facă față jocului rapid și tehnic 
prestat de hocheiștii sovietici, echipa 
americană a suferit o înfrîngere ca
tegorică cu scorul de 17—0 (6—0;
7—0; 4—0). în echipa orașului Mos
cova s-a remarcat prima linie de 
înaintași Loktev, Dekonski, Almetov 
care a înscris 6 puncte. Remarcabil 
a jucat și linia a doua Bîkov, Gre- 
benikov și Țițikov. Din linia a treia.

s-a remarcat Hlîstov despre care ame
ricanii au declarat că este un patina
tor fenomenal

(Agerpres).

• Echipa profesionistă de hochei pe 
gheață Paisley Pirates din Anglia a 
susținut de curînd mai multe întîl
niri în R. Cehoslovacă. In primul 
meci, hocheiștii englezi au făcut meci 
egal (6—6) cu Slovan Bratislava, iar 
în următoarea întilnire cu Spartak Kra- 
love Pole au terminat din nou la e- 
galitate : 3—3 (0—2, 2—1, 1—0). Ju- 
cînd la Kladno cu echipa locală, ho
cheiștii englezi au cîștigat cu 5—4 
(1—L 2—1, 2—2).

•' Legia Varșovia a jucat la Ber
lin cu Dinamo, cea mai bună echipă 
de hochei din R. D. Germană. Mai 
tehnici și mai insistenți în fața porții, 
sportivii polonezi au cîștigat cu 7—2 
(2—1, 3—0, 2—1).
• întîlnirea internațională de hochei 

dintre echipele K.S. Lodz și Partizan, 
campioana Iugoslaviei, s-a încheiat cu 
scorul de 5—3 în favoarea hocheiști- 
lor polonezi. Tn următorul joc disputat 
la Katowice în compania formației lo
cale Gornik, Partizan a pierdut cu 
l—10 (0—4, 1—3, 0—3).
• Pentru desemnarea campioanei 

R. D. Germane la hochei cu mingea, 
la Jena a avut loc un meci de baraj 
între echipele Rotation Leipzig șî 
Post Karl Marx Stadt. Au cîștigat 
hocheiștii din Leipzig cu scorul de 
1—0.

de
- după cum se 
în luna aprilie 

trecut, echipa 
Unite a fost 

baschetbaliști- 
lor sovietici, într-un 
neu de mai multe 
ciuri. Aceste vizite 
ciproce se situează 
ansamblul unei serii 
tregi de întîlniri priete
nești între sportivii so
vietici și americani, vizite 
care au început să capete 
caracter de tradiție.

Prima apariție a repre
zentativelor U.R.S.S. pe 
terenurile de baschet ame
ricane este programată

De pe pistele de atletism
Deși iarna bate la ușă, în unele 

țări mai au loc concursuri atletice, se 
stabilesc noi recorduri. Spicuim pen
tru cititorii noștri cîteva din cele mai 
bune performanțe obținute în ultimul 
timp.

•' Meciul revanșă dintre reprezen
tativele de atletism ale cluburilor Le
gia Varșovia și Partizan Belgrad, 
desfășurat în capitala R.P.F.I., a fost 
cîștigat de către oaspeți cu 85—75. 
Cel mai bun rezultat al concursului a 
fost obținut de recordmanul mondial 
la aruncarea discului, E. Piatkowski 
(Legia), cu o performanță de 54,89 m. 
K. Racici (Partizan) a cîștigat arun
carea ciocanului cu 63,40 m, întrecînd 
cu 38 cm pe campionul european al

PE 0 STRADĂ ÎN PARIS
Paris coboară noaptea, 
se aprind mii de becuri 

care străpung întunericul, 
multicolore acoperă clădirile.

Pe 
de 
re

In 
străzi 
neon 
clame 
Dar ele toate n-aduc mai multă lu
mină pentru omul din fotografia 
noastră. La intersecția străzilor, pen
tru a trece cu pas șovăitor pe tro
tuarul de peste drum, el atrage a- 
tenția celor din jur, ridictnd in sus 
bastonul său vopsit în alb. Semnul 
orbilor... Dă, pietonul acesta este lip
sit de vedere. Accidentul nu s-a pe
trecut de mult. Cu doi ani in urmă, 
el arunca priviri agere... adversaru
lui său din ring. Theo Nollet, boxer 
profesionist, a orbit din pricina lo
viturilor primite în grelele meciuri de 
cite 15 reprize, programate unul după 
altul, fără măsură, de patronii săi 
avizi după cîștig. La ultimul, Nollet 
s-a ridicat de la podea fără să mai 
poată distinge nimic în jurul său. 
Acum, ochelarii fumurii, bastonul alb 
— ti sînt însoțitori. Sursa existenței: 
vinde bilete de loterie in cartierele 
mărginașe ale capitalei franceze.

.Cazul Nollet" — caz tipic pentru 
sportul profesionist, care nu-și mat 
numără victimele...

acestei probe, polonezul T. Rut. Proba 
de triplu a revenit atletului polonez 
R. Malcherczik cu 15,59 m.

• Clubul Real Madrid a cîștigat 
anul acesta campionatul de atletism 
pe echipe al Spaniei, întrecînd pe 
Real Sociedad (San Sebastian) și 
Sport Club (Barcelona). Rezultatele au 
fost în general mediocre. Cele mai 
bune: 100 m 10,7 sec. — Acencio, 
săritură în lungime 7,14 m — lsacea.
• în campionatul studențesc al Ja

poniei, tînărul atlet Kuniosi Sughioka, 
în vîrstă de 17 ani, a obținut o 
performanță de 2,03 m la săritura în 
înălțime, a doua din istoria atletis
mului japonez. De remarcat că anul 
trecut Sughioka a sărit doar 1,02 m.

• Recent, atletul italian Francesco 
Sar, în vîrstă de 26 ani, a întrecut 
pentru a cincea oară în acest sezon 
recordul Italiei la decatlon, realizînd 
performanța de 7.019 puncte (v.r. 
6.733 p.). Atletul italian a trecut ast
fel pe locul 12 pe lista celor mai 
buni decatloniști ai lumii.

7.019 puncte (v.r.

Lui Jan Krumins este greu să-i iei mingea... 
lată-l pe masivul baschetba'ist sovietic luptînd cu 
succes In fața adversarilor săi amer câni, in 
drul unuia din meciurile disputate 
Moscova intre echipele celor două

pentru ziua de 26 noiembrie. La New 
York, echipa masculină a Uniunii So. 
vietice urmează să primească replica 
naționalei S.U.A. In aceeași zi repre
zentativa feminină sovietică va avea 
ca adversar puternica echipă „Flying 
Queens" (în traducere: „reginele zbu
rătoare”...) în care joacă majorita
tea baschetbalistelor din selecționata 
S.U.A.

Iată, în continuare, principalele 
etape ale călătoriei pe care o vor 
întreprinde în S.U.A. reprezentativele 
sovietice. La 29 noiembrie ele vor 
juca în orașul Peoria împotriva echi
pei „Caterpillar Cats”. La 2 decem
brie, la Cleveland, adversari vor fi 
jucătorii echipei „Akron Goodyear”. 
Cu mult interes este așteptat meciul 
de la 5 decembrie, la Lawrence, cu 
echipa „Vikkers” din care fac parte 
cîțiva din cei mai buni baschetbaliști 
americani. Ultimele Jocuri ale bas- 
chetbaliștilor sovietici sînt prevăzute 
în orașele Denver și Seattle. Adver
sari: „Denver Takers” și „Boocnn 
Bakers”. Această din urmă echipă s-a 
distins cu prilejul competițiilor de 
selecție înaintea Olimpiadei din 1956.

In aceleași zile și în aceleași orașe 
sînt programate meciuri a'e repre
zentativei feminine ale Uniunii So
vietice.

Opinia publică din Stale’e Unite 
manifestă un interes deosebit pentru 
apropiatele întîlniri ale sportivilor ce
lor două țări. Ziarul „Amateur Ath
lete” — amintind de jocurile susținute 
în primăvara anului trecut de repre
zentativa americană în compania 
echipelor sovietice — scrie că nivelul 
de joc al baschetbaliștilor sovietici a 
lăsat o excelentă impresie asupra 
specialiștilor americani. Aceasta s-a 
putut verifica și la ultimul campio
nat mondial, desfășurat la Santiago 
de Chile, în care naționala americană 
a fost pentru prima oară întrecută 
de echipa U.R.S.S. Cu acel prilej a

Tur de orizont în fotbal
Soartak Moscova a plecat 

în America de sud
In cursul săptămînii a plecat în Bra

zilia fosta campioană unională, echipa 
Spartak Moscova, care va susține o 
serie de 6 întîlniri cu cele mai puter
nice echipe sudamericane, Primul joc 
al fotbaliștilor sovietici este programat 
la 25 noiembrie, la Rio de Janeiro, cu 
puternica echipă Flamengo. In urmă
torul joc, Spartak întîlneste la Belo 
Horizonte echipa locală.

Torpedo-Newcastle : meci nul
In cel de-al doilea meci al turneului 

pe carc-1 întreprinde în Anglia, echipa 
sovietică Torpedo Moscova a întîlnit 
formația Newcastle United din prima 
ligă profesionistă engleză. Deși s-a 
desfășurat pe o ploaie torențială, me
ciul a prilejuit un spectacol fotbalistic 
remarcabil, apreciat de numeroșii spec-

tatori. Scorul final a fost de 4-4 (2-2).
Avantaj de 1 pol pentru 

Fenerbahce
Ultimul meci din turul optimilor de 

finală ale „Cupei campionilor euro
peni" s-a disputat joi la Istanbul, în
tre echipa turcă Fenerbahce și campioa
na franceză Nice. Gazdele au învins 
cu 2—1 (1 — 1).

• In preliminariile turneului olimpic, 
echipa Republicii Arabe Unite a între
cut Ia Cairo echipa Ghanei cu 2-1 (0-1).

• Pe stadionul „Walter Ulbricht" s-a 
desfășurat întîlnirea dintre selecționa
tele Berlinului și Bratislavei. Fotbaliș
tii din R. D. Germană au obținut vic
toria cu 3—2 (1—2).

• Alte întîlniri internaționale: la 
Sofia, Lokomotiv Sofia - Lokomotiv 
Moscova 1—1: la Liege, Standard-Di- 
narrio Tbilisi 2—1.

n
anul trecut la 
țâri. 
invincibilități'’fost spulberat mitul 

baschetului american.
Cu același interes este privită 

pariția reprezentativei feminine de 
baschet a Uniunii Sovietice, cîștigă- 
toarea campionatului mondial desfă
șurat recent la Moscova. Dupfi cum 
se știe, reprezentativa S.U.A. n-a luat 
parte ia acest campionat, din motive 
financiare.

Acum cîteva zile, reprezentativele 
sovietice și-au încheiat pregătirile. 
Echipa masculină a U.R.S.S. a susți
nut la Riga ultimele jocuri de an
trenament, întrecînd cu 76—53 pe 
S.K.V.O. — campioana unională —• 
și cu 69—55 echipa Uzinelor electroteh
nice din acel oraș.

SCURTE ȘTIRI =

• ECHIPELE DE BASCHET (tine
ret) ale U.R.S.S. au susținut noi 
jocuri în R. P. Chineză, evoluînd în 
orașul Tiensin în compania selection 
telor provinciei Hopei. ]n ambele pi 
tide, victoria a revenit echipelor sovie
tice : 90—80 la băieți și 63—60 la
fete.

• LA TBILISI s-a desfășurat întîl
nirea internațională de lupte libere din
tre reprezentativele R.S.S. 
R. P. Ungare. Luptătorii 
obținut victoria cu 6-2.

• ECHIPA FEMININA 
viteză a R. P. Polone se pregătește în 
vederea J. ~
Valley. In săptămîn.Te următoare, pa
tinatoarele
Budapesta și apoi la Gotteborg.
• DUPĂ PATRU PARTIDE, în me

ciul pentru titlul mondial de șașki 
(dame) care se desfășoară la Kiev în
tre campionul lumii Kiiperman 
(U.R.S.S.) și Van Diik (Olanda) sco
rul este egal : 2—2.

• FEDERAȚIA MAGHIARA de 
de cîmp a publicat clasamentele 
pe anul 1959. Bărbați: 1. Gulyas, 2. 
Katona, 3. Adam. Femei : 1. Kormoczi, 
2. Brossman, 3. Erdody.

• IN TURNEUL internațional de te
nis de la Sydney (Australia), prima 
finală a fost cea la dublu femei: Bueno 
(Braz.), Truman (Ang.) — Reitano, 
Muller (Austr.) 6-8, 6-2, 6-2.

O DUPĂ TREI RUNDE, în turneul 
internațional de șah al țărilor Asiei, 
care se desfășoară la Tașkent, conduce 
Grușevskj (R.S.S. Uzbekă) cu 3 p., 
urmat de Krutihin (R.S.S. Chirghiză) 
oi/ n

• La Bruxelles, echipa masculină de 
baschet a R. Cehoslovace a dispus de 
selecționata Belgiei cu 84-78 ’(42-43).

Gruzine și 
gruzini au

de patinaj

O. de iarnă de li Squaw

poloneze vor evolua la

tenis 
sale


