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Primele constatări după 11 etape

Pe

al aviatorilor sovietici

l!n grup de aviatori sovietici a stabilit un 
record mondial de viteză la elicoptere. Zburlnd 
cu un elicopter de ținui ,,Mi—6* ei au parcurs 
distanta de 100 km cu « v'tetă medie orari d«
268,92 km. Vechiul record deținut de aviatonri 
american Hagerty era de 228,390 km p« ori. 
Din echipajul elicopterului au făcut parte avi*» 
torii Boris Zemskov, Nicolai Lesin, Semion Klett- 
kov și inginerul de bord Serghei Budaenko.

Moldova Chișinău joacă
joi și dunfnică 
la Iași

rază din meciul de rugbi Știința 
București — Metalul M.I.Q. II, ter
minat cu scorul de 20—0 în favoarea 
primilor. (Fotografia

•

nr. 1).

friguros, Stadio-In ciuda timpului
'nul Tineretului continuă să se bucure 
de obișnuita activitate de duminică 
dimineața. Iată un grup de tineri 
atleți ai Școlii Sportive de Tineret 
și ai C.S.U. antrenindu-se cu multă 
tragere de inimă. (Fotografia nr. 2).

Na au trecut decît clteva minute 
de cînd s-a dat startul în cursa ju
niorilor participanți la ultima fază a 
Cupei de toamnă la cidocros și iată-i 
in fața primului obstacol. In conti
nuare ei vor mai avea de străbătut 
asemenea porțiuni dificile, pred.rate 
de-a lungul traseului (Fotografia 

nr. 3).
Foto: II. Nandy

Foto: T. Roibu

Golf... Intervenția por
tarului echipei C.C.A. n-a 
avut rezultat (fotografia 
nr. 4). Puternica lovitu
ră executată de Ni col ici 
de la Clubul Sportiv 
Școlar (fotografia nr. 5) 
a încheiat ca succes una 
din rarele acțiuni ale e- 
levilor.

Activitatea competițională 
lului nu s-a încheiat o dată 
categoriei A. Ea va continua 
cu etapa 16-imilor de finală 
pet R.P.R., al cărei punct de atracție
îl constituie intrarea în competiție a 
echipelor, de categorie A.

Cu toate acestea, comentariile ama
torilor de fotbal au ca obiect tot ul
tima etapă a campionatului. Lucru 
normal pentru că rezultatele de dumi
nică, din care nu au lipsit surprizele, 
au dus la stabilirea unui clasament 
de toamnă atît de strîns îneît de pe 
acum se poate întrevedea pasionanta 
dispută din retur.

Să începem chiar cu fruntea clasa
mentului, unde C.C.A. a fost ajunsă 
chiar pe „linia de sosire" de Steagul 
roșu, ca urmare a surprizei de la Cluj 
și a meciului egal de ‘ "
principal, deci, lupta 
mează să se dea, în 
aceste două echipe, 
exclusă prezența în luptă și 
lalte echipe situate în prima 
a clasamentului, mai ales că 
Bacău, Farul și U.T.A. sînt 
iar Petrolul la patru puncte diferență 
de fruntași. De altfel, aceasta și este 
caracteristica clasamentului, așa cum 
a fost el stabilit de ultima etapă: șase 
echipe pe spațiul a 4 puncte. Aceasta 
în prima parte a clasamentului. A 
doua este și mai... aglomerată. Aici, 
cele șase echipe sînt înșiruite pe inter
valul a numai trei puncte. Această 
situație deschide perspectivele unei 
dispute și mai pasionante pentru evi
tarea zonei retrogradării. Toate aceste 
aspecte fac obiectul comentariilor des
pre care vorbeam mai sus și care vor 
întreține mult timp de acum înainte 
discuțiile asupra importantei competi
ții a categoriei A.

Revenind la jocurile etapei de dumi
nică, trebuie să subliniem un fapt îm
bucurător : în general, cele șase parti
de au oferit întreceri de bună calitate. 
In mod deosel'iț a plăcut — așa cum 
am mai subliniat — prima parte a 
meciului Rapid — Steagul roșu, care 
—- ca și alte întîlniri din acest sezon 
— ne-a arătat că echipele noastre, cu 
mai multă preocupare în această di
recție, sînt capabile să atingă un nivel 
tehnic superior. Același meci ne-a pri
lejuit satisfacția de a consemna un 
gest frumos al jucătorilor rapidiști :

la București. In 
pentru titlu ur- 
primăvară, între 
Totuși nu este 

a celor- 
jumătaie 
Dinamo 
la trei,

O CLASAMENTUL TURULUI
TI VELE PENTRU RETUR

la sfîrșitul jocului,
două rînduri la intrarea spre cabine 
și au aplaudat pe jucătorii echipei 
Steagul roșu, care au trecut printre ei. 
Aceasta ca o recunoaștere a meritelor 
echipei oaspe și ca o dovadă a unei 
juste înțelegeri a felului cum trebuie 
să se comporte o echipă gazdă.

Jocuri de calitate s-au înregistrat și 
la Cluj (unde — după cum ne-a de
clarat arbitrul N. Cheleinen, prezent 
la meci — „tinerețea a întrecut tehni
ca"') și la Petroșani (singurul joc 
care a satisfăcut în acest sezon pe 
spectatorii locali).

Aceste prime impresii după încheie
rea turului campionatului (asupra că
ruia vom mai reveni) duc la 
că echipele noastre fruntașe 
bilități de a-și îmbunătăți în 
tinuu — printr-o pregătire 
— atît comportarea cît și randamen
tul, contribuind prin aceasta la pro
gresul general al fotbalului nostru.

IAȘI
Iitate echipa do fotbal Moldova Chișinău. care va 
susține la Iași două jocuri amicale. Fotbaliștii 
oaspeții vor iatîlni joi după-amiază echipa Uni- 
rea, iar duminică pe C.S.M.S., liderul seriei a 
doua a categoriei B.

Din lotul echipei Moldova Chișinău fac parte 
șapte maeștri ai 
făcut deplasarea : 
Zeleniaev, Levkin, 
Kapustianov. Esin, 
CerghineJ, Ținkler. 
Sevidov, Samsouov, 
chipa este iuso|uă

(prin telebii). — Luni a sosit ia loens

sportului. Iată lotul cnre & 
Vostroilov și Savițki
Larin, Mirgorodski

Țiganov (mijlocași),
Sidniakovski, J.

Korotkov, (înaintași), 
antrenorul Sevidov.

PETRE

V. 
de

(portari), 
(fundași), 
Falomeav» 
Korotkov,

€•

1
CODREĂ, coresp.

concluzia 
au posi- 

mod' con- 
temeinică

Consfătuire 
din orașul

In ziua da joi 26 
’ziarul nostru organizează In co
laborară cu consiliul regional 

jU.C.F.S. Bacău o consfătuire cui 
-cititorii. La această consfătuire- 
jsînt invitați să participe toți ac-; 
tiviftij sportivi, tehnicienii pre
cum fi sportivii fi cititorii zia-' 
rului nostru d'n oraful Bacău.

- Consfătuirea va avea loc la 
jsedîul consiliului regionali 
UC.F.S. din Bacău fi va începe 

Ța ora 17.

cu cititorii
Bacău

noiembrie

Greu a dștigat duminică, la Ploești, Petrolul I Unul dintre cei mai buni 
jucători ai Minerului, în acest meci a fost portarul K.iss, pe care îl vedem 
în fotografie.- agățat de bară la an șut care a trecut de puțin deasupra, 
porții sale. Foto: M. Popescu-Ploești

In regiunea Iași pot fi obținute importante
în activitatea sportivă de mase

Sub conducerea organizațiilor de 
partid și cu sprijinul organizațiilor 
sindicale și U.T.M. activitatea sportivă 
din regiunea Iași a obținut succese 
importante pe drumul traducerii îți 
viață a Ilotărîrii C.C. al P.M.R. și 
a Consiliului de Miniștri din 2 iulie 
1957. Numărul asociațiilor sportive a 
crescut cu aproape 110, iar cel al 
oamenilor muncii angrenați în practi
carea sportului cu peste 70.000. Prin 
munca entuziastă a tineretului s-au 
amenajat noi și noi baze sportive, iar 
la marile întreceri sportive de 
mase au fost angrenați zeci și 
zeci de mii de tineri și tinere. Din 
numărul total al asociațiilor sportive 
un procent de peste 75% se află în 
mediul sătesc. După cum se vede, a 
existat — în general — preocupare 

I pentru angrenarea oamenilor muncii 
de la sate în practicarea sportului, 
îndeplinindu-se astfel una din pre
vederile Hotărîrii partidului și guver
nului din 2 iulie 1957. Organizarea 
activității în cadrul asociațiilor spor
tive pe baza unui calendar, a creat 
posibilitatea consolidării majorității

asociațiilor sportive și a creșterii nu
mărului de membri U.C.F.S. Exem
plul pe care-l oferă asociațiile spor
tive „Țesătura" — Iași, „Rulmentul" 
— Bîrlad, Atelierele C.F.R.—Pașcani, 
„Voința" Iași, precum și asociațiile 
sportive sătești din comunele Les
pezi, Miroslăvești, Cîrja, Fălciu, Zor- 
leni ș.a. este edificator în ceea ce pri
vește munca politică dusă de consiliile 
asociațiilor cu sprijinul organizații
lor U.T.M. și sindicale pentru organi
zarea activității sportive.

Trebuie să arătăm însă că în acti
vitatea sportivă din regiunea Iași, pe 
lingă succesele subliniate s-au înre
gistrat, în ultimul timp, și o serie de 
lipsuri care au frînat deseori progre
sul (în raport direct cu condițiile exis
tente) pe care trebuia să-l obțină miș
carea de cultură fizică și sport din 
această regiune. O brigadă de control 
U.C.F.S. deplasîndu-se pe teren în 
regiunea Iași, a constatat o serie de 
lipsuri în activitatea consiliului regio
nal. Biroul comitetului de organi
zare al U.C.F.S. a făcut o amplă 
analiză a lipsurilor, a luat măsuri

succese

pentru lichidarea lor, măsuri care vot 
duce la îndeplinirea sarcinilor care 
stau în fața mișcării de cultură fizic* 
și sport din această regiune. In ace
lași timp analiza activității regiunii 
Iași făcută de către Biroul comitetului 
de organizare U.C.F.S. trebuie s* 
constituie un prilej de învățăminte șl 
pentru celelalte consilii regionale, ra
ionale și orășenești U.C.F.S., precum, 
și pentru asociațiile și cluburile spor
tive din țara noastră.

TOATA ATENȚIA DEZVOLTĂRII 
ACTIVITĂȚII SPORTIVE DE MASE

Atragerea unui mare număr do 
membri U.C.F.S. la startul marilor 
competiții de mase (Spartachiade, cro
suri, „Cupa Moldovei") nu reprezintă 
o rezolvare totală a problemei dez
voltării continue a activității sportive 
de mase.

Pentru angrenarea tuturor membri
lor U.C.F.S. înir-o permanentă activi
tate există numeroase și variate posi-

(Continuare în pag. a 2-a).



ta fabrica & piei* |i încălțăminte din R. Vîlcea

„Secfia... handbalistelor“
I Cea mai mare parte din muncitorii 
ți muncitoarele fabricii de piele și în
călțăminte din Rîmnicu Vîlcea sînt 
tineri. Ceea ce ne-a atras atenția de 
la început a fost hărnicia lor la locu
rile de muncă.

Aflîndu-mă cîteva ore în mijlocul 
acestor muncitori, mi-am exprimat 
dorința să scriu, despre ei, un repor
taj cu temă sportivă. M-a ajutat tov. 
Petre Aslan, președintele asociației 
Flamura Roșie „11 iunie". împreună 
am pornit în căutarea datelor—

★
„Secția de sport" ? Da, dacă vreți 

aă ne exprimăm în termeni de pro
ducție. Dar, credem că nu s-ar su
păra nimeni dacă (pentru a da o 
notă sportivă reportajului nostru) am 
numi-o „secția... handbalistelor".

Pentru că, precizăm, în „secția de 
croit" din această întreprindere, ma
joritatea muncitoarelor sînt handba
liste „de mîna-ntîi" — cum s-a ex
primat tov. Aslan. Intr-adevăr, înce- 
•pînd din anul 1952, echipa de hand
bal a fabricii a cucerit, timp de 7 
ani consecutiv, titlul de campioană 
regională. Este, desigur, o perfor
manță 1

Dar sportivele din secția de croit 
mai au un merit deosebit, care le-a 
creat un frumos prestigiu în rîndurile 

Handbalista Filofteia Barbu, este o muncitoare harnică si pricepută, 
lat-o in fotografia noastră, lucrind la mașina de glezuit ștaifuri.

tuturor muncitorilor fabricii. Deși 
tinere, multe din ele sînt vechi mun
citoare ale acestei întreprinderi. Intre 
ele și fabrică s-a stabilit de-a lungul 
anilor o legătură puternică. Aceleași 
fire invizibile dar trainice le leagă 
pe muncitoarele din secția de croit 
și de echipa lor de handbal. Să le cu
noaștem Ia locul de muncă.

Sportivii raionului

întîmpină pregătiți

Lie ști 

sezonul Je farnă

• •

Nu mai este mult timp pînă cînd o 
btină parte din activitatea sportivă va 
ii nevoită să-și schimbe ...locul de des
fășurare. iarna bate la ușa 1 Ea nil 
surprinde însă nepregătiți pe sportivii 
raionului Liești din regiunea Galați. 
iVizitînd asociația sportivă Victoria Li- 
ești, constați că pregătirile sînt într-un 
stadiu avansat. Astfel, masa de tenis 
a fost reparată, au fost cumpărate încă 
4 paiete și 300 de mingi de tenis de 
masă. D« asemeni, harnicii sportivi ai 
asociației vor amenaja pentru această 
iarnă primul lor patinoar, care va avea 
o suprafață de 400 metri pătrați. Tot 
•chioamentul aflat în magazie a fost 
verificat și reparat. In vederea activi
tății sportive de iarnă, halterofilii și 
luptătorii și-au început antrenamentele 
sub conducerea profesorului de educa
ție fizică- Tache C.hircă. Pentru a se 
pregăti cît mai bine, luptătorii își vor 
confecționa o saltea de mărime regle
mentară. S-att evidențiat în aceste 
munci: Gheorghiță Bujor, N. Gherbă- 
Intă și Enache Culache. O activitate 
intensă se desfășoară și la asociația 
sportivă „Tractorul" de pe lîngă 
S.M.T. Nănești. Întreg echipamentul 
este curățat și reparat. Zilele acestea 
tractoriștii din Nănești vor începe a- 
copcrirea popicăriei construite nu de 
mult. De asemenea, se proiectează îm
prejmuirea terenului de fotbal.

Nici sportivii de la G.A.S. Ivești nu 
Bti rămas mai prejos. Au fost reparate 
și curățate materialele sportive folosite 
ig țimpul verii. Pastei de pogice monș

Tînăra Filofteia Barbu, de pildă, 
lucrează în această întreprindere de 
mai mulți ani. După ce a absolvit 
școala profesională de pielărie de, pe 
lingă fabrică, ea a devenit munci
toare calificată. Este una din tinerele 
care s-au dezvoltat o dată cu întreprin
derea. Filofteia Barbu e și o valo
roasă handbalistă, de jocul ei bun 
și îndeosebi, de tăria șuturilor sale 
convingîndu-se mulți din... portarii e- 
chipelor care activează în campio
natul regional. Pe Elena Ionescu o 
cunosc toți muncitorii fabricii. Toți au 
cuvinte de laudă pentru această 
muncitoare care dă dovadă de con
știinciozitate în muncă, de spirit to
vărășesc, de comportare bună pe te
renul de sport. Ca și Filofteia Barbu, 
handbalista Elena Ionescu este un e- 
lement de bază al echipei de handbal.

La atelierul de „ștanță", la cel 
de „tălpuit", la fiecare banc de lucru, 
tinerii muncitori de la fabrica de 
piele și încălțăminte din Rîmnicu 
Vîlcea lucrează de zor. Alături de 
muncitorii vîrstnici, tinerii au devenit 
cadre de nădejde ale fabricii. Iar pe 
terenurile de sport, fie că sînt hand- 
baliști sau atleți, voleibaliști sau po
picari, lupta lor cu secundele, cen
timetrii și, firește, cu balonul, e la 
fel de dîrză. Dragostea cu care luptă

Foto: R. Călărășanu 
acești sportivi pentru culorile aso
ciației lor este exemplară. Ea își are 
explicația în faptul că tinerii sportivi 
se simt puternic legați de fabrică, de 
asociația lor, în cadrul căreia au fă
cut primii pași în sport.

R. CALARAȘANU

trii ite în anul acesta i s-au făcut ulti
mele amenajași — ea fiind de pe acum 
mult solicitată. Au fost cumpărate 2 
jocuri de șah, o masă de tenis și 1C)Q 
mingi, necesare bunei desfășurări a di
feritelor competiții și antrenamente. In 
ciirînd se va da în folosință o sală de 
sport, prin transformarea unei încă
peri spațioase. Această sală va fi a- 
menajată pentru box, lupte și tenis de 
masă. Problema saltelelor de lupte, ne
cesare bunei pregătiri a sportivilor care 
vor participa la diferite întreceri, a fost 
rezolvată ingenios. S-au prins cap la 
cap saltele ob’șnuite, au fost bine fi 
xate și acoperite cu o prelată.

OTTO BENKO

Fotocritică
Amatorii de volei și baschet din 

Ploești se îndreaptă deseori spre strada 
Milcov, dornici de a viziona meciuri 
din cadrul campionatului orășenesc. 
Aci se află o bază sportivă -are găz
duiește numeroase meciuri de volei și 
baschet. Priveliștea pe care o oferă 
această bază este însă neplăcută, da
torită stării proaste în care se află 
tribunele. Acestea sînt în _ mare 
parte putrezite, astfel că mijiți spec
tatori se văd siliți să stea în picioare 
in preajma terenului. Ce părere are 
consiliul orășenesc U.C.F.S. Ploești ?

ST. IONESCU coiesp.

In regiunea Iași pot fi obținute importante succes 
/ în activitatea sportivă de mase

(Urmare din pag. I)
bilități, diverse mijloace. Dezvoltarea 
competițiilor interne (campionate ale 
asociației sportive, concursuri pentru 
cucerirea insignelor de „Campion al 
asociației sportive" și „Cel mal bun 
sportiv din zece"), organizarea unui 
interesant și atractiv program corn- 
petițional interasociații (competiții 
dotate cu cupe, întreceri între diferite 
asociații sportive din aceeași ramură 
de producție etc.) și mai ales impulsio
narea activității sportive la sate nu nu
mai prin desfășurarea întrecerilor pentru 
„Cupa Moldovei" ci și prin organiza
rea unor competiții între asociațiile 
sportive din S.M.T.-uri, G.A.S.-uri, 
G.A.C.-uri sau cele organizate pe lîn
gă căminele culturale reprezintă mij
loace eficiente de asigurare a con
tinuității în activitatea sportivă de 
mase. O greșeală care și-a făcut loc In 
orientarea consiliului regional U.C.F.S. 
lași și care s-a răsfrînt și în activita
tea consiliilor raionale U.C.F.S. și a 
asociațiilor sportive a fost aceea că 
s-a pus baza în primul rînd pe înj
ghebarea unor echipe așa-zise de 
performanță, în jurul cărora a fost 
polarizată toată atenția respectivilor 
activiști sportivi. Nu este un lucru 
rău că asociațiile sportive doresc să 
aibă echipe de performanță și că se 
străduiesc pentru aceasta, dar este 
greșit că pentru menținerea unor e- 
chipe în diferite competiții costisi
toare se cheltuiesc sume importante 
care împiedică deseori dezvoltarea ac
tivității sportive de mase. Neînțele- 
gtnd importanța organizării unei pu
ternice baze de mase, unele asociații 
sportive își creează astfel situații apa
rent mulțumitoare și în orice caz efe
mere, pentru ca apoi, trezindu-se la 
realitate, să constate gravitatea greșe
lii. Lipsite uneori de orientarea justă 
pe care trebuia să le-o dea organele 
U.C.F.S., unele asociații sportive au 
perseverat pe acest drum și astăzi 
constată că au rămas în urmă. Neasi- 
gurind un program competițional con
tinuu membrilor U.C.F.S., respectivele 
asociații sportive nu au putut efectua 
o susținută propagandă pentru atra
gerea de noi și noi tineri care să de
vină membri ai U.C.F.S.

La actuala stare de lucruri a con
tribuit și faptul că munca de propa
gandă nu s-a desfășurat la un nivel 
corespunzător. Bazele sportive nu au 
un aspect atrăgător (lipsesc lozincile, 
panourile, afișele), iar sălile și se
diile asociațiilor sportive nu au deve
nit încă centre de atragere a tinere
tului spre practicarea diferitelor ramu
ri sportive. Nu au fost folosite de 
asemenea nici conferințele cu carac
ter sportiv și nici discuțiile de la om 
fa om dintre sportivii fruntași și to
varășii lor de muncă.

Este știut că o metodă eficace 
de angrenare a tineretului în practi
carea sportului este și aceea de a or
ganiza cît mai multe întreceri la spor
turile care au o tradiție sau spre care 
tineretul dintr-o anume regiune ma
nifestă mai multă dragoste. In regiu
nea Iași, în afara fotbalului, sînt o 
serie de discipline (atletism, oină, 
trîntă, gimnastică, popice) care se bu
cură de multă simpatie în rîndul tine
retului. Consiliul regional U.C.F.S. 
Iași și consiliile raionale U.C.F.S. 
n-au folosit acest mijloc pentru dezvol
tarea activității sportive de mase. Une
ori, din comoditatea organelor locale 
U.C.F.S. s-a întîmplat ca în unele rai
oane (Hîrlău, Pașcani ș.a.) să nu se 
desfășoare etapele de mase Ia unele 
competiții cu caracter republican și să 
se desemneze din oficiu echipa care 
să participe la fazele superioare 1 A- 
cest fapt a dus nu numai la micșorarea 
activității de mase, dar și la dispari
ția stimulentului pe care trebuie să-l 

reprezinte calificarea într-o tază su
perioară a campionatului republican. 
Consiliul regional U.C.F.S. lași, care 
cunoștea aceste lucruri, n-a luat mă
suri imediate de lichidare a acestor 
practici.

Netolosirea unor măsuri vhcace de 
dezvoltare continuă a activității spor
tive de mase si permiterea unor me
tode greșite, ruperea activității de pro
pagandă de cea de organizare, a dus 
la obțineiea unor rezultate nesatisfă- 
cătoare in mobilizarea maselor de 
sportivi, în obținerea unor rezultate 
cît mai bune-

O PROBLEMA IMPORTANTA: 
CONSOLIDAREA ORGANIZATORICA 

A ASOCIAȚIILOR SPORTIVE

Organizarea a peste 100 noi aso
ciații sportive în timpul care s-a scurs 
de la apariția Hotărîrii partidului și 
guvernului reprezintă de bună seamă 
un succes. Trebuie arătat însă că 
nici în această problemă nu s-a făcut 
totul. Mai sînt încă unele sate unde 
deși sînt create condiții, nu s-au orga
nizat încă asociații sportive.

In munca unor organe U.C.F.S. și 
a unor activiști sportivi din regiunea 
lași mai persistă încă formalismul. 
Mai sînt asociații sportive care nu 
desfășoară nici un fel de activitate 
(comunele Ungheni. Vuțcani etc.) din 
cauza nepăsării consiliilor asociațiilor 
sportive. Nu s-a dus suficientă muncă 
pentru ca consiliile asociațiilor spor
tive să organizeze periodic adunări 
generale în fața cărora să prezinte 
dări de seamă. Nu sînt folosite aceste 
adunări pentru a se primi urf sprijin 
efectiv din partea membrilor U.C.F.S. 
prin propuneri și inițiative care să 
ducă la dezvoltarea activității sportive. 
La aceasta a contribuit și faptul că 
organele U.C.F.S. n-au organizat în
totdeauna „Ziua președintelui" pentru 
a îndruma și ajuta pe președinții 
consiliilor asociațiilor sportive. Lipsa 
unei continue activități sportive de 
mase a dus la neîndeplinirea angaja
mentelor în ceea ce privește înscrie
rea de noi membri în U.C.F.S. Sînt 
raioane — de pildă raionul Murgeni 
— care luni de zile n-au înscris nici 
un membru în U.C.F.S. și nicî nu s-au 
preocupat de strîngerea la timp a Co
tizațiilor, acțiune care în cazul că 
s-ar fi realizat, ar fi contribuit Ia 
dezvoltarea bazei materiale a asocia
țiilor sportive.

In cadrul unor birouri de secții se 
duce o muncă sectară. Munca colec
tivă a fost înlocuită din păcate uneori 
cu activitatea unuia sau a doi dintre 
membrii biroului. Sînt și asociații spor
tive în care activitatea biroului de 
secție a fost substituită prin munca 
antrenorului. Consiliile asociațiilor nu 
țin o permanentă legătură cu secțiile 
pentru faptul că membrii consiliilor 
nu și-au împărțit judicios sarcinile, 
nu și-au repartizat secțiile și nu ra
portează periodic consiliului despre 
activitatea lor. Formalismul — această 
racilă «are împiedică munca și care 
mai dăinuie în mentalitatea unor acti
viști sportivi — frînează evident pro
gresul pe care ar putea să-l înregis
treze asociațiile sportive din regiunea 
Iași, creează greutăți în consolidarea 
organizatorică a acestora.

ÎNDRUMAREA COMISIILOR 
PE RAMURA DE SPORT TREBUIE 
SA DEVINĂ UN FAPT CONCRET

Consiliul regional U.C.F.S. Iași s-a 
preocupat — în general — de asigu
rarea conducerii activității tuturor ra
murilor sportive. Au fost alese comi
siile regionale și raionale pe ramură 
de sport. Permanenta conducere și în
drumare a acestor comisii nu a stat 
însă permanent în centrul aten
ției consiliului regional U. C. F. S. 

Membrii acestor comisii muncesc 
rădic, neorganizat și țâră perspe- 
Cu excepția comisiilor regionale 
fotbal, volei și tir — care duc o 
vitate organizată, celelalte comis 
au o preocupare permanentă pentri 
zolvarea problemelor. Ele își re 
activitatea doar la organizarea de 
petiții, neglijînd îndrumarea sec 
pe ramură de sport, educarea spo 
lor, clasificarea lor. Unii memh 
comisiilor regionale, raionale și o 
nești nu țin o permanentă legătii 
terenul, nu fac deplasări la asociații 
tru a cunoaște situația și pentru 
îndrumările necesare, nu consult! 
rerile maselor de sportivi.

Comisiile raionale (excepție fac 
cele de fotbal) nu țin ședințe pen 
analiza situația și pentru a găsi 
țiile cele mai bune care să as 
progresul ramurilor sportive re 
tive. In raionul Hîrlău, de pildă 
misiile raionale nu s-au mai ir 
de la alegeri și aceasta s-a ră 
asupra progresului unor ramuri 
tive cum sînt atletismul, boxul, I 
balul, tenisul de masă și a dus 
la o scădere considerabilă a actix 
oinei, trîntei, voleiului, înotului t

Calendarul competițional al rej 
a fost realizat numai în proporț 
65 la sută, ceea ce reprezintă 
pentru posibilitățile regiunii Iași, 
aceasta nu mai adăugăm si fapti 
majoritatea fazelor raionale ale 
pionatelor republicane nu s-au or 
zat — așa cum arătam — din c 
ditatea tehnicienilor din cadrul t 
liifor raionale U.C.F.S.

Faptul că asociațiile sportive r 
fost permanent îndrumate de 
consiliul regional lași, de către 
siliile raionale și orășenești U.(
— prin comisiile pe ramură dfz
— s-a reflectat și în numărup- 
cient de secții afiliate la fi- 
din peste 400 secții au fost 
doar o parte. La fel se prezintă 
tuația legitimării sportivilor: din 
cîteva mii de sportivi care pârtiei 
competițiile oficiale și-au preschi 
carnetele doar o mică parte.

Clasificarea sportivilor, înfiiri 
echipelor de tineret, juniori și a 
trelor de copii ș.a. sînt acțiuni în 
organele și organizațiile sportive 
regiunea lași au vădit serioase 
suri.

Aceste lucruri pot fi remediat) 
mai printr-o permanentă îndrum: 
asociațiilor sportive de către org 
consiliului regional U.C.F.S. la 
ale consiliilor raionale și crăș< 
U.C.F.S.

O CAUZA A LIPSURILOR I 
TENTE: STILUL DE MUN

Formalismul existent uneori în 
ca consiliului regional U.C.F.S. 
lipsa de legătură cil terenul 4a 
activiști U.C.F.S., crearea unei 
ții invers proporționale cu r« 
prin stimularea sportului de H 
mantă fără a i se crea în preala 
largă bază de mase, toate ac 
au format stilul de muncă al orj 
lui regional U.C.F.S. lași, stil de 
că defectuos, care s-a reflectat în 
voltarea activității mișcării de ci 
fizică și sport din această regm

Eliminarea lipsurilor din munc 
ganelor U.C.F.S. nu s-a făcut la 
deoarece arma cea mai puternic 
critica și autocritica — n-a stat 
deauna Ia baza activității lor. C 
cînd lipsurile dar deseori coco 
du-le, avînd în față rezultatele 
în ceea ce privește dezvoltarea a 
tații sportive de mase — dar 
rînd" ca ea să se îndrepte mai 
„de la sine", admițînd uneori pr 
învechite și nefolositoare, 
siliul regional U.C.F.S. lași a 
movat un stil de muncă defe 
și în activitatea organelor rai 
și orășenești și în ultimă instanță 
în activitatea unor asociații spo

★
Pe baza indicațiilor și a ml 

for luate de către Biroul comit, 
de organizare al U.C.F.S. consili 
gional U.C.F.S. Iași poate trece 
diat la îndreptarea acestei sit 
Activiștii sportivi din regiunea Ia; 
trebui să muncească temeinic p 
lichidarea lipsurilor și a rămîner 
urmă, pentru traducerea în fapt a 
surilor luate de Biroul comitetuh 
organizare al U.C.F.S. Forțe exi: 
regiunea Iași; există și posibi 
Sub conducerea organizațiilor d< 
tid, cu sprijinul organizațiilor sine 
și U.T.M., prin efortul comun al 
ror iubitorilor de sport din regi 
Iași, se pot obține și trebuie s. 
obținute succese tot mai mari.



GIIMMRSTICH J?

Lă Institutul de Știinfe Economice MV« L Lenin"

însemnări pe marginea concursului 
școlilor sportive U.C.F.S.

Orele de educație fizică, un prim pas 
spre sportul de performantă

La încheierea anului universitar 
1958-1959, catedra de educație fizică 
a Institutului de Științe Economice „V. 
I. Lenin" din Capitală a fost felicitată 
pentru activitatea depusă, pentru tre
cerea normelor de control de către stu
denții institutului. Datorită străduințe
lor depuse de cadrele didactice care 
alcătuiesc catedra, I.S.E. a întrunit 
cel mai mare număr de „absolvenți" 
ai normelor de educație fizică pe Capi
tala.

Cunoscînd acest fapt, am dorit să 
facem cunoștință mai îndeaproape cu 
metodele de lucru folosite de profesorii 
de educație fizică de la I.S.E., ale căror 
succese au Constituit o frumoasă pildă 
pentru catedrele celorlalte institute din 
București. In consecință, am făcut o 
vizită tOV. lector Marin Balosache, șe
ful catedrei.

★
Lipsa unei săli proprii constitute un 

serios impediment în realizarea planu- 
,ui calendaristic. Această greutate a 
'ost însă eliminată în mare măsură 
ia I.S.E. datorită sprijinului primit din 
aartea celorlalte institute care îi pun 
ia dispoziție sălile lor. Astfel, Institu
ții „Maxim Gorki", Institutul de Con- 
dzvucții și Institutul Politehnic per- 

celor înscriși la volei, bas- 
i, handbal, gimnastică, box și 

itletism să se pregătească în bune

condițiuni. In plus, pentru ama
torii de nătație a fost închiriat bazinul 
Floreasca. După ce și-au ales discipli
na, studenții au fost împărțiți în grupe 
de fete și băieți, de începători și avan
sați, după care a început activitatea 
propriu-zisă, sub formă de lecții.

In dorința de a face cît mai atracti
vă activitatea de educație fizică, pro
fesorii catedrei de specialitate nu se 
mărginesc numai Ia orele din progra
mul de învățămînt, ci organizează nu
meroase manifestații sportive interne, 
fiind sprijiniți în această privință de 
către organizația U.T.M. Prin
tre competițiile cu caracter de mase 
vom aminti de campionatul infer-că- 
mine, care a cuprins întreceri la bas
chet, volei, șah și Ia... înviorarea de 
dimineață. Premiul I a constat dintr-un 
televizor și a fost cucerit de căminul 
„Roma", urmat de căminele „Ana Ipă- 
tescu" și „Amzei". De asemenea a fost 
organizată „Cupa anilor 1“ la baschet, 
volei, gimnastică, fotbal, natație și tir, 
cu scopul de a-i angrena și pe noii ve- 
niți în institut.

I Concursul republican de gimnastică 
.al școlilor sportive U.C.F.S. pe anul 
1959 a constituit 
pentru elevii și 

'școli.
Reprezentativele

(antrenori: Adolf 
iGonstantin

un dificil examen 
antrenorii acestor

muncit și nu și-au pregătit elevff 
pentru a se putea prezenta la cea mai 
importantă confruntare a școlilor 
sportive U.G.F.S. Cum își vor justifica' 
acești profesori nepăsarea lor care i-a‘ 
privat pe elevii școlilor respective d<* 
o întrecere la care aveau multe de 
învățat ? Ce au de spus comisiile de 
gimnastică din aceste localități des
pre felul cum controlează și îndru- 
mează ele activitatea acestor școli ? 
Antrenorii acestor școli, educatori ai 
tinerei generații au servit elevilor lor, 
un exemplu nedorit de lipsă de con
știinciozitate în muncă. De asemenea, 
antrenorii G. Zaharia și O. Bibire n-au 
trimis nici ei înscrierile la termenul 
stabilit de regulament iar antrenorul 
Alarcel Mărășescu din Craiova nu a 
prezentat la concurs nici o gimnastă, 
pretextînd că el pregătește gimnastele 
pentru concursul de verificare a tij 
neretului.

In privința pregătirii tehnice apre-' 
ciem că la unele aparate, cum sînt 
calul cu minere și bara, la băieți, 
concurenții au manifestat lipsuri în ce 
privește forța, amplitudinea și sigu
ranța. De asemenea, atît la băieți cît 
și la fete elementele acrobatice nu 
sînt executate în mod corespunzător. 
La gimnaștii de categorie superioară 
bagajul de elemente din exercițiila 
lilier alese este încă redus. Totodată 
trebuie îmbunătățite combinațiile exer- 
cițiilor la sol și bîrnă.

In încheiere, felicităm condneerilel 
școlilor care au muncit cu perseve
rență și îndemnăm școlile rămase In 
urmă, să ia exemplu de la cele frun-( 
tașe, cu atît mai mult cu cît con
cursul de la Craiova pe lîngă darul 
de a stabili un clasament școlilor 
sportive U.C.F.S. a constituit un va
loros schimb de experiență între elevi 
și antrenori.

FRANGISG LOVI
secretar general al F.R.G.

școlii din Sibiu 
Afathias și Florica 

.................... }0onstantinescu) au realizat frumoasa cut primii pași mtr-o disciplină spor-Zperformanțj de a se c]asa pg locurile 
tivă, a, ®junș sa îndrăgească sportul lj pe echipe, atît la băieți, cît și la 
respect?^ să-1 învețe „tainele și sa-l r fete. Acest fapt dovedește că în 
practice cu asiduitate. Astăzi o parte j această școală se duce o muncă te- 
dintre acești studenți alcătuiesc cehi- /meinică pentru pregătirea tinerilor 
pele reprezentative ale_ institutului. șj gimnaste. Merită să fie
Exemple in această privință sînt Lau- s evidențiate și echipele școlii din Arad, 
renț.u 1 lorescu (anul II al Facultății Sec|lipa de bă;e{i din Craiova ș; cea de 
de Finanțe), care a fost promovat in C feje djn Constanța. Cu toate că echipa 
echipa de volei, Eremia Balogh (anul Jde băieți din Cîmpina s-a clasat pe 
II, acuitatea de Finanțe) tot in echipa ^penultimul loc, este demnă de relevat 
de volei, 1 etrică Georgescu (anul.11,/activitatea antrenorului I. Henegaru 
Facultatea de Comerț) Ia natație, Vie-țcare a prezentaj ]a acest ___ __ __
toria Nicoruț (anul IV Facultatea de /echipă tînără, omogenă, cu mari posi- 
Economie Politică) la handbal ș.a. lbilități de creștere. Și toate acestea 

Nu putem încheia aceste rînduri fără <d°?r singur ?n de activitate.-
. .. . .. ... , , , ) Analtzind comportarea concurențl-

a aminti de prețiosul ajutor acordat de C ]or? putem aprecia că nivelul pregfă-' 
m <........ x—.. ... tirji ior s.a îmbunătățit față de anul

trecut. Este îmbucurător faptul că din 
.cei 78 de gimnaști participant, 22 

Jan concurat la categoria I juniori. 
C Printre concurenți am remarcat o se- 
jne de elemente talentate, cu mari 

posibilități de dezvoltare cum sînt 
I. Enache, L Ciovică, T. Copil, A. 
.Molnar, G. Alildt, P. Dragomir, V. 
Burcă, G. Schinker, E. Guranda etc.

Dacă cele amintite mai sus ne-au 
bucurat nespus de mult nu același 
lucru putem spune și despre atitudinea 
greșită a conducerilor unor școli.

Din capul locului ne punem între
barea : de ce au lipsit de la concurs 
școlile din Bacău (antrenori : Gabriel 
Zaharia și Ovidiu Bibire), din Plo- 
ești (antrenoare: Elena Tătarii), din 
Baia Mare (antrenor: Iosif Pongratz). 
Credem că nu există dedt o singură 
explicație: antrenorii respectivi uu au

tov. M. Nicolaescu, rectorul institutului 
și de către decanii tuturor facultăților, 
care sprijină intens activitatea sporti
vă, preocupîndu-se îndeaproape < 
munca catedrei, de sporirea posibili
tăților de practicare a sportului în con
diții din ce în ce mai bune.

concurs o

D1N ÎNCEPĂTORI. COMPONENTl 
ECHIPELOR FRUNTAȘE

nouă 
Jiului.

șl U- 
utilai 

întîie-

Ca un rod al muncii intense și 
cepute a cadrelor didactice numeroși 
studenți care cu un an în urmă au fă-

Acum un an, la Petroșani, cele mai 
>une echipe de volei din oraș — 
Știința (a Institutului de Mine) 
ilajul (a Uzinei de reparații 
ninier) continuau să-și dispute 
aJea.

Dar a venit promovarea. O 
•chipă de categoria A in Valea 
Muncitorii de la U.R.U.M.P. și sta- 
'.enții Institutului și-au unit echipele. 
Ist'fJ a luat naștere echipa Știința- 
Iiilajul.

In zi de meci, petroșănentl por- 
vesc spre sala de sport a Institutului.

Jocul a început. Crivăț e din nou 
dctorios la fileu (fotografia de 
întuziasmul sportivilor zguduie 
'/taierul arbitrului abia se aude

'fia de jos).
Jocul s-a terminat. Bucuria „ 

tei se revarsă în poiană. Și acum, la 
reabă! Un ceas de muncă voluntară.

In spatele sălii se aud cîniece iriire- 
upte de zgomotul topoarelor și de 
uieratul fierăstraielor. Luminișul cir- 
ular din păduricea de brazi își mă- 
ește zi cu zi suprafața. Trunchiurile 
razilor doboriți cad unul după altul,

ca vtrfurile spre centra, salutate de 
corul — din nou entuziast — al „pă
durarilor",

Plnă în vara viitoare, poiana de 
Ungă sală se va transforma într-un 
adevărat complex sportiv, cu terenuri 
de volei șl de baschet, rod al inițiati
vei si muncit studenților-minerL

Foto si text:
G1L DUMITRU

D. STANCULESCU

Cupa de toamnă" la ciclocroș

In lupta cu vîntul tăios 
și drumurile înghețate

sus), 
sala, 

(foto-

gaZe-

C Duminică dimineața, aproape 70 de 
ț alergători au luat startul din fața sălii 
(‘de sport Floreasca în ultima etapă 
Ia „Cupei de toamnă" la ciclocros. 
lin ciuda Irigului și a vîntului tăios, 
^cicliștii au pornit într-o alură extrem 
Jde rapidă să străbată împrejurimile 
’ cartierului Floreasca, arăturile dintre 
/stăvilarele lacurilor Floreasca și Tei, 
\drumurile înghețate d'i jurul comunei 
t Pipera.

Pornim în urmărirea lor, tăiem 
Z drum pentru a le ieși înainte și 
) șina ne lasă la unul dintre cele 
/interesante puncte ale traseului:
Jlina din fața lacului Toboc. Peste cî- 
S teva minute apar și alergătorii. Primul 
Scoboară spre vale Constantin Baciu 
Ciurmat la mică distanță de D. Drago- 
I mir, AL Kammer, AL Voinescu și V. 
\ lordache. In urma lor, W. Ziegler și 
/][. Baciu dintr-o mică neatenție au 
Ycăzut pe muchia de deal alunecoasă

întrecerile de șah (inter-facultați). P-ste/nia cauza dezghețului. In acest timp, 
de remarcat faptul că participanta ZauAl. Someșan, antrenorul cicliștilor de 
competiție au la dispoziție baze sporfioe/lja _^olnta> exclamă surprins: „Ce s-a 
bine amenajate, material și ^Ș^dall11 îndîrjh în
Sportiv ca și cadre tehnice de speciali-icoa<\^ plutonului fragmentat, deoarece 
iate
rare

din 
ma- 
mai 
co-

ACTUALITATEA
• In Capitală este în curs de des- 

ișurare o importantă competiție de tir 
:zervată tuturor, categoriilor de tră- 
ători Competiția este dotată cu „Cu- 
i Centrului Universitar București" și 
s desfășoară pe parcursul a trei etape, 
rofeul pus în joc va fi decernat insti- 
itului sau facultății care va obține, în 
iate cele trei etape ale competțin, 
■J mai bun punctaj. întrecerile au loc

pol igoanele 
ultiiră Fizică
i ■
• Studenții Universității „Babeș— 

olijat" din Cluj vor avea ta dispoziție 
- inceffind din primăvara anului vi- 
vr — o nouă sală de sport. Sala se 
died pe locul fostului teren „Voința"
la construcția ei își aduc aportul stu- 

mții universității, care efectuează nu- 
eroe.se ore de muncă votuniară
• In cadrul muncii de cercetări șfi- 
țificc sînt prezentate — la nivelul 
scărei catedre de educație fizică din 
cultâți și institute — diferite lucrări 
! specialitate. Astfel, la Universitatea 
1 I. Parhon" asistenta Maria Bucur
dezvoltat de curînd o foarte docu- 

eutată lucrare întitulată „Despre O- 
npiade". La aceeași universitate este 

curs de programare o nouă lucrare 
i tema .Gimnastica In producție șl 
tul ei". Lucrarea va fi prezentată de 
rtorid Nicolae Băiașu.
O preocupar' asemănătoare există și 
cadrtd catedrei de educație fizică de 

Institutul de Științe Economice 
’. I. l.enin" unde colectivul catedrei 
«gătește lucrarea avînd ca temă 
\irti< iparea sportivilor rcmtni la 
mpionatele țnondiale. și europene".

de la Institutul de 
și Stadionul Tineretu-

Vești din institute și facultăți

au luat ființă 
cîmp, turism șl 
secțiilor au fost 
cadre didactics 
dragoste pentru

• In cadrul Institutului de Medicină 
din Iași, anul acesta funcționeză nu 
mai puțin de zece secții pe ramură de 
sport. Astfel, pe lingă secțiile existen
te (baschet, fotbal, volei, șah, tenis de 
masă și gimnastică), 
secții de tir, tenis de 
popice. In conducerea 
angrenate o serie de 
care dovedesc multă
sport, cum sînt dr. Margareta Negoiță, 
dr. Onu Petrovanu. dr. Radu Ghimice- 
scu etc. In momentul de față, în cadrul 
institutului se desfășoară diverse între
ceri cu caracter intern la fotbal, tenis 
de masă, șah. tir și popice. De aseme
nea, și-au început pregătirile echipa fe
minină de gimnastică, din care face 
parte și studenta Rodica Aldea, cam
pioană universitară, precum și baschef- 
baiiștii în rîndul cărora se numără o 
serie de studenți fruntași Ia învățătură, 
ca P. Diaconesca si J. leomda.

AUREL SCAUNAȘ
coresp.

• De curînd studenții Institutului 
Politehnic din Orașul Stalin au luat 
startul In. cea de a treia ediție a ..Cupei 
Polii cin ticiT, care — ca și In anii prece- 
denți — reunește la startul a zece disci
pline sportive sate și sate de studenți. 
Plnă acum s-au organizat întreceri la 
handbal, fotbal și baschet; In a doua 
jumătate a lunii deccmbr ’ vor avea log

care supraveghează buna desfășu-l pierduse timp prețios pentru a schimba 
a întrecerilor. \ roata din față. La reîntoarcere, în a-

csdcii roiiiA /cest punct, care ne arată că s-au par-
K Ycurs aproape 14 km din cursă, G.

coresp. ZBaoiu și-a mărit avansul fiind urmat
, . , . , , jla peste 200 m de M. Voinescu. InȘi în toamna acestui an, Ia Cluj, în/ urma jor țrec fn ordine la diferențe 

au} mai mici W. Ziegler, D. Dragomir,
O

cadrul Universității „Babeș-Bolyai'
fost organizate o serie de competițiiC I- Baciu, V. lordache, AL Kammer și 
tradiționale ca Biologiada, Geo graf iada/f Șoltuz, care a refăcut mult din 

. A > • j , ■ C terenul pierdut in prima parte a tn-și Geologiada. competiții care prm\ trecerii. Pe ultimii km ai cursei, V. 
caracterul lor de mase au reușit săi [ordache tre e de D. Dragomir și I. 
antreneze în activitatea sportivă maij Baciu, iar P. Șoltuz îi depășește și el 
mult de jumătate din studenții facultă
ților respective. In cadrul întrecerilorl 
organizate la baschet, volei, fotbal,j 
înot, șah, atletism, 
s-au t 
care Lucian Popescu, Vaier Dobros. 
Titus Sarea. Lioiu Ținea, Doina Cosma, 
Erica Kisch, Palten Gilnier etc.. % wc uu coaie cimiuntc acpuoc vrc ptm-In urma punctajului a cătmt, «mpe-Kjpatii lui adversari, Gh. Dobrescu. O. iifA rucn*pfiu<* an oÎQtz-.- - - -> .

i «r « « « ’ . & iuuvjx;, u uuuii, i’iutaitcauu a!
anul d biologie, anul I geologie șl^N Chiriacescic

Iată clasamentele Individuale ale

pe I. Baciu și M. Kammer.
Cei peste 40 de juniori au avut de 

. . . , jstrăbăiut aproape 12 km de teren va-
volet, tot nai, r n-aț jjypj tttlmai 4 km de la plecare, 

tenis de masăj Petre Neacșu se sitirază în fruntea 
remarcat numeroși studenți, printre^ plutonului, alerg' d în continuare la 
Ijir-.i/in Ponescu Vnler Dohms. ^'cl de bine pe bicicletă și pe porțiu

nile de mers pe jos. El reușește să-și 
mențină avansul pînă la linia de so
sire cu toate eforturile depuse de prin- 

tițiife respective au fost cîștigate >Vr*£Xse,“ p." s’mîon? S?‘M^lt^nu 

anul I geografie. In cursul acestui aim 
universitar va fi organizata și o cota» , 
petiție pentru studenții Facultății de^et^’el; 
Științe Naturale denumită „Naturaliada" Seniori: 1. a Baciu (C.C.A.) 4&W; 

2. M. Volne=<',< (Dinam-' 48’36"; 3. 
AUREL ARDELEANU?W. Ziegler (Dinamo) 48’36”; 4. V. 

coresp, * Jordache (Dinamo) 48’52”; 5. O. Dra-

gomlr (Recolta) 49’31”;6. P. Șoltuz (Db> 
namo) 49’39”; 7. M. Kammer (Olimpia 
Or. Stalin) 49’50”; 8. I. " ’ -------”
49’56”; 9. U '
10. P. Moca nu '
I. P. Neacșu (1,,___ , __ ,
Dobrescu (C.C.A.) 39'26”; 3. S. Mi" 
hălțeanu ^Victoria) 39’54”.

Constanrin Baciu și Gh. Dobrescu, 
cîștigînd două din cele trei etape ale 
„Cupei de toamnă", au ocupat primele 
locuri în clasamentele generale indivi
duale care au următoarea înfățișare: 
Seniori: 1. C. Baciu 4 p.; 2. P.
Șoltuz 12 p. ; 3. M. Kammer 13 p.; 
4. D. Dragomir 13 p.; 5. V. lordache 
14 p. ; 6. AL Voinesctt 20 n.; 7. L 
Baciu 25 p.; 8. P. Moca nu 26 p.; 
9. D. Gologan (C.C.A.) 37 p.; (0. P. 
Mitroi (Rec.) 40 p. Juniori : 1. Gh. 
Dobrescu 4 p.; 2. C. Căpriță (C.C.A.) 
18 p.; 3. H. Chelaidite (Victoria) 23 
p.; 4. V. Vasilescu (Rec.) 26 p.

Pe echipe competiția a fost cîștigată 
de formația C.C.A. cu 102 p, urmată 
de Recolta cu 161 p și Dinamo 175 p,

i) 49’50”; 8.1. Baciu (C.C.A.)'
N. Stepanian (Recolta) 50'17”;

P. Mocanii (C.C.A.) 51’07”. Juniori:
P. Neacșu (Recolta) 39’13”; 2. Gh,

TR. 1OANIȚESCU
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SCRIMH

Centrala Armatei, campioană aLsoIută înaintea etapei jinale,
încheiat o nouă ediție a cam

pionatului republican de scrimă pe e- 
'chipe. Campioană absolută: Casa Cen
trală a Armatei, aceeași, formație care 
de ani de zile domină întrecerile pe 
echipe, ca și cele individuale. Trei 
titluri pe probe (floretă femei, floretă 
bărbați și sabie) și un loc 11 (la spa
dă), iată care este bilanțul, la sfîrșit 
de an, al trăgătorilor militari. Orice 
alte comentarii sînt de prisos. Faptele 
vorbesc de la sine. Scrimerii de la 
C.C.A. sînt, indiscutabil, cei mai buni, 
iar victoriile lor încununează, firesc, 
o muncă temeinică, perseverentă. In 
afară de o bună pregătire tehnică, rod 
lai antrenamentelor conștiincioase, 
sportivii militari mai au o mare cali
tate : ei luptă cu dîrzenie pentru culo
rile clubului, nu se descurajează în 
momentele critice ale întrecerii.

Evidențieri nu se pot face, pentru 
că toți cei prezenți pe planșe s-au 
comportat la fel de bine, făcîndu-șl pe 
deplin datoria. De aceea și aprecierile 
trebuie făcute în... colectiv. Iată care 
este lotul echipei campioane absolute 
a țării noastre: Dumitru Mustață, 
Cornel Pelrnuș, Octavian Vintilă, Gh. 
Alexe, Cornel Căpruciu (sabie), Paula 
Roman, Georgeta Sachelarie, Lidia

(floretă femei), Iosif Zilahi, Sorin Poe\ 
naru, Gh. Matei, Constantin Paisie, 
Ion Gută (floretă bărbați). Constan
tin Stelian, Răzvan Dobrescu, Dan Io- 
nescu șj Nicolae Marinescu (spadă). , 

Un
bul

titlu a cîștigat și ciu- 
sportiv Progresul București 
la spadă — ca urma- 
avansului luat în turul campio-re a 

natului. Dar, între această victorie și 
felul cuifi s-a clasat la celelalte probe 
este o diferență apreciabilă. De exem
plu, la floretă (femei și bărbați) for
mațiile respective n-au ocupat decît- 
locul IV, iar la sabie locul VI. De aici 
și concluzia că la Progresul atenția 
este îndreptată spre o singură probă, 
în dauna celorlalte. Este drept că în 
retur echipa feminină a tras fără 
Maria Vicol, ceea ce, firește, s-a re
simțit. Dar la celelalte probe ?

Dintre formațiile din provincie, cel 
mai bine a evoluat — la toate probele 
— Știința Tg. Mureș. Ca o bună per
formanță a studenților poate fi consi
derată cucerirea locului al doilea la 
floretă bărbați. Și în rest, însă, spor
tivii din Tg. Mureș au ocupat locuri 
bune (IV la sabie, V la floretă femei 
și la spadă). Petrolul Ploești a obți- 

____ _______  __ ___ , nut rezultat bun la floretă bărbați 
~Gribb. F.Onn AWefe si Ioana Olteana (III) și normale în restul probelor. De

i

Cn asalt de sabie din intilnirea C.C.A. — Progresul
Foto: Gh. Dumitru

la Progresul și Dinamo din Cluj aș
teptam mai mult. Progresul putea 
chiar să cîștige la sabie dacă s-ar fi 
prezentat la fel de bine ca în tur, cînd 
se clasase pe-primul loc. In retur, tră
gătorii de la Progresul n-au mai tras 
cu aceeași eficacitate.’ ftîfrîngerile ‘stp 
ferite din . partea echipelor C.C.A. și 
Dinamo au adus-o pe locul II. Proba 
la care Progresul s-a comportat cel 
mai slab este floreta bărbați; unde c- 
chipa nu are rezerve. Descompletată, 
în retur ea a fost întrecută de toate 
celelalte participante, iar la unele în- 
tîlniri nici nu s-a prezentat. Iată deci 
cît de actuală și arzătoare este 
problema cadrelor de rezervă. Surprin
zător este tocmai faptul că Progresul 
Cluj, care — după cum se știe — se 
ocupă de creșterea unor noi scrimeri, 
a ajuns în această situație. Antrenorul 
Gurath a obținut rezultate foarte fru
moase în formarea unei noi generații 
de trăgători (exemplu este echipa de 
spadă) și de aceea îi recomandăm 
să-și continue muncă și cu floretiști, 
pentru că, clasarea unei echipe pe un 
loc codaș la o probă, influențează a- 
supra clasamentului în general. In 
ceea ce privește echipa Dinamo, aceas
ta are, în general, trăgători tineri care 
cîștigă mult prin combativitatea cu 
care-și dispută șansele. Din punct de 
vedere tehnic, sportivii de la Dinamo 
sînt pregătiți satisfăcător. Unii dintre 
ei însă au lipsuri serioase în privința 
disciplinei și a ținutei sportive. O 
astfel de atitudine — nedisciplinată — 
i-a costat scump în proba de sabie. 
In meciul cu Știința Tg. Mureș, sa- 
brerul Ion Szantho a insultat pe ar
bitru. Acesta l-a eliminat — con
form regulamentului — din meci. Adu- 
cîndu-se la cunoștința juriului de apel 
abaterea lui Szantho, acesta a hotărît 
scoaterea lui din concurs. O sancțiune 
considerată de cei de la Dinamo... as
pră, dar în litera regulamentului adău
găm noi. Și, decît să comenteze dacă 
a făcut bine sau rău juriul (și după 
părerea noastră a făcut bine, pentru 
că numai astfel pot fi înlăturate atitu
dinile nesportive), ar fi mai indicat ca 
delegatul clubului Dinamo și condu
cerea secției de scrimă să se ocupe 
mai îndeaproape de educarea sportivi
lor săi. Altfel, așa cum s-a întîmplat, 
se aduc prejudicii însăși clubului.

ELENA MATEESCU

lupta a devenit și mai interesantă

Gh. loniță (C.C.A.) in plin efort. Fază dir 
etapa a 111-a 
motocros.125

20
(Mihai Pop 
și 250 cmc (Gh.

p. ; Mihai
19

Faza a III-a a campio
natului republican de mo
locros, desfășurată dumi
nică dimineață p~ traseul 
din spatele stadionului 
Constructorul, n-a reușit 
să lămurească decît în 
parte situația în clasa
mentele generale ale com
petiției. Singurul campion 
virtual este Gh. loniță (la 
clasa 350 cmc) care, chiar 
și în cazul unui abandon, 
nu mai poate pierde pri
mul loc. El are 24 puncte 
(3 victorii I), iar princi
palul său adversar, V. 
Szabo, doar 15... In rest 
lupta pentru primele locuri 
s-a ' complicat. Faza a 
IV-a (ultima), care se va 
desfășura duminică, va 
trebui să rezolve problema 
întîietății la clasele 
cmc (M. Dănescu 
Pop 19 p), 175 cmc 
p; Tr. Macarie 18 p)
loniță 14 p.; Gh. Ion 11 p; M. Cer
nescu 10 p). Dar pînă atunci cîteva 
cuvinte despre... faza a III-a.

Cei mai valoroși alergători 
ai etapei

Miile de spectatori care.au înfruntat 
gerul dimineții au avut satisfacția de 
a urinări întreceri foarte frumoase si 
echilibrate. Cele mai multe aplauze au 
fost cucerite de motocrosiștii Mihai 
Pop (Dinamo) și Gh. loniță (CCA). 
Primul, deși handicapat în ambele 
curse (la 125 cmc defecțiune meca
nică și la 175 cmc pană de cauciuc), a 
reușit totuși să remonteze (la 175 cmc 
atît cît se putea) printr-un efort ex
traordinar și printr-o adevărată de
monstrație de măiestrie în parcurgerea 
traseului deosebit de dificil.

Gh. loniță (CCA) a susținut la cla
sele 250 cmc și 350 cmc o dispută 
foarte grea, fiind în permanență asal
tat de valoroșii săi 
Cernescu și respectiv 
Bine pregătit, el s-a 
pe primul plan și a
unui plus de voință — să învingă în 
ambele întreceri.

Atențiuni merită și alergătorii Tr. 
Macarie (Dinamo) — care a intrat, 
după faza a III-a, în cursa pentru 
primul loc la 175 cmc — Șt. Iancovici 
(Metalul MIG), Al. Lăzărescu 
pid)

a campionatului republican de 
Foto : Gh. Ștefânescu

Dănescu — CCA) a procedat identi 
cu Al. Lăzărescu dînd posibilitate 
colegului său de club (Gh. loniță) s 
se apropie de lider. Firește, gestul ce 
lor doi motocicliști a stricat nu niimz 
frumusețea luptei, dar i-a și enerva 
pe protagoniști. Dc ce ați procedat aș 
Vasile Șzabo și Mihai Dănescu 
Spectatorii care vă cunoșteau penfr 
măiestria voastră au rămas neplăct; 
impresionați de aceste gesturi. Ș 
acest lucru trebuie să vă dea d 
gîndit...

Se extinde gimnastica
în producție

Cîteva completări la cronicile de ieri...
' • Pentru cei care au urmărit for
mația Știința CJnj încă din primăvara 
acestui an, victoria obținută în fața 
Constructorului București nu apare 
deloc întîinplătoare. Este vorba de 
«importarea constantă a unei echipe 
cu frumoase posibilități care a făcut 
însemnate progrese pe plan tehnic. In 
plus, „15-le“ studenților din Cluj vă
dește un moral ridicat, un lăudabil 
spirit de echipă care, în situațiile 
grele, mai ales, dă aripi jucătorilor. 
Așa au stat lucrurile în meciul cu 
C.C.A. pierdut la limită (8—9), așa 
»-.a întîmplat și în partida de dumi
nică cu Constructorul Buc. Cum a 
cîștigat Știința și de ce a pierdut Con
structorul ?... Știința și-a apropiiat vic
toria, dominînd în margine prin cei 
trei prinzătvi, trimițînd baloanele li- 
«iei de treisferturi și folosind cali
tățile lui Co-rdoș. In ceea Ce privește 
Constructorul, această echipă a pier
dut pentru că a adoptat dc la înce
put o tactică de apărare (în perma
nență cu doi fundași), iar în atac 
a mizat pe greșelile adversarului. 
Atunci cînd au atacat efectiv — în 
ultimele 10 minute — meciul era ca 
și jucat. In plus, explicația jocului 
echipei oaspe cn doi fundași, constă 
In aceea că, formația Constructorului a 
fost convinsă că studenții vor juca 
majoritatea baloanelor cu piciorul. In 
realitate însă, Știința a jucat foarte 
mult Ia mină... Echipa locală a făcut 
o impresie excelentă, 
mai ales Cordoș 
pe teren. De la 
Leați, Teofilovici,

corespondentul nostru, E. Solomon — 
Constructorul a dat mult de lucru for
mației dinamoviste. Localnicii puteau 
„scoate" cel puțin un meci de egali
tate, dacă apreciem că au beneficiat 
de nu mai puțin, de 7 lovituri de pe- 
de'apsă „din poziții favorabile I Dinamo 
și-a asigurat'victoria prin Pîrvulescu 
și Floarea (cite o încercare) ți D. 
Ionescu (Iov. de pedeapsă). Pentru 
gazde a înscris Calalb (încercare). A 
arbitrat bine D. Zamfir.

• Echipa ieșeană C.S.M.S. a făcut 
duminică, în compania Științei Timi
șoara, o partidă foarte slabă. In 
schimb, — ne precizează coresponden
tul nostru Gh. Vasiliu, — oaspeții 
foarte deciși, au jucat bine meritînd 
să cîștige. Arbitrul V. Ștefânescu 
(Buc.) le-a anulat o încercare per
fect valabilă. Au înscris Săndulescu 
(Iov. de picior căzută) pentru C.S.M.S.,

respectiv Mayer (încercare).
• Constructorul București este 

campioană republicană de juniori. In 
întîlnirca finală susținută duminică cu 
Sirena, formația antrenată de D. Io
nescu a obținut victoria (6—0), la 
capătul unui joc viu disputat, în care 
și-a impus superioritatea, mai ales 
în ultima parte a întîlnirii. Realiza
tori : Bogoi (încercare) și. Tuțuianu 
(Iov. de pedeapsă). Iată și lotul pe 
care Constructorul Buc. l-a folosit In 
actuala ediție : Chirică — Sideri, R. 
Niculescu, Coravu Vasilescu — Geor
gescu, M. Niculescu — Bogoi, Marin, 
Lungii — Tuțuianu Ja’rnea — Boga, 
Lanț, Mărcii. Au mai jucat Bofemgian, 
Scoda, Stănescu și Drăgan.

• Mîine la Bîrlad, Constructorul 
va juca cu Știința Timișoara (meci 
contînd în cadrul ultimei etape a 
campionatului).

nona

remarcîndfi-se
- cel mai bun de 
oaspeți au plăcut 
Marica ți Rădu-

D. CALL1MACHI

CC. A. și Metalul M.I.G. —
(14—0) — au oferit duminică

9
lî-o .......... ....
nn fțnmos spectacol rugbistic. Mili
tarii au avut ca realizatori pe Penciii 
(Iov. de pedeapsă și Iov. de picior 
căzută), Al. Jcnescii (2 încercări j, St. 
Constantin (tiansf.) și Ciobănel (în
cercare). Remarcați : Kramer, Al. Io- 
frcscir și Ciobănei de la C.C.A., res- 
pc-tiv Dragortiir.
L ® La Bîriăd — așa cum ne-ă relatat

— Și acum să recapitulăm. Tova- cializare secundară această disciplină
rășe Georgescu, vrei să ne spui dum- sportivă. Interesul pentru problemele 
neata, care a fost tema lecției, noastre 
de azi? .
- Răspunsul studentului Victor Geor- celor care aplică de-a-ndoaselea re- 
gescu vine precis:

: — Ați dezvoltat lecția despre jocul 
compartimentelor, al atacului și al a- 
părării, la. grămada ordonată, in mar
gine și la grămada spontană...

— Da. Foarte bine. Altcineva să ne 
vorbească acum despre felul cum ferite procedee 
trebuie să se așeze jucătorii in grăma
da ordonată.

Se oferă să răspundă studentul 
Ștefan Ziegler; Este bine documentat. 
Răspunsurile sale se remarcă printr-o 
desiivîrșită claritate și precizie.. $i așa, _____  __ __ ____ __ __ ___ _
rînd pe. rinei, sînt recapitulate toate cui său impunător și echipament se 

prezintă drept un mare amator de 
atletism. Iși terminase ședința de an
trenament și acum — pentru destin
dere — asista și el la această lecție.

b. V H » < ’ i .**« I» i’H
' — Ctna 'vii' pentru primo dată Ia

discutate :— unanim. O glumă, un 
cuvînt de spirit, o „încondeiere" a

gulile precise ale acestui sport, toate 
au darul să anime lecția, s-o facă plă
cută, să atragă masa de studcnți.

„.In altă zi, pe stadionul Tineretu
lui, printre studenții aceluiași an, la 
o ora practică. Se experimentează di- 

j care țin de tehnica 
rugbiului : pasa, fenta, înainte. Se dis
cută apoi pe marginea unor probleme 
de tactică: atacuri și apărări supra- 
numerice, treceri din atac în apărare, 
probleme de but. Se află lingă noi un 
student de la Politehnică. După fizi-

clementele lecției.
...Ne aflăm în cabinetul metodic al 

catedrei de Jocuri Sportive dc la Ins
titutul de Cultură Fizică. După dialo- AȚrv — așisia ți n 
gul de mai sus, cititorul a înțeles, de- . Ne mărturisește-:
sigur,',.că am lost martorii unei lecții
dc rugbi. Lector — asistentul univer-. un meci de rugbi, al impresia că a- 
sitar Nicolae Pădureanu. Auditori. — cesttt este un sport aproape imposibil 
studenții anului IV, care au ca spe- de îțlpdfat. Tehnica șa completă, re-

adversari (M. 
Al. Lăzărescu). 
menținut mereu 
reușit — grație

și M. Cernescu (Dinamo).
(Ra-

Zilele trecute muncitorii secției d 
strungărie mecanică și strungărie răpi 
dă de la atelierele de reparat materia 
rulant din Pașcani au trăit un e.eni 
ment deosebit. în pauza de prînz, ei a 
participat, pentru prima oară, în moi 
experimental, la programul de gimnas 
tică în producție. Peste 70 de muncitor 
tineri și vîrstnici, printre care am re 
marcat pe Gh. Mocanii, Dumitru Sari 
Gh. State, C. Timofte, T. Fâl iceanu, F 
Doboș ș.a. au fost prezenți la primei 
exerciții ale gimnasticii în producții 
Peste puțin timp, gimnastica în produy 
ție va fi extinsă și la celelalte secții 
atelierului de reparat material ruU. 
din Pașcani.

A. CARP1NSCIII — corcsp.

350

De ce era necesar să se 
procedeze ața ?

Disputa pentru primul Ioc Ia 
cmc era în toi. Duelul Gh. loniță —
Al. Lăzărescu pasiona pe spectatori. 
Și tocmai cînd lupta era mai intere
santă au intervenit — nesportiv — 
alți doi alergători. Primul (Vasile 
Szabo — Dinamo) l-a „ținut" în spa
te pe Gh. loniță, pentru a crea avan
taj adversarului acestuia (Al. Lăză- 
reșcu), iar cel de al doilea (Mihai

gulamentul de joc ca atitea și atîtea 
interpretări t... Acum, cind ai prilejul 
să asiști la o lecție, să iei cunoștință 
cu fiecare element din, tehnica jocului, 
lucrurile se schimbă.

Are dreptate. Doar în aparență rug- 
biul este un sport dificil. Noțiunea de 
complexitate există totuși, numai că 
are alt sens. Ea se referă la diversi
tatea de situații care îl solicită pe 
jucătorul de rugbi, la intervențiile 
spontane ce i se cer clipă de clipă.

Admirăm modul conștiincios cu care 
studenții icefiști aplică indicațiile pri
mite.

Vasile Constantin, Ștefan Ziegler, 
Victor Georgescu, Grigore Rusa și toți 
ceilalți studenți ai anului IV, prezenți 
la această lecție practică, manifestă o 
pasiune nemărginită pentru rugbi, 
la ei strădania de a-și însuși cît 
perfect fiecare procedeu tehnic.

Ora s-a încheiat. Și în timp ce 
denții se îndreaptă spre vestiare, a- 
siștentul N. Pădureana ne întreabă :

— Cum v-a plăcut lecția?..
Ne exprimăm sincer satisfacția pen- 

|ru cele văzute: pentru calitatea lec

vezi 
mai

stu-

în orașul Oravița, gimnastica în pre 
ducție și-a făcut în acest an ntimcro: 
prieteni. Dacă la începutul anului e 
a fost introdusă doar în două între 
prinderi, în prezent muncitorii din ciix 
întreprinderi ale orașului participă 1 
exercițiile de înviorare cuprinse în pre 
gramul gimnasticii în producție. Ziltiii 
peste 350 de muncitori execută exerc 
țiile din program, după care se reîntor 
la locurile de producție cu forțe noi d 
muncă.

C. POPOVICI — corcsp.

ției predate, pentru felul ireproșat 
cu care studenții aii dovedit că șt 
să aplice cele învățate, li remarcă 
și un student ale cărui execuții arm. 
tice au avut darul să ne producă 
reală îneîntare: Vasile Constantin.

Abia reținîndu-și un zîmbet, interi, 
cutorul nostru nc mărturisește:

— Constantin Vasile are intr-ad 
văr „ștofă" de rugbist... Știți insă ca. 
este pasiunea lui nr. 1 ?...

N-am fost deloc surprinși auzir 
că omul pe carc-l admirasem, ar 
îndrăgit mai întîi decatlonul. Ce po. 
te fi rău în aceasta ? Doar este ci 
noscut că atletismul reprezintă t 
ideal sport compliincntar și pent) 
rugbi.

înainte de a ne despărți, asistent 
N. Pădureanu ne-a invitat și la al 
ore de curs, cu alți ani de studii.

— Ați fost incintați de felul cu. 
lucrează cei din IV: Trebuie- să vă spt. 
însă că și în ceilalți arii există st> 
denți deosebit de lalentați, cu aceea 
pasiune pentru rugbi, ca de p'ldă N< 
gel din anul I, Leonte din anul III 
mulți alții. Așa că...

Un argument convingător, Ta ca' 
promisiunea noastră a venit prompt 
ne-am dat întîlnire peste două săpt. 
mini, tot pe stadionul Tineretului.„

care.au


Liderii s-au distanțat în
...In schimb, situația s-a complicat pe

categoria B..
ultimele locuri

Ultima etapă a turului campionatului-'pategoriei B a fost favorabilă' 
liderilor, care și-au consolidat pozițiile lor fruntașe, Itiînd un avans cu 
care pot aștepta fără prea multe emoții ‘reînceperea campionatului. C.S.M.S. 
Iași și Corvinul Hunedoara au cîștigat detașat, primul în. deplasare, iar al 
doilea acasă, la scor,' chiar împotriva celui mai pretențios tirmăritor: 
A.M.E.F.A. La rindul lor, studenții din Timișoara — liderii seriei a doua 
— au cucerit un punct foarte prețios în deplasare, în luptă d.rectă cu unul 
din pretendenții la primul loc : Dinamo Pilgști.

Meciurile, în general, au corespuns. înaintările au fost cu această ocăz e 
mai eficace, înregistrindu-se chiar scoruri mari. Subliniem buna comportare 
a liniilor de atac ale echipelor Dinamo Galați, Metalul Titanii, C.S.M. Baia 
Mare și Corvinul Hunedoara In ceea .ce privește arbitrajele,' după relatările 
corespondenților noștri, în majoritatea lor au fost corecte, contribuind la 
buna desfășurare a partidelor.

Trebuie să subliniem faptul că dacă în fruntea clasamentelor s t.iația s-a 
lămurit într-o bună măsură, în schimb în „coadă", după consumarea ultimei 
etape lucrurile s-au complicat, in toate cele trei serii sini amenințate de 
retrogradare cite 4—5 echipe. Ășa că încă de pe acum se întrevede o luptă 
aprigă în retur pentru evitarea ultimelor locuri...

IN'l’R O VERVA DEOSEBITA, atacul erhP 
pei Metalul T tanii a realizat duminică un 
hun; spectacol fotbalistic, încheiat cu o victorie 
netă (5-1) datorita golurilor înscrise dc Ion 
(min 20)t Dan (min. 47), Andrcescu (mia. 
49, 58) Costel (min. 76). Pentru Metalul 
Otelul Roșu a marcat Birău (min. 65). Meta
lul Titanii au făcut, în general, un meci bun, 
mai ales în repriza a doua. A condus bine 
D Bleja-Constanța. (c.m.).

JOC SPECIFIC DE CAMPIONAT : Drubeta 
Tr. Seve-in — CJS. Craiova (3-o). Gazdele 
au dominat autoritar, mai ales în prima re
priză, au marcat trei goluri (Zaharia mm. 6 
Ghinea min 65 și Glămeanu min. 85) și au 
ratat alte multe ocazii. (Gh. Manafu, coresp.).

In seria a treia:

UN DERBI CU MULTE
Angliei și Biikdsi sar în același timp, dar mingea ajunge la Ghibănescu, 

care se pregătește s-o prindă. Pază din întîlnirea Dinamo—Farul (1—I).
Foto : B. Ciobanu

5 minute după meci...
i I. LENGHERIU (Farul) : „Sînt 
mulțumit de rezultat, dar nu și de 
jocul practicat de Farul. Echipa con
tinuă să se comporte sub posibilită
țile ei în deplasare, după un joc bun 
acasă. Este problema pe care trebuie 
s-o rezolvăm în viitor".

1. BARATKI (Dinamo București) : 
„Nu am reușit să cîștigăm datorită 
âr/eficacității atacului..."

R. GH1URIȚAN (Rapid) : „După 
sec tul jocului, rezultatul de egalitate 
.e just. La început, jocul s-a situat

la un nivel înalt. îmi pare rău că în 
continuare s-a schimbat aspectul par
tidei. _ Am fi dorit să încheiem turul 
campionatului practicînd de la început 
și pînă la sfîrșit un joc de calitate. 
Așa însă am rămas datori cu aceasta 
pînă la... primăvară".

S. PLOEȘTEANU (Steagul roșu): 
„Sînt mulțumit și de echipă, care joacă 
din ce în ce mai relaxat în deplasare, 
și de publicul bucureștean, pentru felul 
cum ne apreciază. Rezultatul îl gă- 
SC ‘ C |11 s t **

1. OANA (Petrolul): „Din echipa

Unde se dispută tainică jocurile de Cupă
în urma acordului intervenit între 

echipe, pe de o parte, iar pe de alta 
în urma hotărîrii federației în cazuri’e 
în care nu s-a ajuns la un acord, lo
calitățile de disputare a jocurilor de 
’>ipă de duminică au fost stabilite în

'ui următor :
Brăila : Dinamo Galați — Rapid 

București
Galați : Rulmentul Bîrlad — Dinamo 

Bacău
Vișeul de Sus: Stăruința Sighct — 

C. S. M. Rădăuți
Bacău: G.F.R. Pașcani — Petrolul 

Ploești
Buzău : Dinamo Tecuci — A. S. 

Academia Militară sau Metaliil Titanii 
L’lic.

Tîrgoviște: Poiana Cîmpina —
C.C.A. București

București (stadionul DinamO) : Pra
hova Ploești — Farul Constanța

Concursul Pronosport din această 
săptămînă are un program deosebit 
de bogat și interesant. Primul meci 
al programului este cel dintre echi
pele reprezentative ale Italiei și R.P. 
Ungare în cadrul Cupei Dr. Gero. 
Partida este de o mare importanță 
pentru configurația clasamentului com
petiției în partea sa superioară.

Următoarele trei întîlniri. fac parte 
din Cupa R.P.R. și angrenează echipe 
de certă valoare ca Dinamo Galați, 
Rapid București, A.S.A. Sibiu, - U.T.A., 
Știința Timișoara, • Jiul Petroșani. A 
devenit o tradiție ca la fiecare etapă 
a Cupei R.P.R. să se înregistreze 
surprize și fără îndoială că nimeni nu 
poate afirma că de data aceasta echi
pele de categoria A an o sarcină 
ușoara în fața celor de categoria B, 
așa iiK'ît surprizele nu sâni deloc 
excluse.

.Cplelaltc opt meciuri fac parte din 
campionatul de fotbal al Franței. 
Acest campionat, pe care pasionați! 
Prono'portului îl urmăresc, de cîțiva 
ani, are în. actuala ediție o desfășu
rare pasionantă datorită valorii apro
piate' a echipelor și surprizelor care 
sin vin la fiecare etapă. La ultima 
etapă de pildă, liderul Nîmes a fost 
nevoit să se. mujțitmească cu . un re
zultat de egalitate în fața modestei 
eclii/e Rennes în timp ce Limoges și 
Le Havre, echipele cu coriiporlarea 

mea doar Marinescu și Tabarcea s-au 
evidențiat. Echipa nu a jucat la va
loarea ei reală iar adversarii au dat 
o replică foarte serioasă".

V. LAZAR (Minerul): „Ne-am bătut 
singuri... Am jucat bine pînă în mo
mentul cînd Petrolul a egalat dintr-o 
gravă greșeală de apărare. După as
pectul jocului meritam cel puțin un 
rezultat de egalitate".

M. CRUȚESCU (arbitrul jocului Pe
trolul — Minerul): „Jocul a fost pa
sionant, dar din punct de vedere teh
nic a lăsat de dorit. Minerul putea 
pleca acasă cu două puncte, dacă nu 
greșea în ultimele minute de ioc. O 
notă bună pentru publicul din Ploești. 
care a fost foarte obiectiv".

A. ȘEPCI (Știința Cluj): _A fost 
un joc tipic de campionat, în care 
toți fotbaliștii au luptat cu multă 
ardoare. Echipa noastră a meritat vic
toria, pentru care a și muncit mult".

FR. ZAVODA (C.C.A.): „Echipa 
noastră a intrat încrezută pe teren, 
înaintașii au tras imprecis la poartă..."

Pitești: C. S. Craiova san Știința 
Criiova — Progresul București

Ploești: Aletalul Tîrgoviște — Dina
mo București

Deva : A.S.A. Sibiu — U.T.A. Arad
Arad : Știința Timișoara — Jiul Pe

troșani
Sibiu : C.F.R. Cluj — Minerul Lupeni
Oradea : C.F.R. ' Arad — Știința 

Cluj
Orașul Stalin : Voința Tg. Mureș — 

A. S.. Pompierul București
Tr. Severin : Parîngul Lonea — 

Olimpia Reșița
Tg. Mureș: Rapid Cluj — St. roșu 

Orașul Stalin.
Toate meciurile vor începe la ora 14.
Astăzi se rejoacă doua meciuri, ter

minate la egalitate săptămâna trecută: 
C. S. Craiova — Știința Craiova și 
A. S. Academia Militară București 
— Metalul Titanii București (pe tere
nul Progresul, ora 14).

cca mai surprinzătoare prin valoarea 
ei făceau meci egal.

In general programul acestui con
curs este deosebii de interesant și 
el va oferi desigur acelora care vor 
ști sâ indice pronosticurile exacte 
premii mari. De altfel o dată cil 
acest concurs începe acordarea de 
premii pentru variantele cu „0“ re
zultate ceea ce face ca interesul Ini 
să fie mult mai mare.-Premiile pentru 
„0" rezultate se acordă în două grupe. 
Prima grupă este prin tragere din 
urnă și poate oieri participarrților o 
motocicletă, un televizor, un aragaz, 
un aparat de radio, o bicicletă etc. 
La gruuă a doua se obțin premii pen
tru cele mai multe variante cu „0“ 
rezultate. Aceste premii' sînt: o mo
toretă, un aparat de radio și un 
aparat fotografic.

După cum s'-a anunțat, la tragerea 
specială Proncexprcs din 18 noiembrie 
peste 8.000 de participant au obținut 
premii în'bani ia cele șapte categorii 
de premii obșnuite. Doi dintre aceș
tia, Slomie Gh. din Oradea, Piața 
Bucnre'li nr. 3 "i Văduva Gajdac 
Maria din Qcna Mureș, sțr, Memoran

In seria intii:

FRUNTAȘII CLASAMENTULUI 
ÎNVINGĂTORI

• La Constanța, Fderul seriei I, 
C.S.M.S. Iași deși a cîștigat cu 2—0 
a prestat un joc slab. Oaspeții au 
acționat deslînat, iar apărarea lor a 
fost foarte dură. Prin comportarea de 
la Constanța, C.S.M.S. nu s-a ridicat 
la nivelul unui lider. Singurii care au 
corespuns au fost Unguroiu și Don. 
Localnicii au fo t handicapați de in
disponibilitatea lui Stănceșcu, acciden
tat în min. 17. Au marcat: Unguroiu 
(min. 10) și Voica (min. 80). De 
menționat atitudinea nesportivă a ju 
cătorilor constănțeni Pestiță și Călin, 
care l-au bruscat pe arbitrul N. Mihăi- 
lescu (București), după acordarea ce
lui de al doilea gol. (L. Brukner, 
cores p.).

• La Bistrița, Gloria a întrecut cu 
1—0 pe Rulmentul Bîrlad, după un 
joc foarte viu disputat. Unicul gol al 
meciului a fost marcat în min. 71, din 
,.11 metri", de către Rădulescu. (O. 
Berbecaru, coresp.).

• C.F.R. Pașcani a obținut victoria 
asupra Victoriei Buzău (2—0) de-abia 
în ultimele minute de joc, cînd a în
scris de două ori nrin Atanasiu (min. 
84 și 88). (Ion Constantin, coresp.)

e Dinamo Galațf a dispus la scor 
(6—I) dc Unirea Focsani. Oaspeții au 
deschis scorul prin Voicu (min. 4), 
dar gălățenii au pus apoi stăpînire

Un trial cu jucători 
din categoria B

In continuarea acțiunii de depistare 
a elementelor tinere de valoare din 
categoria B, federația noastră de fot
bal a convocat noi jucători la Bucu
rești pentru a lua' parte la jocuri de 
trial și antrenamente comune. O dată 
cu ei au fost chemați și jucătorii evi- 
dențiați. cu prilejul meciurilor de trial 
de acum cîteva săptămîni. Toți acești 
fotbaliști se vor prezenta joi la Bucu
rești.

pe joc, mareînd de șase ori prin 
Bogdan (2). Voicu I, Voicu II. Veber 
și Dudaș (din 11 metri). (V. Palades- 
cu, corespondent) 

dului 123, au obținut cîte 67.653 lei 
fiecare. Iată care au fost premiile 
suplimentare cîștigate la această tra
gere specială :

Categoria a Il-a : 5 variante dintre 
care dona primesc prin tragere la 
sorți cî’.e lin automobil iar celelalte 
trei cîte 10.000 lei.

Categoria a IlI-a : 16' variante a 
2.000 lei fiecare.

Categoria a IV-a : 124 variante a
500 lei fiecare.

Categoria a V-a : 640 variante a
150 lei fiecare.

Categoria a VI-a : 2.210: variante a 
50 lei fiecare.

★
In urma trierii variantelor depnse 

la concursul Pronosport de duminică 
22 noiembrie airfost găsite 16 variante 
cu 11 rezultate exacte, 258 variante 
cu 10 rezultate și • 2213'variante cu 
9 rezultate.

★
Tragerea din 'urnă a numerelor con 

cursului Pronoexpres nr.. 47 va avea 
loc miercuri, la ora 19, în sala din ștr. 
Ing. ..Saligni nr. 2. După tragerea 
concursului Pronoexpres se va face 
tragerea la sorți a celor două' auto
mobile „Wartburg" acordate "la tra
gerea specială Pronoexpres din 18 
rioieniRrie.'

Rubrică reda tetă de I. S. Loto- 
Propo.șpoiL

» Prahova Ploești a dominat au
toritar în meciul cu C.S.M. Rădăuți 
și a cîștigat cu 3—0. Cele 3 goluri 
au fost marcare în repriza a doua, 
prin Vech, Cristache și Zinculesou. In 
min. 88, Stanoilovici (Prahova) a 
fost eliminat pentru că a încercat să 
lovească un adversar. (I. Rădulescu 
și Amalia Kreis, coresp.).

« Cu același scor a cîștigat și Uni
rea [ași întrecerea cu Foresta Fălti
ceni. Au marcat: Ciurugă (min. 32 
și 81) și Creangă (min. 70). Victorie 
meritată. Joc de factură tehnică me
diocră (P. Codrea, coresp.).

« Cel de-al șaptelea meci al etapei. 
Victoria Suceava — Știința București 
s-a terminat la egalitate. 1 — 1 dună 
o întrecere echilibrată. Jocul a avut 
loc la Botoșani, terenul din Suceava 
fiind suspendat.

In seria a doua:

GAZDELE AU AVUT
CUVÎNTUL

DERBIUL SERIEI nu a corespuns. Meciul 
Dinamo Pitești—Știința Timișoara a prilejuit

Im un atac al echipei Pompierul, Mihăiescu (Flacăra) lămurește situația 
prmtr-o Joarjecă" spectaculoasă. Fază din meciul Pompierul — Flacăra 
Morem 1—0. Foto : B. Ciobanu

un joc de factură tehnică mediocră. Nici una 
dintre echipe nu s-a ridicat la înălțimea locu
lui ocupai în clasament. Ele au jucat cu trac, 
nervos. Dipamoviștii s-au prezentat sub posi
bilitățile dovedite în partidele anterioare. Sco
rul de 0-0, cu care s-a încheiat meciul, se 
datorește și portarului piteștean Varga caic 
a apărat excelent. Foarte bun arbitrajul lui 
C Mitran-București. (/. Chilibar, coresp.)

PORTARUL ECHIPEI CARPAȚI SINAIA, 
Panțuru, a apărat foarte bine în meciul de 
la Cîmpina, cu Poiana, și și-a salvat echipa 
de la o înfrîngere categorică. Poiana a cîș
tigat cu 1-0, prin punctul marcat de Băla- 
ceanu (min. 70), dar superioritatea sa a fost 
mai evidentă, mai ales în prima repriză. Cîm- 
pincnii au ratat numeroase ocazii în min. 4, 
8, 16, 30. 52 și 6'2 prin Dima, Ene, Dumitru 
și Bălăceanu. (E. Stroie fi B. Păltineanu (o- 
resp).

PARTIDA POMPIERUL-FLACARA MOREN] 
(1-0) s-a situat în unele momente la nivelul 
jocurilor de categorie A. Am văzut la Fla
căra atacuri în cursul cărora mingea a mers 
ea ,,trasă dc sfoară- (dirijor : Badea) și ter
minate cu șuturi puternice (finalizator : Capo- 
ianu) : la Pompierul atacuri ,,în trombă**, în 
special pe aripi remareîndu-se în mod deo
sebit Selymes și G. Marin. Păcat însă, că 
jocul a avut și perioade <le scăderi, datorită 
insuficientei pregătiri fizice. Acest fapt a 
ieșit în evidența mai mult la Flacăra în 
repriza a doua mijlocașii și mai ales Dumitriu 
au fost depășiți de ritmul de joc. Unicul gol 
a fost înscris dc lonescu (min. 65). Bun ar
bitrajul lui C lanopol-Constanța. («/. i).

CF.R. TIMIȘOARA S-A REABILITAT de 
înfrîngerea suferită -în Cupa la Reșița, tot 
în dauna unei echipe reșițene : C.S.M , de 
care a dispus pe merit cu 1-0, prin punctul 
marcat de Foilor (rnin 50). Timișorenii au 
avut mai multe ocazii dc a urca scorul dar 
înaintarea a ratat. In min. 87, arbitrul S. Sc- 
gal-Bucurcști nu a sancționat un fault comis 
în caj-eu asupra lui Fodor (C.F.R ). Jocul a 
fost viu disputat. (Al. Gros^ coresp.)

SCORUL DE 2-0 nu reflectă decît în parte 
superioritatea echipei Știința Craiova asupra 
formației Metalul Tîrgoviște. Gazdele puteau 
cîștfiga la o dif icnță mai mare, cfar au ratat 
mult și, în plus, portarul oaspeților. Andrei, 
a avut intervenții salvatoare. Cele doua goluri 
au fost rnarcale de Dumitrescu (min. 6 — din 
lovitură libcia dc' la 20 ui) și Onea (min. 28). 
(li. coresp.)

GOLURI
• Pes-te 10.000 de . spectatori au 

asistat la derbiul seriei a lila, care 
a dat cîștig de cauză echipei Corvnul 
Hunedoara. Apărarea echipei AMFFA 
a fost foarte slabă. Adăogi nd la aceasta 
și. faptul că atacul hunedorenilor a 
prins o „zi mare“, se explică ploaia 
de goluri (5—0). Au marcat: Oprea 
(min. 12, și 30), Zapis (min. 56 și 86) 
și Radu Tudor (thin. 23). De remar
cat că din min. 77 oaspeții au rămas 
în . 10 oameni prin accidentarea lui 
Boito.ș. (C. Morarii și A. Voicu, 
coresp.).

© Rezultat just (2—2) după tin 
meci interesant la Cluj. C.F.R. a con
dus pînă după pauză cu 2—0 prin 
golurile marcate de Papin (min. 21) 
și Băluțiu (min. 24). Industria Sîr- 
rr.e; din Cîmpia Turzii a redus scorul 
prin Drăghici (min. 52) și a egalat 
prin Copil II (min. 85). (V. Ca-
coveamt, coresp.).

• C. S. Oradea a obținut o victorie 
greu muncită în dauna Rapidului Cluj 
(2—1). In ceea ce privește jocul de 

cîmp însă, oaspeții nu au fost cu 
nimic inferiori gazdelor. Au marcat: 
Blujdea (min. 30 din lovitură liberă), 
Harsanyi (min. 35), respectiv Cegezi 
(min. 88). (I. Ghișa, coresp.).

• A.S.A. Sibiu a cîștigat (3—1) 
în deplasare, la Arad asupra C.F.R.. 
ului după tin joc frumos. In prima 
repriză an dominat mai mult localnicii, 
în cea de a doua oaspeții. Autorii 
golurilor: Bal»ie (min. 48 și 89), 
Protopopescu (min. 7), respectiv Ca
zan (min. 7). In min. 81, Blaj 
(C. F. R.) a ratat un penalti iar 
ceva mai tîrziu Boroș (CF.R.) a fost 
eliminat pentru lovirea adversarului. 
(Șt. Weinberger, coresp.).

• Meciul dintre C.S.M. Baia Mare 
și C.S. Tg. Mureș a fost la discreția! 
gazdelor (scor: 6—0). Golurile au fost 
înscrise de Vlad, Horja, Rust», V. Mol
dovan. Pop și Nagy (din 11 m), 
(V. Săsăranu, coresp).

• Recolta Oarei și Chimia Făgăraș 
(4—1) au furnizat un joc slab dato
rită în special terenului desfundat. Atț 
înscris: Greff (min. 13 și 67), Kuki 
(min. 48 din 11 m) și Hauler II 
(min. 66), respectiv Popa (min. 29), 
(I. Samuel, coresp.).

« La, Opașul Stalin s-a dat o_ luptă 
dîrză între atacul Tractorului și apă
rarea echipei. Gaz Metan. An marcat 
Seredai (min. 72) pentru Tractorul 
și Vqczi (min. 82) pentru Gaz Me
tan. (P. Dumitrescu, coresp).
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Pe marginea unei rodnice consfătuiri 
’ metodico-știintifice

f Zilele trecute am asistat la o in
teresantă consfătuire organizată de 
cabinetul metodico-științific al clubu
lui sportiv Dinamo București.

Activitatea acestui cabinet este deo
sebit de laborioasă. Pînă acum au 
avut loc nenumărate consfătuiri cu 
tehnicienii, antrenorii și medicii spor
tivi din Capitală. In cadrul acestor 
consfătuiri au fost prezentate o serie 
de referate, susținute de cercetători 
în domeniul metodicii sportive: pro
fesori, șefi de catedră de la I.C.F., 
medici sportivi etc. Aceste referate 
au avut un caracter teoretic, de ini
țiere în probleme generale, după care 
au urmat consfătuiri în care s-a fă
cut legătura între teorie și practica 
de zi cu zi a antrenorilor.

La ultima consfătuire referatele 
prezentate de '■ătre antrenorii A. Se- 
gărceanu, Marin Bâdin (tenis) și Mir
cea Mihăilescu (ciclism) au tratat 
tema: „Neconcordanțe între posibilități 
și rezultate sportive. Metode folosite 
pentru aflarea cauzelor si remedierea 
lor.

Primul referent (A. Segărceanu) 
s-a ocupat de un caz interesant (ju
cătorul de tenis Mihai Popescu, în 
vîrstă de 14 ani) pe care l-a studiat 
în amănunțime în decursul pregătirii 
sale. Analiza făcută a scos în evi
dență mijloace de remediere a defi
ciențelor acestui junior și a constituit 
un biin prilej de învățăminte pentru 
ceilalți antrenori prezenți în sală. An
trenorul Marin Bădin (al doilea refe
rent) s-a oprit asupra caracteristici
lor unor jucători cunoscuți. Interesant 
de remarcat că referentul nu s-a 
mărginit numai la constatările sale, 
ci a apelat și la părerile sportivilor 
în cauză.

Ultimul referat, susținut de către 
antrenorul Mircea Mihăilescu, a fost 
cel mai documentat Analizînd com
portarea și evoluția unor cicliști de 
valoare (o comparație sugestivă între 
două tipuri diferite de sportivi), refe
rentul s-a ocupat pe larg de meto
dele pe care le-a întrebuințat pentru 
a face să concorde capacitatea cu 
randamentul. Descrierea amănunțită 
a procesului de instruire al sportivi
lor Tache Petre și Dan Budișteanu a 
permis asistenței să tragă concluzii 

In ajunul finalelor
P’’ Echipele participante Clasamentele probelor 

individuale și Cupei F. R. T. M.

riana Barasch) •— campioană repu
blicană pe anul 1958 —, Progresat 
Cluj (Maria Biro, Marta Tompa, Lu
cia Cobîrzan), Constructorul tipă
rești (Geta Pitică, Catriael Folca). 
ypinja București (Ella Const ard. mos

valabile și pentru activitatea altor 
sportivi.

Lămuriri suplimentare au fost date 
cu prilejul răspunsurilor la unele în
trebări, ca și prin discuțiile intere
sante purtate de o serie de antrenori 
și tehnicieni prezenți la consfătuire.

Majoritatea problemelor ridicate la 
discuții au avut un nivel corespunză
tor, aducînd importante completări și 
precizări referatelor prezentate. O 
singură excepție: confuziile și gra
vele erori făcute de către antrenorul 
de tenis Tiberin Grad. Opiniile sale 
— cu totul străine concepțiilor noas
tre și lipsite de temei științific — au 
fost combătute și respinse de către 
participanții la consfătuire.

In încheierea ședinței, tov. prof. N. 
Petrescu — din partea cabinetului 
metodico-științific —- a tras conclu
zii, făcînd cîteva interesante precizări 
pe marginea celor discutate.

★
Ne pare rău că nu am văzut în 

sală, printre participanții la consfătu
ire, antrenori de ciclism. Deși la 
ciclism nivelul multora dintre antre
nori este încă scăzut, totuși a- 
ceștia n-au găsit cu cale să răspundă 
la apelul făcut de către clubul spor
tiv Dinamo. Activitatea acestui cabi
net metodico-științific este o adevă
rată școală de la care pot și trebuie 
să învețe tehnicienii din toate clubu
rile sportive. Ar fi de dorit ca pe vii
tor mobilizarea antrenorilor și tehni
cienilor la aceste ședințe să se facă 
și cu sprijinul Secției Tehnice din 
U.C.FS. și al federațiilor de speciali
tate direct interesate în ridicarea ni
velului cunoștințelor antrenorilor.

Pentru modul cum se muncește în 
cadrul acestui cabinet metodico-ști
ințific, pentru organizarea exemplară 
a activității și pentru străduințele de
puse, clubul sportiv Dinamo București 
merită felicitări. Exemplul ar trebui 
urmat și de alte cluburi, din Capitală 
și din provincie, știut fiind că acti
vitatea științifică contribuie efectiv la 
îmbunătățirea continuă a procesului 
de instruire-antrenament, la realiza
rea unor performanțe superioare.

C. COMARNISCHI
H. NAUM

,Cu-

cinci 
luptă 
face 

tinde

cu, Ardelea), Petrol Chimie București 
(Luci Slăvescu, Novac, Aida Silber- 
man), Penicilina Iași, Constructorul 
Tg. Mureș, Voința Arad. Participarea 
ultimei echipe este problematică. In 
întrecerea formațiilor masculine se va 
juca după formula „Cupei Swayt- 
hling", iar la fete după sistemul 
pei Corbillon".

Și în confruntările din cele 
probe individuale se anunță o 
aprigă pentru titluri. Excepție 
doar proba de simplu masculin, 
Radu Negulescu are încă de acum un 
număr suficient de puncte care îl fe
rește de emoții, chiar în cazul unui 
eșec la București. Dar mai bine să 
vă redăm clasamentele actitale ale aces
tei competiții -.simplu bărbați: 4. Ne
gulescu 30 p.; 2. Popescu 14 p.; 3—4 
Pesch, Cobîrzan 12 p.; 5 Rethi 10 p.;

Etapa a IlI-a a campionatului republican
întrecerile 

șurat la un 
marcat luptătorii 
mitru Crăciun de ia C.C.A., 
Cristea și Alexandru Șulea de la Meta
lul M.I.G.

Rezultate: C.C.A. cu Metalul M.I.G. 
14—2, cu C.F.R. Timișoara 12—4 și 
cu Rapid Oradea 14—2. Metalul 
M.I.G. cu C.F.R. Timișoara 11—5 și 
cu Rapid Oradea 11—5. C.F.R. Timi
șoara — Rapid Oradea 10—6.

AURELIAN AXENTT qoresp.
In sala Floreasca II spectatorii au 

urmărit întrecerile echipelor din grupa 
a IlI-a. Dinamo București a cîștigat 
la scor toate întîlnirile. Pe locul II s-a 
clasat Cetatea Bucur . Rezultate ; Di
namo București cu C.S.M. Galați 16—0, 
cu C.S.M. Ba a Mare 16—0 și cu Ceta
tea Bucur 16—0. Cetatea Bucur cu 
C.S.M. Baia Mare 12—4 și cu C.S.M. 
Galați 3—8. C.S.M Galați — C.S.M. 
Baia Mare 12—4.

TG. MUREȘ, (priri .c. fon). — 
Iu această grupă (a IV-a) s au L£gJ<y>.

din 
bun

grupa I s-au desfă- 
tiivel tehnic. S-au re- 
Marin Cristea și Du- 

Nicolae

—= rrr -
Mai multă precizie la aruncările libere!

Două întîlnirj încheiate la egalitate 
și patru decise în ultimul minut, iată 
pe scurt, bilanțul etapei de duminică 
a campionatelor republicane — mas
culin și feminin — de baschet. Un bi
lanț care ilustrează încă odată echi
librul de valoare dintre formațiile par
ticipante la această pasionantă între
cere. La Cluj, Tg. Mureș, Timișoara, 
Orașul Stalin și în Capitală, publicul 
a avut prilejul să urmărească partide

probleme interesante a căror rezolva
re contribuie la continua ridicare ca
litativă a întrecerilor. Etapa de dumi
nică nu a dus nici ea lipsă de pro
bleme, din cele mai variate, și din 
acest punct de vedere pe prim plan 
se situează meciul dintre formațiile 
masculine Progresul București — Di
namo Tg. Mureș, al cărui rezultat a 
fost decis de precizia în aruncările li
bere. Cînd mai erau 30 de secunde dd'

Carabelian (Progresul) l-a depășit pe Toth (Dinamo) și se îndreaptă 
spre coș. Fază din meciid Progresul București — Dinamo Tg. Mureș.

Foto: Th. Roibu
de mare spectacol, în care jucătorii și 
jucătoarele au făcut risipă de energie 
pentru succesul echipelor pe care le 
reprezintă. Și dacă unii nu au avut 
mulțumirea să aplaude victoria echi
pei favorite — cei de la Cluj, de pildă 
— ei au avut, în schimb, satisfacția 
de a asista la partide deosebit de 
frumoase. Din aceste puncte de vedere, 
al valorii apropiate dintre echipe și 
al spectacolelor oferite, actualele cam
pionate sînt fără îndoială cele mai in
teresante din ultimii ani.

Este firesc ca un campionat atît 
de disputat să ridice etapă de etapă

6. Bottner 6 p.; 7—8. Bodea, Nazar- 
beghian 5 p. : simplu femei: 1. Ella 
Constantinescu 22 p.; 2—3. Geta Pi
tică, Catrinel Folea 16 p.; 4. Maria 
Alexandru 12 p.; 5—7. Alariana Ba
rasch, Maria Biro, Luci Slăvescu 8 
p.; 8. Marta Tompa 6 p: dublu băr
bați: 1. Popescu—Bottner 32 p.; 2. 
Negulescu—Cobîrzan 28 p.; 3. Pesch 
—Iscov.ici 14 p.; 4. Naumescu—Na- 
zarbeghian 12 p; dublu femei: 1. 
Constantinescu—Tompa 36 p.; 2. Pi
tică—Folea 24 p.; 3—4. Alexandru— 
Barasch, Biro—Cobîrzan 18 p; dublu 
mixt-. 1. Pitică—Popescu 28 p.; 2. 
Constantinescu—Bottner 24 p.; 3. Bi
ro—Negulescu 18 p.; 4. Folea Nau- 
mescu 14 p.; 5—6. Barasch—Zaharia 
Bujor, Alexandru—Cobîrzan 10 p.

Cupa F.R.T.M.: 1. Progresul Cluj 
177 p.; 2. Constructorul București 173 
p.; 3. Voința București 109 p.; 4. 
Progresul București 51 p.; 5. Petrol 
Chimie București 16 p.; 6. C.S. Ora
dea 13 p.

cat luptătorii N. Baciu și V. Bularca 
de la Steagul roșu Or. Stalin care 
au cîștigat toate întrecerile prin tuș. 
Bine s-att comportat și sportivii Bîrz, 
Bolocan, N. Popescu și Zentai.

Rezultate: Steagul roșu Or. Stalin 
cu Constructorul Cluj 14—2, cu G.S.M. 
Reșița 10—4 și cu Voința Tg. Mureș 
7—5. Voința T. Mureș cu C.S.M. Re
șița 12—4 și cu Constructorul Cluj 
11—5. C.S.M. Reșița — Constructorul 
Cluj 16—0.

ION PAUȘ, corespondent

LUGOJ 23 (prin telefon). — fntîl- 
niri de nivel tehnic scăzut, în care 
echipele au urmărit acumularea de 
puncte.

Rezultate: Voința Lugoj cu A.S.A. 
Marina Constanța 8—4, cu Dinamo 
Satu Mare 11—5 și cu A.S.M, Lugoj 
7—7. A.S.M. ' 
Mare 10—6 și 
stanța 8—8. A.S.A. Marina Constanța 
cu Dinamo Satu Mare 8—8.

ION. LEȘ, corespondent

Lugoi cu Dinaiuo Satu 
cu AS.A. Marina Con- 

i 
I

joc, scorul era de 57—56 în favoarea 
bucurcștenilor. După ce au plimbat 
balonul timp de 25 de secunde, mu
reșenii au încercat o aruncare la coș, 
dar Toth a fost faultat. încercarea din 
acțiune a fost ratată, însă Toth avea 
de executat două aruncări libere, de 
a căror eficacitate depindea rezultatul 
meciului. Vă imaginați emoția adver
sarilor, coechipierilor și a lui Toth în
suși. Ș-a concentrat însă, a executat 
prima aruncare și a egalat, a mai 
aruncat odată și a adus echipei con
ducerea : 58—57. Cele 5 secunde ră
mase s-au dovedit totuși suficiente e- 
chipei Progresul să aducă mingea în 
terenul advers și să încerce o arun
care, împiedicată însă de mureșeni 
prin fault asupra lui Niculescu. O si
tuație identică deci cu aceea de mai 
sus. Numai că Niculescu, după ce a 
fructificat prima aruncare liberă — 
care a adus egalarea — a ratat-o pe

Prunele meciuri fflo cedrul Cupei „30 DeceiM
Sîmbătă s-au disputat la Timișoara, 

Ploești, Tg. Mureș și Constanța pri
mele meciuri din cadrul competiției 
dotată cu Cupa „30 Decembrie". Iată 
primele rezultate: PLOEȘTI. Selec
ționata regiunii Ploești — Selecționata 
regiunii Stalin 20—17. S. Croitoru 
(reg. Stalin) cîștigă fără adversari 
G. Popa (reg. Stalin) b. k.o. 3 N. 
Pășoiu (Ploești); Gh. Răileanu (Plo
ești) b. p. N. Avram (reg. Stalin); P. 
Zăinescu (Ploești) cîștigă îără adver
sar; I. Toth (reg. Stalin) b. p. I. 
Popescu (Ploești); P. Baltă (reg. Sta
lin) b. p. S. Trifan (Ploești); I. Pă
durarii (Ploești) b. p. N. Ștoenescu 
(reg. Stalin); C. Alexandru (Ploești) 
meci nul cu I. Sibișan (reg. Stalin); M. 
Nicolau (Ploești) b. p. C. Peterman 
(reg. Stalin); Al. Ghiță (Ploești) cîș
tigă fără adversar. TG. MURES. Sel. 
R.A.M. — Sel. reg. Cluj 13—20. St 
Costeacu (Cluj) b. p. Gyurka (RAM); 
Ilku (RAM) cîștigă fără adversari 
Fereșteanu (Cluj) meci nul cu Deme
ter (RAM); Turoș (Cluj) b. p. Sil
vester (RAM); Comaromi (Cluj) b. p. 
Szigeti (RAM); Nagy (Cluj) cîștigă 
fără adv.; Asztalos <RAM) meci nul 
cu Botezan (Cluj): Șt. Rusii (Cluj) 
cîștigă fără adv.j Gall (RAM) b. p.

Arbitri care nu cunosc regulamentul
De îa o reuniune Ia alta, competiția dotată 

cu .Cupa Sfatului Popular al Capitalei*  de
vine mai pasionantă întîlnirile .poartă am
prenta dîrzeniei, iar execuțiile tehnice ale 
multor pugîliști sînt tot mai bune. De altfel, 
de curînd «u intrat în întrecere și numeroși 
boxeri de „primă mină*,  chiar și din lotul 
reprezentativ

începute acum 11 luni, întrecerile 
de tenis de masă pentru desemnarea 
celor șapte campioni ai țării (echipe 
bărbați și temei, simplu masculin și 
feminin, dublu bărbați, femei și mixt) 
își consumă ultimul act săptămîna 
aceasta. întrecerile vor avea loc în 
sala Casei de cultură a tineretului 
din raionul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
(bd. Grozăvești nr. 82) din Capitală. 
Tot acum și în același loc se va în
cheia și Cupa F.R.T.M. (începută în 
luna martie), lată deci, motive sufi
ciente pentru ca întîlnirile al căror 
start se dă joi dimineață, să trezeas
că un interes deosebit atît printre 
pasionați: acestui sport cît și printre 
concurenți. Și sperăm că meciurile 
care vor avea loc se vor ridica la un 
nivel tehnic superior (iau parte doar 
cei mai buni jucători și jucătoare din 
țară) care să mulțumească publicul 
bucureștean. De rltfel, spectatorii din 
Capitală ar merita această satisfacție 
pentru ea ei nu au mai avut prilejul 
de multă Vreme să urmărească evo
luția fruntașilor sportului cu mingea 
de celuloid îhtr-o confruntare impor
tantă.

întrecerea celor mai bune 10 echi
pe masculine se ya desfășura sistem 
turneu. Formațiile sînt împărțite în 
două serii, cîșligătorii seriilor urnrînd 
să-și dispute finala. Același sistem 
este și in întrecerea echipelor femi
nine, unde iau parte 8 formații. Iată 
cele 10 echipe masculine participan
te : Constructorul București fMircea 
Popescu, Paul Pesch, Nicu Naumes- 
cu, Iscovwi) — campioană republi
cană în 1958—;Progresul 1 Cluj (Radu 
Negulescu, Gheorghe Cobîrzan, Adal
bert Rethi), Voința București (Bott
ner, Nazarbeghian, Motancea), C.S.U. 
București, Progresul București (Ange
lica Rozeanu, Sîndeanu, Buoea), Pro
gresul ti Cluj (Demeter, Majtehni, 
Zador), Tehnometal Timișoara, Peni
cilina lași. Locomotiva Roșiori de 
Vede, Voința Arad.

La fete s-au calificat următoarele 
formații: Progresul București (Ange
lica Kozțanu, Maria Alexandru, Ma-

Este regretabil însă că nivelul calitativ af 
unor meciuri e umbrit uneori de arbitraje 
necorespunzătoare. Lăsînd la o parke faptul 
că s-au comis unele erori în acordarea deci
ziilor (pe care le-am comentat ta timp), care 
au transformat pe învingători în... învinși, 
unii dintre arbitrii delegați sa conducă meciu
rile din cadrul „Cupei SPC“ au dovedit ceea 
ce este grav — necunoaștere a regulamentu
lui, Nu mai departe decît duminica trecută, 
ana asistat, la unele greșeli care an făcut un 
deserviciu nu numai romisiei orășenești de box 
a cărei orientare în alegerea ai Litrilor s-a 
dovedit ncimpiiată, dar chiar activității 

cea de a doua, astfel că meciul s-S 
terminat cu scorul de 58—58. Pentra 
astfel de situații există scuza emoției 
provocată de importanța momentului 
și este firesc să existe un procentaj 
de nesiguranță. Dar această nesigu
ranță produsă de emoție nu poate fi 
oare suplinită de un plus de pregăti
re? Noi sîntem convinși că da și de 
aceea ne adresăm jucătorilor și antre
norilor pentru a le solicita mai multă 
exigență în exersarea aruncărilor li
bere, a căror siguranță lasă de dorit 
nu numai în momentele lecisive, ci 
de-a lungul întregului meci. Iar sla
bele procentaje pe care ni le oferă 
echipele masculine: Progresul (50 la 
șută), Dinamo Tg. Mureș (31,40 la 
sută) și .formațiile feminine I.C.F. (36 
la sută) și Banatul (57 la sută), sînt 
concludente, mai ales dacă le compa
răm cu procentajele mulțumitoare ale 
formațiilor Știința (85 la sută și la 
băieți și la fete), Rapid (75 la sută 
la băieți) și Progresul. (70 la sută 
la fete).

D. STANCULESCU

Restantă
Azi se dispută la Orașul Stalin în- 

tîlnirea dintre echipa locală' Steagul 
roșu și formația Voința Iași restanță 
din etapa a V-a a campionatului re
publican masculin.

Clasamentele la zi
MASCULIN

1. C.C.A.
2. Dinam® Tg. Măreț
3. ȘtiiaU București
4. Dinamo Oradea
5. Știința T im ițe ara
6. Voința Iași
7. Știința Cluj

6 6 0 0 454—359
7 5 1 1 489—401
7 5 0 2 47D-418 1?
7 4 0 3 430—444 15
6 4 0 2 346—330 M
6 4 0 2 372—380 M
7 3 0 4 461—460 13
7 2 14 397—402 12
6 2 13 332—375 11
7 115 405—186 10
7 10 6 391—436 9
7 10 6 390 - 446 9

FE5HMIN

8. Rapid Cluj
9. St. roșu Or. Stalin

10. Progresul București
11. Dinamo București 
12- Metalul M.I.G.

1. Știința Bucnroțti 6 6 0 0 365—193 18
2. Rapid București 6 6 0 0 307—212 ia
3. C.S. Tg. ICareș 6 5 0 1 272—213 14
4. Constructorul București 6 4 0 2 268—217 14
5. C. S. Oradea 6 4 0 2 269—271 14
6. Voința Orașul Stalls 6 3 0 3 273—277
7. Progresul București 6 2 0 4 265—2B3 ÎG
8. I.C.F. 6 2 0 4 229—262 10
9. Voința București 6 1 1 4 230-271 9

10. Voința Tg. Muroț 6 1 0 5 223—275 8
11. Banatul Timișoara 6 1 0 5 180—285 3
12. Știința Cluj 6 0 1 5 215—302 7

Vîlceanu (Cluj). TIMIȘOARA. Set. 
reg. Timișoara — Sel. reg. Oradea 
23—16. Roman (Tim.) b. p. Gh. Rusu 
(O); V. Bleș (O) b. p. M. Fesuiă 
(Tim); I. Nuțiu (O) b. p. A. Naghi 
(Tim); C. Szabo (Tim) b. p. Gheor- 
ghiță (O); V. Stoianovici (Tim) b. p. 
Lavric (O); M. Biedl (Tim) b. p, C. 
Bogosi (O); I. Dura (Tim) meci nul 
cu N. Mocsar (O); I. Linguraru (Titn) 
b. ab. Kakucsi (O); Istrate (O), b. k.o. 
Bota (Tim).

Selecționata reg. Constanța—SeL 
reg. Galați 26—13. N. Ameth (C) 
b.p. C. Turcit (G) ; D. Mantie (C)‘ 
b.p. Gh. Stoian (G); Șt. Aurică (C)’ 
nul cu D. Roman (G) ; C. Preda (C) 
nul cu I. Maidan (G) ; C. Lascu (C)’ 
b.p. V. Mircea (G) ; V. Neagu (GM 
b.p. I. Rodicenco (G) ; P. I.'obre țG)' 
b.k.o.2 N. Cosma (C) ; V. Vîlvari (C)' 
b.p. M. Novac (G); I. Lazăt (C) 
b.k.o.l I. Turcu (G) ; Șt Severin (C)’ 
cîștigă prin neprezentarea adversarei 
lui.

★
Intr-un meci amical disputat zilele 

trecute la Galați, echipa C.S.M. Ga
lați a întrecut formația Dinamo Bucii 
rești cu scorul de 10—6.

pugilistice în generai Arbitrul M Marcel, d« 
pildă, care conducea în ring meciul dintre 
juniorii D. Popescu (SPC) și Gh. huicscn 
(Semănătoarea) a comis o dublă greșeală. După 
ce l-a numărat pe Popescu (care se accidentase 
la braț) pînă Ia zece, el a dictat, aici m«i 
mult nici mai puțin, decît... continuarea lup
tei !?! In al doilea rînd, el nu trebuia s& 
permită ca boxerul să fie ajutat de antrenor 
pentru a continua lupta, ci, după oe a nu» 
rnărat pînă la zece, să consemneze victoria p«- 
gilistului de ia Semănătoarea, prin abandon.

De asemenea, un gest care a produs ilari
tate în sală a făcut arbitrul Gh. tones cu care*  
la anunțarea unei decizii, im «eateație, îa 
toc să ridice mîna învingătorului, a ri&cat-o 
pe cea a... învinsului. Socotim că*  așa cum 
s-au .cernut*  boxerii de-a lungul celor 7 
gale ale „Cupei SPC", tot așa trebuie să fie 
triați și arbitrii care conduc meciurile din ca-, 
cirul acestei importante competiții. î

R G. J



etapă disputată în lumina noii orientări 
a arbitrajelor

Echipele clubului Rapid București 
au cîștigat jocuri importante

• O PLĂCUTĂ SURPRIZA: EVOLUȚIA JUCĂTORILOR DE LA ȘTIINȚA TIMIȘOARA • UN MECI DE 
VOLEI CARE A DURAT TREI ORE Șl 15 MINUTE!

• La Orașul Stalin, Dinamo a învins Chimia Făgăraș

r Etapa de duminică a campiona
telor de volei a fost mai bogată în 
evenimente decît cele precedente. Este 
vorba despre noua orientare a arbi
trajelor, frumoasa evoluție a echipei 
masculine Știința Timișoara în fața 
spectatorilor din Capitală, ca și despre 
meciul Știința Galați — Politehnica 
Orașul Stalin, cel mai lung din istoria 
campionatelor noastre: a durat 3 ore 
și 15 minute 1 Dar să le luăm pe rînd:

• Arbitrajul prestat de N. Mateescu 
(București) la meciul masculin Vic
toria București — Știința Cluj a stîr- 
nit o serie de discuții. Lucrul era 
normal, pentru că el a condus această 
întilnire conform ultimelor îndrumări 
date de colegiul central de arbitri cu 
ocazia recentei consfătuiri a arbitri
lor din țară. S-a arătat cu acest prilej 
— și pe bună dreptate — că arbitrii 
noștri deși sînt bine cotați în voleiul 
internațional, conduc jocurile prea 
„strîns", cu alte cuvinte sînt prea 
exigenți, și meciurile devin uneori 
plictisitoare datorită prea deselor în
treruperi. In plus, s-a arătat (aceasta 
și în informarea prezentată de arbi
trul C. Mușat asupra modului de a 
se conduce întîlnirile la principalele 
întreceri internaționale organizate antd 
acesta în Europa) că majoritatea ar
bitrilor sînt foarte exigenți în jocul 
la fileu, în schimb arbitrează ceva 
mai „larg" jocul de apărare. Aceasta 
și pentru a echilibra într-o oarecare 
măsură atacid (care a progresat foarte 
mult în ultima vreme) cu apărarea 
’(în care progresele sînt mai mici). 
Ținîndii-se seama de toate aceste con
siderente, s-a arătat că ar trebui ca 
și în țara noastră meciurile să fie 
conduse în aceeași manieră : arbitrii 
să sancționeze orice oreșeală săvîr- 
șifă la fileu, iar în focul de apărare 
să aplice un arbitraj „interpretat.v". 
Și aici ajungem din nou la meciul 
Victoria București _■— .Știința Cluj. și 
la arfțitaial .pse^tat de N. MateesCu.

ȘTIRI... ȘTIRI... ȘTIRI
țj Cu ocazia Congresului Federației inter

naționale de volei, care a avut loc la începu
tul lunii octombrie la Budapesta, arbitrii ro- 
■nîni Coslin Mușat (Constanța) și Vasile Mo
wn (Cluj) au primit titulatura de arbitri 
internaționali, iar Nicotae Mateescu, Milan 
Siuncicu și Ioachim Niculescu toți din Bucu
rești, au fost confirmați candidați de arbitru 
internațional.
• Recent a apărut regulamentul jocului de 

volei comentat de arbitrii Aurel lșoveanu șl 
Mi rcea Bolintineanu. El cuprinde și ultimele 
modificări aduse cu ocazia Congresului de la 
Budapesta. Regulamentul va fi difuzat prin 
comisiile regionale de volei.
• Ieri după-amiază s-a jucat In sala Giulcștt

meciul masculin Constructorul Bucureștj-C.C.A., 
am în at din etapa de duminică. Victoria a reve
nit voleibaliștilor militari cu 3—1 (15—8,
15—H, 9—15, 15—6).

Q Mîine are loc la Cluj partida restanță 
dintre echipele masculine Știința Cluj și Di
namo București.

Părerea unui spectator
Sunt un pasionat iubitor al șahului 

și nu-mi scapă nici un concurs mai im
portant. Sînt prezent, ca spectator, și 
iau parte cu toată inima la lupta care 
se desfășoară între jucătorii așezați în 
fața tablei.

Ani asistat cu regularitate la toate 
marile competiții șahiste care au avut 
loc în țara noastră în ultimii zece ani. 
Mi-au rămas neșterse în minte minu
natele partide urmărite la turneele in
ternaționale de la București. Acolo i-am 
văzut pe Smîslov, Boleslavski, pe tînă- 
rul Spasski, pe maestrul combinațiilor 
Toluș, și pe alți jucători de peste ho
tare, care au demonstrat o înaltă tehni
că de joc și totodată o frumoasă ți
nută sportivă.

La fiecare campionat republican am 
locul meu în sală, de unde privesc cu 
însuflețire la jocul fruntașilor noștri șa
hiști și palpit împreună cu toți spec
tatorii atunci cînd la una sau mai 
multe mese partidele au o desfășurare 
dramatică. Așa cum este normal, îmi 
plac cel mai mult partidele în care se 
„întîmplă" ceva, partidele care mă so
licită și pe mine, simplu spectator. Ad
mir combinațiile în care abundă sacri
ficiile și mă obligă să calculez 
o dată cu jucătorii variantele ce ar pu
tea surveni, dar nu mă lasă indiferent 
nici partidele în care adversarii se în
fruntă cu îndîr jire numai în scopul ob
ținerii unui mic avantaj pozițional. 
Aplaud cu căldură (și recunoștință pen
tru spectacolul oferit) pe acei jucători 
care mi-au produs în cele 5 ore de joc 
satisfacțiile unei lupte sportive corecte, 
rh'ar dacă partida s-a terminat doar re
miză.
, Mi-am păstrat același loc în sala In

Cecdia Capcalo (Metalul M.I-G. București) a intervenit la timp, reușind 
să salveze ecrupa sa dintr-o situație dificilă. Ea nu știe insă ce traiectorie 
va lua mingea.,Cu aceste mijloace tehnice (după cum se vede din fotografie) 
e greu să dai o direcție precisă balonului. Situația aceasta o vom Inttlni 
insă din ce In ce mai rar. pentru că noua orientare in arbitrai, mai „larg" 
pentru acțiunile din defensivă, va permite jucătorilor să folosească procedee 
tehnice mai sigure, fără teama de a fi sancțiorfați.

Foto: Gh. Dumitru
El a condus foarte bine, ghidîn- 
dtt-se după noua orientare. A lăsat 
jocul ceva mai. liber în linia a doua 
și a sancționat prompt orice greșeală 
săvîrșită la fileu. Jucătorii ambelor 
echipe, și o parte din publicul prezent 
duminică dimineața în sala Floreasca 
au protestat la început deoarece și 
unii și alții erau obișnuiți cu vechiul 
mod de arbitrai, cînd se fluiera orice 
greșeală. Considerăm însă că aplica, 
rea noii linii trasată de forul de spe
cialitate este atît în folosul jucătorilor 
cît și al spectatorilor : primii pot avea 
mai multă încredere în forțele lor, 
pot renunța la primirea „de jos“ a 
mingii ceea ce duce la construirea 
mior frumoase acțiuni de atac, iar 
spectatorii vor vedea un volei spec
taculos, de calitate, pe măsura talen
tului și pregătirii jucătorilor și jucă
toarelor din țara noastră.

• Așa cum am arătat și în ziarul 
de ieri, evoluția echipei masculine ti
mișorene Știința a fost foarte plăcută. 
Timișorenii au arătat că știu volei, 
sînt bine pregătiți și alcătuiesc în 
momentul de față o formație redu
tabilă, în ciuda locului ocupat în 
clasament. Condusă foarte bine de ex
perimentatul Al. Mușat, timișorenii 
au fost o adevărată revelație pentru 
spectatorii din Giulești. Ei au folosit 
în meciul cu Rapid următorii jucători: 
Mușat, Cozonici, Scîifett, Coste, Ru- 
sănescu, Weiss-Hogea.

• Intîlni'rea masculină Știința Ga

stitutului de Petrol și Gaze unde, ca 
și în anii trecuți, cei mai buni șahiști 
ai țării își dispută întîietatea. înarmat 
cu o diagramă de turneu, îmi însem
nez la fiecare rundă rezultatele partide
lor, iar atunci etnd una din tablele 
de demonstrație pare mai agitată (semn 
că adversarii joacă „tare") îmi scot 
șahul de buzunar și analizez cu fe
brilitate continuările posibilile. Nu vă 
mai spun, c.e mare bucurie am cînd 
calculele mele corespund. Acest moment 
este, poate, cel mai semnificativ din 
bogatele satisfacții pe care le simte 
spectatorul la un concurs de șah.

Spectatorului obișnuit nu-i plac prea 
mult remizele. Nici m e. Mai ales cele 
anoste, lipsite de luptă. Mi-am notat 
chiar din prima zi cîteva. Mi-am zis: 
„Desigur, nu se poate concurs de șah 
fără remize". A doua și a treia zi, Ia 
fel. M-am consolat cu aceeași consta
tare. Dar, iată că diagrama mea este 
acum plină de cifra care mar
chează rezultatul de egalitate, echi
librul forțelor morale ce s-au înfruntat. 
Știu că așa se consideră remiza. Mie, 
însă, parcă mi se par prea multe la 
număr și, parcă e un făcut, toate cele 
notate de mine (13) nu trec de bariera 
celor 20 de mutări. Trei din ele au 
stabilit chiar un record (Drimer — Cio- 
cîltea, Varabiescu—Botez, Bălănel — 
Gunsberger) : toate s-au terminat la 
mutarea a 12-a... Și nu sîntem decît 
la runda a 12-a.

Voi mai nota, oare, multe asemenea 
partide? N-aș vrea, deoarece sînt o- 
bișnuit să aplaud. Ca orice spectator 
sportiv, care prețuiește efortul creator. 
Și eu vreau să aplaud.

& V1RG1L 

lați — Politehnica Orașul Stalin a 
fost cea mai dramatică partidă dis
putată în orașul de pe malul Dunării. 
Este suficient să arătăm , că meciul 
a durat 3 ore și 15 mirlufe 1 Gălățenii, 
deși fără patru titulari, au obținut o 
prețioasă victorie fiindcă au luptat cu 
multă dîrzcme. In setul al IlI-lea, 
Politehnica a condus cu 14—11 și a 
pierdut cu 16.-I-I4, iar în ultimul set 
oaspeții au condus din nou, de data 
aceasta cu II—5, 13—11 și 16—15, 
pierzînd cu 18—16. S-au remarcat Hti- 
hulea, Moșescu, Stoica (Știința), Ni
culescu Tudor (Politehnica).

MIRCE.A TUDORAN

Al. Popescu, in revenire de formă, tinde dm nou spre norma olimpică 
a probei de 200 m fluture.

Concursul de verificare a înotătorilor bucureșteni
• Anca Trohani a învins-o pe Va silica lurciuc, în proba de 400 ra. liber! o Joc de verificare la polo
Un public numeros a umplut, sîmbă- 

lă și duminică, tribunele piscinei aco
perite de la Floreasca pentru a asista 
la concursul de verificare a înotători
lor bucureșteni în vederea lntîlnirii cu 
reprezentativa orâșu'ui Budapesta.-

Deslășurarea prolie'or a relevat 
forma bună a înotătorilor G. Blajec 
(58,5 — 100 m liber). Al. Schmaltzer 
(1:14,5 — 100 m bras). Al. Popescu 
(1:03,4 și 2:32,4 pe 100 și 2C0 m flu
ture), Sanda Iordan (3:03,2 — 200 m 
bras), Henriette Țincoca (1:18,6 — 100 
tn spate). Dar marea surpriză a con
cursului a ftirnizat-o tinăra înotătoare, 
în vîrstă de 14 ani. Anca Trohani (Clu
bul sportiv școlar), care evoluînd de 
o manieră impresionantă în proba de 
400 m liber a reușit s-o învingă pe di- 
namovista Vasilica lurciuc, favorita 
probei, cu lin timp remarcabil : 5:47,5 
— a treia performanță a țârii. 300 m 
din cursă conducerea a avut-o Vasilica 
lurciuc. Pe u'tima sută de metri Anca 
Trohani, mulțumită unui finiș remar
cabil, s-a desprins în cîștigătoare. Sal
tul calitativ înregistrat de Anca Tro
hani este substanțial : la 16 august a- 
nul acesta ea parcurgea distanța de 
400 m liber în timpul de 6:20,3, la 6 
noiembrie reușea timpul de 6:06 2, pen
tru ca acum să ajungă la 5:47,51 Iată

Ultima etapă a campionatului repu
blican — faza orașului București — 
a fost marcată de dubla victorie a 
echipelor clubului Rapid în partide de 
o deosebită importanță pentru califi
carea în turneele finale. Invingind 
Știința (campioană de anul trecut) — 
la fete și Politehnica — la băieți, echi
pele Rapidului continuă astfel să ră- 
mînă neînvinse.

UN DERBI RATAT

Primul meci „tare" din programul 
de duminică seara a opus echipele 
feminine Rapid și Știința. Intîlnirea 
însă, deși punea față în față două din 
cele mai puternice formații de hand
bal în 7 din țara noastră, a dezilu
zionat. In ciuda faptului că în ambe
le echipe evoluau multe jucătoare din 
lotul reprezentativ (în eciiipa Științei 
chiar și multe maestre emerite ale 
sportului) spectacolul oferit a fost de 
un slab nivel tehnic. Spectatorii, des
tul de numeroși, au fost astfel nevoiți 
să asiste la un joc care a abundat 
în greșeli tehnice și tactice, cu zeci 
de pase... la adversar și serii nesfîrșite 
de situații clare de gol — la semicerc 
— ratate copilărește de jucătoare cu 
multă experiență ca Elena Jianu, Ele
na Pădureanu, Carolina Cîrligeanu, 
Aurelia Szoke, Aurora Niculescu de 
la Știința sau Ana Starck, Maria Con- 
stantinescu de Ia Rapid. A cîștigat e- 
chipa care... a greșit mai puțin, adică 
Rapid. Scorul final de 9—6 (4—3) a 
fost realizat de: Starck (4), Con- 
stantinescu (2), Boian, Drăghici, Du
mitrescu pentru Rapid și Ugron (3), 
A. Niculescu, E. Pădureanu și A. Szo- 
ke pentru Știința.

Intîlnirea aceasta a ridicat astfel o 
problemă deosebit de importantă. La 
numai cîteva săptămîni de jocurile 
internaționale pe care reprezentativa

rezultatele tehnice. Ziua I. MASCULIN. 
200 m fluture: Al. Popescu (Dinamo) 
2:32,4; N. Burduja (C.C.A.) 2:45,8; 
V. AAedianu (Cet. Buc) 2:48,3. 100 m 
spate: L. Radu (CI. sp. șc.) 1:14,5; 
M. Cerchez (C.C.A.) 1:15,9; L. Berea 
(Dinamo) 1:16,4. 100 m liber : G. 
Blajec (C.C.A.) 58,5; I. Nagy (C.C.A.) 
1:00,7; Șt. Ionescu (C.C.A.) 1:01,0;
100 m bras : Al. Schmaltzer (C.C.A.) 
1:14,5; I. Condiescu (C.C.A.) 1:20,0; 
FEMININ. 100 m liber: Vasilica lur
ciuc (Dinamo) 1:13,4; Henriette Țin- 
coca (C.C.A.) 1:13,8; 200 m bras: 
Sanda Iordan (Dinamo) 3:03,2; 100 m 
fluture: Nicoleta Ștefănescu (Rapid) 
1:23,4. Ziua a II-a. MASCULIN. 400 m 
liber: C. Mocanii (Rapid) 4:50,5; 
Șt. Ionescu (C. C. A.) 4:50,5.
200 m bras : Al. Schmaltzer (C.C.A.) 
2:48,9; I. Condiescu (C.C.A.) 2:52,6; 
100 in fluture: Al. Popescu (Dinamo) 
1:06,4. 200 m liber : C. Mocanu (Ra
pid) 2:16,1; D. Caminschi (Știința) 
2:17,4; Șt. Ionescu (C.C.A.) 2:18,2.
FEMININ. 100 m spate: Henriette 
Țincoca (C.C.A.) 1:18,6; Nicoleta Ște- 
fănescu (Rapid) 1:24,7; 100 m bras: 
Sanda Iordan (Dinamo) 1:27,3; Anca 
Demetrescu (Spartac) 1:31,4; Helga 
Boicehovski (Știința) 1:33,3; 400 m li

noastră le va susține în compania echî» 
pelor Iugoslaviei și R. Cehoslovace} 
majoritatea componentelor lotului re* 
prezentațiv deține o pregătire nesatis* 
făcătoare. Trebuie ca jucătoarele noas
tre fruntașe să depună mai mult inte
res în pregătirea lor fizică și chiaf 
tehnică, astfel ca în scurtul timp care 
le-a mai rămas la dispoziție să poată 
atinge e foriwă corespunzătoare unei 
evoluții demne de renumele prestigiului 
de care se bucură handbalul din țara 
noastră.
C.C.A. REVINE, IAR POLITEHNICA 

PIERDE TEREN...

Invingînd categoric form iția Clubului 
Sportiv Școlar (31—16), echipa C.C.A, 
se dovedește a fi în revenire accesă 
tuată de formă. Duminică seara, ata
curile militarilor, excelent conduse de 
Nodea și fructificate de cele mai multe 
ori de Bulgara și Thellman care îin» 
preună cu Nodea au fost principalii 
realizatori, au lăsat o foarte bună 
impresie.

Intîlnirea principală a etapei a fost 
însă cea dintre echipele masculine Ra-> 
pid și Politehnica, joc deosebit de im» 
portant pentru primele locuri ale clăi 
samentului. Rapid a avut un „start- 
puternic (în mm. 8 conducea cu 5—0)' 
pentru ca apoi, în următoarele 12 mi
nute să nu mai înscrie nici un gol —* 
timp în care Politehnica a ajuns la 
5—5. De la acest scor, feroviarii au 
reușit să-Și impună superioritatea teh
nică și datorită jocului bun al lui 
Ionescu, Cernat și Constanținescu, ter
mină repriza cu un avantaj de 3 go
luri, avantaj pe care îl vor mări în 
repriza secundă. In ultimele minute, 
studenții care au avut o evoluție ine
gală de-a lungul întregii partide, și-ad 
revenit, dar nu au reușit decît să re
ducă din handicap. Scor final : 22—18 
(10—7) pentru Rapid.

Meciul dintre echipele feminine Con
structorul și Confecția s-a terminat la 
egalitate (9—9). după un joc în care 
prima formație a condus în perma
nență fiind egalată de-abia în ultimul 
minut de joc.

Alîine în sala Floreasca va avea loc 
o nouă etapă în cadrul campionatului 
de handbal în 7. Jocurile vor începe 
la ora 17j Gu acest prilej se va dispu
ta un meci derbi: Cetatea Bucur —* 
Rapid.

A. VASILIU

• Sîmbătă au început la Orașul Sta
lin întrecerile fazei regionale a cam
pionatului republican. Din programul 
primei etape (s-au jucat numai parti
dele turneului masculin) s-a detașat 
intîlnirea dintre Dinamo Or. Stalin și 
Chimia Făgăraș, care a revenit, după 
un joc viu disputat, primei formalii 
cu scorul de 29—20 (13—12). In cele
lalte meciuri s-au înregistrat următoa* 
rele rezultate: Tractorul Or. Stalin —■ 
Colorom Codlea 28—16 (13—11), Vo- 
ința Sibiu — Recolta Hălchiu 18—18 
(12—10): Voința Sighișoara — Vioi 
toria Copșa Mică 23—14 (14—3) (CL 
Gruia — coresp.).

ber: Anca Trohani (CI. sp. șc.) 5:47,5} 
Vasilica lurciuc (Dinamo) 5:51,0.

Sărituri de pe trambulină- MASCLP 
LIN: 1. A. Rottman (Recolta) 113,74 
p, 2. M. Condovici (C.C.A.) 103,00.
FEMININ: 1. Elena Gheorghe (Rapid)’ 
87, 87 p. Protagonistele probei feminine 
Viorica Kelemen și Emilia Lttpu nu 
s-au prezentat la concurs.

★
Sîmbătă seara, la sfîrșitul probelor 

de înot s-a disputat meciul de polo care 
a opus echipei Dinamo București o- 
selecționată divizionară. Victoria a re-* 
venit Jucătoritor dinamoviști cu scorul 
de 8-5. Au fost folosiți următorii jucăd 
tori: Dinamo: M. Ștefănescu (Sarnoi* 
lă) — Zahan, Csiszer — Blajec — AL 
Popescu, Culineac, Cociuban. Selection 
nata divizionară : Mtireșanu (M. Ștcfă-t 
nescu) — Firoiu, Kocsis — Simon —* 
Alexandrescu, C. Marinescu, Mărcules* 
cu. Au lipsit de la această partidă cu 
caracter de verfficcre (în vederea a-l 
propiatului turneu internațional la care 
vor mai participa și echipele Dozsal 
Uipest Budapesta și Dinamo Magde-t 
burg) Bădiță, Kroner și Grințescu (in* 
disponib'li).
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In R.P. Bulgaria cîștigă popularitate 
un nou sport: RB6B1UL

Ț.D.N.A., Levski și Septemvrî. Timp 
de aproape o lună, cit a continuat dis
puta pentru titlul de campioană, cele 
mai mari stadioane din Sofia — Lev
ski, Rakovski și Septemvrî — au cu
noscut o vie anima ie.

După o luptă pasionantă, titlul de pri
mă campioană de rugbi a Bulgariei a 
revenit echipei Institutului de Cul
tură Fizică și Sport. Studenții s-au 
dovedit a fi mai bine prega iți fizic și 
tactic. In continuare s-au clasat Lo
komotiv, Ț.D.N.A., Levski și Septemvrî.

Firește, aceștia nu sînt decît primii 
pași. Âvînd insă in vedere marele in
teres pe care-1 stîrnesc întîlniri'e de 
rugbi (8000 de Și'ectatoți la meciul 
Levski — Institutul de Cultură 
Fizica și Sport 1). putem spune fără 
teama de a greși că în Bulgaria se a- 
firmă un nou sport — rugbiul.

Un amănunt interesant pentru iubi
torii jocului cu balonul ova! din Ro- 
mînia: în calendarul internațional al 
rugbiștilor bulgari pentru anul viitor 
sînt prevăzute și cîteva întîlniri cu 
redutabilii rugbiști din Republica 
Populară Romînă. Acestea vor ajuta, 
fără îndoială, rugbiștilor bulgari, care 
sînt la început de drum, să acumuleze 
noi și prețioase cunoștințe pentru desă- 
vîrșirea măiestriei lor sportive.

IVAN VLAH

Amatorii de sport din R.P. Bulgaria 
' Sui făcut cunoștință cu jocul de rugbi 
de stul de recent. In anul 1955, două 
^echipe ale asociației sportive Locomo
tiva București au întreprins un turneu 
In Bulgaria, susținînd întîlniri demon
strative în orașele Sofia și Plovdiv. 
Mii de spectatori au urmărit cu viu in
teres aceste prime meciuri demonstra
tive.

Nu a trecut mult timp și au fost 
create și în R.P. Bulgaria echipe de 
rugbi. „Actul de naștere" al noului 
sport a fost semnat mai întîi de că
tre formațiile din Sofia — Levski și 
Lokomotiv, care imediat după vizita 
prietenească a feroviarilor rornîni, au 
înființat secții de rugbi. Le-au urmat 

a exemplul ~ ~ ■
tutui de 
jSofia.
< Ținînd 
care l-a „
față de acest sport nou, U.C.F.S. din 
R.P. Bulgaria a hotărit ca fiecare a- 
sociație sportivă să aibă și'o secție de 
rugbi. Iar această măsură nu a rămas 
fără rezultate concrete. Astfel, in acest 
au a fost organizat primul campionat 
de rugbi al Bulgarie', care a reunit la 
ediția sa inaugurală echipele din 
capitala țării : Institutul de Cul- 
Jură Fizică și Sport, Lokomotiv,

Ț.D.N.A., Septemvrî și Insti- 
Cultura Fizică și Sport dm

seama de mare'e interes pe 
manifestat tinerelul bulgar

REPREZENTATIVA DE HOCHEI A R. D. GERMANE 
DE DOUĂ ORI ÎNVINGĂTOARE ASUPRA NORVEGIEI

Recent, reprezentativa de hochei pe 
fcheața a R.D. Germane a susținut două 
întîlniri cu selecționata Norvegiei. Me
ciurile au avut loc pe noul patinoar

LA BOX

10-0
Intr-un meci internațional 

'disputat la Bologna echipa 
învins cu categoricul scor de 10—0 
echipa Iugoslaviei. Iată rezultatele 
tehnice înregistrate în ordinea catego
riilor.: Curcetti învinge la puncte pe 
Ljubomirovie; Zamperini dispune la 
puncte de Sardanovic; Lopopolo în
vinge la puncte pe Tcalcik; Musso 
dispune Ia puncte de Bogoslajevic; 
Piazza dispune prin KO în repriza 
a Il-a de Lazarevic ; Perineggiani dis
pune la puncte de Miloslavlevic ; Ben- 
venuti dispune la puncte de Jelesic; 
Napoleoni dispune la puncte de Ja- 
kovlevic; Saraudi dispune prin KO de 
Popovic; Masteghin cîștigă prin nepre- 
zentarea lui Sojic.

de box 
Italiei a

. tificial din orașul Wcisswasser, dat de 
curînd în folosința sportivilor, și s-au 
terminat cu dubla victorie a hocheiștilor 
germani. Ei au cîștigat primul 
7—2, iar pe cel de-al doilea 
Iu ambele întîlniri sportivii 
au făcut dovada unei bune 
tehnice și tactice, alcătuind 
puternică, b ne sudată.

meci cu 
cu 3—l. 
germani 
pregătiri 

o echipă

R. P. BULGARIA: 4 n-ecluri egale în 
etapa a VIII a

Cu excepția meciului Botev Plovdiv—Slavia So
fia (2—1), . toate celelalte întîlniri din etapa a 
V!U-a au luat sfîrșit :u rezultate de egalitate : 
Ț.D.N.A.-Spartak Plovdiv 1—1, Septemvrî Sofia— 
Spartak Varna 2—2, Levski—Lokomotiv Sofia 1—1, 
Spanak Pleven—Spartak Sofia 0—0. In cursul 
săptăminii s-a jucat întilnirea 
vri. din etapa a IX-a. 
asemenea cu un scor i

Levski—Septem-
Meciul s-* terminat 

ecal : 1—14
de

0
1
2

8

13
12
10

9
9

Meciul 
‘ discutat.

R.P.F.

1. Ț.D.N A.
2. Levski Sofia
3. Septemvrî Sofia
4. Botev Plovdiv
5. Suartak Plovdiv

Minior Dimitrovo—Dunav Ruse nu 
Minior jucind cu Lokomotiv Moscova

IUGOSLAVIA: Regrupare 
fruntea clasamentului

s-a

în

Dinamo 7 
de Partizan 
meni, fiind ajunsă de alte două echipe care au
trecut cu succes etapa de duminică. Campioana 
iugoslavă Steaua Roșie Belgrad a întrecut la li
mită pe Sarajevo (2—1), iar Vojvodina n-a a-
vut nici o dificultate 'n fața lui Buducnost, pa
care a învins-o cu 4—1. In rest : .............
Rjeka 1—0. Hajduk—O.F.K. 
lez—Sloboda 2—2

Zagreb — învinsă la Belgrad cu 2—1 
a — și-a pierdut avansul in clasa-

Beograd
Radnicki—
1—0, Vo-

1. Dinamo
2. Vojvodina
3. Steaua Roșie
4. Partizan

9
9
9
9

6
5
6
5

1
3
1
2

2
1
2
2

21. 6
18. 6
14: 7
2114

13
13
13
12

ITALÎA :

t
Egalitatea 

durat mai 
gătoaren de 
putut trece 
cîștigat cu 
mea acasă 
și rezultatul

Juventus 
în frunî

d:n nou singur

din
mult

duminica trecută a lui Juventus, 
în deplasare de Sampdoria,

fruntea clasamentului italian n-a 
de o săptămină. Bologna, invin- 

n-a
care a 

1—0. In același timp. Juventus pri- 
vizita ultimei clasate — Genoa — 

nu promitea decît o problemă de

Pregătiri îai R. P. F. Iugoslavia 
pentrti jocurile de handbal în 7 

eu echipele R. P. Romîne
După cum ani anunțat, între 9 și 

13 decembrie echipele noastre repre
zentative — masculină și feminină— 
la handbal în 7 vor evolua în R.P.F. 
Iugoslavia. Ele vor susține cite două 
întîlniri în compania selecționatelor 
R.P.F. Iugoslavia.

Forul de specialitate iugoslav — 
după cum anunță 
„Sport" 
tidelor

La
R.P.F. Iugoslavia 
băieți și fete.

La 13 decembrie la Zagreb : revan
șele

Meciurile dintre selecționatele mas
culine vor fi conduse de arbitri aus-

ziarul belgrâdean
— a alcătuit programul par- 

în felul următor :
10 decembrie la Ljubljana:

R.P. Roniînă,

Simultanul lui Botvinik 
la Clubul central de șah 

din Moscova
Campionul mondial de șah, Mihail 

Botvinik, și-a început pregătirile în 
vederea meciului pe care-1 va susține 
în primăvara anului viitor cu Mihail 
Tal.

Zilele trecute, în sala Clubului 
central de șah al U.R.S.S., unde se 
aflau numeroși amatori de șah, Botvi
nik a dat un simultan împotriva celor 
mai buni 8 tineri șahiști de prima 
categorie. Botvinik a cîștigat 6 partide, 
iar în două a fost obligat să accepte 
remiza.

După terminarea simultanului, el a 
declarat corespondentului agenției 
TASS că tinerii șahiști Anatolii A- 
lexeev și Evghenii Ghika (cei care au 
obținut remizele) sînt foarte talentați 
și au o bună pregătire în teoria șa
hului.

Guvernul de la Bonn încearcă să torpileze 
alcătuirea echipei unite a Germaniei pentru J.O

Guvernul de la Bonn a luat o ho- 
tărîre samavolnică îndreptată împo
triva relațiilor sportive dintre cele 
două Germanii. Ca pretext a servit 
ședința de la Berlin a comitetelor o- 
limpice din R.D. Germană și R.F. Ger
mană în care s-a discutat instituirea 
unui drapel unic pentru echipa unită 
a Germanici ce va participa la Jocu
rile Olimpice de iarnă și de vară din 
anul I960. Guvernul R.F. Germane 
pretinde ca drapelul oficial al echipei

scor. Acesta a fost de 3—1 pentru Juventus, 
care râm ine din nou singură pe primul loc. Două 
echipe care se evidențiaseră in etapa trecută n-au 
reușit să se impună și in etapa aceasta :
temazionale a pierdut la Roma cu 3—1. iar 
rentina a luptat greu in deplasare pentru
punct in fata lui 
celelalte rezultate < 
Milan—Bari 2—0, 1 
lessandria 0- -0, 
lanta—Padova 1—0.

1. Juventus
2. Bologna
3. Milan
4. Internaxionale 

Sampdoria 
Fiorentina 
Roma

In- 
Fio- 

tin 
lata 

•tape :
A- 

0—0 Ata-

Lanerossi Vicenza : 1—1. 
ale celei de a IX-a “I 
Palermo—Lazio 0—0, Spăl—.

Udinese—Napoli

5.
6.
7.

FRANȚA : Reims

7
5
5
4

9
9
9
9
9 4
9 5
9 4

1
3
2
4
4
1
3

1
1
2
1
1
3
2

30: 9 
15: 7 
14: 9 
16:10
13: 7 
19:12 
14:10

15
13
1?
12
12
11
11

menține 
virtual

avansul

In etapa de duminica echipele care 
clasamentului au rămas r_ 

fâcind ambele meciuri egale : 
infringe pe teren propriu pe 1 
Nîmes, în deplasare la Rennes j 

1—1. Performera etapei este Lens, 
în deplasare pe 

egală

se duelează 
pe pozițiile 

Re im* 
Racing 
a teș

ește Lens. car« 
Lyon (1—0) ajungind 
acasă cu Le Havre 

marchează o revenire de 
3—0 in deplasare în 

rezultate • Sochaux— 
Monaco— 

Etienne 3—2

în fruntea 
anterioare, 
n-a putut 
(0—0) iar 
minat 
a învins . _.r.
astfel pe Limoges 
(0—0). Campioana Niee 
formă, reușind un prețios 
fața lui Bordeaux. Celelalte ..........
Angers 2—0, Valenciennes—Toulon 3—1, 
Sedan 2—1 Stade Francais—St.
Toulouse—Strasbourg 2—1

1. Nîmes 18 13 3 2 44:19 29
2. Reims 17 12 4 1 52:20 23
3. I.imoges 18 8 7 3 23:16 23
4. Lens 18 9 5 4 29:24 23
5. Racing 18 8 6 4 55:23 27
6. Le Havr» <8 9 4 5 28:28 27
7. Nice 18 9 3 6 39:32 21

triad : Vavlovitz la Ljubljana și Bru
ner la Zagreb.

în ce privește pregătirile sportivilor 
iugoslavi în vederea acestor partide, 
ele au început cu lotul feminin. An
trenorul federal Marian Flander a 
selecționat următoarele jucătoare : N. 
Ljubici, Z. Istvanovici (portari), II. 
Kolar, N. Erdelici, V. Nikler, J. Dvor- 
jak, E. Bart, N. Rukavina, B. Miha- 
lici, K. Ticici, D. Ljubici, L. Horak, 
S. Jovrici, L. Budimlr, K. Tomljcno- 
vici și J. Jurîciak.

plecat în S.Lț.A. 
de baschet

Baschetbaliștii sovietici 
au plecat iu S. U. A.

La 22 noiembrie au 
echipele reprezentative
(băieți și fete) ale U.R.S.S. In primul 
meci care va avea loc la 26 noiem
brie la New York, sportivii sovietici 
vor întîlni selecționatele clubului 
„Flyng Queens". Din echipa feminină a 
U.R.S.S. fac parte cunoscutele jucă
toare Nina Maximelianova, Valentina 
Kostikova, Galina larosevska, precum 
și tînăra jucătoare Skadrite Smildizi- 
na, care este în vîrstă de 16 ani și 
are o înălțime de 1,86 m. In echipa 
masculină a U.R.S.S, vor juca Arca
dă Bocikarev, Victor Zubkov. Mihail 
Semenov, Ianis Krutninș și alții.

Gustav Adolf Schur continuă!...
Imediat după încheierea sezonului 

competițional, cicliștii fruntași din 
Republica Democrată Germană și-au 
început antrenamentele în vederea 
J.O. de la Roma. Din lot fac parte 
atît cicliști cu mare experiență în con
cursurile internaționale, cît și 
talente .care s-au afirmat în
timp. In prezent cicliștii germani 
-antrenamente zilnice pe distanțele

tinere 
ultimul 

fac 
de

60,

și iubit de colegii săi de echipă nu 
numai pentru. valoarea sa tehnică ex
cepțională, ci și pentru faptul că el 
este un exemplu de modestie și spor
tivitate. Bun patriot, conștient că suc
cesele sale sînt o consecință a condi
țiilor oferite sportului în țara sa de 
către partid și guvern, Gustav Adolf 
Schur se pregătește intens în vederea 
viitorului sezon ciclist, pentru a aduce 
noi succese patriei sale socialiste.

Fotografia alăturată a fost luată cu 
prîkjul uneia din cele mai mari vic
torii 
riera 
ținta 
1959,
în clasamentul Individual.

obținute de Gustav Schur în ca
sa ciclistă. lată-l pedalînd spre 
finală în „Cursa Păcii**, — ediți 
în care a ocupat primul loc

SCURTE ȘTIRI
• FEDERAȚIA POLONEZA DE 

ATLETISM a anunțat că tradiționalul 
concurs de atletism Memorialul Kit- 
socinskl, va avea loc între 10 și 12 
iunie la Varșovia, 
tații de participare 
mai buni atleți din

S-au trimis invi- 
la 70 dintre cei 
Europa.

■

germane să fie drapelul R.F. Germane. 
Hotărîrea guvernului de la Bonn a 
fost urmată de critici ascuțite în presă 
și din partea Partidului social-demo
crat de opoziție.

Ziarul „Franckfurter Rundschau" 
consideră că hotărîrea guvernului lui 
Adenauer nu face decît să îngreuneze 
în mod serios acțiunile care se duc 
în vederea alcătuirii echipei unite a 
întregii Germanii. (Agerpres)

80 CO, 100 și 150 km. Ei își pun 
mari speranțe în proba de fond 100 
km și obiectivul lor actual este reali
zarea timpului de 2h 18:00 pe această 
distanță.

Bineînțeles, în fruntea fondiștilor 
germani se află cunoscutul alergător 
Gustav Adolf Schur, cîștigător al ulti
mei ediții a „Cursei Păcii" și campion 
mondial amator de fond. Acest mare 
ciclist a făcut de nenumărate ori do
vada calităților sale excepționale, în 
numeroase competiții internaționale de 
mare anvergură. Schur este apreciat

Leeds—Sheffield
Manchester U.—Luton 4—1, 
' ’ ~ 2—0

unui concurs de 
la Vulian, atletul

0 IN CADRUL 
atletism desfășurat 
Li Pi-hu, în vîrstă de 18 ani, a egalat 
recordul R. P. Chineze la 100 m cu 
timpul de 10,5.

0 DU MI NIC A la Luxemburg S-a 
desfășurat un nou meci de baschet 
pentru 16-le „Cupei campionilor eu
ropeni". Echipa Roanne (Franța) a 
învins cu 60—47 echipa Betrange.

ANGLIA : West Kam a 
pe Wolverhampton

West Ham United, echipa promovată 
cesta în prima ligă engleză, continuă 
ducă în clasament și după etapa de simbătă. tind 
adversară i-a fost campioana Wolverhampton, 
vinsă - “ ..............W7 , ............
șoare, 
t3—0 cu Everton) mențin 
actualul lider, făcînd 
campioană de toamnă să fie deosebit de dîrză. In 
urma lor plutonul — devenit mai compact prin 
victoria lui Arsenal 
și aceea obținută la 
asupra lui Blackburn 
de primele locuri, lată acum 
Birmingham—Blackpool 2—1,

învins

anul a- 
să con-

8—0,
0—1, 
wich—Manchester C.
1. West Ham
2. Preston
3. Tottenham
4. Burnley
5. Wolverhampton
6. Fulham

1—3, Leicester—Fulham
West Brow

18 11 3
18 11 3
18
18
1«
18

4
4

9 6 3
10 3 5
10 2 6
10 2 6

37:23
37:28
39:20
44:31
52:38
38:40

25
25
24
23
22
22

Intîlniri
,. . T . în-

cu 3—2. Beneficiind de întîlniri mai u- 
Preston (1—0 cu Bolton) și Tottenham 

contacts strins cu 
ca lupta pentru titlul de

pentru „Cupa 1
Europeni"

următoare, au loc trei 
Azi, la 

primește vizita

Campionilor

In zilele 
turul optimilor ,,C.C.E.-. 
campioana Angliei 
goslave Steaua Roșie Belgrad (1—’ 
ne : Barcelona—Milan (2—0) 1
furt-Young Boys Berna (4—1). Pină acum s-au 
calificat pentru sferturi : Wiener S.K., Real Ma
drid și Glasgow Rangers. Ultimele meciuri: Nice*- 
Fenerbahce (1—2) și I.F.K. Giiteborg—Sparta Ro
tterdam (4—4 după două meciuri) vor completa 
tabelul sferturilor de finală.

Ce e nou în preliminariile turneului olimpic ?
cele 5 ciștigătoare, primele 3 clasate calificfa- 
du-se pentru J. 0. de la Roma

Tot 5 grupe (VI—X) reunesc pe participantele 
din cele două Americi. Aci — fapt interesant ■ 
nu s-au jucat pînă acum decît trei meciuri : 
Mexic—S.U.A. 2-0 și 1-1 (grupa VI) și Surinam- 
Antilele Olandeze 2-2 (grupa VII). Au mai rămas 
să se dispute revanșa ultimei întîlniri și întil- 
nirile tur-retur Brazilia—Columbia (gr. VIII). Ar
gentina—Chile (IX) și Uruguay—Peru (X). Și aci 
jocurile din grupe trebuie încheiate pină la 1 ia 
nuarie, așa că toate se vor disputa în ultima 
lună a acestui an. Cele 5 cîștigătoare urmează 
să participe apoi la turneul care va desemna pp 
cele 3 echipe calificate.

Competiția se află intr-un stadiu avansat m 
cele trei grupe (XI—XIII) din Africa. Și acj cîtr 
tigătoarele vor juca un turneu suplimentar, pen
tru a desemna pe primele două.

In plină desfășurare, sint jocurile din cele 7 
grupe europen** (XIV—XX). In afară de Dane
marca (gr. XIV), prima calificată pînă acum, 
șanse foarte bune par a avea R. P. Polonă (gr. 
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Pînă acum

• ÎN ULTIMA ETAPA a campio
natului de hochei pe gheată al R. Ce
hoslovace, echipa Dukla Jihlava, ,care 
a vizitat recent fara noastră, a învins 
cu 8—6 echipa Sonp Kladno.

• REPREZENTATIVA de lupte IE 
bere a R. P. Un pare a susținut o 
nouă întîlnire la Baku în compania 
selecționatei R.S.S. Azerbaidjene. lup
tătorii sovietici au învins cu 5—3.

0 INTILNIREA INTERNAȚIONALA 
de rugbi dintre selecționatele de Ju
niori ale R. F. Germane și Franței, 
disputată la Frankfurt, a revenit rug
biștilor francezi cu 17—3.

0 TENISMANII AUSTRALIENI aa 
cîștigat titlurile de simplu la turneul 
de la Sydney. N. Eraser l-a întrecut 
pe compatriotul său R. Emerson ca 
11—9, 8—6, 6—3, iar tînăra jucătoare 
Jane La liane a învins în finală pe 
iMery Reitano cu 6—3, 3—6, 6—2.

Pînă la a doua întîlnire de fotbal R.P. Bul
garia—R.P. Romină, programată în primăvară la 
Sofia — și care trebuie să decidă rezultatul final 
al grupei a XVI-a preolimpică — sini niai bine 
de 5 luni. Și totuși atenția îubi’ori ai de fotbal 
din tara noastră continuă să fie atrasă de a- 
cnaslă mare competiție, deoarece in acest răstimp 
ea angrenează numeroase alte echipe din toate 
continentele. Fiind'ă trebuie știut că data de 
1 mai I960 — cind iom afla dacă tara noastră 
va fi reprezentată in turneul final — este de 
fapt și ultima din calendarul preliminariilor 
olimpice. Pină atunci jocurile vo” trebui să fie 
terminate în toate cele 20 de grupe eliminatorii.

După cum se știe, preliminariile turneului olim
pic de fotbal trțhuie să desemnez»' 15 
participante la j. 0 Cea de a 16-a, 
completă tabloul finaliștilor este Italia, 
de drept ca țară organizatoare, 
ceasta mai M’noaștem acum una 
vor lua startul la Roma. Este 
gătorea grupei a XIV-a, care a 
tativele Islandei și Norvegiei.

Să începem scurta noastră trecere în revistă 
cu grupele d>n continentul asiatic. Aci au luat 
startul 10 echipe. în cadrul a 5 grupe. Jocurile 
în grupe urmează să fie în -heia»? la 1 ianuarie 
1960. După aceasta urmează un nou turneu între

• ECHIPELE 
de handbal redus ale R. Cehoslovace 
și-au continuat pregătirile în vederea 
dublei întîlniri cu echipele R. P. Po
lone. Echipa feminină a învins cu 
17—3 echipa Spartak Praga, iar cea 
masculină a dispus cu 30—29 de 
Dukla Bratislava.

REPREZENTATIVE

ec.hine 
ca re va 

calificată 
In a^ară de a- 
din echipele care 
Danemarca, ciști- 
eliininat reprezen- (gr.

XV) și Franța (gr. XIX) care au cîștigat 
mele două jocuri. Simbătă s-a desfășurat 
o întîlnire preolimpică. In grupa a XVlII-a. 
rea Britanie a întrecut Irlanda cu 3-2. După cum 
se știe, în prunele europene, cîștigătoarele celor 
7 grupe se califică direct în turneul final.

0 IN TURNEUL DE ȘAH al țări- 
lor Asiei, după 5 runde conduce cam
pionul R.S.S. Uzbece, Gru.șevski cu 
5 puncte, urmat de Muhitdinov (R.S.S. 
Uzbecă) — 3>/2 puncte, Bahtiar (In
donezia), Momo (R.P. Mongolă). Gu
sev (R.S.S. Tadjică), Sarvarov (R.S.S. 
Uzbecă) cu cile 3 puncte fiecare. In 
runda a 5-a Gusev l-a învins pe ma
rele maestru Lilientlial, iar Bahtiar a 
cîștigat partida cu șăhistul mongol 
Magmarstj'-en.


