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Valea Bistriței la Răp- 
Ciunt, unul din locurile 
mult îndrăgite și vizitate 
de oamenii muncii, dornici 
să cunoască frumusețile 

patriei.

Foto: dr. N. Frandin 
(din cercul de fotografi 
amatori al medicilor)

-n luptă pentru titlurile de campioni
la tenis de masă

Sportul cu mingea de celuloid este 
nult îndrăgit de oamenii muncii de la 
io», In Capitală sau în provincie, 
competițiile de tenis de masă sînt ur- 
nărite cu mult interes. Iar cînd la 
ntreceri iau part® și fruntașii acestui 
port, firește că interesul crește. De

Noutăți din activitatea 
fotbalistică internă

• Sezonul oficial va continua și după etapa 
5 cupă de duminică. Federația a programat la

decembrie încă o etapă de cupă : optimile de 
nală. Programul acestei etape va Ii alcătuit 
mi.
• Ca dală pentru începerea returului canțpio- 

itului categoriei A federația a reținut — în
•»cipiu — ziua de 13 martie.

Imediat după disputarea jocurilor de cupă 
.a 6 decembrie echipele de categorie A vor 

-t/a în vacanță. Ele își vor relua activitatea de 
regălire, în vodcrea returului, de la 1 ianuarie. 
Brioada 12 februarie—6 martie este rezervată 
eciurilor amicale.
• Paralel. în luna ianuarie își va desfășura 

regătirile și lotul reprezentativ, prin cîteva an- 
cnainente comune.
• Lotul de jucători din echipele de catego- 

ș B și regiuni, convocat la București, va sus- 
ne jocuri de trial sîmbătă și luni. Asemenea 
icuri, de data aceasta cu parteneri de categorie

sau A urmează să se organizeze și spre sfîr- 
tul săptămînii viitoare.

aceea este explicabilă nerăbdarea cu 
care sînt așteptate partidele din ca
drul finalelor campionatelor republi
cane și ale Cupei F.R.T.M., care în
cep azi dimineață. Spectatorii bucu- 
reșteni vor avea prilejul să vadă la 
„lucru" în aceste patru zile (joi, vi
neri, sîmbătă și duminică) pe cei mai 
reprezentativi jucători și jucătoare de 
la noi. La cele patru mese din incinta 
sălii de la Casa de cultură a tineretu
lui din raionul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej (bd. Grozăvești nr. 82) își vor 
măsura forțele Angelica Rozeanu, Ra
du Negulescu, Ella Constantinescu, 
Gheorghe Cobîrzan, Maria Alexandru. 
Adalbert Rethi, Geta Pitică, Mircea 
Popescu, Maria Biro, Paul Pesch, Ma
riana Barasch, Zaharia Bujor, Catri- 
nel Folea și alți sportivi cunoscuți. 
Deci, există toate motivele pentru ca 
să ne așteptăm la un spectacol de 
bună calitate. In ceea ce ne privește, 
noi dorim tuturor participantilor o 
comportare cît mai frumoasă, lucru pe 
care vom fi bucuroși să-l consemnăm, 
în coloanele noastre.

Prima zi a competiției este rezervată 
jocurilor pe echipe. In întrecerea celor 
mai bune 10 formații masculine lupta 
pentru titlu se va da între Progresul 
I Cluj (Negulescu, Cobîrzan, Rethi) 
și Constructorul București (Popescu,

Pesch, Naumescu, Iscovici), iar la 
fete prima șansă o are Progresul Bucu
rești (Angelica Rozeanu, Maria Ale
xandru, Mariana Barasch). Pot emite 
unele pretenții Constructorul Bucu
rești (Geta Pitică, Catrinel Folea) sau 
Progresul Cluj (Maria Biro, Marta 
Tompa). Finala probei pe echipe femei 
va avea loc astă-seară, iar cea de 
băieți mîine după-amiază.

Vineri, concomitent cu întîlnirile 
interechipe, vor începe și primele me
ciuri din cadrul probelor individuale. 
Așa cum se știe, aceste partide con
tează și pentru Cupa F.R.T.M. între
cerile se anunță foarte disputate, ți- 
nînd seama că în vederea acestui ul
tim asalt pentru cîștigarea 
de campioni republicani, 
jucătorilor și jucătoarelor 
cu multă atenție timp 
Competiția începe azi de 
16,30, iar mîine, întîlnirile 
la ora 8,30 și 16,30.

titlurilor 
majoritatea 

s-a pregătit 
îndelungat, 

la ora 9 și 
continuă de

Echipele de baschet CCA și Știința București 
debutează duminică în ediția 1959-1960 

a Cupei Campionilor Europeni
Duminică, echipa masculină C.C.A. 

și echipa feminină Știința București de
butează în ediția 1959/1960 a Cupei 
Campionilor Europeni, susținînd pri
mele întîlniri la Salonic și — res
pectiv — la Sofia. Două întreceri de 
mare însemnătate care vor prilejui un 
examen serios pentru cele două repre
zentante ale baschetului romînesc.

Echipa C.C.A participă pentru a 
treia oară la această competiție. Se 
poate spune deci că are o oarecare 
experiență în jocurile din G.G.E. Mi
litarii vor a'ea de înfruntat formația 
P.A.O.K. din Salonic. Baschetbaliștii 
de la C.C.A. au plecat la Salonic marți 
dimineață. Folbert, Fodor, Nedef, Ni- 
culescu, Novacek, Nedelea, Testiban, 
Cimpoiaș și Valeriu, care alcătuiesc 
formația, au și efectuat un prim an
trenament ieri, sub conducerea lui C. 
Herold, 
nică la 
Toate 
de la 
vadă a 
echipei 
liștii noștri se bucură în Grecia de 
un frumos prestigiu, cucerit cu prilejul 
meciurilor jucate anul trecut, tot în 
C.C.E., în compania echipei Panelinios 
din Atena. Echipa G.G.A. va mai sus
ține două jocuri amicale (luni cu o 
selecționată a orașului Salonic și marți 
cu o echipă încă nedesemnată).

Echipa Știința București debutează 
în Cupa Campionilor Europeni pentru 
echipele feminine și este de aRfcl pri
ma formație romînă care participă la 
această competiție, a cărei primă e- 
diție s-a disputat anul trecut- Știința 
va întîlni echipa Lokomotiv Sofia, a 
doua clasată în campionatul R. P. 
Bulgaria. Conform regulamentului, țara 
a cărei echipă a cîștigat o ediție are 
dreptul ca în următoarea să prezinte 
două formații. Ediția de anul trecut a 
G.G.E. a fost cîștigată de Slavia So
fia. Baschetbalistele romîne vor avea 
de înfruntat un adversar valoros.

Știința București s-a pregătit intens 
în ultima vreme sub conducerea an
trenorului L. Vasilescu, urmînd ca e- 
chipa ce se va deplasa vineri să fie 
selecționată din următorul lot: Viorica 
Niculescu, Teodora Predescu, Ștefania 
Dinescu, Adriana Florescu, Ana Ha-

Meciul se va desfășura dumi- 
ora 18.30 pe un teren asfaltat, 
biletele au fost vîndute 

începutul săptămînii, do- 
interesului stîrnit de evoluția 
romîne. De altfel, baschetba-

tilnit m 
fazi dm

Echipa de baschet C.C.A. a mai jucat cu • 
formație greceascd tn 1998, ciad a întîlnit pe 
Fanaluiios din Atena. In fotografie, o laid din 
meciul C.C.A.—Paneliaies, disputat In sala Flo- 
raasca. Folbert fi-a deplfit adversarul fi anine* 
la eof.

jg- li
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Foto : I. MiUici

ralambie, Emilia Todirașcu, Raluca Ma- 
nolache, Adriana Manolescu, Valeria: 
Armășescu, Zamfirița Danciu și Olga 
Talpeghju.

D. STANCULESCU
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Vartan Ovsepian: peste 18 
metri la greutate

Ca prilejul eampionatalor di «tlititm, cart za 
dezfișoari la Erevan, canal cutai iportia aoaietic 
Vartan Ovzepian a afabilii na bou ncard unio
nal ' ------ -------------- ““
m.
ara

fa 
eent

Ia aruncarta greutății cu rezultatul da 18,01 
Vechiul record deținut de Idoli Varanaaikai 
do 17,99 m.

Jocurile Mondiale Universitare 
la Sofia în 1961

cursul reuniunii F.I.S.U., care a avut loc re
ia Paris. M. Ostyn, secretarul general al

Federației internaționale universitare de sport, ft 
anunțat ci Belgia și-a retras candidatura de & 
organiza Jocurile Universitare din 
competiție urmează să aibă loc la

Jucătorii de tenis 
din R.P. Chineză 

învingători în Anglia
Mnfinnaraa funeulul pa care-1 inlreprind In 

Anglia, jucători de tenia de masă din K. F. Chi
nezi au evoluat la Oxford unde aa întîlnit in
tr-un meci mixt reprezentativele orațului. Sportivii 
chinezi au câștigat 6 partide și au pierdut numai 
una. (Agerpm).

1961.. Aceasti 
Sofia.

de masă 
din nou

In

Mîine, începe la bazinul Floreasca

Turneul internațional de polo pe apă

In săptămînile ce urmează, activita- 
ea la gimnastică se anunță deosebit 
le bogată. Vor avea loc mai multe 
oncursuri, dintre care și unul interna- 
ional: întîlnirea cu echipele R. P. 
Zhineze. Iată programul detailat al 
cestor manifestații:

In zilele de 4—5—6 decembrie se va 
lesfășura la București finala campio- 
tatului republican pe echipe cu parti- 
i părea a peste 200 de concurenți și 
oncurente din toate regiunile țării.

Intre 16—22 decembrie, F.R.G. a 
trogramat „Săptămîna gimnasticii", 
n cadrul acestei „săptămîni" se va 
lesfășura în Capitală consfătuirea pe 
ară a antrenorilor și arbitrilor, la 
are vor fi puse în discuție probleme 
mportante cum ar fi, de pildă, rămî- 
terea în urmă a gimnasticii masculine, 
nsuficienta dezvoltare pe bază de 
nașă a gimnasticii feminine etc. Tot 
n cadrul „Săptămînii gimnasticii" va 
ivea loc concursul de verificare a ti

neretului, care are ca scop descoperi- 
ea elementelor de perspectivă, urmă- 
irea pregătirii lor, selecționarea de 
loi cadre pentru lotul republican și 
>entru cel de tineret. Au dreptul de 
larticipare gimnaști pînă la 20 și gim- 
laste pînă la 18 ani. Programul cu- 
irinde exerciții liber alese la toate 
iparatele. înscrierile se pot trimite 
>înă la 28 noiembrie a.c.

In zilele de 19 și 20 decembrie, sala 
•Toreasca va găzdui întîlnirea inter- 
lațională dintre echipele masculine și 
eminine ale R. P. Romîne și R. P. 
ăiincze. Această confruntare trezește

un mare interes în rîndurile iubitorilor 
de gimnastică din tara noastră, da
torită faptului că în ultimii ani gim
nastica a luat un avînt deosebit în 
R. P. Chineză, astfel că reprezenta
tivele oaspe se anunță partenere difi
cile pentru selecționatele noastre.

Protagoniste: Dozsa Ujpest Budapesta, Dynamo Magdeburg, 
Dinamo București

luna aprilie și a doua oară la Butter- 
dorf (R. D. Germană) în luna iunie, 
în primul turneu desfășurat la Buda
pesta jucătorii maghiari au cîștigat 
competiția fără prea multe emoții; în 
schimb la Butterdorf, lupta pentru locul 
I a angrenat pe toate cele trei formații 
participante la turneu. Pînă la sfîrșit, 
Dynamo Magdeburg a obținut cîștig de 
cauză. Dar, după cum arată și rezul
tatele înregistrate în acest turneu, cele 
trei echipe au fost de forțe sensibil e- 
gale : Dynamo Magdeburg — Dinamo 
București 5—5, Dynamo Magdeburg— 
Dozsa Budapesta 4—3, Dozsa Buda
pesta—Dinamo București 5—4.

Competiția internațională de polo 
care va începe mîine la bazinul Flo
reasca din Capitală poate fi denumită 
— pe drept cuvînt — turneul celor 
mai bune echipe din cele trei țări prie
tene. Tntr-adevăr, atît Dinamo Bucu
rești cît și Dynamo Magdeburg au ocu
pat la sfîrșitul campionatului locul I. 
Dozsa Ujpest a terminat campionatul 
la egalitate de puncte (26) cu Dozsa 
Solnok, colegă de club. Avînd însă un 
golaveraj mai slab, a trebuit să se mul
țumească cu locul 2. „Și cînd te gln- 
dești, spuneau și ieri cu amărăciune 
conducătorii oaspeților, că titlul ne-a 
scăpat printre degete. Partida decisivă 
am susținut-o cu... Dozsa Solnok. Cu 
5 secunde înainte de sfîrșit scorul era 
4-3 pentru noi. Cei din Solnok au res
tabilit echilibrul în ultimele secunde, 
egalînd dintr-o lovitură liberă de la 
4 m. Echipa pe care am deplasat-o la 
București este o puternică combinată, 
deoarece cuprinde trei jucători de la

Iată dar reunite din nou în cadrul 
unui turneu internațional de polo pe 
apă, trei echipe aparținînd formațiilor 
M.A.I. din R. P. Ungară (Dozsa Ujpest 
Budapesta), R. D. Germană (Dynamo 
Magdeburg) și R. P. Romînă (Dinamo 
București). Numai anul acesta cele trei 
echipe dinamoviste s-au întîlnit 
pînă în prezent în două rîn- 
duri: o dată la Budapesta, în

colega noastră... Dozsa Solnok". 
Formația va fi alcătuită din următorul 
lot: Lukasz. Splis, Kusztos, Soți, Var
ga, Haznos, Koncz, Brinza.

*♦♦♦♦♦♦♦♦» TV T▼ t ▼ ▼ ;

PROGRAMUL TURNEULUI

Patru coniponenți ai formației maghiare Dozsa Uf pe st Budapesta după antre
namentul făcut ieri la bazinul Floreasca.

Foto: B. Ciobanu

'' Vineri, de la ora 19: Dinamo • - 
■•București — Combinata divizionară;" 
;;Dozsa Budapesta — Dynamo Mag- • -
- • deburg. j ’
" Sîmbătă de la oca 19: Dozsa.- 
^Budapesta — Combinata dtvizio-" 
"nară; Dynamo Magdeburg — Di-II 
"namo București. "
■ ■ Duminică, de la ora 19: Dynamo", “ 
", 'Magdeburg — Combinata divizio— 
•■nară; Dozsa Budapesta — Dinamo" 
"București.

Cea de a doua formație oaspe, Dyna
mo Magdeburg, s-a deplasat cu un lot 
alcătuit din 9 jucători. Ei sînt : Becker 
(Cassel) portari, Wenzel, Kulla, Bal- 
lerstădt, Kollmey, Elfert, Kluge, Vohs 
și Bezold.

Campioana țării noastre, Dinamo 
București, va utiliza următoarea echi
pă: M. Ștefănescu — Zahan, Csiszer
— Blajec — Culineac, Ai. Popescu
Kroner. Rezerve : Samoilă, Grințescu. 
Cea de a patra echipă participantă Ia 
turneu va fi o combinată divizionară 
din țara noastră. Ea va prezenta urmă
torul lot: Mureșanu (Chețan), Firoiu, 
Cociș, Simon, 6. Marinescu, Alexan-» 
drescu, Mărculescu. (

G. N. J|



Reportaj despre sportul din marile uzine

a

Reportaj d‘spre activitatea sportivă 
din marile uzinei Asta ne-am propus. 
Și tocmai cînd stăteam în cumpănă 
spre care din întreprinderile bucureș- 
lene să ne îndreptăm, iată că... au ve
nit ele la noi. Cum așa? — vă veți 
spune. Mai simplu decît vă imaginați: 
prin intermediul unor ziare de uzină 1

Mărturii edijicatoare a unor profunde 
transformări, aceste ziare constituie 
pentru cititor o oglindă fidelă a vieții 
noi care ciocoiește azi în fabrici și u- 
zine. Afli, prin intermediul lor, de în
ființarea unei noi brigăzi artistice, de 
ultimele inovații, despre un spectacol 
vizionat în comun, despre grija pentru 
marca fabricii, despre problema difu
zării cărților. Oameni șl fapte... Din 
mijlocul acestor preocupări zilnice nu 
lipsește sportul. Bun al maselor de 
oameni ai muncii, activitatea sportivă 
este astăzi un element cotidian, un mij
loc eficace de întărire fizică, de edu
cație. O dovadă? Să răsfoim împreună 
cele trei ziare de uzină...

Cunoscută nu numai în Capi
tală, această fabrică de încăl
țăminte și pielărie obține numeroa
se succese în lupta pentru realiza
rea de economii și pentru ridicarea ca
lității produselor. Ziarul se ocupă pe 
larg despre aceste probleme. De pildă, 
ultima pagină este rezervată unui raid 
cu titlul „Respect pentru marca fabri
cii", în care se arată de cit succes se 
bucură produsele realizate de între
prinderea „Flacăra roșie". Printre a- 
ceste produse se numără și un variat 
sortiment de mingi, a căror calitate 
bună este reliefată în cadrul unui... 
„Interviu cu un fotbalist", cel intervie
vat fiind Smărăndescu 11 de la Pro
gresul 1

Im realizarea acestor succese o largă 
contribuție își aduc și sportivii din în
treprindere, despre care aflăm mai 
multe amănunte citind rubrica „Sport". 
Un articol analitic: „Echipa de fotbal 
in revenire". Bravo / — pentru munci
torii pielari din echipa de fotbal care 
în ultima vreme pregătindu-se cu mai 
multă atenție au adus satisfacția, unor 
rezultate bune inimoșilor lor suporteri 
și tovarăși de muncă. Cîteva titluri mai 
mici ne lasă să întrevedem activitatea 
rodnică ce se desfășoară la unele dis
cipline sportive: volei, șah, tenis de 
masă. Mai este și fotbal-juniori...

In cadrul rubricii „Pagini de maga
zin" o surpriză. Cităm textul care nu 
mai are nevoie de comentarii: ..Solista 
echipei de dansuri, muncitoarea Ileana 
Toader, a primit în cadrul celui de al 
V-Iea concurs al artiștilor amatori a- 
precierea unanimă a publicului. La fel, 
pe terenul de sport, în partidele echi
pei noastre de volei, ea se afirmă prin- 
tr-o buriă pregătire fizică. De citrînd 
Ileana Toader a fost selecționată pen
tru antrenamente la un centru al lo
tului de tineret din Capitală. In tim
pul orelor de producție, la magazia de 
articole tehnice o întîlnim pe Ileana 
preocupată de rezolvarea sarcinilor 
profesionale. In clipele libere, ea exe
cută Ia pian bucăți de Bach sau Jo
hann Strauss..." Ce am mai putea 
spune noi în plus?

pe larg problema metodelor de muncă, 
în cadrul căreia își spune cuvîntlll 
rectificatorul Ion Cotigă în articolul 
„Metodele sovietice de lucru, sprijin 
real în munca strungarilor noștri".

In pagina a doua, rubrica de sport 
este consacrată echipei feminine de vo
lei a asociației sportive de la uzinele 
„Timpuri noi". Titlul este cît sr poate 
de edificator: „Printre cele mai bune". 
Se vorbește în acest material despre 
ambiția și perseverența cu care tine
rele jucătoare de volei s-au pregătit, 
despre faptul că întotdeauna după ter
minarea muncii puteau fi găsite pe te
ren, la antrenament. Iat-o, de pildă, pe 
desenatoarea tehnică Florica Ghizdă- 
reanu, care a devenit in scurt timp 
una dintre cele mai bune jucătoare ale 
echipei. Alături de ea, tinerele Ștefa
ni a Comeanu, Niculina lordache, Mar
cela Borcan și altele se remarcă și 
ele prin dirzenia cu care se pregătesc.

Roadele acestei intense munci de 
pregătire s-au arătat chiar de la pri
mele jocuri disputate și pe care mă
nunchiul acesta de tinere le-a ciști- 
gal...

Un nou lider după runda a XIII-a: Drin<
Runda a Xll-a a produs un veri- 

t.-'bil reviriment în desfășurarea fina
lei. S-a luptat cu o ardoare și o dîr- 
zenie nemaiîntîlnită pînă acum iar 
partidele au fost (fără excepție) inte
resante, pline de atacuri și combinații 
îndrăznețe de ambele părți. Explicația 
acestei subite schimbări de tactică stă 
desigur și în faptul că luni a fost 
zi liberă, astfel că participanții au 
avut posibilitatea să se odihnească, 
să-și împrospăteze forțele. Dar, trebuie 
subliniată deopotrivă inițiativa Fede
rației care a ținut o ședință cu cei 20 
de șahiști, a criticat vehement jocul 
lor pasiv, la remiză, și le-a cerut o 
atitudine combativă, un joc creator, 
pe măsura valorii și aspirațiilor șahu
lui nostru. Și iată că roadele s-au 
văzut. O singură remiză In runda a 
XIl-a‘ (Mititelu—Pavlov) și aceea la 
capătul unei lupte acerbe, cînd toate 
resursele poziției fuseseră epuizate. 
Partide foarte bune am înregistrat în 
întîlnirile Pușcașii—Gunsberger (1—0) 
și — mai ales — Reicher—Joița 
(0—1) în care ultimul a cîștigat 
printr-un splendid atac la rege. Ghi- 
țescu l-a învins pe Varabiescu, Szabo 
pe Bozdoghină, Bălănel pe Suta. Ce

lelalte partide nu s-au încheiat, 
rner deține avanta j decisiv la Urse 
In întreruptele de ieri dimineață 
fost-consemnate trei rezultate de 
litate care, de altfel, se puteau 
vedea ușor: Drimer—Radovici, E 
net—Joița și Pușcașu—Ghițescu.

Ieri, înaintea rundei a XIII-a, 
fost consemnate jncă trei rezultat 
partidele întrerupte cu o seară îna 
Urseanu a cedat la Drimer, iar 
cu Radovici și IȘădulescu cu Bote: 
convenit asupra remizei.

Continuînd seria succeselor Dr 
a cîștigat și în runda a XIII-a 
Varabiescu) trecînd astfel în fri 
clasamentului deoarece partida R 
viei — Mitiielu s-a încheiat ret 
Alte rezultate : Botez — Reicher 1 
Joița — Ciocîltea 0—1, Pavlov 
Bozdoghină 1—0, Szabo — Bă' 
>/2—>/2, Gavriiă — Pușcașu */ 2—' 

*ln clasament: Drimer 9‘/2 P-> 
telu 9 p., Ghițescu (1), Szabo f 
Ciocîltea (1), Radovici (1) 7’/, 
Urseanu (1), Soos (1), Botez ’/ 
Bozdoghină, Reicher, Pavlov 61/ 
Astăzi campionatul continuă cu ri 
a XIV (ora 17). Mîine dimineață 
trerupte, după-amiază runda a X

Puternică unitate a industriei 
noastre metalurgice. această uzi
nă contribuie din plin la creșterea 
productivității muncii in țara noastră 
prin promovarea unor noi metode de 
muncă. Jn prima pagină ziarul dezbate

„Cupa Sfatului Popular al Capitalei**

LA JUMĂTATE DE DRUM...
Parcă în nici un an „Cupa Statului 

Popular al Capitalei" nu s-a bucurat 
de o atenție atît de mare din partea 
tuturor factorilor — ’ boxeri, antrenori, 
arbitri și, firește, spectatori — ca în 
acest an. Intr-adevăr, chiar de la pri
mele meciuri s-a observat că această 
competiție, devenită tradițională, este 
privită cu multă atenție. In lipsa 
unei activități competiționale, să spu
nem „oficiale" (campionate pe echipe 
sau întîlniri internaționale inter clu
buri), întrecerile dotate cu „Cupa 
8.P.C." rețin în aceste zile în
treaga atenție a iubitorilor sportului 
cu mănuși din Capitală.

Acum, competiția a ajuns la jumă
tatea desfășurării ei. Putem afirma cu 
tărie că ea și-a atins în mare măsură 
scopul. A angrenat un mare număr 
de boxeri juniori și, treptat, a chemat 
Ia start boxeri de valoare, nefiind 
ocoliți nici pugiliștii din lotul repre
zentativ.

Prezența numerică și calitativă fiind 
astfel asigurată, să vedem dacă în
tîlnirile disputate pînă acum au co
respuns așteptărilor. Desigur că cel 
mai bun răspuns la această întrebare 
îl pot da spectatorii care au umplut, 
de fiecare dată, pînă la refuz, sala 
I.S.B.. Socotim că aplauzele lor en
tuziaste adresate boxerilor constituie 
cea mai bună dovadă a nivelului su
perior al meciurilor. Intr-adevăr, în
tîlnirile care au avut loc pînă în pre
zent au prilejuit di-spute demne chiar 
și de un campionat republican. Pre-

-A&mzunentefib ăe/t/rtfiiee
fia fae&ru/uytafil

’ QÎfia,
'/wevei fifit |

zența unor pugiliști consacrați ca G. 
Gheorghiu, Al. Bariciu. Șt. Bogdan, 
O. Eremia, Gh. Si-mion, N. Niță ca și 
a unor tineri cu reale perspective 
(Ad. Rosnovschi, O. Baciu, T. Crîn- 
gașu, E. GaJIe, Gh. Predescti, G. Popa, 
S. Saramando, M. Pîrvu, Gh. Octa
vian șa.) a ridicat foarte mult cali
tatea întîlnirilor. Cărui spectator nu 
i-au plăcut, de pildă, meciurile dintre 
O. Eremia—D Fierarii, S. Ghidricea- 
nu— E. Galle, O. Baciu—A. Cosma, 
G. Ghiș—Gh. Vasile ? Firește, an
trenorii au merite deosebite în a- 
ceastă direcție. Ei au înțeles menirea 
acestei competiții, cu adevărat de 
mase, iar elevii lor, chiar șî cei mai 
tineri, au dovedit preocupare pentru 
practicarea unui box cît mal aproape 
de cerințele tehnicii. Iată principala 
constatare pe care ne-a prilejuit-o 
desfășurarea primei părți a competiției 
„Cupa Sfatului Popular al Capitalei". 
Fără discuție că și în reuniunile care 
vor urma, protagoniștii se vor strădui 
să evolueze la același nivel. Mai cu 
seamă că în întîlnirile viitoare vor 
apare pe ring și a Iți pugiliști de va
loare.

„Cupa Sfatului Popular at Capi
talei", la ale cărei finale vom asista 
luna viitoare, pune în fața comisiei 
orășenești de box și probleme mai... 
spinoase. Este vorba de calitatea ar
bitrajelor, care s-au dovedit a fi, 
uneori, deficitare. Deși am mai co
mentat această problemă, revenim a- 
supra ei, în speranța că forurile în 
drept vor lua toate măsurile pentru 
ca la viitoarele reuniuni arbitrajele 
să nu mai vicieze rezultatele. In felul 
acesta în finalele „Cupei S.P.C." să 
ajungă, intr-adevăr, cei mai buni 
boxeri.

R. CALARĂȘANU

Astă-seară, o nouă reuniune 
in cadrul „Cupei S. P .C.“

Astă-seară, înccpînd de la ora 19,30, 
amatorii de box din Capitală vor avea 
prilejul să vizioneze o nouă reuniune 
în cadrul popularei competiții pugi- 
iistice dotată cu „Cupa Sfatului Popu
lar al Capitalei". Reuniunea este or
ganizată de asociația sportivă „Teh
nica Modernă" și cuprinde numeroase 
meciuri care se anunță deosebit de 
interesante.

Alături de juniorii care s-au impus 
în ultimele confruntări din cadrul a- 
cestei competiții, vor evolua și boxeri 
de „primă mînă“. Semnalăm astfel 
prezenta unor pugiliști cunoscuți ca 
Dinu Eugen, Constantin Gheorghiu, 
Lucian Boboc, Vasile Mihăilă ș.a.

Pe întinsele ogoare ale pa
triei noastre produsele acestei u- 
zine sînt astăzi cunoscute și a- 
predate. Pe porțile uzinei ies zilnic 
moderne tipuri de combine, de seceră- 
lori, de semănători cu ajutorul cărora 
țăranii muncitori dobîndesc succese în
semnate în bătălia recoltelor bogate. 
Muncitorii și tehnicienii uzinei „Semă
nătoarea" sînt mindri de acest lucru. 
Prin eforturile lor, prin strădaniile de 
a realiza noi și moderne tipuri de ma
șini, ei contribuie la ridicarea produc
tivității muncii pe ogoare. Nu-i de mi
rare că in scurtul articol cu titlul,su
gestiv : „Bilanț" Se vorbește despre 
faptul’ că uzina ' „Semănătoarea" a cu
cerit de 5 ori consecutiv drapelul de 
tntreprindere fruntașă pe ramură /

Rubrica de sport are numeroase" ar
ticole, o fotografie și un desen. Activi
tatea trebuie, deci, să fie bogată... 
Stați, să vedem. Un articol ne poate 
lămuri: „Scurtă retrospectivă". In cî
teva rînduri, președintele consiliului 
asociației sportive, Nicolae Florescu, 
arată că de la o echipă de fotbal și 
una de lupte, care existau la vechiul 
club sportiv „Fic.hct", astăzi asociația 
sportivă a uzinei „Semănătoarea" a a- 
juns să aibă numeroase secții pe ra
mură de spori ale căror echipe obțin 
succeSe dintre cele mai frumoase. Iată 
cum arată azi bilanțul: două echipe 
de volei (feminină și masculină) in 
campionatul orășenesc și una mascu
lină în campionatul raional, două e- 
chipe de fotbal, cinci echipe de șah, 
puternice secții de tenis de masă, tu
rism, lupte, box etc.

Sînt apoi cronici sportive. Echipa de 
fotbal (seniori) a obținut o frumoasă 
victorie în „deplasare" (campionatul 
orășenesc), iar cea de juniori a 

Cauzele înfrîngerii „me
sia! bine analizate. Cîțiva 
devenit „vedete" și nu ascultă 
antrenorului. Unul dintre ei a

pierdut, 
zinilor" 
tineri au 
sfaturile 
și fost scos de pe teren de către antre
nor și 70 de minute echipa a jucat în 
10 oameni.
poate juca 
că da I

Cronicarul încheie : „...se
fotbal și fără ei". Firește

★
O încheiere ? Se impune singură: 

activitatea sportivă din marile între
prinderi ia un avînt 
mare, contribuind la 
ții oamenilor muncii.

din ce în ce mai 
întărirea sănătă-

Rînduri despre noua campioani
Margareta Teodorescu a devenit pen

tru prima oară campioană de șah a 
furii.

Sublinierile din rindul de mai sus sini 
necesare, fiindcă altfel unii cititori ar 
considera poate că in text s-a strecurat 
o greșeală... Cum, Margareta Teodo
rescu n-a fost niciodată campioană ? 
Și totuși acesta e adevărul: n-a fost. 
De atîtea ori, cu prilejul celor 10 cam
pionate fetnițiine de șah a fost la un 
pas de' titlul republican, dar n-a reușit 
să-l cucerească decît la cea de a XI-a 
edjție a întrecerii șahistelor noastre 
fruntașe. Chiar1 dacă Margareta Teo
dorescu nil definea însă Ttrntbd" oficiat 
titlul de cea mai bună șahistă a țării, 
am fost adesea înclinați s-o considerăm 
ca atare. De data aceasta, avem și 
„.învestitura oficială.

Margareta Teodorescu a reușit in 
sfîrșit „să spargă gheața", să arate și 
în competițiile din țară clasa sa înaltă, 
talentul ei deosebit, forța sa de ioc, re
cunoscute în întreaga lume șahistă.

Este o binemeritată confirmare a 
înaltelor calități șahiste ale Margaretei 
Teodorescu. maesiră a sportului, echi
pieră de bază a reprezentativei națio
nale, autoare — împreună cu maestra 
internațională Maria Pogorevici — a

acelui splendid loc 11 (la egalitate 
puncte cu campioana lumii, ec 
U.R.S.S.) obținut la ultimul campi 
mondial feminin pe echipe.

RADU VOI

MARGARETA TEODORESCl

Îl
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Despre unele aspecte negative 
ale campionatului republican pe echipe

Campionatul de scrimă pe echipe —’ 
categoria A — este competiția cea mai 
largă, care angrenează în întreceri a- 
proape pe toți sportivii noștri fruntași. 
Singura competiție cu acest caracter 
complex, întrecerea campionatului pe 
echipe, ar trebui deci să fie și cea mai 
atent organizată. In general, așa se și 
întîmplă. Dar, uneori, organizarea lui 
lasă toarte mult de dorit, iar felul în 
care se desfășoară dovedește o totală 
lipsă de interes din partea organizato
rilor și a unor echipe participante. Și, 
cel mai bun exemplu ni l-a oferit retu
rul recent încheiat.

Organizarea întrecerilor de sabie și 
spadă a revenit cluburilor C.C.A. șiCALIN ANTONESCU

Știința București, Petrolul Ploești 
și Știința Petroșani au promovat 

în categoria A
Rezultate tehnice înregistrau*  duminici în ca- 3. Petrol Chimie 18 11 3 4 136: 48 42

tegoria B : Seria I : Petrolul Pitești -Meteorul 4. Aeronautica 18 10 2 6 128: 89 40
11—3 (0—0) ; Farul Constanța- R?id 5—li 5. Laminorul Romau 17 9 1 7 69: 77 36
(0—3) ; Știința București—Metalul M.I.G. 11 6. Unirea Brăila 18 5 4 9 69: 65 34
20—0 (3—0) ; Sirena—Dinamo Miliția 3—3 7. C.F.R. Buxău 18 6 2 10 69:132 30
(0—0) ; A.S.A. Ploești—Arhitectura 0-0: res- 8. Progresul Galați 18 5 3 10 62:112 30
tanțe in seriile a II-a ți a IlI-a : Știința Cm- 9. Știința Galați 17 3 2 12 50:154 24
lăți—Zimbrul Tecuci 0—32 (0—9) ; Laminorul 10. Cimentul Medgidia 18 3 0 15 26:345 23
Roman—Aeronautica 8—0 (0—0) • Minerul Lu- SERIA a ni-A
peni—Utilajul Petroșani 13—0 (0—0). înaintea 1. Știința Petroșani 15 14 0 1 246: 17 43
meciurilor de duminică, clasamentele in cele trei 2. Olimpia Or. Stalin 14 11 0 3 92: 34 36
serii se prezintă astfel • 3. C.F.R. Timișoara 16 10 0 6 120: 72 36

SERIA » 4. Chimica Tîmăveni 16 9 2 5 130: 87 36
1. Știința București 19 16 1 2 204: 40 52 5. Minerul Lupeni 16 6 2 8 78: 67 30
2. Rapid 18 14 2 4 310: 51 46 6. A.S.A. Sibiu 15 6 1 8 57: 67 28
3. Dinamo Miliția 18 13 2 3 126: 63 46 7. C.F.R. Cluj 16 6 0 10 67:105 28
4. Sirena 19 10 3 6 139: 91 44 8. Utilajul Petroșani 16 3 0 13 21:190 22
5. Cetatea Bucur 18 11 3 4 135: 65 43 9. Corvinul Hunedoara 16 2 0 14 45:217 20
6. A.S.A. Ploești 20 8 3 9 119: 79 39 0 Indiferent de rezultatele meciurilor restantă,
7. Farul Constanța 19 6 1 12 99:127 32 în categoria A au promovat : Știința București,
8. Metalul M.I.G. fi 18 5 4 9 104:102 30 Petrolul Ploești și Știința Petroșani.
9. Petrolul Pitești 19 5 0 14 85:179 29 A Duminică, etapa normală în seria I și două

10. Meteorul 19 2 2 15 60:292 25 restanțe în celelalte serii : Știința Galati— La-
11. Arhitectura 19 0 3 16 41:332 22 minorul Roman și A.S.A. Sibiu—Olimpia Orașul

SERIA A fl-A Stalin.
1. Petrolul Ploești ÎS 14 1 3 331: 49 47 0 Ieri, la Rîrlad, Constructorul—-Știința Ti-
2- Zimbrul Tecuci 18 12 3 3 177: 43 45 mișoara (Cat A) 0-0.

Progresul din Capitală. Anunțate 
timp, acestea ar fi trebuit să se în, 
jească de toate cele necesare și, în 
mul rînd, de asigurarea sălii de c 
curs. Și, totuși, cînd nu mai erau d 
24 de ore pînă la alinierea prim 
concurenți pe planșă, nu se găsise î 
sală. A fost nevoie de intervenția 
gentă a federației de specialitate f 
tru ca lucrurile să fie puse la pu

O altă lacună : la Cluj, unde au a 
loc întrecerile de floretă, în primele d 
zile concursul a fost organizat 
orice critică. Aici însă, nu este v 
exclusiv a organizatorilor (care au 
anunțați foarte tirziu și nu au pi 
face mai mult) ci și a echipelor pa 
cipante, care trebuiau să aducă o pi 
din materiale. Unele au adus, altele 
sau le-au adus stricate. In această 
iuație este lesne de înțeles ce greu 
s-au ivit Și, pentru a se putea term 
concursul în timpul stabilit, unele i 
ciurj s-au disputat cu floreta ncel 
trică t

Returul desfășurat la București 
Cluj a avut unele caracteristici aset 
nătoare : insuficient interes pentru 
trecere, delăsare din partea trăgăt 
for, o atmosferă de plictiseală. Cu 
ține excepții, trăgătorii au tras f 
interes, lăsînd impresia că o fac p 
tru că sînt „obligați". Mai trebuie si 
nalată, de altfel, și prezența unor ect 
nepregătite pentru o competiție de 
rințele primului campionat al ță 
Este vorba de Voința Cărei, ale ci 
întîlniri au fost simple formalități p 
tru toate celelalte participante. I 
dacă aceasta este situația la Voi 
Cărei, o parte de vină o are și coleg 
de antrenori care nu s-a ocupat de 
de sprijinirea secției respective. Fe 
rația de scrimă trebuie să se gîndeai 
în modul cel mai serios la toate c 
semnalate. Problemele nu sînt noi, 
rul nostru de specialitate le cunoa; 
s-a mai lovit de ele, dar nu prea 
luat măsuri pentru remediere. Este ti 
put să acționeze.

ELENA MATEESCl
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Cupa merita aceeași prețuire 
ca și campionatul!

Gupa R.P.R. — cu care continuă se
zonul de fotbal — este o competiție 
care nu mai are nevoie de o prezentare 
specială- Ea a intrat de mult în tradi
ție și în stima spectatorilor. An de an, 
numărul echipelor participante a cres
cut, de la 65 în prima sa ediție pînă 
la peste 2000 în ultimii ani, ceea ce 
dovedește larga popularitate de care se 
bucură în rîndurile asociațiilor și clu
burilor sportive. Paralel a crescut și 
interesul pentru această competiție. Pe 
de altă parte, numărul spectatorilor a 
ajuns să rivalizeze cu cel înregistrat 
la jocurile de campionat. Ceea ce-i a- 
trage pe amatorii de fotbal la partidele 
de cupă este lupta dintre echipe de ca
tegorii diferite, pe care singură această 
competiție o prilejuiește și care nu de 
puține ori se încheie cu succesul for
mațiilor „mici". Exemple ? Multe. Nu 
mai departe decît în actualul sezon, 
A.S.A. Sibiu (cat. B) abia a reușit să 
se califice în dauna echipei Voința 
Odorhei, după 120 minute de joc numai 
pentru că a beneficiat de o prevedere 
regulamentară (în caz de egalitate se 
califică echipa în deplasare). In 
schimb, Știința București (tot din cat. 
B) n-a izbutit nici atîta măcar, deși a 
jucat timp de 210 minute cu A. S. 
Academia Militară, din campionatul 
orașului București. Și, mergînd mai 
departe cu exemplificarea, multe echipe 
de B (Flacăra Mediaș și G.S.M. Baia 
Mare, de pildă) au ajuns în.Jinala 
Cupei, iar una (Metalul Reșița) a șij 
cîștigat-o în ediția 1954. Iată, deci, că 
dirzenia și elanul „echipelor mici" fac 
să dispară pentru o zi diferențele de 
categorii. în aceasta constă ineditul și 
frumusețea jocurilor de Cupă.

Această perspectivă Ii este deschisă 
și etapei de duminică, prima din faza 
finală a ediției 1959-60, în care — cum 
se știe — s-au calificat 5 echipe regio
nale, 15 din categoria B și cele 12 din 
categoria A. Programul celor 16 întîl- 
niri a fost publicat, se cunosc terenu
rile neutre de disputare a jocurilor, ca 
și noua prevedere regulamentară, de re- 
jucare — a doua zi și în același oraș 
— a meciurilor terminate la egalitate 
după prelungiri

In preajma acestor întîlniri, care vor

supune echipele de categorie A la pri
mul „șoc" în actuala ediție a Cupei, se 
ridică însă o problemă foarte serioasă : 
aceea a interesului și importanței care 
trebuie acordate competiției.
Cazuri concrete :

1. G.S.M. Baia Mare, finalista edi
ției precedente, a fost prezentă pe tere
nul din Sighet pentru meciul cu for
mația locală Stăruința, DAR NU A 
JUCAT deoarece N-A PREZENTAT 
NICI UN CARNET DE LEGITIMARE 
și, în consecință, A PIERDUT JOCUL 
PRIN... NEPREZENTARE I Și notați: 
ECHIPA A FOST ÎNSOȚITA LA 
SIGHET DE CINCI CONDUCĂTORI I 
Nici mai mult, nici mai puțin... Nici 
unul însă, n-a avut grijă să aducă car
netele de legitimare, îndatorire elemen
tară pentru un conducător de echipă, 
a cărei neîndeplinirc vădește lipsă de 
interes, de considerație pentru o com
petiție de importanță și cu popularitatea 
Cupei.

2. C.S.M.S. Iași, Metalul Titanii, 
Corvinul Hunedoara, Știința București, 
A.M.E.F.A. Arad au aliniat formații in
complete, față de cele folosite în cam
pionat, recurgînd la juniori. La aceste 
echipe a fost clară intenția de a me
naja pe unii titulari în vederea parti
delor de campiohat din duminica urmă
toare. Și, evident, în dauna Gupei...

3. Alte echipe (ca Unirea Iași la Bîr- 
lad, de exemplu) au jucat fără interes, 
lăsînd impresia că nu urmăresc decit 
să făfcă act de prezență șr atît.

Această tendință de desconsiderare, 
de minimalizare a Cupei trebuie curma
tă printr-o intervenție hotărită din par
tea federației. Cupa merită aceeași 
prețuire ca și campionatul, atît diq par
tea echipelor — printr-o participare la 
nivelul maxim al posibilităților lor — 
cît și din partea federației — printr-o 
programare cît mai judicioasă-

P. GAȚU

DOUĂ JOCURI IN CUPA R.P.R.

• Craiova (prin telefon). — Marți 
s-a disputat în localitate meciul de 
cupă dintre echipele locale C.S. Craiova 
și Știința Craiova. Victoria a revenit 
primei formații, cu 1—0 (1—0), prin 
punctul marcat de Mirea în min. 20. 
Cele două echipe și-au împărțit perioa
dele de dominare. S-au remarcat: 
Fiță, Mirea, Pop, Ionescu (C. S. Gra- 
iova) și Lambru, Bărbulescu, Deliu, 
Pană (Știința).

• In Capitală, Metalul Titanii a în
trecut la mare luptă, cu 2—1 (0—1, 
1 — 1) pe A. S. Academia Militară. în 
prima repriză, militarii au deschis sco
rul prin Pîrviileț. După pauză, ei au 
jucat în 10 oameni, Stiber părăsind 
terenul, accidentat. Metalul a egalat 
prin Dan. din lovitură liberă. în prelun
giri, tot Dan a marcat aducînd victo-

1 ria echipei sale. Ambele goluri primite 
de portarul Nencescu de la A. S. Aca
demia Militară au fost parabile.

JOC AMICAL LA IAȘI

în-Iași (prin telefon). Marți s-au 
iîlnit în localitate, într-un meci ami
cal, echipele G.S.M.S. Iași și Progresul 
București. Jocul s-a terminat la egali
tate : 2—2, după ce oaspeții conduceau 
Ia pauză cu 1—0. Au marcat: Dinu- 
Jesctl și Marin (Progresul), respectiv 
Demian și Căruntu. (A. Scăunaș. co
respondent).

Federația de specialitate acordă o mare importanță depistării elementelor 
talentate din rîndurile tinerilor fotbaliști. In cadrul acestei acțiuni s-au orga
nizat o serie de meciuri interregiuni. Iată o imagine din întilnirea București 
1—București II, desfășurată la sfîrșitul lunii trecute în Capitală. Zilele aces
tea vom revedea iarăși o parte dintre jucătorii care s-au impus la primele 
trialuri. Foto : H. Nandy

Aceeași preocupare pentru cadre tinere și de 
valoare există și la loturile seprezentative, ca și 
la echipele de asociații și duhuri sportive. In a- 
ceastă privință, forul nostru de specialitate și-a 
înscris un punct special in planul său de acti
vitate, în dreptul căruia astăzi se poate nota că 
a făcut pași însemnați spre realizarea hi. E 
vorba și de elementele tinere promovate în loturile 
reprezentative în cursnl acestui an, dar — mai 
ales — de acțiunea de depistare a jucătorilor 
cu perspective de progres, care activează in ca
tegoria B și în echipele regionale sau orășenești. 
Nu de mult au fost alcătuite — din asemenea 
jucători — mai multe selecționate, care au evo
luat la București în meciuri de trial. Acțiunea 
aceasta va continua in perioada după încheierea 
turului campionatului. După cum am anunțat, 
pentru azi sînt convocați la București o serie de 
jucători (pînă la 23 ani) în vederea unor tria
luri și antrenamente comune care vor avea^ loc 
pînă la 7 decembrie. La‘ baza selecționării jucă
torilor au stat observațiile făcute la jocurile de 
campionat, precum și cu prilejul triahrilor de 
acum cîteva săptămîni. Scopul este completarea 
loturilor reprezentative mai ales pe posturile in 
care sînt deficitare.

Jucătorii convoca# sînt următorii :
Unirea Iași : Ilie Florea, Aurel Cojocarn ; Me

talul Tirgoviște : Andrei Marin, Ion Frandea ; 
C. S. Lugoj : C. Nodea ; Minerul Aninoasa : N. 
Niculescu, I. Pal ; Victoria Suceava : A. Sideac ; 
Vestitorul București : I. Niculescu ; Dinam» 
Pitești : P. Valcan ; A.S.A. Sibiu : E. Nagy, I. 
Ioniță ; A. S. Pompierul București : D. Ivan, K. 
Gros ; C. S. Tg. Mureș : I. Balaș, I. Haidn ; 
C.C.A. București: V. Dumbravă, P. Mihăilescu, 
I. Matei ; Știința Timișoara : Z. Turcan, M. Ră- 
celescu, C. Manolache ; Marina Constanța : Al. 
Dan, V. Butea; C.F.R. Arad : 1 “ "...
Arad : Gh. Nicolau, I. Pircălab, M. Petescn ; 
Știința București : M. Rădulescu, D. “ . 
Pasan ; Flacăra Moreni : M. Lupea, Al. Badea ; 
Cetatea Bucur : «I. Vulpe ; Metalul Titanii Bucu
rești : T. Zaharia : Dinamo Săsar : I. Szakacs, 
F. Coraeanu ; C.S.M. Baia Mare : V. Gergely ;

C.S.M.S. Iași : E. Alexandrescu, A. Unguroiu ; 
C.F.R. Timișoara . S. Surdan, N. Fodor ; Steaua 
roșie Bacău: C. Dumitru; G.S.M. Reșița: Fr. Varga, 
Fr. Șcliiopu, D. Fischer, V. Comisar; Chimia Făgă
raș: I. Năftănăilă, M. Popa; Tehnometal București: 
P. Cuconea ; C. S. Oradea : I. Tomeș, I. Harșani ; 
Aeronautica București : Mătase ; Poiana Cîmpina : 
I. Panailescu ; ..
Ganea ; r.__. _ , „ . _
Piatra Neamț : M. Nemeș ; Tractorul 
lin : M. Roșea ; Energia Bicaz : 
Recolta Cărei : E. Hauler I! ; Dinamo 
I. Voicu ; Minerul Oravița : M. Sporea ; 
Tr. Severin : L. Ghinea ; C.F.R. Cluj : 
kuti ; Ancora Galați : A. Ștefănescu ; 
București : Gr. Bîrsan.

In acest lot sînt cuprinși și jucătorii 
pentru echipa reprezentativă de juniori.

Antrenori : B. Marian, I. Bălănescu, Gică Nico- 
lae, N. Gorgorin, I. Mihăilescu, M. Bărbulescu.

întreaga activitate va fi coordonată de antre
norii federali A. Niculescu și Tr. fonescu.

C.F.R. Timișoara : S. 
roșie Bacău: C. Dumitru;
” Șcliiopu, D. FiscL.., ________.

'. Năftănăilă, M. Popa; Tehnometal București: 
, Z. Z. Oradea : I. Tomeș, I. Harșani ;

tescu ; Steagul roșu Orașul Stalin': C. 
Prahova Ploești : M. Georgescu ; 0. S. 

'.Orașul Sta
ll. Arnăutu ;

Galați : 
DrubeU 

I. Kun- 
Filaret

reținuți

L. Bale; U.T.

Popescu, T.

CICLISM

Jn așteptarea finalei 
campionatului republican de ciclocros

Duminică dimineața, cînd cicliștii se 
pregăteau să îa startul în ultima etapă 
a „Cupei de toamnă" la ciclocros, pe 
cer strălucea un soare cu... dinți. Con- 
curenții alergau încoace și încolo, 
mai mult pentru a nu îngheța, aștep- 
tînd nerăbdători semnalul starteruluî. 
„Lasă măi, Costică, tu nu te mai 
obosi, că te încălzim noi In cursă", 
îi spuneau lui Constantin Baciu cei 
ce rîvneau la locul ocupat de el. Li
derul competiției a luat în serios glu
mele adversarilor lui și numai după 
cîțîva kilometri de la plecare s-a in
stalat în fruntea plutonului și nu a mai 
cedat șefia pînă la linia de sosire.

După cursă l-am reîntîlnit pe C. 
Bacitt, care primea felicitări meritate. 
Din vorbă în vorbă, am remarcat că, 
deși nu trecuse nici măcar o oră de

Cfțtigttorii edițiilor anterioare
1950 : Martie
1951 : Marin
1952 : Iulian
1953 : Iulian
1954 : Iulian
1955 : Ion Moraru
1956 : Ion Moraru 
J957 : Constantin Dumitrescu 
1958 : Matei Kammer

Ștcfănescu 
Niculescu 
Gociman 
Gociman 
Gociman

cînd se dăduse startul, tînărul aler
gător începea să fie din nou îngrijo
rat, ca și înaintea concursului.

— „Sînt fericit că am reușit să 
cîștig „Cupa de toamnă" dar, sincer 
vă spun, de pe acum mă gîndesc la 
întrecerea de duminica viitoare. încă 
de cînd eram junior am îndrăgit acest 
gen de curse, am participat apoi la 
multe finale de campionat, am fost 
în cîteva rînduri printre fruntașii în
trecerii, dar niciodată nu am reușit 
să Intru în posesia invidiatului titlu 
de campion. In actualul sezon m-am 
antrenat atent în vederea finalei de 
duminică, iar „Cupa de toamnă" a 
constituit un minunat mijloc de veri
ficare a stadiului pregătirii paritei- 
panților la campionatul republican.

Se va ține 
evidența recordurilor 

de sală!
Pentru a aduce un stimulent în plus 

pregătirilor de iarnă ale atleților noș
tri, Federația de specialitate a hotărît 
ca din acest an să reia în evidență 
recordurile republicane de atletism pe 
teren acoperit. Aceste recorduri se vor 
omologa la următoarele probe: seni
ori : 50 m, 55 mg, înălțime, prăjină, 
lungime, triplu și greutate; senioare: 
50 m, 40 mg, înălțime, lungime, greu
tate ; juniori cat. 1: 50 m, 55 mg, 
(0,96 cm), înălțime, prăjină, lungime, 
triplu, greutate (6 kg) (juniori cat. a 
Il-a : 50 m, 45 mg, înălțime, prăjină, 
lungime, greutate (5 kg) ; junioare cat. 
1: 50 m, 40 mg, înălțime, lungime, 
greutate (4 kg) ; junioare cat. a Il-a : 
50 m, 40 mg, înălțime, lungime, greu
tate (3 kg)

Sînt socotite — inițial — ca recor
duri republicane de atletism pe teren 
acoperit cele mai bune performante 
realizate pînă acum în țara noastră, 
lată, de pildă, recordurile de '„bază" 
la seniori și senioare : BARBAȚI: 30 
ni plat: 5,9 sec Șt. Prisiceanu (I955), 
AI. Stoenescu (1955), I. Wicsenmayer 
(1957), M. Stein (1958), Th, Fidea 
nu (1959) și A. Stamatescu f 1959) ; 
55 mg: 7,7 sec Gh. Vintilă (1958) ; 
înălțime: 1,97 m I. Soter (1956); 
prăjină: 4,25 m Szabo (1’59); lun
gime: 6,90 m D. Petrescu (1956) si 
S. loan (1959); triplu: 14,57 V. Ză- 
vădescu (1955); greutate: 15,86 m M. 
Raica (1950)-, FEMEI: 50 m: 6,7 
sec Letițîa Bendiu (1955) și Maria 
Zottu (1958); 40 mg: 6,2 sec Ana 
Șerban (1956) și Liana Jtmg-Enache 
(1956); înălțime: 1,58 m Iolanda Ba
laș; lungime: 5,46 m Liana Jung- 
Enache (1958) ; greutate : 1466 m Ana 
Coman (1959).

Cetatea Bucur a
Aseară s-au disputat în sala Floreasca 

jocuri feminine de handbal în 7 din cadrul 
nionatuiui republican, faza orașului 
Principalul meci Cetatea Bucur—Rapid 
cheiat cu victoria pe deplin meritată a hand
balistelor de la Cetatea Bucur : 4-2 (3-1).
, Meciul a început nervos, ambele formații ra- 

tînd numeroase ocazii și, în plus, com it iod o
serie de greșeli elementare. Scorul a fost deschis 
ia min. 11 de Cetatea Bucur prin V. Dumitrescu, 
care a transformat o lovitură de la 7 m. Un 
minut mai tîrziu, Starck a egalat. Din acest mo
ment însă. Cetatea Bucur — printr-un joe foarte 
bun in atac și foarte atent în apărare — a pre
luat inițiativa și a înscris pînă la sfîrșitul 
prizei încă două puncte prin A. Popescu și 
Vasile.

După pauză, echipa feroviară a jucat din 
In ce mai slab, ezitînd mult în atac, astfel 
jucătoarele de la Cetatea Bucur au putut să-și 
facă jocul în voie. Au mai înscris Jipa (C. 
Bucur) și Dumitrescu II (Rapid).

In deschidere. Știința a învins Confecția cu 
scorul de 20-5 (10-2), prin punctele înscrise de

douft 
cam- 

București, 
s-a in-

re-
A.

ce 
că

învins pe Rapid
Cîrligeanu (5), Szvke (4), Ugron (4), Niculescu 
(3), Jianu (3) și Coroiu. Pentru Confecția au 
marcat Dumitru (2), Făgărășanu, Cristea ?i 
Preda.

Sîmbătă în sala Floreasca va avea Ioc o nouS 
etapă în cadrul căreia sînt programate o serie 
de partide echilibrate. Cu acost prilej își va face 
reintrarea în campionat și formația Dinamo Bucu
rești. lată programul jocurilor : ora 16 ; Con
structorul—Rapid (!.); ora 17 î Dinamo—Știința 
(m.); ora 18,10 : Cetatea Bucur—Știința (!.); ora 
19,05 : C.C.A.—Rapid (m.); ora 20,30 : C.S. Șco
lar—Politehnica (ra.).

Dar concursurile de ciclocros îți pot 
oferi multe surprize, pentru că al 
de luptat nu numai cu kilometrii ci 
și cu numeroase obstacole naturale. 
Dacă specialiștii acestui gen de curse 
ntt vor avea defecțiuni mecanice, veți 
asista duminică la cea mai disputată 
și pasionantă finală. Iată de ce mă 
preocupă în mod serios întrecerea de 
duminică"...

In acest moment discuția noastră 
a fost întreruptă de ciclistul șl... atletul 
D. Dragomir, care felicitîndu-1 pe (3. 
Baciu i-a spus în schimb, Ia despăr
țire, în loc de „Ia revedere"... „să ne 
vedem la naționale". Și, în aceste 
cuvinte, am ghicit în afară de un 
simplu salut, o invitație la o dispută 
dîrză în finala campionatului repu
blican care se va desfășura duminică 
pe traseul din spatele stadionului Con
structorul. Și C. Baciu arc aproape 
30 de adversari în finală...

TR. IOAN1ȚESCU

lata care sînt pronosticurile pe 
care Programul Loto-Pronosport le 
indică pentru meciurile concursului 
Pronosport nr. 48 din 29 noiembrie 
1959:

I.
II.

III.
IV.r
VI.

VII. 
vm.

IX.x.
XI.xn.

2. IItalia (A)—R. P. Ungară (A)
Dinamo Galați—Rapid Buc. (Cupa R.P.R.)

A.S.A. Sibiu—U.T.A. (Cupa 
Știința Timișoara—jiul (Cupa 

V. Racing—Sochaux
Angers—St. Francais
Nice—Rennes
St Etienne—Valenciennes 
Toulon—Lyon 
Lens—Monaco 
Strasbourg—Limoges 
Le Havre—Reims

PREMIILE CONCURSULUI
PRONOSPORT NR. 47

Etapa din 22 noiembrie.
In urma trierii și omologării 

antelor depuse la concursul 
sport nr. 47 au fost stabilite urmă
toarele premii :

Premiul I: 16 variante cu 11 rc-

R.P.R.)
R.P.R.)

2,
2.
1,
1
X
X,
1
1
2
2.
2.

1
2

1

x
1

vâri- 
Prono-

3-2!
CLl’J 25 (prin telefon). — Jucătorii <le la 

Știința au reușit o nouă și meritată victorie, de 
data aceasta în fața rntinaților voleibaliști de 
la Dinamo București. După aproape 3 ore de joc, 
disputat cu mare însuflețire, studenții au eîști- 
gat cu 3-2 (14-16, 15-11, 7-15, 15-5, 15-13). In 
ultimul set, bucureșienii au condus cu 5-0. sco
rul a devenit apoi 6-6, 9-9, 12-9 pentru Știința, 
14-10, 14-13 și 15-13 în favoarea echipei lo
cale. Aceasta a avut în seturile 4 și 5 un blo
caj impenetrabil și a atacat foarte variat, ceea 
ce i-a adus puncte prețioase. In acest timp Di
namo a manifestat o cădere. Arbitrul V. Moraru 
din Chj a condus bine.

IANCU TIBER1U, corespondent

rrntdrfsioi
Activitatea la zi

• Marți seara s-a disputat la Orașul Stalin 
meciul restanță dintre echipa locală Steagul 
roșu și Voința Iași. După o partidă cu o desfă
șurare foarte echilibrată, victoria a revenit gaz
delor cu scorul de 50—46 (17—23). Echipa Stea
gul roșu s-a comportat slab și pînă în minutul 
29 a fost condusă uneori cu o diferență de 7 
puncte. Ie ultimele 11 minute a avut o puternică 
revenire, datorită căreia a egalat, a luat con
ducerea și a cîștigat. Au înscris : Zereleș 10. 
Dumitrescu 9, Doca 9, Szabo 8, Frantz 5, Si
mon 4, Schwab 3, Birsan 2, pentru învingători 
și Voroueanu 14, Păun 8, Chioreanu 6. Holim- 
berg 6, Todirașcu 4, Vișioianu 4, Pinteac 4 
pentru învinși.

GH. MAZGAREANU — corespondent
• Aninate din cauza deplasării echipelor 

C.C.A. și Știința București la Salonic și la So
fia, meciurile C.C.A.—Dinamo București (mascu
lin) și Știința București—C. I. Tg. Mureș (fe
minini se vor desfășura in luna decembrie
• Colegiul de arbitri al orașului București va 

ține un examen pentru calificarea a noi cadre 
de arbitri. La acest examen pot ha parte antre
nori, jucători și foști jucători de baschet. în
scrierile se primesc zilnic între orele 8—14 și 
47—20 la sediul Școlii „Motorul" din ztrada 
Batistei Nr. 6—8, piuă la data de 1 decembre.
• Consiliul orășenesc G.C.F.S. București or

ganizează intre 18—20 decembrie o competiție la 
care sînt invitate reprezentativele de juniori si 
junioare ale tuturor reqiunilor țării. Competiția 
va avea darul să stimuleze preocuparea antreno
rilor pentru depistarea elementelor tinere talen
tate.

revenind fiecăreia cite

258 variante cu 10 re- 
revenind fiecăreia cite

CSi’onosDort
zuitate exacte 
5.428 lei.

Premiul II: 
zuitate exacte 
403 lei.

Premiul III: 2.205 variante cu 9 
rezultate exacte revenind fiecăreia 
cite 70 lei.

Fond de premii : 347.430 Iei.
ÎNCEPIND CU CONCURSUL 

PRONOSPORT DIN ACEASTA SAP- 
TAMTNA SE ACORDA PREMII IM
PORTANTE IN OBIECTE PENTRU 
„0“ REZULTATE. TOTODATĂ SE 
INTRODUCE „BULETINUL CU PAR- 
11CIPAȚIE" CARE PERMITE SA SE 
JOACE CU O TAXA REDUSA A- 
VIND IN ACELAȘI TIMP ȘANSE 
MĂRITE DE PREMIERE.

In cazul cînd la un concurs la

vreuna din categoriile de premii ies 
buletine cîștigătoare întregi iar fon
dul de premii trebuie să se atribuie 
la un buletin sau buletine cu parti
cipate care nu însumează un pro
centaj de 100% li se atribuie acestor 
buletine cu participate cota respectivă 
iar diferența se reportează la fondul 
general de premii de la concursul ur
mător.

PRONOEXPRES
La tragerea concursului Pronoex- 

pres de ieri, 25 noiembrie, au fost 
extrase din urnă următoarele numere: 

20 21 34 18 49 3
Numere de rezervă : 29 28 
Fond de premii: 494038 lei.
In urma tragerii la sorți a celor 

două automobile acordate la tragerea 
specială Pronoexnres acestea au re
venit participanților Rodiei Mircea din 
București și Ceppel Victor din Recaș.

Rubrică redactată de I. S. Loto- 
Pronosport.



REVISTA PRESEI IVTERWriOULE
DUPĂ VICTORIILE HOCHEIȘTILOR ROMÎNI LA BUDAPESTA

Ziarul „Nepsport" despre meciurile dintre hocheiștii romîni și maghiari

VEȘTI DIN R. P. ALBANIA

Reprezentativa de hochei pe gheată 
a tării noastre a obținut sîmbătă și 
duminică două frumoase succese la 
Budapesta. In primul meci, echipa 
R.P. Romine a întrecut selecționata 
RJP. Ungare cu 7—1. Duminică, cele 
două reprezentative au jucat sub de
numirea orașelor București și Buda
pesta. Și de data aceasta victoria a 
revenit hocheiștilor romîni. Scor: 4—1.

In rîndurile de mai jos reproducem 
cîteva fragmente din cronicile apărute 
în ziarul „Nepsport" din Budapesta.

„Suporterii hocheiului pe gheață din 
Budapesta au așteptat cu mult interes 
primul meci internațional al hocheiș
tilor maghiari. Din păcate această 
premieră nu a reușit, pentru că selec
ționata maghiară a constituit o dezi
luzie... Hocheiștii romîni s-au avîntat 
in joc in mod gradat și in repriza a

lin schimb perfect!

De la stînga: Ilașoti, Constantin (fotbal), Sofian și Czaka I (hochei). 
Desen de Petre Stoenescu

• Reprezentanții a 27 de națiuni vor 
lua parte la concursul olimpic de pen
tatlon modern. Echipe complete, din 
cite trei concurenți, vor prezenta însă 
numai Argentina, Austria, Brazilia, 
Chile. Elveția, Finlanda, Franța, Ger
mania, Italia, Marea Britanie, Mexic, 
Polonia, Rominia, S.U.A., Suedia, Un
garia șl U.R.S.S. S-au înscris ca cite 
un singur concurent: Africa de Sud, 
Australia, Belgia, Danemarca, laponia, 
Maroc, Portugalia, Spania, Tunisia șl 
Urugual. La concursul de pentatlon 
modern vor lua parte deci 61 de spor
tivi din 27 de țări.

• In afară de normele fixate de 
fiecare federație națională pentru par
ticiparea atleților săi la întrecerile din 
cadrul Jocurilor Olimpice, I.A.A.F. (Fe
derația internațională de atletism) a 
impus, de asemenea, o serie de rezul
tate care trebuie obținute pînă în preaj
ma J. O. Și aceasta nu este încă to-

Primul msci 
al hocheiștilor suedezi 

la Moscova
Marți seara s-a disputat pe patinoa

rul artificial di- Palatul Sporturilor 
de la Moscova întîlnirea internațio
nală de hochei pe gheață îrtre repre
zentativele Uniunii Sovietice și Suediei. 
Oaspeții au obținut victoria cu scorul 
de 3—1 (0—1, 3—0, 0—0) prin punc
tele marcate de Johansson (2) și Ci- 
cinov (în propria poartă). Pentru gaz
de a înscris Grebennikov. (Agerpres)

Turneele echipelor sovietice

Torpedo Moscova a susținut un nou 
joc în Anglia, întîlnind luni în noc
turnă formația Sheffield Wednesday. 
Gazdele au terminat învingătoare cu 
2—1 (1—1) prin punctele înscrise de 
Finney și Ellis. Pentru oaspeți a 
marcat Metrevell.

După jocul susținut la Luxemburg, 
în care a dispus cu 2—1 de repre
zentativa țării, echipa Dinamo Tbilisi 
a plecat în Franța unde va întîlni cî
teva echipe din prima divizie profe
sionistă franceză.

R.P. Polonă la a treia victorie în 
preliminariile olimpice

Prima întîlnire R. F. Germană — 
R. P. Polonă din cadrul celei de a

olimpic
tul I Comisia tehnică de organizare a 
Jocurilor ă propus I.A.A.F. standardu- 
rile care trebuie îndeplinite la Roma 
pentru ca atleții să fie admiși în con
cursul olimpic propriu-zis. fată aceste 
norme de calificare în concurs: în pa
ranteze sînt trecute normele prevăzute 
pentru J.O. din 1956 de la Melbourne: 
bărbați: înălțime 2,00 m. (1,92 m), 
prăjină 4,30 m. (4.15 m), lungime 
7,40 m. (7,15 m), triplu 15,50 m. 
(14,80 m.), greutate 16,75 m (15,00 
m), disc 52,00 m (47,00 m), suliță 
74,00 m (66,00), ciocan 60,00 m 
(54,00 m) | femei: înălțime 1,65 m 
(1,58 m), lungime 5,80 m (5,70 m), 
greutate 14,50 m (13,00 m), disc 47,00 
m (42,00 m) și suliță 48,00 m (43,00 
m).

Valoarea acestor norme arată cum 
nu se poate mai bine creșterea impre
sionantă a nivelului atletismului mon
dial. In această privință ce poate fi 
mai elocvent decît faptul că la arun
carea suliței bărbați, de pildă, norma 
de calificare în concurs la Roma este 
superioară rezultatului cu care C. 
Young a devenit campion olimpic în 
1952 (73,78 m)...
• Un bilanț preliminar arată că 

dintre sporturile olimpice atletismul se 
va bucura la Roma de cea mai largă 
participare. Din cele 76 de țări, care 
și-au confirmat înscrierea, 67 vor lua 
parte la întrecerile de atletism. Iată 
acum un tabel al înscrierilor la cele
lalte sporturi: box (49), notație (48). 
tir (45), ciclism (43), iachling (42). 
haltere (42), 'baschet (39), scrimă, 
fotbal și lupte (37), canotaj academic 
(32), gimnastică (31), polo (30), că
lărie și hochei pe iarbă (28), penta
tlon modern (27), caiac-canoe (26).

Fotbalul pe glob
XV-a grupe preliminare olimpice s-a 
desfășurat marți la 
riori în tot cursul 
polonezi au obținut 
de 3—0 (2—0).

In urma acesbtf 
nata olimpică a RT 
tuala cîștigătoare a

Iată clasamentul:

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

Essen. Net supe- 
partidei, fotbaliștii 
victoria cu scorul

rezu'tat, selecțio- 
’. Polone este vir- 

grupei.

3 3 0 0 12: 3 6
2 10 1 2: 4 2
3 0 0 3 4:11 0

doua au preluat inițiativa autoritar. 
Pasele au mers întotdeauna la jucă
torii liberi, care au avut cele mai bune 
poziții, in timp ce apărarea a desfă
șurat un joc sistematic, hotărit... In 
ceea ce privește pregătirea fizică, ro- 
minii au fost net superiori. Ei pati
nează foarte bine, avînd multă sigu
ranță în conducerea pucului. Acestea 
sini calitățile echipei routine, de altfel 
identice cu cele remarcate în cadrul 
„Criteriului european" desfășurat la 
Plsen".

Duminică a avut loc a doua întîlnire. 
Același ziar scrie printre altele urmă
toarele :

„Reprezentativele celor două țări 
s-au intilnit din nou, de data aceasta 
sub numele orașelor București și Buda
pesta. De fapt meciul a avut un ca
racter de revanșă. Rominii parcă nu 
au mai jucat cu atita însuflețire ca 
simbăiă seara, ciștigînd partida în ul
timele 10 minute ale meciului; O im
presie excelentă a lăsat Czaka. Căpi
tanul echipei romine patinează bine 
și are mare viteză în acțiune. El a 
fost din nou cel mai bun om al în
vingătorilor. In mod deosebit au plă
cut acțiunile tinerilor înaintași romîni: 
ei joacă spectaculos și — ceea ce este 
mai important — eficace".

Meciul de handbal in 7 Dinamo București - Spartak Kattowiu 
se va rejuca—probabil—la 20 decembrie

Marți s-a întors în Capitală echipa 
Dinamo, care în ultimele două săptă- 
mîni a întreprins un turneu în R. D. 
Germană, iar la sfîrșitul săptămînii 
trecute a susținut și meciul cu Spartak 
Kattowice din cadrul primului tur al 
„Gupei Campionilor Europeni". Rezul
tatul obținut în partida cu campioana 
R. P. Polone (13-13), privit prin prisma 
valorii handbalului în 7 practicat în 
cele doua țări, a surprins pe mai toți 
iubitorii acestui sport din țara noastră.

Dintr-o convorbire cu antrenorul di- 
namoviștilor, Oprea Vlase, am aflat 
însă că, ținînd seama de condițiile în 
care s-a desfășurat partida, bucurește- 
nii consideră rezultatul înregistrat des
tul de bun. „Echipa noastră s-a pre
zentat la meci — ne-a spus antrenorul 
Vlase — după un turneu greu în R. D. 
Germană, un drum obositor pînă la 
Kattowice și — apoi la Cracovia și, în 
plus, sala în care s-a jucat a fost ne
corespunzătoare. In aceste condiții, 
meciul a fost destul de dificil. Jucătorii 
polonezi se pregătiseră în mod special 
pentru această întîlnire. De altfel.

Meciul Botvinik-Tal începe la 15 martie 1960
Campionul mondial de șah Mihail 

Botvinik și ciștigătorul turneului pre- 
tendenților, marele maestru interna
țional Mihail Tal, s-au întîlnit de cu- 
rînd la Moscova și au căzut de acord 
ca meciul dintre ei pentru titlul mon
dial să înceapă la 15 martie 1960. Se 
vor juca în total 24 de partide. învin
gătorul meciului va trebui să totalizeze 
13 sau 12’/2 puncte. In caz de egali
tate (12—12) titlul va rămîne mai de
parte în posesia lui Mihail Botvinic.

Cu. ocazia vizitei sale la Moscova, 
Mihail Tal a ținut o conferință în fața 
amatorilor de șah din Capitala 
U.R.S.S. El și-a împărtășit impresiile 
despre turneul candidaților din Iugo-

„Cupa Campionilor Europeni"

Marți și miercuri s-au desfășurat 
meciuri contînd pentru optimile de fi
nală ale „C.C.E." Returul întîlnirii 
dintre campioana Angliei, Wolver
hampton Wanderers, și campioana iu
goslavă Steaua Roșie Belgrad s-a des
fășurat marți la Wolverhampton și a 
revenit gazdelor cu scorul de 3—0 
(1—0), prin golurile marcate de Mur
ray (min. 7) și Mason (min. 86 și 
88). In tur cele două echipe termi
naseră ia egalitate (1—1), astfel că 
Wolverhampton se califică pentru sfer
turile de finală ale competiției.

Ieri, la Frankfurt, Eintracht a ter
minat la egalitate cu Young Boys 1—1 
(0—0). Pentru turul următor s-a cali
ficat Eintracht, care a cîștigat primul 
meci cu 4—1.

Competiții sportive 
închinate eliberării

Una dintre cele mai importante ma
nifestări sportive care au loc în pre
zent hi R.P. Albania este Ștafeta eli
berării. Marea ștafetă închinată celei 
de a 15-a aniversări a eliberării s-a 
desfășurat în trei etape. In cadrul 
primei etape au avut loc întreceri de 
fotbal, volei, atletism, tir etc., orga
nizate pe colective sportive. In etapa 
a doua au fost organizate competiții 
pe zone, iar în cea de a treia etapă 
— pe regiuni.

La 20 noiembrie, din toate colțurile 
țării, cicliștii purtînd mesajul de recu
noștință al întregului popor față de 
partid au pornit în ultima etapă a 
Ștafetei, spre Tirana, unde ștafeta va 
sosi la 29 noiembrie, ziua aniversării 
eliberării.

Turul ciclist al R. P. Albania

Recent s-a desfășurat a I5-a ediție 
a turului ciclist al Albaniei, care a 
măsurat 817 km împărțiți în 8 etape. 
Rezultatele înregistrate aa fost cele 
mai bune din întreaga istorie a ciclis
mului albanez, toți participanții depă
șind media orară de 35 km pe oră. 
Ciștigătorul cursei a fost maestrul 
sportului Bilal Agalliu, de la clubul 

ei erau foarte optimiști în ceea ce pri
vește rezultatul. Trebuie să arăt că în 
echipa lor evoluează nu mai puțin de 
8 jucători care au făcut parte din re
prezentativa țării la ultima ediție a 
campionatelor mondiale de handbal 
în 7.

In ceea ce privește echipa noastră, 
este cazul să precizez că ea nu a pu
tut beneficia de aportul lui Bădulescu 
— indisponibil — și Hnat, accidentat 
după primele minute de joc. Sperăm 
însă că în cel de-al doilea joc care va 
avea loc la București vom reuși să ne 
calificăm mai departe".

Cu prilejul aceleiași convorbiri am 
aflat că întrucît jucătorii ambelor echi
pe vor lua parte, în săptămînile care 
urmează, la o serie de întîlniri inter
naționale, conducerile celor două clu
buri au căzut de acord ca rejucarea 
meciului să aibă loc la data de 20 de
cembrie. Pentru aceasta însă, se aș
teaptă și confirmarea comisiei de orga- 

slavia. întrebat dacă îi este teamă de 
Botvinik și cum apreciază șansele sale 
în meciul pentru titlu, Tal a dat urmă
torul răspuns: „Fără îndoială că nu 
mi-e teamă de acest meci, altfel nu aș 
fi dorit cu atita ardoare să-l întîlnesc pe 
cel mai bun șahist al lumii".

Mihail Țal își va începe efectiv pre
gătirea prin participarea la turneul in
ternațional de la Riga care se va des
fășura sub lozinca „Marea Baltică — 
marea prieteniei și a păcii". La acest 
turneu, după cum se știe, vor concura 
șahiști renumiți din țările baltice. Ală
turi de Tal vor lua parte la turneu 
marii maeștri Paul Keres, Alexandr 
Toluș, Bengt Larssen (Danemarca) și 
alții.
• După 6 runde, în campionatul de 

șah al R.S.F.S. Ruse conduc maeștrii 
internaționali Aronin și Polugaevski cu 
cîte 4 puncte fiecare. Cîte 3>/2 puncte 
au totalizat Nejmefdinov, Ilivițki, Luti- 
kov, Krogius, Zagorevski și Șamko- 
vici.
• In turneul de șah al țărilor Asiei, 

după 7 runde conduce Alexandr Gru- 
șevski (R.S.S. Uzbekă) cu 6 puncte, 
urmat de Mamadjan Muhitdinov 
(R.S.S. Uzbekă) cu 5’/2 puncte, Ni
colai Gusev (R.S.S. Tadjikă), Mohamed 
Sarvarov (R.S.S. Uzbekă) 4 puncte 
(1), Andrei Lilientthal (R.S.F.S. Rusă) 
3* */ 2 puncte, Arovan Bahtiar (Indonezia) 
și Momo (R.P. Mongolă) cîte 3 puncte

• IN MECIUL pentru titlul mondia 
de șașki (dame), care continuă în pre 
zent în orașul Minsk, campionul lu 
mii, Kuperman, a luat un avans de ! 
puncte asupra adversarului său, olan 
dezul Van Dijk. Kuperman a remi 
zat cea de a Vl-a partidă și a cîști 
gat-o pe a VH-a.

• DUPĂ ȘASE ZILE de întreceri 
în turneul internațional de polo de 1; 
Moscova pe primul loc se află echip; 
Universității de Stat din Moscova ct 
10 p. din 10 ‘posibile, urmată de Vasa 
Budapesta cu 8 p.

• IN PREZENT se află în turnei 
în R. P. Ungară echipa de hochei p 
gheață Dynamo Rostock. In primii 
joc, disputat la Budapesta, hocheiști 
din R. D. Germană au învins cu sco 
rul de 6—1 (1—0, 2—0, 3—1) echip 
F.T.C. din Budapesta.

• IN CADRUL meciului dintre echi 
pele de tir ale asociațiilor sportiv- 
D.O.Ș.A.A.F. (U.R.S.S.) și „Sport ț 
Tehnică" (R. D. Germană), Zinaid 
Zelenkova a realizat la poziția culca 
(armă liberă calibru redus) perfot 
manța de 200 puncte din 200 posibile 
Acest rezultat este mai bun cu ui 
punct decît recordul unional.

• AU LUAT SFIRȘIT campionatel 
de lupte clasice ale R. Cehoslovace 
In ordinea categoriilor, noii campior 
sînt: Cinkl, Schuster, Svec, Dimitrov 
Hruby, Biscupik, Ormanik, Simek.

• LA SFÎRȘITUL acestei luni v 
pleca într-un turneu în țările nordic 
echipa masculină de tenis de masă 
R. Cehoslovace. Sportivii cehoslovac 
vor juca la 2 și 3 decembrie la Co 
penhaga cu reprezentativa Danemarcei 
iar apoi vor evolua în mai multe oraș 
din Suedia. La 10 decembrie ei vo 
întîlni la Stockholm reprezentativ 
Suediei.(Agerpres)

Partizan. In clasamentul pe echipe pi 
primul loc este Partizan

Un complex sportiv 
în orășelul Fieri

In cinstea celei de a 15-a aniversări 
a eliberării, în orășelul Fieri a fosi 
construit un complex sportiv formal 
dintr-un stadion modern cu teren de 
fotbal, de volei, baschet și cu o pistă 
de atietism. Capacitatea tribunelor sta
dionului este de 10.000 locuri.

Pepinieră a tinerelor talente

In anii de după eliberare, prin gri
ja partidului șl a guvernului, sportul 
a pătruns pînă în cele mai îndepărtate 
colțuri ale Albaniei, angrenînd zeci 
de mii de oameni ai muncii. Acum dot 
ani a luat ființă în această țară Ins 
titutul de Cultură Fizică și Sport 
creat special pentru pregătirea cadre
lor sportive și a elementelor talentate 
Institutul a devenit o adevărată pepi
nieră de elemente sportive talentate 
Studenții sint sportivi fruntași în di
ferite discipline. Cîteva cifre sînt sem
nificative. Față de anul 1957, numă
rul maeștrilor sportului s-a dublat ir 
acest an, ajunglnd la 6. In institu. 
există astăzi 35 de sportivi de catego 
ria I și 60 de categoria a Il-a. In timf 
ce in noiembrie 1957 erau doar t 
sportivi de categoria a IlI-a, in pre 
zent sînt peste 300.

VIKTOR KRAJA

nizare, deoarece ultimul termen de dis
putare a meciurilor din primul tur al 
„Cupei Campionilor Europeni" este 8 
decembrie.
• In cadrul primului tur al acestei 

competiții, campioana Franței — Paris 
Universite Club — a întrecut echipa 
campioană a Luxemburgului — Esch 
sur Alzette — cu scorul de 15—12 
(H-3).
• Întrucît echipa campioană a Fin

landei — S. U. Helsinki — s-a retras 
din competiție, formația vestgermană 
F. A. Gopingen, pe care finlandezii tre 
buiau s-o întîlnească în primul tur, s-a 
calificat fără joc pentru etapa urmă
toare.

SCURTE ȘTIRI


