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PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNlȚi-VA! Cine vor fi noii campioni 

la ciclocros?
Duminică, imediat după terminarea ultimei curse de motocros 

din cadrul campionatului R.P.R., pe platoul din- spatele 
stadionului „Constructorul” își vor face încălzirea cicliștii 

care vor lua startul în întrecerile finale ale campionatului repu
blican de ciclocros.

Participant : aproape 80 de nunță și 
seniori și juniori. Cine va în- unde participă cu șanse egale 
vinge ? Poate, Constantin Baciu,

O

disputa pe echipe.
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Știrile zilei
A luat sfirjit turneul 
international de polo de 
la Moscova

La școala care poartă numele 
ZOIEI KOSMODEMIANSKAIA-

Cunoașteți, desigur, tragica dar in același timp inălțătoarea 
poveste a Zoiei Kosmodemianskaia, tinăra partizană 
comsomolistă, care — în lupta împotriva cotropitorilor 

hitleriști. și-a jertfit viața oent'U cauza scumpă a patriei iubite.
L,a școala nr. 10 „Zoia Kosmodc- 
anskaia~ din Capitala am găsit clc- 

în plina pregătire pentru a »âr- 
tori amintirea luminoasă a acestei 
►ine. Sub conducerea profesoarei 
irtoria Manolescu, colectivul artiotic 
școlii pune în scenă o dramatizare, 

>rinzîud momentele cele mai impre- 
nante din viața Zoici. Alte fete 
tetă poezii dedicate acestei fete
au, al Uniunii Sovietice. In orele de 
igenție se țin prelegeri legate de 
:eaș< tentă. Prelegerea clasei a IX-a 
de pildă, intitulată „Mama în viața 

ului"' este inspirată din cartea „Po- 
itiri despre Zoia și Șura“. De la 
igiata clasei, profesoara de educație 
ica Ortansa Nicolau, am aflat că 
degerea va fi dezvoltată chiar de 
a din eleve. Paula Șcndrea, o fată 
iștiincioasă la învățătură, totodată • 
cutată sportivă — o gimnastă de 
iote a școlii. Paula Șendrea nu re- 
fzintă însă un caz izolat, dc elevă 
e să îndrăgească, să participe cu 

sufletul la activitatea sportiva, 
lungul anilor, școala și-a format 

.cerniră tradiție pe acest tărîm, 
uele ei a figurat în numeroase 
npetiț i și campionate. Mai mult 
ar, unele eleve ale școlii, ca Ceci- 
Predoescu și Mariana Limpede din 

sa a Xl-a, au cinstea să faci part»

Ic

Ultimul ,,asaltu 
pentru cucerirea 

titlurilor de cam- 
lioni la motocros

din reprezentativa de canotaj acade
mic a țării, care întreprinde în pre
rent un turneu în R. P. Chineză!

Marea popularitate pe care și-a cîș- 
tigat-o sportul în această importantă 
instituție de învățamînt (cuprinde cir
ca 1600 de elevi și eleve) își găsește 
explicația în larga înțelegere pe care 
conducerea școlii (prof. 
Jeana Cristu și prof. 
Maria Bulgărea), or
ganizația de partid ți 
cea de U.T.M. ca și 
comitetul de sprijin o 
acordă participării ele
velor, atît la activita
tea sportivă de mase, 
cît și la aceea de 
performanță. Faptul 
că elevele cu aptitu
dini sînt îndrumate cu 
toată căldura către 
secțiile Școlii Sporti
ve de Elevi nu este 
oare suficient de edi
ficator în această ul
timă privință?... Și 
astfel, eleve ca Ma
ria Ionescu și Carmen 
Mărăscu (canotaj), Ioa
na Predoescu și Lucia 
Cristali (natație), Ma
nuela Chira și Geor- 
geta Panait (scrimă), 
Ruxandra Petrarcu (a- 
tletism), Cristina I- 
liescu și Ileana Soro- 
copud (înot artistic) ca 
și multe altele, com
ponente ale diferitelor 
echipe ale S.S.E. Bucu
rești duc la întreaga
țară faima sportivă a școlii. o compktă : „Ca fi /rv-

...La școala care-i poartă cu cioate a»o« deeil eă-fi tervețti Patria ! 
numele, povestea Zoiei Kosmodemiaa- TIBERIU STAMA

•kala este xuooxc.tl de toate elevele 
— de la cele dintr-anttia și plai la 
fetele din ultimul an, care mtine ver 
pâfi pe porțile inatitătelor de tavlți- 
rnint superior. Pentru toate, Zera re
prezintă ua simbol. Ua simbol al vieții 
puse în slujba patriei, al devotamen
tului și atațamentulai neclintit față 
de cauza partidului, a poporului. E- 
leva Laura Răduleseu ne spunea ; 
„Am J,rit «•«(< M âwre tos «rautf 
/‘••U. ptrOr» a — asoi o* iesogioM 
neînfric.tri Iar Sodica Andrei

Oră de educație fizica la școala medie „Zoia 
Kosmodemianskaia", ca elevele clasei a XI-a A 
...Printre ele, sportive consacrate In întrecerile 
școlărești ca Angela Cheorghe și Luminița Io~ 
nescu (gimnastică), Maria Dana Ioneoca, Adriana 
Cucuta șl ioana Topor aș (canotaj).

(foto Gk Dumitru

tec

Echipa Universității din 
Moscova a ciștigat turneul 
internațional de polo po 
apă la eare au luat parte 
formații din U.R.S.S., R.P. 
Ungară și R.P. Bulgaria. 
Ciștigind toate meciurile 
susținute, echipa studenți
lor sovietici a totalizat IC 
puncte, fiind urmată In 
comment de Vasas Buda
pesta - 11 puncte, Vodnik 
Leningrad 10 puncte. In 
ultimul meci al competi
ției, echipa Universității 
din Moscova a Învins eu 
scorul de 1-3 formația Va
sas.

In probele de ciclocro» trebuie să fii la Iei de bun pe porțiu
nile de mers pe jos ca și pe bicicleta, lata doi lunlori partici

pant! la ultima etapa a „Cupei de toamnă- desfășurata dumi
nica trecută, care fiind nevoițl să ia bicicleta la spinare, luptă 
din greu eu suișurile de pe traseu.

care a cîștigat patru ciclocro 
suri în acest sezon, poate D. 
Dragomir, P. Șoltuz, I. Baciu și 
chiar „pistarzii* V. lordache și 
M. Voinescu, animatorii ulti
melor concursuri." Să nu uităm, 
însă, că și alergătorii 
Kammer și N. Mușa de la 
Olimpia Orașul Stalin au 
cuvînt greu de spus, după cum 
n-ar fi de mirare ca cei din 
Ploești sau Timișoara să ne 
ofere o surpriză.

La fel de echilibrată se a-

Echipa de tenis de nași 
a R. P. Chineze continuă 
victoriile

1.

M.

un

colts și Olimpia Orașul Stalin. 
Cum vom

de mîine ? 
nu va mai 
deplasăm în urma plutonului. 
Ii putem privi pe cicliști chiar 
de la start. Seniorii vor trece 
de 12 ori pe suișurile și co 
borlșurile de pe cîmpul de în
trecere ce se întinde în fața 
noastră, iar juniorii vor alerga 
7 ture.

Primul start se va da In 
jurul orei 12,30.

urmâri întrecerea 
De data aceasta 
fi nevoie să ne

După victoria cu 5-J ob
ținută la Birmingham ba 
fața unei selecționata en
gleze, reprezentativa de te
nis de mail a R.P. Chine
ze a susținut o nouă IntU- 
nire In orașul Celtenham 
unde a primit replica unei 
selecționate a Marii Brita
nii. jucătorii chinezi au 
repurtat victoria cu scorul 
de 6-2. La masculin, oas
peții au efștigat toate me
ciurile. In <ea mai specta
culoasă partidă, Ciaun Ce- 
tun l-a Învins cu 2-1 pe 
Allan Rhodes, considerat 
la ora actuală cel mal bun 
jucător englez. (Agerpres).

Atențiune, schiori!

A Ml MS LA MINTE
Iubitorilor de schi le aducem o veste bună: la munte a nins și încă din abundență. De maf 

bine de o săptămînă, Bucegii sînt acoperiti cu o zăpadă pufoasă, a cărei grosime crește 
pe măsură ce uroi : cîțiva centimetri la Sinaia sau Predeal, 25—30 de centimetri te Gote 

.400 sau pe Gîrbova și peste o jumătate de metru la Babele, unde altimetrul indică 2.200 de metri.
Deci poate în cepe activitatea pe zăpadă a schiorilor, după o îndelungată pregătire p* 
Cei mai vred nici au și folosit aceste zile cu zăpadă pentru a face primele antrenamente,uscat.

înscriind cu măiestrie pe albul imaculat linii drepte și curbe...

latâ-ne înaintea ultimei 
■euniuni din cadrul campio
natelor republicane de mo- 
tocros. Mîine, începînd de la 
ira 8,30, pe traseul din spa
de stadionului Constructo- 
ul, protagoniștii vor da ul- 
imul „asalt" pentru cuceri
rea titlurilor de campioni re- 
■>vi)[icani. Vom cunoaște ast- 
T răspunsul la întrebarea 

ie vor fi cei 4 campioni 
. motocros pe anul 1959?“, 
ie care ne-am pus-o cu mai 
line de o lună de zile Jna- 
nte. atunci cînd am asistat 
a primul start al campiona- 
ului.

Sarcina fazei a IV-a, care 
« desfășoară mîine, este 
iceea de a lămuri problema 
(rtîietății la 3 din cele 4 
:lase (așa cum am mai a- 
mnțat, învingătorul la cla
ia 350 cmc este de acum de- 
lemnat). Lupta dintre Mihai 
Jănescu și Mihai Pop la 125 
mc, disputa dintre Mihai 
’op și Traian Macarie la 
li cmc și interesanta între- 
ere nentru ocuparea primu- 
,ii loc (protagoniști: Gh. 
oniță, Gh. Ion și Mircea 
’ernescu) ție care o va pri- 
ejui desfășurarea clasei 
:50 cmc vor entuziasma cu 
iguranță fie iubitorii spor
ului cu motor.

„Capa Campionilor Europeni" la baschet

C. C. jff. și Știința Jncurești 
joacă mîine la Salonic și la Soția

După cum am anunțat, echipa masculină de baschet C.CJL ți echipa fe
minină Știința Buc. susțin mîtne primele lor jocuri în cadrul ediției i960-— 
1960 a ,,Cupei Campionilor Europeni*. Baschetbaliștii militari vor evolua la 

Salonic unde vor întîlni campioana Greciei, echipa PA.O.K. Lotul mili
tarilor este următorul: Folbert, Nedef, Fodor, Niculescu, Novacek, Nedelaet, 
Testiban, Cîmpoiaș și Valeriu. Returul jocului se va desfășura în capitala 
țării noastre între 13—15 decembrie.

Știința a deplasat la Sofia următorul lot: Viorica Nlculexcu, Teodora 
Predescu, Ștefania Dinescu, Adriana Floresca, Ana Haraltunble, Emilia 
Todirașcu, Raluca Manolache, Adriana Manolescu, Zamfir ița Danclu, Valeria 

Armășescu și Olga Talpeghitt. Reprezentantele studentelor din București 
vor întîlni valoroasa echipă Lokomeitfv Sofia, clasată pa locul «ecund 
în campionatul R. P. Bulgaria. Returul acestui meci so va desfășura la 
București la 16 decembrie.

Cei care au deschis prima pîr- 
tie în sezonul 1959-1960 au fost 
schiorii lotului republican. Ilona 
Mikloș — cvadrupla campioană 
a țării —, Cornel Tăbăraș — 
dublu campion —, Niculae Pan- 
drea — campion la coborîre —, 
Adrian Bătușaru — campion la 
juniori —, Gh. Bălan și Ion 
Zangor, antrenați de prof. Ion 
Berindei, folosesc intens exce
lenta zăpadă căzută pe pîrtiife 
din jurul cabanei Babele, pentru 
a-și desăvîrși pregătirea tehnică 
și fizică. Accentul este pus pe co
rectitudinea execuției elementelor 
de tehnică și pe parcurgerea a 
cit mai mulți kilometri.

La Predeal se antrenează fon- 
diștii de la C.C.A., sub suprave
gherea antrenorului Marcel Sfu- 
paru. Ion Cimpoia, Șt. Drăguș, 
C. Enache, Al. Zangor, Z. Aile- 
nei, Gh. Cincu, D. Clinei, Dan 
Bădescu, Gh. Cimpoia ș.a. urcă 
zilnic pe Gîrbova, unde stratul 
de zăpadă permite efectuarea

foarte

Voința
Stalin, 

Gheor-
Mare

se.

pregătirilor in condiții 
bune.

Ca și în ceilalți ani. 
Sinaia, Voința Orașul 
Voința Sibiu, Voința 
ghieni și Voința Baia
vor prezenta în acest 
zon cei mai mulți și cei mai 
buni juniori, dovedind că sînt 
valoroase pepiniere ale schiului 
de performanță. în afara unor 
juniori care au concurat și anii 
trecuți, cînd au cucerit nume
roase titluri de campioni repu
blicani la juniori și locuri frun
tașe în disputele celor mai tineri 
schiori (Mihaela Ghioarcă, Ana 
Scherer, Cristina Konnerth, Mi
oara Simion, Gerlinde Bosch, I. 
Șuteu, C. Bălan, S. Bălan, G.

Vilraoș, Valeriu Grapă ț_a.), seo 
țiile de schi de la Voința pregte 
iese numeroase alte tinere elte 
mente talentate. Pregătirile lor 
sînt coordonate de antrenorii IĂ, 
Frățilă și N. Burchi la fond, OL 
Bîrsan la probele alpine și Du 
Brenci la sărituri.

Vești frumoase, care vorbete 
despre seriozitatea și intensitatea 
pregătirilor pentru apropiatul sa- 
zon de schi, le-am primit și <te 
la Semenic, Paring, Borșa, Va
tra Dornei, unde căderea zăpezii 
a constituit un puternic stimulent 
în activitatea antrenorilor și 
schiorilor.

Nu rămîne decît să așteptăm 
primele concursuri...

D. STANCULESCU

Campionatele de baschet, 
mai pasionante ca oricînd

Jocuri spectaculoase în prima zi 
a turneului internațional de polo
In partida inaiin partida inaugurală a tur

neului internațional de polo, s-au 
întîlnit Dinamo București (cam
pioana țării din acest an) și o 
selecționată divizionară. Jocul 
celor două echipe a plăcut mult 
publicului prezent în tribunele 
bazinului, prin rapiditatea

îd din meoiul Dinamo București — Selecționata divizionară. Un nou atae 
supranumeric ai dinamoviștilor (caschete negre)

(Foto; B. Ciobanu).

spectaculozitatea sa. Dinamo- 
viștii, superiori din punct de ve
dere tehnic, nu au întîmpinat o 
rezistență prea dîrză decît în 
prima parte a meciului?

A doua întîlnire a serii a opus 
echifiele Dozsa Ujpest 
pesta ți

Buda-
Dynamo Magdeburg.

După o repnză e- 
gală, în care am
bele echipe au con
dus pe rînd, la re
luare jucătorii ma
ghiari au profitat 
de două greșeli de 
apărare ale adver
sarilor și au luat 
un avantaj (6—4). 
In continuare, ei 
au jucat mai calm, 
și-au organizat ac
țiunile cu mai mul
tă atenție și au 
șutat mai precis la 
poartă, mărindu-și 
astfel avantajul la 
8—4. Ultimele mi
nute de joc îi gă
sesc pe jucătorii 
de la Dynaina In 
atac, dar ei Jiu 
reușesc să mai în
scrie decît n dată. 
GH. N1COLAESCU

A, VASfLIU

REZULTATE TEHNICE
Dinamo București—SeL divizio

nară 9-3 (3-1). Arbitru : H. Iaco
bini — bun.

DINAMO : Samoilă - Zahan, 
Kroner — Blajec — Grințescu, Al. 
Popescu, Culineac ; SEL. DIVI
ZIONARA : Mureșanu—Firoiu, A- 
lexandrescu — Simon — Szabo, 
Oanță, C. Marinescu. Au înscris: 
AI. Popescu (D.) mln. 4,41 ; A- 
Iexandrescu (S.) mln. 8,20; Bla
jec (D.) din 4 m min. 8,33; Cu
lineac (D.) min. 9,48 și min. 13, 
29 ; Oanță XS.) mln. 12.06: Culi
neac min. 13,19; Blajec min. 15,06; 
Zahan (D.) min. 16,20 și min. 
16,50 ; Firoiu (S.) min. 18,38 șl 
Blajec min. 19,51. Au fost elimi
nați : Blajec (min. 5,45). Grin
țescu și Szabo (min. 10,55), Si
mon (min. 14.44), Grințescu (min. 
18.00) și Oanță (min. 19.51).

Dozsa IT.lpest Budapesta—Dyna
mo Magdeburg 8-5 (4-4). Arbitru: 
Andrea Costa 
bun. DOZSA : 
Kusztosz — Varga 
nosz, Koncz: DYNAMO: Becker— 
Wenzell. Ballerstedt — Elferdt— 
Kluge. Bezold. Vohs. Au înscris: 
Koncz (B.) min. 1.03: Kluge (M.) 
min. 1,32: Varga (B.) 
Kluge min. 4.43; 
min. 6.24; 
Vohs (M.) 
(B.) 
14.15: 
(B.) min. 18.04; 
19.07 : ~ 
eliminați : Bezold I 
Koncz (min. 4.23), 
(mln. 8.111. Koncz 
(min. 14.031. Elferdt 
Wenzell 'min. 14,25) 
(mln. 17.38J.

De mulți ani nu 
am asistat la o în
trecere de baschet 
atît de pasionantă 
ca aceea oferită 
de actaala ediție 
a campionatelor re
publicana, masculin 
și feminin Etapă 
de etapă, echipele 
se prezintă tot mai 
bine pregătite Iar 
nouă ne 
mai greu 
o selecție 
rilor mai
te, deoarece anroa- 
pe toate întîlnirile 
se prezintă foarte 
echilibrate, cu dști- 
gători greu de pre
văzut Poate da 
oare cineva un pro
nostic la meciurile 
masculine Rapid 
București — Știința 

Cluj, Dinamo Tg. 
Mureș — Știința 
București, Dinamo
Oradea—Știința Timișoara, Stea
gul roșu Orașul Stalin—Metalul 
M.I.G. București sau la întilni- 
rile feminine C. S. Oradea—Ra
pid București, Banalul Timișoa
ra—Știința Cluj și Constructorul 
București—I.C.F. care se vor

vine tot 
să facem 
a mecin- 
importan-

(Italia) — foarte 
Lukacs—Brinza, 

Splis. Hasz-

min. 
Bezold 

Brinza (B ) min. 8.35; 
min. 9.18: Hasznosz 

min. 9.57 : Hasznosz min.
Koncz mln. 15.12; Splis 

Hasznosz min.
Bezold min. 19.56. Au fost 

(min. 2,25).
Ballerstedt 

si Wenzell 
(min. 14.15). 

I șl Kluge

2.56: 
(M.)

Unul dintre jocurile de mtine este cel dintre 
echipele Rapid București și Știința Cluj. In fo
tografie, o fază din întîinirea dintre acest* 
echipe, disputată în returul campionatului tre
cut: Costescu
o paseze.

a prins mingea jx se pregătește ed

disputa mîine? Desigur că nu. 
.. pe le sînt de valoare pr a- 
propiată pentru a permite un 
pronostic. Și tocmai acest fapt 
contribuie la creșterea inte i- 
lui pentru aceste camnionate maț 
pasionante ca oridiid^



Te marginea plenarei Clubului sportiv 
muncitoresc din Reșița --------

' Tn sala Casei muncitorești din Re
șița a avut loc, de curînd, adunarea 
generală a Clubului sportiv muncito
resc din localitate, la care au partici
pat 800 delegați, reprezentanți ai sala- 
riaților Combinatului metalurgic din 
Reșița.

Așteptată cu mult interes, plenara 
"a dezbătut pe larg numeroase proble
me care țin de insuccesele din ultimul 
timp ale echipei de fotbal C.S.M. care 
activează în cadrul categoriei B, seria 
a I'-a, precum și ale echipei feminine 
de handbal, aflată pe ultimul loc în 
clasamentul categoriei A. De asemenea, 
participanții la plenară au discutat 
probleme legate de performanțele ob
ținute de sportivii clubului din Reșița 
ja alte discipline sportive, ca atletism, 
gimnastică, box', lupte etc. ,

Plenara a scos în evidență preocupa
rea unor antrenori și instructori spor
tivi ca Mihai Ziszjk, Gheorghe Vidu 
(fotbal), Anton Ferenschutz (handbal), 
Lili Kerekeș și Andrei Kerekeș (gim
nastică) — pentru atragerea cit mai 
multor juniori și copii spre disciplinele 
respective, precum și promovarea lor 
cu curaj. De asemenea, participanții la 
plenară au disfiutat probleme care țin 
de educația cetățenească a sportivilor 
reșițeni și au constatat că unii dintre 
aceștia nu șe încadrează încă în nor
mele de conduită ale sportivului de tip 
nou. Astfel, fotbalistul Gavrilă Serfbzb 
continuă să fie nedisciplinat pe terenul 
da sport și lipsește deseori de la an
trenamente. Alți fotbaliști, ca de 
pildă Ștefan Urcări, deși ajutați dese
ori de conducerea clubului, continuă și 
tn prezent să umble dtipă căpătuială. 
Deseori, fotbaliștii pot fi văzuți la
■r

Din cauza lipsei de inițiativă a asociației, mulți sportivi 
Jac sport prin alte asociații.

— Dragi spectatori, urmează acum concurentul Popescu de la asociația 
Metalochimica. Da, da, nu e nici o eroare, de la Metalochimica.

Desen de Matty

Se dezvoltă activitatea sportivă 
în raionul Năsăud

4-

Profesoara de limba ruse

' Călătorind pe meleagurile năsăudene 
nu poți să nu admiri obiceiurile și tra
diționalul port păstrat din moși-stră- 
moși. Pe aceste meleaguri, ca peste 
tot în țara noastră, viața nouă înflo
rește pe zi ce trece. Și aci se dezvoltă 
industria și sectorul socialist din agri
cultură, se înmulțește numărul institu
țiilor culturale și sociale, ridieîndu-se 
astfel nivelul de trai material și cul
tural al oamenilor muncii.

Alături de progresele care s-au fă
cut în anii regimului democrat-popular 
tn diferite domenii de activitate, s-a 
dezvoltat și mișcarea de cultură fizică 
ți sport Pe lingă manifestațiile spor
tive tradiționale ce se desfășoară pe 
aci sub forma unor jocuri denumite 
„tuiul și fuga", „oinița", „țîlul" și al
tele practicate în mod mai puțin orga
nizat, s-au introdus noi ramuri de sport 
care pe zi ce trece sînt tot mai mult 
îndrăgite și practicate de tinerii năsăit. 
de ni. Un imbold pentru această activi
tate l-a constituit apariția Hotărîrli din 
26 iunie 1919 a partidului nostru, dar 
«nai ales a Holărîrii din 2 iulie 1957, 
care a pus noi baze organizatorice, 
corespunzătoare etapei actuale de dez
voltare a mișcării sportive din țara 
noastră.

In prezent, în raionul Năsăud acti
viza lea de cultură fizică și sport se 
desfășoară .cu succes în 31 asociații 
sportive, în care sînt angrenați peste 
<5500 membri U.C.F.S. Se practică 
fotbalul, voleiul, tenisul de masă, șa
hul, schiul, oină și alte sportufi. In 
-anul 1959, la competițiile de mase, 
«iim au fosf Spartachiada de iarnă și
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restaurante, unde stau pînă noaptea 
tîrziu. Cei care au luat cuvîntul, au 
arătat deschis că educația unor 
sportivi din secția de fotbal și hand
bal fete lasă mult de dorit. Conduce
rea clubului s-a făcut vinovată că a 
neglijat și alte probleme importante 
cum ar fi consolidarea organizatorică 
a secțiilor pe ramură de sport. S-a 
mai scos în evidență faptul că unii 
tovarăși din conducerea clubului mun
cesc sectar, fără să folosească un larg 
activ voluntar care să rezolve mul
tiplele probleme ce se pun în fața clu
bului.

Și tinerii muncitori de la uzina 
Metalochimîca" vor să facă sport»»

Recent am primit la redacție o 
scrisoare din partea corespondentului- 
noștru Emil Georgescu, în care ni se 
relatează că de foarte multă vreme 
în cadrul uzinei „Metalochimica" din 
Ploețti activitatea sportivă stagnează. 
La această întreprindere lucrează 
foarte mulți tineri care, firește, ar fi 
dornici să facă sport dar nu pot 
pentru că asociația sportivă este ca 
și inexistentă.

Și trebuie spus că există condiții 
pentru organizarea une'i frumoase ac
tivități. Astfel, în magazia asociației 
sportive' stă de multă vrerhe nefolo
sit un stoc de materiale și echipa
mente sportive. Mai mult decît atît, 
la uzina „Metalochimica" sînt o serie 
de tineri muncitori care fac sport prin 
alte asociații. Cu ajutorul lor și a- 

de vară a tineretului, crosurile organi
zate în cinstea zilelor festive, Cupa A- 
griculturii ș.a., au participat aproape 
24.000 de sportivi, dintre care peste 
C000 fete. Sportivii din raionul Năsăud 
se mîndresc cu asociații ca Avîntul 
(satul Cepari), în care activează 375 
membri U.C.F.S. Prin activitatea sec
țiilor de fotbal, volei, oină și schi, a- 
ceastă asociație și-a cîștigat o marc 
popularitate în fîndul sătenilor. Reali
zări frumoase au obținut și sportivii 
din asociația Recolta Feldru, care în 
anul 1959 au organizat opt „duminici 
sportive" cu program atractiv și recrea
tiv, la care au participat numeroși să
teni. Un exemplu de organizare a ac
tivității sportive ni-1 oferă asociația 
Voința de pe lîngă școala medie „G. 
Coșbuc", în cadrul căreia în acest an 
120 elevi au devenit purtători ai in
signei G.M.A. Au fost clasificați 49 
sportivi, iar la Spartachiada de iarnă și 
de vară au fost angrenați peste 1300 
participanți.

La obținerea acestor rezultate fru
moase și-au adus contribuția activiști 
voluntari ca învățătorul Vasile Daie, 
țăranul colectivist loan Pintican din 
satul Cepari, Emil Făgărășanu din 
satul Feldru, profesorul de educație fi
zică Quintus Cosma din Năsăud și 
mulți alții.

Sportul a prins rădăcini adinei pe 
meleagurile raionului Năsăud. In școli, 
în întreprinderi și mai cu seamă la 
sate terenurile de sport sînt pline 
de tineri și tinere. Iată realizări care 
constituie mo'ive de îndreptățită mîn- 
drie pentru oamenii muncii din acest 
raion.

ALEXANDRU MOMETE 
core jpoudent *

La sfîrșitul lucrărilor, plenara * ales 
următorii tovarăși în consiliul de con
ducere al Clubului G.S.M. Reșița : Pa
vel Floruț (președinte al Clubului 
G.S.M. Reșița), Gh. Bîrsănescu (vice
președinte), Petru Ștefan (secretar), 
Constantin lordache (responsabil cu 
agitația și propaganda), Petru Andor 
(gimnastică), Leopold Lacsteter (box), 
Francisc Kolnic (fotbal), Iuliu Focht 
(handbal), Ștefan Apro (membru) Va- 
sile Orz (lupte), Elena Gojocaru 
(handbal), Francisc Fazckaș (atle

tism).
GH. DOBRESCU, corespondent

sprijinul unor tehnicieni spor- 
(cum este cazul unor arbitri)

vînd 
tivi 
— și ei muncitori în uzină — s-ar 
putea înviora activitatea sportivă din 
cadrul uzinei „Metalochimica?.

Pentru aceasta este însă necesar să 
se reorganizeze consiliul asociației și 
apoi, sub îndrumarea organizației de 
partid și cu ajutorul organelor 
sindicale să se procedeze la întocmirea 
unui plan de activitate. Ne întrebăm 
însă, ca și autorul scrisorii, de ce pînă 
acum consiliul orășenesc U.C.F.S. 
Ploești nu a controlat și îndrumat 
această asociație sportivă? Este vre
mea să o facă pentru a se lichida 
cu această situație.»

Din carnetul corespondentul
BÎRLAD: In sala de sport a 

complexului școlar 
a avut loc de cu

rînd un reușit concurs de gimnastică, 
în cadrul căruia și-au disputat întîieta- 
tea cei mai buni elevi ai școlii sportive 
din localitate și ai complexului școlar. 
Au participat 31 de băieți și tot atî- 
tea fete. Probele — 
sărituri; fete: sol, 
Concurenții au fost 
grupe : avansați și 
neral, întrecerile au

băieți: sol, inele și 
bîrnă și sărituri, 
împărțili în două 
începători. In ge- 
fost spectaculoase

Cam ne gospodărim?

STADIONUL „VESELIEI4 
ESTE LIPSIT ÎL. VESELIE
Stadionul Veseliei din cartierul Fe

rentari se află în administrarea aso
ciației sportive de pe lîngă fabrica 
„Filimon Sîrbu".

In urma unei discuții avute cu pre
ședintele asociației, Tonta Ion, am 
aflat că pe stadion n-a fost anul a- 
cesta prea multă activitate. Nici nu e 
de mirare, deoarece ,după cum am 
constatat la fața locului, terenul de 
fotbal se prezintă într-o stare jalnică 
(are multe denivelări și este acoperit 
cu ...pir), pista de atletism și gropile 
de sărituri au intrat de mult în pa
ragină ; de asemenea, terenurilor de 
volei și baschet, prevăzute în ...plan 
nu li s-au trasat sectoarele.

Iată dar, cum o bază sportivă, ,a- 
flată în imediata vecinătate a frumoa
selor blocuri muncitorești ca și în a- 
proprierea numeroaselor întreprinderi 
din cartier, nu poate fi utuizată.

Președintele asociației sportive ne-a 
asigurat că începînd de săptămîna 
viitoare lucrurile se vor schimba. Spe- 
rînd în respectarea acestui angajament 
ne rezumăm, deocamdată, la această 
fotocritică...

In fotografie : un aspect de la sta
dionul .VESELIEI", lipsit de... veselie.

BORIS C1ORANU

Școala de 7 a«ti din satul Șerbă
nești...

Directorul, un bărbat tînăr, mă in
vită în cancelaria profesorilor. Mi-a 
povestit îndelung despre hărnicia mi
cilor săi elevi. Iată-mă, puțin mai 
tîrziu în fața clasei a Vlf-a a școlii 
din Șerbănești...

Intru. Pentru o clipă, zeci de ochi 
curioși mă privesc atenți apoi își în
dreaptă din nou privirea spre catedra 
în spatele Căreia sta profesoara. Se 
face apelul. Pe rînd, glasuri subțiri, 
cristaline, răspund.

Pe azi, gramatică la limba rusă.
— Cine poate să dea cîteva exem

ple de forme imperfective ale verbelor?
Degete micuțe, se ridică la înălțimea 

căpușoarelor blonde, brune, șatene.
—Să răspundă... Cojocea Cornelia!
Fetița subțirică, Cu ochii de culoa

rea smaraldului răspunde însă fără 
șovăire ;

— Citati, rabotati, igrati...
Alte degete ridicate în sus vădeau 

nerăbdarea de a răspunde. Răspunsu
rile clare și precise dovedesc temeini
cele cunoștințe ale elevilor. Meritul nu 
poate fi decît al profesoarei de limba 
rusă, Sofia Raiu, care i-a făcut pe mi
cuții elevi să îndrăgească limba mare
lui popor de la răsărit Directorul, 
Ștefan Pascal, mi-a vorbit de-altfel 
elogios, despre felul cum muncește 
profesoara de limbă rusă.

...Seara am întîlnit-o pe Sofia Raiu 
în fața mesei cu 54 de pătrățele. Juca 
atentă, concentrată. Șahul — vechea 
ei pasiune — l-a îndrăgit încă de pe 
băncile școlii. Apoi, ca profesoară la 
Obilești, un puternic centru șahist, și-a

și de un bun nivel tehnic. Iată învin
gătorii : ÎNCEPĂTORI: ion Bulișca 
și Maria Apreotesei; AVANSAȚI : ju
niori categoria a Il-a : Gheorghe Gă
tiți și Veronica Berescu; juniori cate
goria I : Virgil Burghelea și Minerva 
Buturugă ; seniori categoria a Il-a: 
Vasile Bălan și Olimpia Tofan.

Un merit deosebit are profesoara 
de educație fizică Mariuca Bertea, care 
a reușit să atragă un număr mare de 
elevi în practicarea acestui util și fru
mos sport. (ELIADE SOLOMON).

DATAOHTI Timp de două zile 
DUIUdAwI: s-au desfășurat în 

localitate întrecerile 
primei Spartachiade a fetelor din re
giunea Suceava organizată de consi
liul regional U.C.F.S. în colaborare cu 
comitetul regional U.T.M. In sala spor
turilor, pe poligonul orașului, pe tere
nurile de volei și pe pistele de atletism, 
concurentele participante la această 
competiție au luptat cu ardoare pen
tru a obține un loc cît mai bun în cla

AFLĂM CĂ
...Asociația sportivă I.C.A.R. din Ca

pitală obține frumoase succese. Cet 
220 de membri ai asociației, toți cu 
cotizația la zi, activează intens în sec
țiile de șah-, tenis de masă, popice, 
volei și fotbal. (N. Fucigiu — co 
respondent).

...asociațiile sportive ; din raionul Bu
jorii, regiunea Galați, au obținut fru
moase rezultate în munca de atrage
re de noi membri in L'.C.l-'.Ș. ca și 
in munca de încasare a coti
zațiilor. In această acțiune cele mai 
frumoase rezultate au fost realiza1* 
de asociațiile sportive Gloria-Băteni 
țMmc.a-Firțănești, Șoimul-Fo/feșA, Ful- 
ger-Smulți etc. (N. Vîrgolici — co
respondent).

...în urma înființării clubului sportiv 

ridicat necontenit măiestria spc 
Primul succes competițional l-a 
nut mai tîrziu, abia în anul 1954. 
a cucerit titlul de campioană 
nală la șah. Era un pas pe di 
măiestriei sportive, un pas care o 
ga însă să-1 facă și pe următor 
s-a pregătit din nou. Anul :

fi coi 
o ha 
a co

Ia Spartachiada de vară s-a clas 
locul H în cadrul fazei regiona

Portretul profesoarei de limba 
din satul Șerbănești nu ar 
dacă n-am arăta că este 
activistă obștească, membră 
raionale de șah.

OTTO

w

sament. La tenis de masă a ieși 
vingătoare sportiva Lola Constar 
viei din Dărăbani, la tir primul 
fost cucerit de echipa din Dorolu 
volei victoria a revenit sportivele 
satul Grănicești, iar formația 
sportive de eleve din Botoșani s-; 
vedit cea mai bună la handbal, 
mai multe puncte la probele at 
le-au acumulat sportivele din t 
Botoșani. Sportivele învingătoar. 
fost premiate și li s-au înmînat < 
me într-un cadru festiv. (A. A 
MOVICO.

Membrii asoi 
sportive Metal 
început lucrări 

amenajare pe muntele Semenic, a 
. frumoase baze pentru sporturi! 
iarnă.. Pînă acum s-au efectuat 
700 ore muncă voluntară. Cti 
prilej s-au evidențiat membrii s 
de schi în frunte cu Bruno Brettr 
Ludovic Ghedeon si Rusalin M 
(IANCU PLÂV1ȚU).

• • •

„Farul", sportivii portuari (a 
asociație se intitula pînă la acest 
niment tot „Farul") au hotărît ca 
ciația lor să fie denumită „An< 
iar consiliul de conducere al aso< 
să rămînă același. Activitatea sp< 
lor în cadrul asociației „Ancorr 
va desfășura la următoarele disc 
sportive: fotbal, box, tenis de i 
ciclism și șah. (V. Suciu — cor

... De curînd, în orașul Dr. Petru ( 
a luat ființă o nouă asociație sp< 
teritorială prin fuzionarea fostei, 
socialii din acest oraș. Noua ase 
a căpătat denumirea „Dinamo C 
Dr. Petru Groza. Sportivii aso< 
vor activa în mai multe ramu 
sport.

...recent a luat ființă fa Buzău 
ciația sportivă „Sănătatea" cu ui 
măr de 105 membri, aparținînd i 
ților sanitare din oraș, care vor ; 
la următoarele secții: șah, popice, 
de masă. (St. Banciu — corcspom

...tn raionul Caransebeș se t 
șoară eu intensitate concursurile 
tru obținerea insignei de „Cel 
bun sportiv din 10“. In curînd ! 
tineri sportivi vor primi insign 
.Cel mai bun sportiv din 10“ 
munca pentru angrenarea tinerii 
aceste întreceri s-au evidențiat a 
țiile sportive „Știința" Caran 
Școala profesională Oțelul roșu, 
greșul" Caransebeș și „BrădișuC 
ransebeș. (Romulus și Zeno Rac 
corespondenți),



CEA MAI MICĂ PATINATOARE

be la creion la toc e un mic salt. Nici o dificultate Insă pen- 
o sportivă curajoasă, care știe să execute cu precizie chiar 

săriturile duble. Acum, ea Iși pregătește cu multă seriozitate 
țiile, scriindu-și cu o caligrafie impecabilă — ca arabescurile 

care le imprimă pe oglinda gheții — tema la limba romină.

la indemînă 
sport, des

en o fetiță
8 ani.

sub căciulită albă, ca 
. mă privesc doi ochi al- 
'ri și limpezi de cleștar.
- Cu mine vreți să vorbiți ? 
'a, cu ea doream să vor-

dar... cum să încep? Nu 
simțeam de loc 
vorbesc despre 
performanță, 

na are încă-..
Uite ce e, Bibi — am în

răit in cele din urmă — 
simt de la ziar și vreau să 
n nițel de vorbă... 
chil s-au făcut mari, mari 
tot și fruntea s-a încrețit 

’, făcbid să salte moțul că
ței. S-a așezat pe bancă
- așteptînd probabil să mă
■ șt eu — a început să-și 
ne picioarele. Dacă n-ajung

jos...
nă la urmă am găsit un 

<aj comun. Am început cu 
najul. Elena Moiș — toți 
care o cunosc îi spun „Bibi" 
este un „noduleț" de fată 

a cucerit simpatia celor 
au asistat la ultimele 

onstrații de patinaj artistic. 
ti a și precizia cu care ea a 
uat pe gheață, au smuls 
le de aplauze. Cu toții am 
d în această fetiță un vii- 

vnent de valoare al pa
ji artistic din țara 

itră.
■ Cind ai început să paii- 
, Bibi ?

arietăți ©Varietăți © Varietăți
n meci de mare interes

cciul de fotbal din cadrul 
pionatului R.S.S. Letone 
re echipele Sarkanais Me
tros ș'i S.K.V.O. Riga a 
ut un interes deosebit în 
ul iubitorilor jocului cu ba- 

1 rotund. Deși nu era vor- 
de un derbi sau de o întîl- 
decisivă, acest meci a atras 

ji în tribunele stadionului 
de mii de spectatori.

ii întrebați, desigur, care 
„secretul" acestui mare in- 

>. Iată-1: se înfruntau nume- 
.. frați. In echipa metalur- 
lor, de exemplu, evoluau 
i Gustav, Arvid și Jean 
dcis. Ultimii . doi aveau ca 
irsari dirccți pe... frații Ro- 
s și Ceslav Vasiliauskas. 

. cu aceasta, n-am epuizat... 
ilerna, Mijlocașul sting al 
tarilor, Maks Karașevici, a- 
de „luptat" cu interul dreap- 

□ 1 metalurgiștilor, care nu 
altul decît... fratele său, Ia- 
Karașeviți.

iteresant e faptul că Maks 
și-a „menajat" fratele și a 
cat un gol, care a și peret

ele altfel victoria echipei 
tare.
Un antrenor original
upă cîteva înfrîngeri conse- 
ee, antrenorul echipei air- 
iniene de fotbal „Carmoza" 
gîndit că trebuie să pună 

urile la punct. Cum, pro- 
1, metodele obișnuite nu 
iseră rezultatele scontate, 
tat de insuccesele echipei 

antrenorul a purces la 
e procedee mai rare.

— Acum doi ani. Am fost cu 
mama la patinoar și am 
nit-o singură pe gheață.

— Ai căzut 7
Bibi ride. Iși amintește 

babil cum a fost la prima ei 
căzătură.

— Am căzut, dar rut m-a 
durut! Mai cad și acum cite- 
odată-.

por-

pro-

Bibi zburdă pe luciul ghețil. 
Ușurința cu care a ,„prins" com
plicatul abecedar al patinajului, 
siguranța In mișcări, eleganța 
ținutei, grația sa au cucerit-o și 
pe cunoscuta Dașa Lerchova, 
care l-a fost pentru citeva zile 
profesoară. „Un autentic talent", 
a declarat ea la capătul unei 
lecții rodnice.

Mai întîi, el a dictat unor 
jucători „arest la domiciliu". 
Alți sportivi au fost puși să 
execute unele munci auxiliare 
la sediul clubului. Centrul ata
cant al echipei, care nu mar
case în ultimele meciuri nici 
un gol în poarta adversarilor, 
a trebuit să scrie de 500 de 
ori următoarea frază: „Atacan
tul trebuie să înscrie goluri".

In sfîrșit, constatînd că un 
jucător nu face eforturi pentru 
a căpăta o tehnică individuală 
corespunzătoare, antrenorul a 
hotărît ca acesta să fie... bătut 
zdravăn- Se pare, această ul
timă „inovație" a antrenorului 
a făcut ca jucătorii să-și piardă 
ultimele resurse de răbdare și 
să declare grevă.

0 carte mult așteptată:

„Bani și Emil zaiopak $ amintesc..."
Cunoscuții atleți cehoslovaci 

Emil Zatopek și Dana Zatopko- 
va continuă să rămînă prezenți 
în mijlocul activității sportive. 
Și chiar dacă spectatorii nu mai 
au prilejul să le aplaude evolu
țiile pe stadion, au în schimb 
ocazia să cunoască, prin inter
mediul scrisului, noianul de a- 
mintiri și impresii adunate de 
soții Zatopek într-o lungă Și pro
digioasă activitate atletică

După cum transmite Agenția 
telegrafică cehoslovacă, valoroșii 
sportivi au terminat manuscri

unei cofetării, unde după
„specialistă"

■ se fac cele 
prăjituri') am aflat

— Deci, iți place patinajul...
— Da. Și-mi mai place și 

tenisul.
— Și altceva ce-ți mai place?
— Prăjiturile! Sînt grozave! 

Mănînc cite două, trei șarlote 
și mereu mă ceartă mama.

îmi notez: pasiuni — pa
tinaj, tenis și șarlote. Am tre
cut la lucruri mai— serioase: 
școala.

— înveți bine ?
— Tovarășa învățătoare zice 

că da.
Mai glumind, mai amintind 

iar de dulciuri, (mi-a dat chiar 
adresa 
cum spune Bibi — 
în acest domeniu - 
mai dulci 
că Elena Moiș este o elevă 
sîrguincioasă. Scrie foarte fru
mos și îi place aritmetica. De
ocamdată, cum abia a trecut în 
clasa a II-a, amănuntele școlare 
nu pot fi mai ample. E sigur 
însă că îi place mult aritmetica. 
Și nu trebuie să vă gîrtdiți ne
apărat că asta este consecința 
numeroaselor exerciții de 3-uri 
și 8-uri făcute la patinaj. Deși 
s-ar putea...

— Dar — am continuat 
cind vei fi mare ce ai vrea 
ie faci ?

A urmat o 
lungă-..

— St ați să 
vățătoare I

Pe urmă a
— Și doctoriță-, 

toare bună...
— Numai atît ?
— De ce? E prea puțin ?
Intre timp observasem că 

dinir-un colț al tribunei o altă 
fetiță îi făcea semne disperate 
cu mina. Bibi era numai cu 
ochii acolo. In cele din urmă 
s-a uitat lung 
întrebad :

— Pot să 
teaptă...

— Fugi!
A zbughit-o

Peste cîteva clipe, împreună cu 
prietena ei, cobora în fugă, să
rind cite două, treptele. N-a 
trecut mult și liniștea dh tri
bunele goale ale patinoarului 
a fost tulburată de grupul de 
copii. Se jucau „de-a v-ați-as- 
cunselea“...

să

pauză- Nu prea

mă gîndesc... In

adăugat repede : 
Și patina-

ia mine fi m-a

plec ? Mă aș-

de lingă mine.

REPORTER

CE ESTE JOCUL DE ȘAȘKI?
De 

multe
curînd ne-au sosit mai 
scrisori prin care nume

roși cititori cer amănunte 
legătură cu jocul de șașki. 
răspundem în rîndurile ce 
mează.

în 
Le 
ur-

Șașki, considerat un „frate" 
mai mic al șahului, este un joc 
tot atît de vechi, dacă nu chiar 
mai vechi decît șahul.

Șașki este cunoscut în țara 
noastră sub denumirea de „jo
cul de danie", dar este mult mai 
puțin practicat decît șahul. Nu
mele romînesc provine din 
țuzescul „dainier".

Șașki are drept cîmp de 
fășurare o tablă de șah pe 
sînt folosite doar pătrățelele ne
gre. Există două feluri de 
șașki. Unul se joacă pe o ta
blă de șah obișnuită (64), altul 
— mult mai răspîndit —- pe o 
tablă cu 100 de pătrate. A- 
cesta este șașki-ul internațio
nal, în care se desfășoară tur
nee, competiții și campionate 
mondiale.

des
carc

sul cărții lor intitulată „DANA 
Șl EMIL ZATOPEK IȘI AMIN
TESC...". în această carte, care 
va vedea lumina tiparului anul 
viitor, în ajunul Spartachiadei 
tineretului din R. Cehoslovacă, 
autorii vor împărtăși cititorilor 
diferite imagini ale drumului pe 
care l-au străbătut în sport, vor 
vorbi despre metodele de pregă
tire și antrenament etc. Cartea 
vă cuprfnde 12 capitole și va fi 
ilustrată cu aproape 200 de 
fotografii.

Bibi nu-și ascunde... virsta. Și 
ca orice copil trăiește din plin 
emoția vitrinei cu prăjituri. La 
14 noiembrie încă o notă bună 
în catalog î La 15, prima diplo
mă șl medalie din cariera șa 
sportivă .’ Succesele se cer săr
bătorite și personajul nostru își 
alege cu multă... poftă răsplata 
sîrguinței.

Un adevărat campion la... 70 de ani
La a 111-a ediție a Festiva

lului german de gimnastică și 
sport de la Leipzig s-au des
fășurat și întreceri rezervate 
membrilor asociației orbilor. In 
categoria „vîrstnicilor" Arthur 
Mendel a produs o adevărată 
senzație. El a cucerit trei me
dalii de aur, ieșind pe primul 
loc la înot în proba de 50 m 
bras cu timpul de 1:14,8, pe 
100 m plat cu 19,4 și la sări
tura în lungime de pe loc cu 
rezultatul de 1,59 m. Și reți
neți: Hendel are vîrsta de... 
70 ani I

Septuagenarul Arthur Hendel 
este un minunat exemplu pen
tru tinerii sportivi ai asociației 
orbilor din R. D. Germană. In 
tinerețe el a fost un excelent 
gimnast, înotător și atlet. Azi 
el a rămas un sportiv . activ 
în ciuda vîrstei sale înaintate.

„Atita timp cît voi trăi — a 
spus Hendel cînd i-au fost în- 
mînate medaliile de aur — 
sportul va fi pentru mine un 
prieten drag, de nelipsit".

Hendel oferă o minunată 
pildă de voință și perseverență.

(Din „Sport im Bild").

cît și la 
sînt ace-

Atît la șașki „64", 
șașki „100", regulile 
leași. Piesele ocupă în poziția 
inițială primele trei rîndtiri de 
patrate negre la șașki „64“ și 
primele patru rîndtiri la șașki 
„100". Bineînțeles de ambele 
părți. Fiecare piesă ar avea a- 
proximativ valoarea pionului din 
șah. Ea mută cîte uri cîmp, 
pe diagonală, iar în clipa cîrtd 
o piesă adversă se află pe pă
trățelul vecin, ea trebuie să tie 
luată. Capturarea, spre deose
bire de șah, se face sărindu-se 
peste piesa adversă. De aseme
nea, la o mutare, se pot lua 
mai multe piese, dacă ele apar 
în cale. Luarea, atît înainte cît 
și înapoi, este obligatorie. In

Seara, la cabană

Desen de Matty

i 40 de „11 m“
Un asemenea titlu vă pune, 

firește, pe gînduri. Vi-1 imagi
nați mai întii pe curajosul ar
bitru care a acordat atîtea lo
vituri de pedeapsă și vă gîn-
diți, fără îndoială, la— duri
tatea întîlnirii.

Dar v-ați înșelat. Lucrurile 
s-au petrecut cu totul altfel. 
Iată faptele. In campionatul de 
fotbal al raionului Ialutorovsk, 
regiunea Tiumensk din Uniunea 
Sovietică, două echipe s-au 
clasat, la egalitate de puncte, 
pe primul loc. In plus, aveau 
și același golaveraj. Potrivit ■ 
regulamentului, s-a disputat un 
meci între pretendentele la titlu 
pentru desemnarea campioanei. 
Meciul, însă, s-a terminat la 
egalitate: 1—I. Rejucarea me
ciului a consemnat din nou un 
rezultat de 1—1. In această 
situație, regulamentul campio
natului raional era clar : să se 
execute în ambele porți cîte 5 
lovituri de „11 m“. Așa s-a 
și procedat. Dar, ambii portari

Arthur Hendel (dr cup tu) primind 
una din cele trei medalii de aur cu
cerite cu prilejul Festivalului german 
de gimnastică fi sport care a avut loc 
în vara acestui an la Leipzig.

momentul cînd una din piese 
ajunge pe ultimul rînd al ta
blei, ea se transformă în 
„damă", puțind muta pe toată 
diagonala, înainte, înapoi, lc 
dreapta și la stînga, exact ca 
nebunul de la șah. O partidă se 
eîștigă cînd una din părți pier
de toate piesele. Desigur în în- 
tîlnirile maeștrilor acest dezno- 
dămînt este destul de rar, deoa
rece întîlnirile se cedează în 
poziții fără speranță, la fel ca 
și la șah, unde rareori se joacă 
oină la mat. O partidă se poate 

egalitate, cînd am 
rămîn cu material 
pentru a continua

ptna la nia 
termina Ia 
bele părți 
insuficient 
lupta.

(V. CK)

în/r-an meci!
au reținut 3 lovituri și au scîd 
pat 2- După executarea a încă 
10 lovituri de pedeapsă scorul 
continua să se mențină egal. 
Publicul urmărea cu maximă 
încordare aceit dtiel :a1;.. por- 
tairilo’’. Portarii au fost nevoiți 
să ia loc în poartă pentru exe-ț 
cutarea celei de a treia „serii” 
de 11 m. Dar, și după aceasta! 
scorul era tot egal. S-au mai 
executat încă'. 10 lovituri și 

de-abia în urma acestora a fost 
cunoscută campioana.

PUIU REGAN, ORAȘUL. 
STALIN. 1) Nu este fixată 
nici o limită de vlrstă jientril 
jucătorii de fotbal. Data re
tragerii din activitatea compe- 
tițională și-o fixează... ei în
șiși, în funcție de felul cum 
pot face față cerințelor unei 
întreceri sportive. 2) l a rugbi 
nu se organizează nici cam
pionate mondiale, nici campio-i 
nate europene. Tutr-o vreme 
însă, acest sport a figurat în 
programul Jocurilor Olimpice^ 
Firește, față de răspîndirea po 
care a început s-o aibă rug- 
biul, organizarea unei întred 
ceri pe plan mondial sau mă
car european apare ea o pro* 
blemă demnă de luat în dis
cuție. 3) Așa* cum s-a anunțat, 
de-aitfel, începînd cu ediția 
viitoare, campioana U.R.S.S^ 
la fotbal va participa la „Cu
pa Campionilor Europeni".

OCTAVIAN MTNDRUȚ, BU
CUREȘTI. 1) Cine a cîștigat? 
Dv., sau colegul dv. de clasă 
de la Școala Mixtă Nr. 3, ctl 
care ați încheiat rămășagul ? 
Nici unul nici altul I In meciul 
de fotbal pe care echipa R. P. 
Romine l-a cîștigat cu 1—0 în 
fața Iugoslaviei (1956, Bel
grad), golul victoriei n-a fost 
marcat nici de Alexandrescu și 
nici de Constantin, ci de Ca- 
coreanu. 2) Recordul mondial la 
săritura în înălțime es’e deținut 
de atletul sovietic Iurii Stepa
nov : 2,16 m.

ADRIAN PANAITESCU, BU
CUREȘTI. 1) Din echipa olira-J 
pică de fotbal a Braz'liei nu fa
ce parte nici unul din jucătorii 
ctinoscuți de iubitorii de fotbal 
din Europa: Pele, Zagalio, 
Santos, Gllmar etc. E vorba de 
o echipă formată numai din ju
cători amatori. 2) Dintre jucă
torii care continuă să facă par
te din formația C.C.A., Toma șl 
Apolzan sînt cei mai... vechi. 
Ei joacă la această echipă din 
anul 1949.

VAȘILE CRISTEA, BUZĂU. 
Potrivit unei recente declarații 
făcute de Ingemar Iolianson, 
meciul pentru campionatul mon
dial de box profesionist la toa
te categoriile dintre acesta șl 
negrul american Floyd Pater
son va avea loc la 1 iunie 1960, 
la New-York. Să sperăm că 
măcar Iolianson este ceva mai 
bine informat în legătură cu 
data definitivă a acestui meciJ 
revanșă, care se schimbă mereu 
de la o zi la alta I

MARIANA POPA, PITEȘTI. 
1) Iată țările care au cîștigat 
pină acum campionatul mon
dial de fotbal: 1930: Uruguay, 
1934: Italia, 1938: Italia, 1950: 
Uruguay, 1954 : R. F. Germană, 
1958: Brazilia. 2) Fotbalistul 
Tabarcea, de la Petrolul, are 22 
de ani.

TEODOR MOCU, SALLȘTE. 
Decizia arbitrului a fost justă. 
Chiar dacă atacul fusese res
pins și mingea ajunsese. între 
timp, la centrul terenului — 
putea să fie și Ia poarta cea-' 
laltă I — din moment ce unul 
din fundașii echipei care s-> a- 
flase pină atunci în apărare, a 
lovit un adversar în ink- mrul 
careului de Î6 metri, se acordă 
„penalti". în plus, arbitrul tre
buie să-l avertizeze lie jucăto
rul vinovat, sau chiar să-l eli
min» di i jfle, dacă socotește 
Mistificată o astfel de mă'ră, 
în raport cu gravitatea infract 
țiunii.

ION POȘTAȘUL J



HHNDBHL"*? TE IK IS DE MASĂ

Turneul echipei Dinamo București in R. D. G. 
o nouă afirmare a handbalului nostru

Progresul București (la tete) și Progresul Cluj (la băieți) 
campioane republicane

După cum se știe, Dinamo Bucu- 
rrești a întreprins, la invitația clubu
lui Dynamo Berlin, un turneu în R. 
D. Germană. Sportivii romîni au câș
tigat patru meciuri și au pierdut două. 
Ținînd seama de faptul că în cele 6 
jocuri disputate într-un interval de 8 
zile, în trei orașe diferite, dinamoviștii 
au l'ntîlnit cîteva din cele mai puter
nice echipe din țara prietenă și că 
două d'in meciuri au fost pierdute la 
limită după ce bucureștenii se arăta
seră cel puțin egali adversarilor, bi
lanțul acestui turneu poate fi consi
derat ca foarte bun, confirmînd o dată 
în plus valoarea echipei noastre cam
pioane și in general, a handbalului 
nostru în 7.

Din acest turneu, dinamoviștii păs
trează multe amintiri frumoase pe 
«are ni le-au împărtășit la înapoierea 
lor în țară.

Iată, de pildă, ce ne-a spus George 
Covaci, căpitanul echipei: „N-aș pu
tea să spun ce tn-a impresionat mai 
mult: pitorescul Bjessenthal-ului (un 
orășel din apropierea Berlinului, unde 
am fost cantonați) cu minunatele sale 
păduri de brazi, grandiosul monument 
amintind înfrîngerea armatelor lui 
Napoleon în 1813 la Lipsea, vestita 
grădină zoologică din Leipzig, sau 
poate „expresul cu etaj“ cu care am 
călătorit de la Magdeburg la Leipzig 
— expresie tipică a nivelului atins 
de tehnica mijloacelor de locomoție în 
RJ0.G. Un lucru țin însă să remarc 
In mod special : calda ospitalitate cu 
«•re am fost primiți peste tot, lucru

care a făcut să ne simțim ca la noi 
acasă**.

Mihai Red! ne-a vorbit despre jocuri:
„In turneul de la Berlin am cîștigat 

în „serie**: 11-8 cu Dynamo Berlin II 
16-6 cu Dynamo Halle, iar în finală 
11-5 cu Dynamo Berlin I. Publicul 
spectator a apreciat mult acțiunile 
spectaculoase ale jucătorilor noștri, 
ca și la Magdeburg (meciul cu Auf- 
bau) de altfel. Aici însă, deși am con
dus tot timpul, am pierdut totuși în 
ultimele minute cu 18-17. Din păcate 
lecția primită nu a fost suficientă. La 
Leipzig In primul joc cu Lokomotive, 
am condus Ia un moment dat cu 
11-5 pentru ca să fim învinși în ulti
mele secunde cu 17-16. Din nou jocul 
nostru spectaculos — dar nu și 
eficace — ne-a costat. In ultima par
tidă însă cu campioana R. D. Ger
mane — D.H.f.K. Leipzig — ne-am 
concentrat mai mult și am cîștigat : 
14-10.

In ceea ce privește echipele întîlni- 
te, numai cuvinte bune. Și la ele pro
gresul este evident. Am remarcat că 
jucătorii germani trag cu mult succes 
la poartă de la distanță, prin sări
tură, folosesc adesea aruncările lan
sate și cele prin evitarea adversarului 
cu plonjon. Ei au eliminat aproape 
complet driblingul din joc.“

In concluzie: un turneu ulii, plin 
de învățăminte care a constituit un 
nou prilej de afirmare a handbalului 
nostru pe plan internațional

(a. v.)

Astăzi, în Capitală

Două meciuri cu Milie:
Celalea Bucur Șliinia (feminin) și C.C.A.-Rapid

Cu jocurile de astăzi, campionatul 
republican — faza orașului București 
— ajunge la jumătatea desfășurării 
•ale in turneul feminin și la prima e- 
tapă din retur în cel masculin. Din 
program se desprind două meciuri de 
® deosebită importanță pentru primele 
locuri în clasamente.Este vorba de par
tida dintre echipele feminine Cetatea 
Bucur — campioana de anul trecut — 
și Știința București și jocul (mascu
lin) C.C.A.—Rapid. O „reapariție** aș
teptată cu mult interes este cea 
mației Dinamo, care va primi 
•chipei Știin+a,

Iată cum arată clasamentele

a for- 
replica

• Zilele trecute s-au încheiat la Cra
iova întrecerile de handbal în 7 do
tate cu „Cupa Olteniei**. In turneul 
masculin, trofeul a revenit echipei 
Știința Timișoara care a întrecut în fi
nală reprezentativa Craiovei cu 28—23 
(16—11). Pe locul al treilea s-a cla
sat Știința Petroșani. In întrecerea e- 
chipelor feminine jocul decisiv dintre 
C.S.M. Sibiu și Știința Timișoara s-a 
terminat la egalitate (4—4), primul loc 
revenind echipei sibiene, care a bene
ficiat de un golaveraj superior. Repre
zentativa Craiovei a ocupat locul al 
treilea. (A. 1. Chiuza-coresp.)

Impunătoarea sală a Casei de cultură a tineretului din raionul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej găzduiește cu începere de joi dimineața între
cerile ultimei etape a campionatelor republicane de tenis de masă si a 
Cupei F.R.T.M.

La capătul primei zile de concurs 
am putut cunoaște echipa feminină 
campioană republicană pe acest an: 
Progresul București (Angelica Ro
zeanu, Maria Alexandru, Mariana Ba- 
rasch). Titlul este pe deplin meritat, 
bucureștencele cîștigînd detașat toate 
întîlnirile. Subliniem forma foarte 
bună demonstrată de Maria Alexan
dru (la fel de activă în atac ca și 
în apărare) și, totodată, evoluțiile 
valoroase ale maestrei emerite a spor
tului Angelica Rozeanu (deosebit de 
energică și neobosită atît în întîlni-

(Ella Constantinescu, Ardelea) — 
Petrol Chimie București (Luci Slă- 
vescu, Novac) 3—1, Voința București
— Constructorul Tg. Mureș 3—1, Pro
gresul București — Petrol Chimie 
București 3—0, Progresul București
— Voința București 3—1: Alexandru
— Ardelea 2—0, Barasch — Constan
tinescu 1—2, Rozeanu, Alexandru — 
Constantinescu, Ardelea 2—0, Alexan
dru — Constantinescu 2—0 (nepre- 
zentare); seria a 11-a : Constructorul 
București (Pitică, Folea) — Penicilina 
Iași (Dima, Melinte) 3—0, Progresul

Radu Negulescu este campion al țârii înaintea.-, disputării finalei. Punc
tajul acumulat in cele trei conoursuri anterioare i-au asigurat mai devreme 
acest titlu Foto : Gh. Dumitru
rile feminine cît și în cele masculine 
pe care le-a susținut). Din rest, re
marcăm puterea de luptă dovedită de 
reprezentantele Progresului Cluj, Ma
ria Biro și Marta Tompa, de-a lun
gul turneului pe echipe, fapt ilustrat 
și prin victoria categorică obținută 
asupra cunoscutei formații Construc
torul București.

Iată rezultatele tehnfce mai impor
tante : turneu ECHIPE FEMEI, seria 
1 : Progresul București (Angelica Ro
zeanu, Maria Alexandru, Mariana Ba
rasch) — Constructorul Tg. Mureș 
(Iako, Vereș) 3—0, Voința București

Cluj — Constructorul București 3—0: 
Tompa — Pitică 2 — 1, Biro — Folea 
2—0, Biro, Tompa — Pitică, Folea 
2—0. FINALA : Progresul București 
— Progresul Cluj 3—0: Angelica 
Rozeanu — Atarta Tompa 2—1 (6, .
—14, 9) Maria Alexandru — Maria 
Biro 2—0 (10, 16), Angelica Rozeanu, 
Maria Alexandru — Maria Biro, 
Alarta Tompa 2—1 (18, —15, 15).
Echipa Progresul București (Angelica 
Rozeanu, Ataria Alexandrii, Mariana i 
Barasch) . a cucerit titlil de câmp - ' 
oană republicană pe anul 1950. i

Turneu ECHIPE BĂRBAȚI, seria 1:

Ibegresul București (Rozeanu 2 v, 
Sîndeanu 2 v., Bunea 1 v.) — Peni- 
cilina Iași (Creangă, Schifter, Funs 
deanu) 5—0, Constructorul Buc. — 
Penicilina Iași 5—1, Voința Arad 
(Covaci 3 v., Andronache 2 v., Pro- 
copeț) — Progresul II Cluj (Majtehny; ; 
2 v., Demeter 1 v., Zador 1 v.) 5—4, : 
Progresul Buc. (Rozeanu 3 v., Sîn
deanu 1 v., Bunea 1 v.) — Progresul 
II Cluj (Majtehny 1 v., Zador 1 v.» 
Demeter) 5—2, Constructorul Buc. ’ 
(Popescu 2 v., Pesch 1 v., Iscovici 2 
v.) — Progresul II Cluj (.Majtehny 
2 v-, Demeter, Zador) 5—2,

Seria a 11-a : Voința București 
(Bottner 2 v., Ella Constantinescu 2 
v., Nazarbeghian 1 v.) — C.S.U. Buc, 
(Zaharia Bujor 3 v., Angele-cu I v„ 
Pîrvu) 5—4, Progresul Cluj (Negu- 
lescu, 2 v., Rethi 2 v., Cobîrzan 1 ' 
v.) — Loc. Roșiori de Vede (Lăzăaj 
reseti, Dinu Grigore, Petricâ) 5—0,! 
Voința Buc. — Loc. R. Vede 5—1, 
Tehnometal Timișoara (Bodea 3 v., 
Suba 1 v., Schlee 1 v.) — C.S.U. 
Buc. (Zaharia 2 v. Angelescu, Cohn) 
5—2, Progresul Cluj — C.S.U. Buc. 
5-0.

Aseară a avut loc finala probei pe 
echipe bărbați dintre formațiile Pro
gresul Cluj și Constructorul Bucu
rești. întrecerea s-a desfășurat sub 
semnul unei evidente superiorități a 
jucătorilor clujeni, care au ieșit în
vingători cu scorul de 5—1: Negu- 
lescu—Pesch 2—0 (13, 17), Retiii—• 
Naumescu 2—1 (13, — 17, 17), Co
bîrzan — Popescu I—2 (— 15, 16, —
8) , Negu'e cu — Naumescu 2—0 (15,
9) , Cobîrzan — Pesch 2—1 (—'20, 14. 
13), Rethi — Popescu 2—0 (16, 12), 
In urina acestui rezultat titlul de cam
pioană republicană pe anul 195) re
vine echipei Progresul Cluj (antrenor 
F. Paneth).

Tot ieri au început și jocurile probe
lor individuale. Azi de la ora 8,30 și 
16,30 și mîine de la ora 9 se vor 
disputa în continuare meciurile din 
cadrul celor cinci probe individuale. 
Partidele au loc în sala Casei de cul
tură a tineretului din raionul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, din 1x1. Grozăvești 
nr 82.

înain-
lea acestor jocuri:

MASCULIN

1. Rapid 1 S 2 0 105:89 8
R C. C. A 4310 104:76 7
1. Politehnica 4 1 1 2 85:82 3
4. Dioamo - 1 1 0 0 21:17 2t 0. s. s. 4103 62:82 2
• Știința 4004 65:96 0

FEMININ
1. Cetatea Bucur 3 3 0 0 36:13 6
>. Rapid 3201 28:13 4

Știința 3201 46:22 4
4. Constructorul 8 0 1 2 22:41 1
4. Confecția 4013 23:66 1

0 nouă schimbare de lider 
in campionat

Cele mai bune rezultate din 1959

Meciurile vor avea loc în sala Flo- 
reasca, începînd de la ora 16, după 
următorul program : Constructorul— 
Rapid (f), Dinamo—Știința (m), Ce
tatea Bucur—Știința (f), GC.A.—Ra
pid (m) și C.S.S.—Politehnica (m).

® In etapa a Il-a a campionatului re
publican — faza regiunii Stalin — s-au 
înregistrat următoarele rezultate: Trac
torul Or. Stalin—Chimia Făgăraș 
16—14 (10—7)1, Dinamo Orașul Sta
lin—Victoria Copșa Mică 40—12 (22— 
6), Colorom Codlea—Recolta Hălchiu 
24 —29 (13—16), Voința Sighișoara— 
Voința Sibiu 22—22 (13—13). (C.
Bîrleanu-coresp).

Activitatea competițională oficială 
din anul 1959 s-a încheiat încă de 
acum cîteva săptămîni. Dar sfîrșitul se
zonului de concursuri nu a însemnat 
cîtuși de puțin vacanță pentru majori
tatea atleților noștri. Aceștia, după 
cîteva zile de binemeritată odihnă, au 
și început antrenamentele în vederea 
importantelor concursuri ale anului 
viitor și nu peste mult timp îi vom 
reîntîlni la startul întrecerilor 
și de cros.

Pînă atunci însă, statisticienii fac 
obișnuitele bilanțuri ale atletismului 
nostru în anul 1959. Noi nu vom face... 
excepție, în această direcție și vom 
începe prin a prezenta în rîndurile care 
urmează tabele cu ctle mai bune zece 
atlete aile țării. In paranteze sînt tre
cute rezultatele obținute de respectivele 
sportive în anul 1958.

100 metri
11,8 (12,0) Ioana Luță—Petrescu <Rapid Buc.) 
12,1 (12,7) Gabriela Luță (Rapid Buc.)

12.3 (12,1) Crista Maksay (Recolta Buc.)
12.4 (12,6) Smaranda Poenăreanu (Prog. Buc.)
12.5 (12,6) Ingeborg Knobloch (Corvinul

Letitia Bendiu (Rapid Buc.) 
Maria Zottu (Dinamo Buc.) 
Georgeta Palade (Prog. Buc.) 
Elena Fota (Dinamo Buc.) 
Aurelia Manea—Sîrbu 
Leontina Neța (Știința

anului

de sală

200 metri

26,3
26.3
26.4
36.4
Zu.P

Crista
Leliția _ , ,
Gabriela Luță (Rapid Buc.) 
Aurelia Weiss (Dinamo Buc.) 

( — ) Sin. Poenăreanu (Progresul Buc.) 
(—) Aurelia Sîrbu (Corvinul Huned.) 
(26,5) ” ".................." •• 1 “ •
(26.4) 
(26,9)

Huned.

Luță—Petrescu
Mak«ay (Recolta Buc.) 
Bendiu (Rapid Buc.)

(Corvinul Huned.)

(Rapid

(Corvinul
Herta Giindisch (Știința Cluj) 
Ileana Zilli (Dinamo Buc.) 
Georgeta Palade (Progresul Buc.)

400 metri

Săritura in lungim»
Maria Pândele (Dinamo Buc.)
Sanda Grosu (Știința Buc.)
Ingeborg Knobloch (Corvinul Huned )
Leontina Ncța (.Știința Cluj)
Eda Knall (Știința Buc.)
Aurelia Sîrbu (Corvinul Huned.)
Gabriela Luță (Rapid Buc.)
Aurora Mihăilescu (U.T. Arad) 
Viorica Belmega (Victoria Buc.) 
Florentina Stancu (C.C.A )

Săritura in înălțime

lolanda Balaș (C.C.A.)
Eva Mayer (Corvinul Huned.) 
Rodica Voroneanu (l.M.S. Roman) 

' Arad) 
Ileana Tomcsik (Rapid Oradea) 
Leontina Ncța (Știința Cluj) 
Antoancta Prodea (Rapid Buc 1 
Mihacla Popescu (C.S.S. Buc.) 
Lucia Petreanu (Știința Cluj) 

, Maria Fulga (Voința Constanta) 
) Aurelia Sîrbu' (Corvinul Huned )

Ioana Luță-Petrescu (a doua dn dreapta), rec--rd mana tării la probele 
dc 100 ni și 200 m, a debutai in acest sez.'-n la 30 m garduri, inreg.strînd 

un rezultai promițător.

57,4
57,9
58.3
58.4
58.5
60,1
60,7 ,......., .._........~ __________
60,7 (63,2) Ileana Gergely (Știința Cluj) 
61,0 (59,5) Ana Ozuii (Știința Cluj)
61,2 (61,6) Elena Flaișcr (l.M.S. Romani

Marilis Cuțui (Știința Cluj) 
Florica Grecescn (Dinamo Buc.)
Georgeta Dumitrescu (Met. M.l.G.) 
Aurelia Weiss (Dinamo Buc.)
Eli sabota Todorov (Dinamo Buc.) 
Lucia Păuleț (l.M.S. Roman)
Waltraute Klimen (Dinamo Or. Stal iu)

1.55
1.51
1.51
1,50
1,50
1.49
1.49
1.49 ( , ______ __ ............ ..........
1.49 (1,47) Eda Knall (Știința Buc.)
1.49 (1.45) Doina Albu (C.S.S. Harghita Tg.

(1,51) Aurora Mihăilescu (U.T
(1.47) " ~ -
(1.47)
(1,50)
(1.35)
(1.40)
(1.40)

Aruncarea greutății

800 metri

2:09,0 ( — ) Florica. Grecescn (Dinamo Buc.)
2:10,2 ( — ) Elisabela Todorov (Dinamo Buc.) 
2:11,1 (2:12,3) Marilis Cuțui (Știința Cluj) 
2:14,8 (2:11,9) Georgeta 
2:16,9 (2:18,5) ’ ’’ ’
2:18,0 (2:12,8) 
2:18,3 (2:25,9) 
2:18,7 (2:20,1) 
2:21,9 (2:19,9)

C.-Lung)
2:22,6 (2:17,6) 
2:22,6 (2:18,5) 
2:22.6 ( — )

Dumitrescu (Met. M.l.G.) 
Lucia Păulcț (l.M.S. Roman) 
Aniela Pasciuc (Știința Cluj) 
Ana GzuJi (Știința Cluj) 
Zamfira Voinea (Met. M.l.G.) 
Nincta Răducuțu (Șc. »p. U.C.F.S.

Maria Ioneacu (Știința Cluj) 
Nina Ea na (Rapid Buc.) 
ileana Gerqely (Știința Cluj)

(12.5) Aurelia Sîrbu (Corvinul Huned.)
(11.5) Antoancta Prodea (Rapid Buc.)

Liana jung (C.C.A.)
Maria Pândele (Dinamo Buc.) 
Florentina Stancu (C.C.A.) 
Ioana Petrescu (Rapid Buc )

(13.6) Eda Knall (Știința Buc.)
(12,4) Sandh Grosu (Știința Bm J 
(12,3) ; ’ '• 1 ' ■ -

(12,1)
Leontina Neța (Știința Cluj) 
Karin ArU-loncscu (Prog. Buc.)

Mă

(14,87) Ana Coman (Dinamo Buc.)
Erika Scherer (Voința Or. Stalin) 
Melania Silaghi (Voința 
Anca Gurău (Progresul 
Ileana Stoica (Progresul 
Liliana Sauca (Suceava)

15,41
14,05
13,1*
13,17
12,39 
12,05 (12.43) ______ _______
11,92 (11-,42) Margareta Wittgenstein 

Lia Manolin (Met. MJ.fi.j 
Niculina Barbu (Știința Boc.) 
Augusta Bitgnariu (Știința Cluj)

(13,03)
(13.81)
(12,23)
(12.63) Buc.)

11,31
11,21
11.05

( - ) 
(11,16) 
( 9.7«)

(Profl. Buc.)

Aruncarea discului

49,88
46,99 ___

C.-Lung)
-------(45,95)

(40,34)
(42,83)
(41,29)
(35.02) ___
(47,05) Paraschiva
(34,63) ‘
(32,72)

43,30
42,32
41,95
39,18
38.88
38,34
38,22
35,62

51,97
46,95
43,38
39,74
39,53
38,40

(47,28) Li» Manolin (Met
(42,33) “...............................

M.l.G.l
Olimpia Cataramă (Șc. «n. D.C.F.S.

Melania Silaghi (Voința Buc.)
Ana Coman (Dinamo Buc.) 
Niculina Barbu (Știința Buc.)
Mariana lonescu (Constr. Buc.) 
Eliza Soos (S.S.E. Oradea)

Simioneecu (Constanța) 
Anca (iu rău. (Progresul Bue.) 
Ileana Stoica (Progresul Buc.)

Aruncare* suliței

Maria Diți (Știința Buc.) 
Ilona Miklos (Dinamo Buc.)
Maria Iordan (Constructorul Buc.)
Maria Roth (Știința Buc.)
Marieta Barbu (.Știința Bac.) 
Ingrid Lindacher (S.S.E. Timiș.)
Hilile Wachsman (S.S.E. Craiova)

(52,59)
(47,07)
(45,00)
( - )
(32,41) 
(43.09)

86,74 (36,90) ........ ................ ..................... .
36,95 ( — ) Sabina Stoica (C.S.S. București)
35,84 (35,08) Uite Resch (Progresul Timiș.)
34,87 (32,62) Erika Binder (S.S.E. Mediaș)

Runda a XlV-a a restabilit egalita
tea în fruntea clasamentului linalr 
campionatului republican. Mititelu „ 
cîștigat la Urseanu iar Drimcr a ter
minat la egalitate partida cu Ghi- 
țescu. Astfel, cursa continuă. Un alt 
concurent la titlu, Szabo, a fost în
vins de Radulescu. Pușcașii a cîști
gat la Joița, Gunsberger Ia Gavrilă 
și Bălănel la Pavlov. Partida Rei- 
cher—Șuta a fost remiză. Ce’ealte 
s-au întrerupt.

Vineri dimineața au fost continuate 
partidele neterminate în rundele a 
Xll-a și a XllI-a. Fă-ră să reia jocul 
Ghițescu a cedat la Gunsberger, iar 
Șuta și. Râdulescu au convenit asu
pra remizei. Rezolvînd în favoarea sa 
complicațiile poziției Urseanu l-a în
vins pe Soos. In schimb Ciociltea 
n-a putut trece peste apărarea dîrză 
a lui Gavrilă, partida încheindu-se 
la egalitate.

★
Aseară s-a jucat runda a XV-a. 

După numai 15 mutări Mititelu a re
mizat cu Varabiescu. Tot în primele 
două ore de joc s-a dat remiză par
tida Szabo—Reicher. Iată și celelalte 
rezultate ale rundei :

Drimer—Soos 0—1, Urseanu—Bozdo-i 
ghină 1—0, Pavlov—Radulescu 0—1, 
Joița—Gunsberger 0—1, Gavrilă—Ghi
țescu Șuta—Ciocîltea '/2—>/2,
Botez—Pu$cașu '/2—*/2, Radovici—^Bă
lanei 0—1.

In urma acestor rezultate s-a produs 
o nouă schimbare în fruntea clasamen
tului, la conducere irccînd iar Miti
telu :

1. Mititelu 10>/2, 2. Drimer 10, 3—4. 
Urseanu, Ghițescu 9, 5—7. Ciocîltea 
(1), Szabo, Gunsberger 8'/a, 8. Soos 
(1) 8, 9—13. Botez (1), Radovici (1) 
Bălănel, Rădulescu, Reicher 7i/2, 
14—16. Bozdoghină (1), Șuta, Pavlov 

17. Pușcașii 6, 18. Gavrilă 5,19-20. 
Varabiescu (1), Joița 3'/s p.

Astăzi la ora 8,30 campionatul con- 
linuă cu runda a XVI-a, mîine dimi
neața au loc partidele întrerupte, iar 
după-amiază, la ora 17, runda a 
XVII-a.



M VOLEI
DUMINICĂ

Echipele de categoria A
intră în lupta pentru Cupa R. P.R.

— Amănunte și declarații in legătură cu pregătirile echipelor —

.magme de la antrenamentul de joi al echipei. C.C.A. Constantinescu 
ijloc) controlează balonul în careul echipei de juniori a Progresului.

tiine se dispută o nouă etapă de 
ia. De astă dată intră în competiție 
echipele de categoria A, deci e fi- 
: ca interesul față de această eoni- 
ție să crească. Este de așteptat ca 
ipele de categorie inferioară să 

o replică dîrză formațiilor consa- 
te și să încerce să furnizeze sur- 
"• așa cum ne-a obișnuit această 

ională competiție.
Hgramul cuprinde următoarele 
■ri :
RAILA : Dinamo Galați — Rapid 
■urești ; GALAȚI : Rulmentul Bîr-

— Dinamo Bacău; VLȘEI1L de
S : Stăruința Sighet — C.S.M. Ră- 
ți ; BACAU : C.F.R. Pașcani — Pe- 
■il Ploești ; BUZĂU: Dinamo Te- 
i — Metalul Titanii București ; 
1GOVIȘTE: Poiana Cîmpina —
• A. București; BUCUREȘTI (Sta- 
mi Dinamo, ora 14) : Prahova Plo-

— Farul Constanța ; PITEȘTI : 
S. Craiova — Progresul București ; 
TEȘTI : Metalul Tîrgoviște — Di
no București ; DEVA : A.S.A. Si-

— U.T. Arad; ARAD: Știința 
lișoara — Jiul Petroșani ; SIBIU : 
.R. Cluj — Minerul Lupeni ; ORA- 
A : C.F.R. Arad — Știința Cluj; 
AȘUL STALIN : Voința Tg. Mureș 
A. S. Pompierul București ; Tr. SE- 
?IN : Parîngul Lonea — Olimpia 
ița; Tg. MUREȘ: Rapid Cluj — 
roșu Orașul Stalin.

! acum iată clteva amănunte în 
ă cu pregătirile echipelor :

C.C.A. s-a antrenat joi la două 
>i, avînd ca partener echipa de ju- 
’i a Progresului. Interesant de re- 
cat un gest frumos al fotbaliștilor 
la Progresul: căpitanul echipei 
greșul a înmînat sportivilor de Ia 
•A., un buchet de flori, felicitîndu-i 
jucătorii militari pentru cucerirea 

oului loc în sezonul de toamnă.

« JURUL BALONULUI
,DOVA CHIȘINAU A DEBUTAT CU 
I VICTORIE LA SCOR LA IAȘI

ȘI 27 (prin telefon). Echipa de ca
ria A Moldova Chișinău din 
S.S. a debutat joi cu succes in io- 
ate. Formația oaspe a învins cu 
ui de 4—0 (2—0) echipa de categoria 
Jnirea Iași. Fotbaliștii sovietici au 
ticat nn joc atletic, in viteză, de- 
id deseori apărarea echipei gazdă, 
impus in special linia de atac con- 

i de Korotkov. Unirea nu a fost un 
îrsar prea dificil pentru rapizii ju
ri sovietici. Apărarea mai ales, nu 
simțit in largul ei in fața acțiunilor 
?tuoase ale înaintării echipei Mol- 
i. In repriza a doua, Unirea a avut 
jvenire in cursul căreia a ratat ci- 

situații favorabile prin Căruntu, 
>caru și Ioanovici. Au marcat: Ko- 
ov (min. « și 5S), Sevidov (min. 1») 
'inkier (min. 05).
bitrnl Leonid Boțan a condus tar
tarele formații : UNIREA : Popa
rea) — Hess, Duțescu, Dumitrasciuc 
onea (Bologea), Matei (Gavrilă) - 
.UNTU, Ciurugă (DEMIEN), COJO- 
U, Ioanovici, Blumer (Ciurugă). 
1)0 VA : VOSTRILOV — Zejeneaiev, 

jn, Levkin — Tigankov, ESIN — 
XLER, Samsonov, KOROTKOV, Se- 
v, Korotikov.

’. Codrea și A. Scăunaș, coresp. 

minică se dispută la lași partida 
W.S.-Moldova Chișinău.

JOCURI DE TRIAL

î jucătorii echipelor de categoria B 
miori (lotul reprezentativ) chemați la 
irești au fost alcătuite patru echipe 

vor juca intre ele astăzi și luni. 
. programul cuprinde jocurile : 

rUonata 1—Selecționata II (ora 14) 
Secționata III—Lotul de juniori (ora 

Meciurile au loc pe terenul II 
Parcul sportiv „23 August".

Despre meciul de duminică ne-a vor
bit antrenorul secund al C.C.A., St. 
Onisie: .Deși vom avea în față un 
adversar de categorie inferioară, ne-am 
pregătit serios. Nu vrem să fim păr
tași la o... mare surpriză. Băieții sînt 
hotărîți să candideze și la Cupă. In 
ceea ce privește formația, poate vor 
interveni una sau două schimbări, dar 
în ori ce caz vom prezenta o echipă 
puternică"...

• Dinamo București nu și-a alcătuit 
încă echipa. La Ploești se vor deplasa 
17 jucători. Iată ce spune centrul îna
intaș, Ene I, despre confruntarea de 
mîine: .Dacă pînă acum unele echipe 
de categoria B au neglijat meciurile 
de Cupă, aceasta s-a datorat și faptu
lui că s-au menajat pentru întîlnirile 
de campionat. O dată terminată prima 
parte a campionatului însă, ele vor 
lupta cu toată dîrzenia pentru califi
care. Noi vom căuta să ne ferim de 
surprize. Ne obligă și titlul de dețină
tori ai prețiosului trofeu".

e Antrenorii Rapidului București. R. 
Ghiurițan și B. Marian, ne-au decla-

Vacanță totală sau odihnă activă ?...
încă două duminici de fotbal și 

după etapa de cupă de la 6 decem
brie, sezonul oficial se va încheia. 
Echipele vor intra în vacanță. Dar tiu 
într-una totală șl nici de lungă du
rată. I'ederața a recomandat, de-altfel 
ca reluarea activității de pregătire să 
se producă la o dată cît mai apropiată. 
Forul de specialitate a fixat, în acest 
scop, ziua de 4 ianuarie. Motivul este 
lesne de înțeles. Sezonul viitor este 
foarte bogat în evenimente interne și 
internaționale. Returul campionatului, 
etapele finale ale Cupei R.P.R., nume
roase jocuri internaționale, în special 
cel cu R. P. Bulgaria (în prelimina
riile turneului olimpic) și cele cu R. 
Cehoslovacă (din cadrul Cupei Eu
ropei) vor solicita jucătorilor fruntași 
o pregătire temeinică, care trebuie în
cepută încă din această perioadă și 
continuată în perioadă pregătitoare.

Cu alte cuvinte, bazele acestei pre
gătiri se pun acum, în intervalul 8 
decembrie—4 ianuarie.

Ar fi greșit dacă echipele și jucătorii 
ar considera scurta vacanță, în pragul 
căreia se află, drept o încetare totală 
a activității. Această problemă însă, 
este cunoscută, dezbătută și lămurită 
de antrenori, astfel că nu vom insista 
asupra ei. Important de reținut este 
că perioada 8 decembrie—4 ianuarie 
trebuie folosită pentru „refacere", dar 
în condiț unile unei odihne active. Ac
centul trebuie pus la început pe con
trolul medical riguros, în baza căruia 
să se ia măsuri și să se recomande 
eventuale tratamente dacă sînt jucă
tori care au suferit diferite trauma
tisme.

Activitatea de pregătire va con
tinua, dar cu o intensitate redusă, 
urmărindu-se în principal pe de o 
parte menținerea calităților fizice, iar 
pe de altă parte corectarea unor de
ficiențe, In această privință e bine ca 
in programul de pregătire să fie in
cline sporturi ajutătoare Ca gimnas
tica, baschetul, voleiul, handbalul de 
sală, patinajul.

O deosebită atenție trebuie să ă- 
corde antrenorii organizării timpului 
liber al jucătorilor; îndrumîndu-1 pe

rat următoarele : „Dăm importanța cu
venită meciurilor de Cupă, Sperăm să 
ne calificăm pentru etapa următoare, 
deși în Dinamo Galați avem un adver
sar incomod".

• Și echipa de categoria B A.S. 
Pompierul București este hotărîtă să se 
califice, lată ce spune antrenorul G. 
Nicolae: „Adversarii noștri de dumi
nică (Voința Tg. Mureș) vor prezenta 
o formație din care fac parte și unii 
foști jucător) de categoria A ca Jozsi, 
Kajlik etc. Noi sîntem în ascensiune 
de formă și sperăm că vom obține un 
rezultat bun*.

• Farul Constanta s-a pregătit 
pentru meciul de la București împo
triva echipei Prahova Ploești jucînd 
joi un' meci amical cu A. S. Marina
de care a dispus cu scorul de 7—1, 
prin golurile marcate de Olaru (3), 
Moroianu (2) și Matei (2). In ce pri
vește formația, este problematică fo
losirea lui Ciosescu și Niculescu, am-, 
bii fiind accidentați. Vor fi înlocuiți 
probabil cu Nunu și Matei.

• U.T. Arad s-a antrenat în com
pania echipei de juniori, mareînd 8 
goluri prin Tăucean (3), Tîrlea (3), 
Floruț și Neamțu. Pefschovski nu va 
juca nici duminică fiind accidentat. 
Formația va fi cea obișnuită.

• Și dinamoviștii din Bacău s-au 
pregătit serios pentru meciul de Cupă 
cu Rulmentul Bîrlad. Joi, ei au jucat 
la două porți împotriva echipei lor 
de juniori. Echipa întîi a marcat 
9 goluri prin Gram (3), Vătafu (2), 
Drăgoi (2) și Filip (2). La antre
nament a participat întreg lotul, afară 
de Lazăr și Asan, care au lipsit 
motivat. Lazăr, fiind bolnav, proba
bil că nu va juca duminică ; în locul 
lui urmează să fie folosit Cîrnaru. In 
rest, echipa va fi cea obișnuită.

aceștia spre o activitate multilaterală : 
să le recomande spectacole de teatru 
sau de cinematograf, cărți sau re
viste, să-i îndrume să viziteze expoziții 
sau muzee, să-l călăuzeasă in diferite 
activități cetățenești, să-i stimuleze la 
acțiuni obștești. Firește, toate acestea 
într-o deplină concordanță cu parti
ciparea la formele de învățămînt și 
cu activitatea, profesională a jucă
torilor, spre care — de asemenea — 
antrenorii trebuie să-și îndrepte a- 
tcnția cu multă exigență. In această 
privință, antrenorii trebuie să se 
bucure de tot sprijinul conducerilor 
secțiilor de fotbal și al asociațiilor 
sau cluburilor sportive. In felul acesta 
antrenorii își vor putea îndeplini în 
mai bune condițiuni sarcinile de a- 
devărați educatori ai sportivilor și 
vor pune baza pregătirii sportive te
meinice care va h pretinsă în pri
măvară.

Prima partidă a programului con
cursului Pronosport nr. 48 din 29 no
iembrie este cea dintre primele re
prezentative ale Italiei și R. P. Un
gare. Formația probabilă a Italiei : 
Bulion — Castano, Sarti, Emoli — 
Cervatto, Colombo — Mariani, Boni- 
perti, Nicole, Lojacono, Brighentl 
(Corso). Echipa maghiară care va 
face eforturi pentru a confirma victo
riile obținute în ultimele partide va 
utiliza în linia de atac tripleta Albert, 
Tichy, Gdrocs.

Cele trei partide din Cupa R.P.R. 
cuprinse în programul concursului 
Pronosport trezesc un interes deosebit 
datorită valorii apropiate a formații
lor. In meciul cu Rapid București, Di
namo Galați va utiliza echipa : Pe
trescu — Botorogea, Hulea, Lupeș — 
Dogan, Constantinescu — Dudaș, 
Bogdan, Daraban, Weber, Voicu I. 
A.S. A. Sibiu va alinia următoarea 
formaț'e în meciul pe care îl va juca 
cu U.T.-A. la Deva : Eremia — Ene, 
Ghec, Hnat — Todericț Recer — Ba- 
boie, Tetea, Protopopescu, Hașcgiinu, 
Scînfeie. U.T.A va alinia echipa: 
Coman — Szucs, Băcuț, Izghireanu,

Răsfoind foile de arbitraj
Este foarte interesant să răsfoiești 

foile de arbitraj ale meciurilor de 
volei. Afli lucruri interesante, cum ar 
fi următoarele :

• Arbitrul I. Amărășteanu (Cra
iova) care a condus partida masculi
nă Știința Timișoara-Dinamo Bucu
rești. a notat comportarea exemplară 
a ambelor echipe în acel meci. Des
pre joc scrie că a fost „viu disputat, 
de bun nivel tehnic. In primele trei 
seturi Știința a jucat exce’ent, după 
care a avut o cădere categorică. Fără 
să exceleze, Dinamo a meritat victo
ria, fiind inai constantă".

• Există însă și altfel de aprecieri. 
Arbitrul C. Armășescu, după ce a con
dus partida Politehnica Orașul Stalin 
— Rapid București, a notat: „Echipa 
locală se prezintă foarte slab. Din de
clarațiile antrenorului respectiv (n. 
n. Nicolae Bosch) reiese că jucătorii 
nu au posibilitatea de a se pregăti în 
bune condițiuni. Fac antrenament o 
singură dată pe săptămînă, cite o 
oră* (I).

• Referindu-se la jocul Dinamo 
București — Constructorul București, 
arbitrul Fr. Marinescu (București) a 
consemnat următoarele cu privire la 
echipa Constructorul : „Jucătorii de la 
Constructorul au numerele de pe tri
cou aproape șterse. De aceea, înain
tea jocului au trebuit să fie întărite 
cu cretă. Li s-a atras atenția în acest

ȘTIRI... ȘTIRI... £7/7?/...
• Referindu-se la partida masculi

nă Știința Cluj—Dmamo București, în
cheiată cu victoria clujenilor, tov. 
llarie Săceanu, secretar general r’ 
F.R.V., ne-a declarat: „S-a dat o luptă 
extraordinară pentru obținerea victoriei. 
Ambele eehipe au jucat foarte bine. 
Nu m-am așteptat ca studenții să 
cîștige acest meci după ce au fost 
conduși cu 2—1 la seturi. După pă
rerea mea, Păunoiu și Cherebețiu au 
fost cei mai buni jucători de pe teren. 
Arbitrul V. Moraru (Cluj) a condus 
bine, în spiritul indicațiilor date la 
consfătuirea arbitrilor, recent înche
iată".

• In urma jocurilor restanță disnu- 
tate săptămînă aceasta, clasamentul 
campionatului masculin are următoa
rea înfățișare:

1. Cetatea Bucur 7 7 0 21: 7 14
2. Rapid București 7 6 1 20: 4 13

Sereș, Capaș, Pîrcălabi Țîrlea, Pe- 
tescu, Florîiț, Pop. In meciul de la 
Arad cu Jiul, Știința Timișoara va uti
liza formația : Curcan — Codreanu, 
Ttircan, Reee'escu — Cojereanti, Tă- 
nase — Gîrleanu, lordăchescu, Io- 
nesen, Lereter, Mițarn.

Celelalte opt meciuri fac parte din 
campionatul francez și programează 
o serie de partide interesante ca: 
Racing — Sochaux, l e Havre — 
Reims, Strasbourg — Limoges.

Introducerea înccpînd cu acest 
concurs a premiilor la' „0" rezultate 
și a „buletinului cu participate", 
(acesta introdus deocamdată in Capi
tală) justifică pe deplin interesul pe 
care participanții îl manifestă pentru 
concursul nr, 48.

In urma trierii șr omologării va
riantelor depuse la concursul Prono- 
expres nr. 47 au fost stabilite urmă
toarele premii : categoria a III-a: 3 
variante a 23.525 lei, categoria a 

sens pentru viitor", (n.n. partida a 
avut loc la 1 noiembrie, dar și la 23 
noiembrie, la jocul cu C.C.A., nume
rele jucătorilor de Ia Constructorul au 
trebuit să fie scrise cu cretă...)

• Notații interesante au fost făcu
te și pe marginea întîlnirilor femini
ne. Arbitrul V. Anastasescu (Bucu
rești) a scris următoarele după jocul 
Progresul Tîrgoviște — Someșul Cluj, 
disputat la Ploești: „Meciul a înttr- 
ziat cu 30 minute deoarece comisia 
regională de arbitri ru a delegat ar
bitri ajutători (secund, scorer, arbitri 
de linie). După multe insistențe, cău- 
tînd prin sală, au fost găsiți cîțiva. 
Buna desfășura: e a intîlnirii a fost 
împiedicată și de spectatori, care au 
venit pînă lingă linia care marcheaza 
terenul."

• Arbitrul V. Morarii (Cluj) a con
dus meciul Știința Cluj — Petrolul 
Constanța. El a notat următoarele: 
„Marcajul terenului (n.n. din Sala 
Armatei) este puțin vizibil iar pl-sa 
nu este corespunzătoare jocurilor de 
categoria A“. Un alt arbitru, Vasile 
Tilca (Craiova), care a arbitrat jocul 
Știința Timișoara — Știința Cluj, a 
scris pe foaia de arbitraj că sala din 
Timișoara nu este încălzită. In plus, 
timișorencele Viorica Maican, Elena 
Dorneanu, Victoria Albu, Petroncla* 
Ivanov, Maria Rațiu și Felicia Mușat 
s-au prezentat la joc fără legitimații.

3. Dinamo București 7 6 1 20: 8 13
4. Știința Cluj 7 5 1 20:12 13
5. Tractorul Or. Stalin 7 4 3 16:11 11
6. Victoria București 7 3 4 13:16 10
7. C. C. A. 7 3 4 9:16 10
8. Știința Timișoara 7 2 5 12:16 9
9. Utilajul Petroșani 7 2 5 11:16 9

10. Constructorul București 7 1 6 8:19 8
11. Politehnica Or. Stalin 7 1 6 8:20 8
12. Științ.a Galati 7 1 6 7:20 8

• Din cauza unor abateri petrecute 
cu ocazia meciului masculin cu Poli
tehnica Orașul Stalin, echipei Știința 
Galați i-a fost ridicat dreptul de orga
nizare a jocurilor, pînă la 10 decem
brie. Pînă la această dată, asociația 
sportivă Știința Galați a fost obligată 
să trimită la F.R.V. <in nou proces 
verbal de omo!cg..re a sălii, respec- 
tîndu-se toate prevederile regulamen
tare. Jocul cu Știința Cluj (la 6 decem
brie) se va disputa la Constanța.

IV-a : 40 variante a 1.764 lei, catego
ria a V-a : 183 variante a 642 lei, 
categoria a Vl-a : 828 variante a 142 
lei, categoria a Vll-a: 4139 variante 
a 28 lei. Fond de premii 494038 lei.

PROGRAMUL CONCURSULUI 
PRONOSPORT NR. 45 

etapa din 6 decembrie 1959
I. Racing C. Paris — Lens (camp, 

francez)
II. Rennes — Reims (camp, francez)

III. Bordeaux — Monaco (camp, fran
cez)

IV. Sedan — Angers (camp, francez)
V. Valenciennes - Limoges (camp.

francez)
VI. Toulouse — Toulon (camp, francez)

VII. Fiorentina - Milan (camp, italian)
VIII. Napoli -- Juventus (camp, italian)

IX. Internazionale — Bologna (camp, 
italian)

X. Lazio —■ Sampdoria (camp, italian)
XI.,  Bari — I.anerossi Vicenza (Camp, 

italian)
XII. Alessandria — Roma (câmp, ita

lian)
Nu uitați 1 Azi este ultima zi în care 

vă mai .puteți demine bu’etinele -'e^'ni 
concursul Pronosport ni. 48 la care 
se acordă și premii rentru varianh-’e 
cu „0" rezultate. Ia acest concurs 
participanții din Captată pot utiliza 
bidetinele cit parfeipație.

Rubrică redactată de I. S. Loto-Pro- 
nosport.



Învins de,», juriu, tuiarul Gh. Simionescu (C.P.B.) a Joși totuși superior. 
D. Minea (Titanii'), pe care l-a dominat, uneori, insistent.

Foto: Gh. Dumitru

Răspuns Ia critică

• Meciuri de bună calitate In reuniunea de joi • Mîine 
revanșa C. Baciu—A. Cozma
sala I.S.B. 
în cadrul 
Capitalei".

neață ;

avut loc în

dimt-

Joi seară a
i nouă reuniune de box 
Cupei Sfatului Popular al 
ntilnirile s-au ridicat la un bun nivel 
el mic. Cel mai frumos meci al galei 
■au furnizat „penele" Mihai Dincă 
Constructorul) și Vasile Mihăilă 
Titani). Victoria a revenit, la punc- 
e, boxerului de la Constructorul. RE
ZULTATE TEHNICE — JUNIORI : 
7 Ghinea (Șc. sp. IJCFS) b. p. M. 
leicuș (SPC); C. Roșu (Semănătoa- 
ea) b.p. I. Tudose (ISB) ; M. Bîzgan 
Semănătoarea) b. p. A. Bobre (Se- 
nănâtoarea) ; P. Neagoe (Construc- 
jrul)_b. p. V. Colan (Constructorul); 
). Minea (Titani) b.p. Gh. Simiones- 
u (CPB) — decizie eronată; SE
NIOR N G. Gheorghiu (Dinamo) b.

p. E. Dinu (Metalul) ; Gh.
~ ....................... ". I.

(Grivița

Tudor 
Bucur 

Roșie) 
Sandu (CPB) ; Ă. Podaru 

M. Balcă (Constructo-

(Grivița Roșie) b. K.O. 
(Voința); Fl. Onisei (Grit 
b. ab. V. " ' -------
(OCA) b. ab. 
rul).

în ultimul 
buiau să se 
(CCA) și Gh. 
ciul nu a mai 
rul clubului Știința nu s-a prezentat 
Faptul dovedește că atît boxerul în 
cauză, cît și antrenorii clubului nu 
privesc cu seriozitatea cuvenită aceas
tă importantă competiție 
nează un mare număr 
fruntași.

meci al reuniunii fre- 
întîlnească Șt Bejan 
Tomescu (Știința). Me- 
avut loc deoarece boxe-

care angre- 
de pugiliști

— G. —

Asigurarea continuității în pregătirea 
•ăgătorilor noștri fruntași în timpul 
•run este o preocupare de seamă a 
iderației de specialitate. în acest scop, 
iderația a luat lăudabila inițiativă de 

organiza un important concurs do- 
it cu „Cupa de iarnă", la care au 
>st invitați peste 60 trăgători, maeș- 
i și sportivi de categoria I,
Concursul are loc pe poligonul Tu- 

ari în zilele de 29—30 noiembrie și 
—6 decembrie.
Mîine, începînd de la ora 9, se des- 

ișoară probele de armă liberă calibru 
idus 3 X 40 locuri seniori, 3 X 30 
mioare și juniori, pistol viteză manșa 
și sheet manșa I.

★

Mîine dimineață, începînd de la ora 
10, se va desfășura o nouă reuniune 
în cadrul „Clipei Sfatului Popular al 
Capitalei". Gala este organizată de 
asociația sportivă Locomotiva Grivița 
Roșie. Programul reuniunii cuprinde 
numeroase meciuri interesante, dintre 
care notăm : Constantin Popa (Dina
mo) — Octavian Eremia (Cetatea 
Bucur) ; Vasile Czegeli (CCA) — 
Onisei Florea (Grivița Roșie) ; Ovidiu 
Baciu (C.C.A.) — Aurel Cozma (Grf- 
vița Roșie) — meci revanșă; Dumi
tru Bălăci (Semănătoarea) — Ion 
Briicher (CCA); Grigore Dumitrescu 
(Timpuri Noi) — Vasile Matei (Se
mănătoarea).

Reuniunea va avea loc în 
Casei de Cultură a tineretului
raionul Grivița Roșie (tr. 6, 10 și 24).

sala 
din

De la F R. Box
țară a arbitrilor 
să se desfășoare

Consfătuirea pe 
de box, care urma 
între 1-3 decembrie, a fost amînată 
pentru zilele de 14, 15 și 16 decem
brie.

Zilele trecute redacția ziarului a primit din partea Federației Romîne 
'de Box o scrisoare de răspuns la articolele apărute în coloanele ziarului pc 
marginea întîlnirilor internaționale
Italiei.
Iată textul scrisorii:
Biroul Federației Romine de Box a 

luat in discuție lipsurile care au ieșit 
la iveală cu prilejul intilnirilor dintre 
reprezentativele R. P. Romine și Ita
liei, lipsuri care au fost criticate in 
ziarul „Sportul popular" nr. 3492 din 
ț.0 octombrie 1959.

'Analizind comportarea echipelor noas
tre in reuniunile de la București și 
Cluj, conducerea U.C.F.S. și biroul fe
deral au ajuns la concluzia că aceste 
intilniri nu au fost privite cu sufici
ent simț de răspundere. Din această 
cauză, deși am fi putut ciștiga îhtll- 
nirea de la București, a trebuit să ne 
mulțumim cu un rezultai de egalitate. 
Boxerii noștri, in majoritate, au văd i 
o insuficientă pregătire fizică și, în con
secință, au dat un randament scăzut. 
Considerăm foarte gravă înfrîngerea 
de la Cluj, care a pus intr-o lumină 
nefavorabilă sportul nostru cu mănuși. 
Ea a fost posibilă, în primul rînd, din 
cauza unei greșite orientări a federa
ției șl a colectivului de antrenori in 
alcătuirea și pregătirea echipei noastre 
secunde. In plus, noi ne-am culcat pe 
laurii victoriei realizate de echipa se
cundă in meciul de la București cu 
echipa tineretului din R- P. Ungară.

Din această cauză, am desconsiderat 
puterea echipei italiene, a cărui va
loare s-a văzut încă odată cu prilejul 
întîlnirii dintre primele formații 
Italiei și R.P.F. Iugoslavia, în 
victoria a revenit la același 
(10—0) pugiliștilor italieni.

Socotim întru totul justă critica 
mulată de ziarul „Sportul popular" cu 
privire la superficialitate în alcătuirea 
echipei. Ințelegînd să promovăm cu cu. 
raj elementele tinere, am procedat to
tuși greșit introducind in echipă cle
mente care încă nu au maturitatea ne
cesară unor întreceri internaționale.

O altă cauză a slabei comportări do
vedită de membrii echipei secunde in 
meciul de la Cluj o constituie și faptul 
că de data aceasta, durata de pregă
tire a fost mult mai scurtă decit în 
anii trecuți. Am sperat că boxerii se
lecționați în echipă vor avea o pregă
tire medie cind se vor prezenta la lot, 
dar ne-am înșelat, constatind cu acest 
prilej că ei nu au lucrat așa cum se 
cuvine la cluburile respective. In sfîrșit. 
federația a greșit, incredințind sarcina 
pregătirii lotului secund unor tineri an
trenori, fără o suficientă experiență. 
Considerăm că avem o vină serioasă și în 
faptul că antrenorilor E. Mărgărit Și 
Gh. Fiat li s-a încredințat pregătirea 
echipei, în loc să așteptăm ca acești 
antrenori să se remarce mal întii la 
asociațiile unde activează. De aseme
nea, antrenorul federal Ion Popa poartă 
răspunderea pregătirii nesatisțăcătoare, 
în ansamblu, a loturilor, pentru aceste 
intilniri. Antrenorul Ion Fopa în loc 
să urmărească sarcinile ce-i revin in 
cadrul federației noastre, s-a preocupat 
de alte probleme care nu au adus nici 
o contribuție favorabilă în pregătirea 
echipelor- Cu experiența pe care o are, 
iov. Ion Popa avea datoria să seziseze

susținute nu de mult cu naționala

ale 
care 
scor

/or-

la timp aceste lipsuri și să ia măsurile 
necesare pentru imediata lor lichidare.

In ședința de analiză a comportării 
echipelor noastre reprezentative în in- 
tilnirile cu echipele Italiei, biroul fede
ral a lupt măsurile cuvenite. Membrii 
biroului federal au analizat, de ase
menea, cu seriozitate comportarea ne
corespunzătoare a boxerilor noștri. Cri
ticat, pe bună dreptate, de conducerea 
U.C.F.S., biroul F. R. Box a hotărît să 
ia măsuri pentru înlăturarea lipsu
rilor semnalate. Măsurile preconizate au 
și început să fie puse in aplicare, ast
fel că avem toate motivele să sperăm 
intr-o comportare satisfăcătoare a boxe
rilor noștri la viitoarele intilniri inter
naționale și în special la J.O. de la 
Roma. Pe prim plan se situiază, de
sigur, măsura de a se schimba antre
norii lotului echipei selecționate A. Bi
roul federal a încredințat pregătirea lo
tului olimpic antrenorilor I.ucian Po
pescu și Ion Chiriac, ajutați de tlnărul 
antrenor Tr. Ogrinjeanu. Munca de pre
gătire a lotului va fi coordonată de 
antrenorul federal Ion Popa. In acest 
fel sîntem încredințați că pregătirea lo
tului R-P.R. pentru Olimpiadă se va 
desfășura în condițiuni bune și rezul
tatele vor'fi corespunzătoare.

Biroul Federației Romîne de Box mul
țumește pe această cale ziarului „Spor
tul popular" pentru ajutorul pe care i 
l-a dat prin critica sa principială și so
licită Ca acest ajutor să-i fie acordat 
și pe viitor. Din păcate, în ultimul an, 
ziarul „Sportul popular" n-a sprijinit 
activitatea pugilistică in mod satisfă
cător, tratind la rlndul său cu super
ficialitate problemele boxului.

Propunem redacției ziarului să ne 
dea concursul pentru a ridica boxul la 
nivelul cuvenit, pentru a (.Crisalida tot 
mai mult prestigiul de care se bucură 
boxerii noștri peste hotare.

FEDERAȚIA ROMI NA DE BOX

® De curînd a fost inaugurat într-o 
atmosferă sărbătorească noul hangar 
pentru ambarcațiuni, aparținînd clubu
lui sportiv Voința din Tg. Mureș A- 
ceastă nouă construcție sportivă a fost 
realizată în parte prin contribuție vo
luntară. In momentul de față bărcile 
secției de canotaj a clubului Voința 
du și fost depozitate în noul hangar, 
asigurîndu-se astfel buna lor păstrare.

© In
U.C.F.S. 
pionatul 
cipline : 
ceasta competiție este deschisă echi
pelor sătești. In ediția din acest an 
s-au întrecut aproape 70 de formații de 
categoria I reprezentînd 13 localități 
din mediul sătesc. Clasamentul gene
ral se prezintă astfel: seria I: „VuU 
turul" Voiniceni 20 p., „Voința" Sîn- 
crai 18 p., „Grivița Roșie" Sîntana de 
Mureș 15 p. ; seria a Il-a : „Stăruința’ 
Găiești 23 p., „înțelegerea" Gălățeni 
19 p. „înainte" Satul Nou 17 p.

In afară de echipele de categoria I 
au mai participat la această competițio 
peste 200 de formații din 58 de co
mune și sate ale raionului Tg. Mu-i 
reș. (ION PAUȘ).

fiecare an consiliul raional 
Tg. Alnreș organizează cain- 
polisportiv la următoarele dis- 
atletism, fotbal și volei. A-'

pentru ocrotirea și asigurarea 
vînatului au fost realizate iar 

prevederi ale planului au fost 
depășite. Membrii filialei noa- 

în cinstea zilei de

• In cadrul filialei de vină- 
toare și pescuit din Suceava își 
desfășoară activitatea în mod or4 
ganizat un număr de 376 membri. Mă
surile 
hranei 
linele 
chiar
stre s-au angajat 
30 Decembrie să îndeplinească preve
derile planului la carne vînat, piuă la 
data de 20 decembrie. In încheiere tre
buie să arătăm că din punct de ve
dere financiar, filiala are la venituri 
o realizare de 101%, pe perioada 1 
ianuarie — 30 septembrie a.c. (C. 
ALEXA).

Sesiune de comunicări științifice 
la Timișoara

Centrul de cercetări științifice din cadrul U.C.F.S. regiunea Timișoara vă 
organiza în zilele de 5 și 6 decembrie a.c., la Timișoara, a Vl-a sesiune de 
comunicări științifice pe următoarele probleme: 1. Gimnastica în producție) 
2. Pregătirea și specializarea timpurie; 3. Istoricul educației fizice în Banat) 
4. Construcții și amenajări de baze sportive; 5. Medicina culturii fizice.

Lucrările au fost depuse spre consultare la sediul Centrului de cercetări, 
la Institutul Politehnic Timișoara — catedra de educație fizică.

Meciuri echilibrate 
mîine în categoria A

ba- 
asn-

unde\HU9WK,?
AZI

In Capitală
TENIS DE MASA. — Casa de 

iră a tineretului din rairaul 
heorghiu-Dej (B-dul Grozăvești 
2), ora 8,3C și 16,30: etapa finală a 
ampionatului republican individual.
BASCHET. — Sala Giulești, ora 20: 

apid — Știința Cluj.
HANDBAL. — Sala Floreasca, de 

i ora 16: Rapid — Constructorul (f), 
inamo — Știința (m), Cetatea Bucur 
- Știința (i), C.C.A. — Rapid (ni), 
olitehnica — C.C.S. (m).
VOLEI. — Sala Giulești, de Ia oră 

T: C.P.B. — Progresul București (f), 
apid — Petrolul Constanța (t). 
NATAȚIE. — Bazinul Floreasca, 

i ora 8,30: concurs de verificare 
lotătorilor fruntași din Capitală. 
POLO. Bazinul Floreasca de 

■a 19: Dozsa Ujpest Budapesta 
ombinata -divizionară, Dynamo i" 
iburg — Dinarno București.

MÎINE
la Capitală

TENIS DE MASA. — Casa de 
ră a tineretului din raionul 
lieorghiu-Dei (B-dul Grozăvești nr. 
I), de la ora 9: etapa finală a cam- 
onNului republican individual. 
BASCHET. — Sala Floreasca, de

cul- 
Gh.
nr.

de
a

la

Mag-

cul- 
Gh.

SPORTUL POPULAR
U. a 6-a Nr. 3520

la ora 16,30: Voința București — 
Progresul București (f). Constructorul 
— I.C.F. (f).

VOLEI. — Sala Dinarno de la ora 
8,30: Dinarno — Știința Timișoara 
(f). Metalul M.I.G. — Știința 
(f), Dinarno — Politehnica 
Stalin (m), C.C.A. — Știința 
(m).

TIR. — Poligonul Tunari, de 
9: întreceri în cadrul „Cupei de iar
nă".

NATAȚIE. — Bazinul Floreasca, de 
Ia ora 18,30: concurs de verificare a 
înotătorilor fruntași din Capitală.

POLO. — Bazinul Floreasca, de la 
ora 19: Dynamo Magdeburg — 
Combinata divizionară, Dozsa Ujpest 
Budapesta — Dinarno București.

MOTOGROS. —- Traseul din spatele 
stadionului Constructorul, de la ora 
8.30: ultima , fază a Campionatului re
publican de motocros.

CICLISM. — Traseul din spatele 
stadionului Constructorul, de la ora 
12,30: finalele campionatului republi
can de

BOX. 
lui din 
ora 10: 
S.P.C.".

FOTBAL. — Stadionul Dinarno, ora 
14: Prahova Ploești — Farul Constan
ța (Cupa R.P.R.).

RUGBI. — Teren Parcul Copilului, 
ora 10: C.F.R. Grwița Roșie — CSMS 
Iași: teren Constructorul ,ora 10: Con
structorul — C.C.A.; teren Republica,

Cluj 
Orașul 
Galați

la ora

ciclocros.
— Sala de cultură a tineretu- 
raionul Grivița Roșie, de la 
reuniune din cadrul „Cupei

ora 10: Metalul M.I.G. I — Construc
torul Bîrlad; teren Progresul, ora 14: 
Progresul — Știința Cluj (categoria 
A); stadionul Giulești, ora 9: Rapid 
— Petrolul Pitești, stadionul Tineretu
lui III, ora 10: Arhitectura — Sirena: 
stadionul Tineretului IV ora 11,30: 
Meteorul — Cetatea Bucur; teren Re
publica, ora 12: Metalul M.I.G. II — 
Farul Constanța; stadionul Tineretului 
IV, ora 14,30: Dinarno Miliția — Știin
ța București .(cat B).

Atenția iubitorilor sportului cu 
Ionul oval va fi îndreptată mîine 
pra partidei care va opune formațiile 
Constructorul București și C.C.A.

Este de așteptat o întrecere viu dis
putată, în care Constructorul va căuta 
să pună în valoare linia sa de trei- 
sferturi, în timp ce militarii se vor 
strădui să răspundă printr-un joc cît 
mai eficace pe înaintare. Cu mult in
teres va fi urmărit, de asemenea, și 
derbiul echipelor codașe, Metalul 
M.I.G. și Constructorul Bîrlad. Bîrlă- 
denii au făcut un joc bun, miercuri 
acasă, în compania Științei Timișoara 
și așteaptă întîlnirea cu multă 
dere. Pe de altă parte, Metalul 
a dovedit în ultimele etape o 
nică revenire, obținînd victorii 
scontate, care au readus-o pe 
de plutire". Tot în Capitală, Progresul

va primi replica Științei Cluj, iar1 
C.F.R. Grivița Roșie va înlîlni pe th 
nerii rugbiști ai C.S.M.S. Iași. în pro
vincie, singurul meci al etapei ara 
loc la Timișoara. Parteneri : Știința și 
Dinarno București.

REUNIUNEA DE AZI S-A AM ÎN AT

Din cauză că pista de iarbă este în
ghețată și deci impracticabilă, reuniu
nea de galop de la Băneasa programată 
pentru azi. s-a amînat pentru sîmbătă 
5 decembrie.

i 
mîine alergări ds trap

Mîine dimineață Ia ora 10 va avea loc 
reuniune pe hipodromul Băneasa t-o

Trap.
Alergarea 

Miorița care 
1709 (Ștefănescu), Zvon II 1720 (Teofiî), 
Jalea 1720 (Avram), Oradea 1720 (Marcu), 
Singurel 1740 (Brailowsky), Eronin 1740 
(Mihăilescu), Bereta 1740 (Ictiim), Zăduf 
1740 (Oană), Pogorîșl 1760 (Savu). Vije
lioasa 1760 (Toderaș), Succes 1760 (Sza
bo I).

Altă alergare de seamă este Premiul 
Aprantiilor, în care participă : Elegant 
1700 (Borlescu), Pafta 1720 (Ichimescu),

principală este Premiul 
va fi disputată de : Straja

încre-
M-I.G. 
pnter- 
puțin 

„linia

înaintea etapei de mîine (a XVIl-a)
clasamentul arată astfel
1. C.F.R. Grivița Roșie 16 12 4 0 203: 48 44
2. Dinarno 16 12 3 1 199: 52 43
3. C.C.A. 15 11 2 2 188: 50 39
4. Constructorul Buc. 16 9 3 4 87: 68 37
5. Progresul 16 7 o 7 127: 86 32
6. Știința Cluj 16 5 î 10 115:187 27
7. Știința Timișoara 17 2 6 9 59: 95 27
8. C.S.M.S. Iași 16 2 5 9 43:109 25
9. Metalul M.I.G. 16 3 1 12 49:213 23

10. Constructoral Bîrlad 16 2 3 11 52:214 23

anwjfnnsssîiiBgi
yt&nteti, <zvtcc£ 7960.'

Triumf 1720 (Bonțol A), Caliban II 1740 
(Cîrligel), Tarcău 1740 (Pavelescu), Lus
tragiu 1760 (Herțescu), Omar 1760 (Po
pescu), Vampir 1800 (Mihalaciie).

Pe program nai figurează 3 alergări 
cu cite 11 concurențl, premiile Mari- 
c.ica, Medina, Măciuca.

Premiul Minerva este rezervat cailor 
de 2 ani. Printre concurențl figurează 
cite va elemente de nădejde ca Atlet, 
Rotofei, Vișeu.

în premiul Meduza, primii doi din 
clasamentul cailor de 2 ani, Nun Mare 
și Florinei, aleargă alături de caii a- 
dulți.

în ansamblu, un program atracțios, 
cu numeroși concurenți, printre care 
figurează fruntașii de generații : Vam
pir, Succes, Vijelioasa, Zăduf, Singurel, 
Bereta, Jalea, Florinei și Nun Mare.

Șansele concurenților fiind echili
brate, întrecerile se anunță spectacu
loase.

Precizăm că în viitor, reuniunile de 
trap vor avea loc în fiecare miercuri 
după amiază și duminică dimineața.
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»■ poporul frate albanez aniversează miine o sărbătoare scumpă: împlini-
- - jp rea a 15 ani de la memorabila dată de 29 noiembrie 1944, cînd, sub
-t conducerea înțeleaptă a partidului comunist, el a sfărîmat cătușele
;' exploatării, s-a eliberat de sub jugul fascist făurindu-și o viață nouă. Măre- 
■; țul act al eliberării — încununarea luptelor de secole duse împotriva asupri-
- ■ tocilor străini, a monarhiei și a feudalilor autohtoni — a devenit posibil în
- ~ condițiile favorabile create de victoriile dobindite de către armata sovietică 
11 asupra fascismului hitlerist.
“ ț Imediat după eliberare, poporul albanez a pornit cu avuii și elan să-și 
V făurească o viață fericită, socialistă. Intr-o perioadă istorică scurtă de nu-
• * mai 15 ani, Albania populară a dobîndit succese importante, despre care
- - nici nu putea fi vorba în trecut cînd această țară era înfeudată capitalului 
-. străin. Ajutai frățește de către țările lagărului socialist, în frunte cu Uniți-- 
ț' nea Sovietică, poporul albanez a lichidat înapoierea economică și constru- 
" ieșteîn prezent cu succes socialismul. Re cuprinsul țării s-au înălțat im- 
»■ portante'întreprinderi industriale, a fost creată o industrie petroliferă nouă,
- - s-a dezvoltai puternic industria gxtrqctivă. E grăitor faptul țăin prezent în 
-t numai 20.de zilei se tetdizează întreaga 1 producție industrială a anului

19381 Succese importante au obținut oamenii muncii din Albania și in 
î celelalte domenii ale economiei naționale. Țărănimea albaneză pășește cu 
•^fermitate pe drumul transformării socialiste a agriculturii, belșugului și a! 
+ bunăstării. 81,5 la sută din suprafața arabilă este in prezent cu- 
«. prinsă în cadrul sectorului socialist. Datorită succeselor obținute pe tărîm 
"ț economic, a crescut în mod considerabil
’ț muned.

Cei 15 ani de viață liberă și fericită
• ■ porul Albaniei socialiste au fost ani de
- » sportivă a țării. Sportul a căpătat un caracter de mase, el este astăzi un 
Ț bun al oamenilor muncii.
Ț Oamenii muncii din. patria noastră urmăresc cu satisfacție și bucurie 
-. eforturile poporului frate albanez pentru făurirea unei vieți noi, socialiste. 
2; Cu prilejul celei mai mari sărbători naționale, poporul romln felicită căi- 

duros poporul Albaniei, urindu-i noi victorii pe drumul făuririi sodalis-
■f mulai.

și nivelul de trai al oamenilor

pe care-i aniversează miine po- 
adlnci transformări și în viața

Un aspect de la marea demonstrație a tineretului sportiv albanez cu prilejul primei Spartachiade Naționale

Prima Spartachiadă Națională — o uriașă competiție 
de mase a sportului albanez

fost angrenați aproape 115.000 de fte 
neri și tinere în 1959 și peste 76.000| 
In 1958. Prima Spartachiadă Națio-» 
nală a reprezentat nu numai un im* 
puls pentru dezvoltarea activități? 
sportive ci și o contribuție de seamiț 
la consolidarea ei organizatorică.

In fazele preliminare ale Sparta* 
chiadei sportivii albanezi au doborî! 
158 recorduri naționale iar cu prilejul 
finalei alte 35. 1620 de tineri și ti
nere au îndeplinit normele clasificări, 
sportive superioare. Și cu toate că 
cifrele unor recorduri nu sînt prea 
înalte și (deocamdată) destul d; de
parte de marile performanțe ale lu
mii, noi ne mîndrim cu ele, deoarece 
vedem în aceste performanțe pășii 
care ne vor purta mereu mai sus, mai 
departe. Nu putem trece eu v'derea 
însă rezultatul atletului Hosi Bebe» 
ziki care a reușit la triplu salt 14,92 
m, apropiindu-se de granița cețpr 15 
metri.

— Interviu cu tov. VASIL KONOMI. președintele Comitetului de 
Cultură Fizică și Sport din R. P.Albania

șurat finala între 4 și 11 octombrie.
In legătură cu evenimentul amintit 

redacția ziarului nostru a solicitat 
prin intermediul corespondentului său 
la Tirana, Viktor Kraja, un interviu 
președintelui Comitetului de Cultură 
Fizică și Sport din R. P. Albania, to
varășul VASIL KONOMI.

ÎNTREBARE : Vă rugăm, tovarăș» președinta, 
să ne vorbiți despre importanța primei Sparta
chiade Naționala pentru mișcarea sportivă alba- 
neiă.

RĂSPUNS : Prima noastră Sparta
chiadă Națională a fost o vastă de
monstrație a forței sportului albanez. 
Ea nu este însă prima competiție de 
mase care se desfășoară în țara noa
stră. In anul 1950, după crearea a- 
sociațiilor sportive „Puna“, „Spar
tak", „Dinamo", „Studenti** au avut 
loc în fiecare an Spartachiade ale a» 
cestor asociații. O deosebită amploa
re a cunoscut-o Spartachiada Tinere
tului și Studenților organizată în 
1957 în cinstea Festivalului de la 
Moscova. Ea a angrenat peste 7200 
de tineri și tinere.

Așa cum arată și numele, prima 
Spartachiadă Națională a fost o ac
țiune organizată pe întreaga țară. Ea 
a fost cea mai mare competiție din 
istoria sportului albanez, un uriaș e- 
veniment în viața tineretului nostru. 
Spartachiada a fost o mărturie a ca» 
racterului de mase al mișcării de cul
tură fizică în Albania nouă, a oglin
dit avîntul și amploarea sportului în 
tara noastră.

ÎNTREBARE : Care an (ost rezultatele obținut» 
U cadrul Spartachiadei ?

RĂSPUNS: Tineretul a participat 
cu o vie însuflețire la Spartachiadă. 
In primele faze ale competiției au

A

<5 HI DE
Se împlinește tin secol de cînd poe

ții noștri cîntau cu încredere viitorul 
luminos al poporului albanez. Una din
tre figurile cele mai reprezentative din 
acea vreme, marele ]>oet și patriot al
banez Nairn Frasheri, scria:

■ „Pentru Albania 
Zile albe

Apoi vor veni,
Va dispare întunericul ;

Ferice de cel ce va trăi
1 S-o vadă
' Pe soartă stăpînă".
Și într-adevăr, visurile poetului s-au 

realizat. Poporul nostru, sub condu
cerea Partidului Comunist Albanez, 
(astăzi Partidul Muncii), a luptat cu 
abnegație eliberîndu-se o dată pentru 
totdeauna de sub jugul ocupanților 
străini și al trădătorilor țării. 29 No
iembrie 1941 a intrat în istoria popo
rului nostru ca ziua cea mai glori
oasă.

S-au împlinit 15 ani de viață liberă, 
de muncă pașnică pe calea construirii 
socialismului. Așa cum sportivii ro
mîni au sărbătorit ziua de 23 August 
cu un bilanț strălucitor de victorii, tot 
așa aniversează și sportivii noștri ziua 
de 29 Noiembrie.

Și de ce oare considerăm succesele 
noastre strălucite ? Pentru că astfel 
sînt 1 Noi 
trecut. Cu 
mimai o 
o colonie 
liștilor străini. Astăzi? Astăzi, țara unele 
are cu totul altă înfățișare. Economia 
noastră înflorește din an în an. A 
fost creată o industrie nouă, modernă. 
Locul uneltelor primitive a fost luat 
de mașini și tractoare. înainte anal
fabetism, acum școli. Mlaștinile adu
cătoare de malarie au fost transfor
mate în cîmpii roditoare, 
materială și culturală a 
muncii se îmbunătățește 
Perspectivele sînt și mai 
După cum arăta tovarășul 
ciov, „Albania va deveni în curînd o 
grădină înfloritoare a socialismului**.

Și în ceea ce privește sportul nu se 
poate face nici un fel de comparație 
cu trecutul. înainte de eliberare în Al
bania puteau fi numărate cîteva clu
buri, în orașele principale, însumînd 
1200 de membri, marea majoritate re
prezentanți ai păturilor bogate. Se 
practicau doar fotbalul, atletismul, te
xul, ciclismul. Nici o teraeie nu se o- 
eupa cu sportul, iar în mediul sătesc 
activitatea sportivă era complet ne
cunoscută. Această situație este ex
plicabilă. Statul neglija total prob le»

al-

nu am moștenit nimic din 
15 ani în tirmă Albania era 

simplă expresie geografică, 
aflată la cheremul imperia-

Iar viața 
oamenilor 

necontenit, 
luminoase. 

N. S. Hruș-

SUCCESE
OSMAN PALUSHI

redactor șef al ziarului 
„Sporti PopuEor**

Dintre numeroasele manifestări 
sportive cu care tineretul albanez a 
sărbătorit cea de a XV-a aniversare 
a eliberării patriei, locul de frunte 
l-a ocupat fără îndoială prima Spar
tachiadă Națională, o 
competiție de mase care

SPORTIVE

educației fizice. In sectorul culturiima t ,
fizice și sportului, pe întreaga Albanie 
își desfășurau activitatea doar 27 de 
tehnicieni, adică atît cît există acum 
numai în orașul Shkodra. Iar fondu
rile alocate pentru întreaga țară nu 
depășeau suma care se cheltuie astăzi 
într-un singur raion, ca de pildă 
Gjirokastra. Baza materială era ca și 
inexistentă. Nici un stadion, ștrand 
sau sală de sport. Cele 62 de terenuri 
de fotbal existente se aflau într-o sta
re deplorabilă. Echipamentul sportiv 
lipsea cu desăvîrșire. Cum putea oare 
să se vorbească în asemenea condi
ții de cultură fizică și sport ? Faptele 
de mai sus reprezintă o gravă acuza
ție Ia adresa regimului medieval al lui 
Zogit și a urmașilor sal fasciști. Dar 
așa cum prevăzuse marele nostru poet, 
întunericul a fost aluaigat și au sosit 
zile luminoase. O dată
revoluției populare și cu instaurarea 
puterii muncitorilor și țăranilor 
fost deschise și 
strălucite.

Făcînd bilanțul 
cese repurtate pe 
R. P. Albania nu 
și cifre. De aceea, să mă scuze ci
titorii

cu victoria

au,
spartului perspective

celor 15 ani de suc- 
tărîmul sportului în 
poți să nu amintești

ziarului „Sportul popular** dacă 
dintre ele sînt de acum cunos- 
Dar cu aceste cifre noi ne mîn- 
pentru că am plecat de la zero.

cute, 
drim 
Nu mă îndoiesc că vă bucură și pe 
dv. așa cum ne bucură pe noi strălu
citele succese ale sportivilor romîni.

Marea popularitate de care se bu
cură sportul în R. P. Albania o dove
dește faptul că astăzi Comitetul de 
Cultură Fizică și Sport numără 1262 
colective sportive cu 56.600 membri, 
dintre care 26.800 țărani. Crește necon
tenit numărul oamenilor muncii an
grenați în practicarea diferitelor dis
cipline. Numai în cei doi ani ai pri
mei Spartachiade Naționale au fost în
registrați peste 115.000 de participanți, 
dintre care 28.000 de țărani și a- 
proape 18.000 de femei.

Aceste cifre privind participarea ma
selor largi de tineri și tinere la mișca
rea sportivă nu le-a cunoscut nicioda
tă istoria patriei noastre. Mișcarea 
sportivă albaneză numără peste 1800 
sportivi cu clasificare superioară și 
peste 10.800 cu clasificări inferioare. 
Toate recordurile antebelice au fost 
de mult depășite,

grandioasă 
și-a desti

succese auTrebuie arătat că aceste 
fost posibile datorită condițiilor din 
ce în ce mai bune create de partid 
și guvern dezvoltării sportului. La 
dispoziția sportivilor a fost pusă o 
bază materială care crește și se întă
rește an de an : 4 stadioane mo
derne, 12 săli de sport și de gimna
stică, 32 mari centre sportive, 2117 
terenuri de fotbal, baschet, volei etc. 
In momentul de față nevoile princi
pale ale colectivelor și echipelor în 
privința . echipamentului sportiv 
satisfăcute de producția locală.

A crescut numărul cadrelor sportive. 
Școala medie tehnică de cultură fi
zică „Vojo Kuslii**, înființată cu 11 
ani în urmă la Tirana, pregătește anu
al peste 30 de specialiști. Numeroși 
tineri albanezi urmează învățămîntul 
sportiv superior în Uniunea Sovietică 
și în celelalte țări frățești. Anul vii
tor, la Universitatea de Stat din Ti
rana vor ieși primele cadre cu învăță- 
rnînt superior pregătite în țară. Toate 
acestea au făcut posibil ca în Albania 
să fie practicate astăzi peste 15 dis
cipline -sportive, dintre care în 12 au 
loc campionate naționale. Este un re
marcabil succes faptul că anual iau 
parte la întreceri oficiale peste 12.000 
de fotbaliști, 4000 atleți, 6000 voleiba
liști, 2500 jucători de baschet etc. A- 
ceasta arată că tineretul albanez iu
bește foarte mult sportul.

In cei 15 ani mișcarea noastră spor
tivă a devenit cunoscută și pe arena 
internațională. Sportivii 
întîlnit cu sportivi din 
continentele, apărînd cu 
sportive 
membră a 
naționale, 
membră a 
național.

Constatăm cu deosebită satisfacție 
că relațiile noastre cu sportivii romîni 
s au lărgit mult. La noi sînt binecu
noscute numele unor sportivi romîni 
ca Iolanda Balaș, Ștefan Roman, Ga
briel Moiceanu ș.a. Sportivii albanezi 
vorbesc cu multă simpatie despre prie
tenii lor romîni, despre ajutorul și ex
periența obținute în întîlnirile cu ei.

Alături de sportivii sovietici, romîni, 
chinezi și din toate celelalte țări so
cialiste, sportivii albanezi se vor stră
dui să aducă o contribuție și mai mare 
la deplina superioritate a sportului so
cialist, la triumful ideii păcii și prie
teniei între popoarc'e șl sportivii tutu
ror țărilor.

Tirana, noiembrie 1959

sînț

albanezi s-au 
aproape toate 
succes culorile 
Albania este 
sportive inter-

ale patriei.
10 federații

iar anul acesta a devenit 
Comitetului Olimpic Infer

ÎNTREBASE : Ce perspective deschide prima 
Spartachiadă Națională pentru dezvoltarea miș
cării sportive albaneze ?

RĂSPUNS : Consider că prima* 
Spartachiadă Națională reprezintă an 
punct de plecare în munca noastră 
viitoare, constituind o importantă 
bază pentru dezvoltarea cantitativă și 
calitativă a mișcării de cultură fizică 
în Albania. Spartachiada a fost o 
înaltă școală pentru cadrele noas4re 
sportive, care sînt acum mult mai 
pregătite pentru marile acțiuni dl vii* 
tor. însăși faptul că aceasta este pri
ma Spartachiadă Națională arată că 
ea constituie începutul unei tradiții 
în acest domeniu. Planurile noastre 
imediate prevăd organizarea în anul 
1960 a Spartachiade! tineretuluî’*Să- 
tesc iar în 1961 a Spartachiadei tine
retului muncitor.

Maestrul sportului B. Fagu 
un exemplu de conduită și dîrzen e

tui Besim Fagu este 
tuturor sportivilor și

bine- 
iubi-

Numele 
cunoscut 
/orilor sportului din Albania. De 13 
ani el apără culorile celei mai bune 
echipe de fotbal albaneze, „Partizan", 
evoluează cu succes In reprezentativa 
țării. Despre Fagu vorbesc cu admi
rație attt jucătorii vechi, experimentați, 
cit șl tinerii începători în ale fotba
lului.

Neobosit, puternic, dîrz, 
cu hotărîre toate atacurile 
adverși. 90 de minute, 
meciul, Fagu nu-și permite un moment 
de răgaz. Deseori Besim și tovarășii 
săi părăsesc stadionul învingători. Dar 
și atunci cînd echipa gus'ăi din cupa 
amară a înfrîngerii, nimeni nu poale 
spune că fundașul Besim nu a făcut 
fot ce i-a stat în puteri pentru vic
torie.

Besim Fagu s-a născut la Tirana în 
1924. De mic a îndrăgit fo'balul. A 
jucat ca o minge improvizată, din 
cîrpe, pe un „teren" fără porți si fără 
linii albe trase geometric cu var. Pe 
atunci, înaintea eliberării, ccnd’tiile dr 
practicare a sportului erau cu totul 
inexistente.

In anii războiului Fagu a plecat tn 
munți ca partizan. îndeplinind cele 
mai dificile și per-culoase misiuni. 
După eliberarea patriei, ca ofițer al 
Armatei Pcmulare, Fagu începe activi- 

. lalea fotbalistică. Din inițiativa sa sînt 
create primele echipe militare de ioi-

ale fotba-

el respinge 
înaintașilor 

cit durează

ba! printre care șl „Partizan". devenită 
cea mai bună din țară.

Au trecut anii. Besim devine un fot
balist cunoscut în întreaga țară. la 
parte la zeci de meciuri, printre caro 
și multe internaționale. în 1946 Fanți 
și tovarășii săi de echipă aduc R. P. 
Albania titlul de campioană a locu
rilor Balcanice. Anul trecut Besim 
Fagu și toți ceilalți jucători ai erhmei 
„Partizan" s-au Inters de la Leipzig, 
de la prima ediție a Spartachiadei do 
vară a Armatelor Frățești cu medaliild 
de argint. Fagu este unul dintre primii 
sportivi albanezi distinși cu titlul da 
maestru.

Acum, Besim Fagu are 35 de ani. O 
vîrstă cînd fotbalistul începe să sa 
glndeasră la încheierea carierei corni 
pefiționale. In locul lui Besim msă sa 
pregătește să vină fiul său Aghim, 
care la 15 ani joacă fotbal cu o mă
iestrie
Și nu este exclus ca iubitorii snorfa- 
lui cu ................................ ...
nă pe teren pe Besim și Aghim, tatăl 
și fiul. Nu încape îndoială că t'năral 
Fagu va juca cu același entuz'esm și 
cu aceeași dirzenie ca și părintele său, 
Așa a și fost crescut...

neobișnttită pentru virsta sa.

balonul rotund să vadă împreu-

P. KGR7TA ’
(Din revista „Albania Nouă** (T rana)’
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Sportivii din R.D. Germană și R.F. Germană!Primele jocuri în S.U.A. ale reprezentativelor 
vor participa sub un singur drapel la <1.0. de baschet ale Uniunii Sovietice
f BERLIN 27 (Agerpres). —
f Sportivii din R.D. Germană și R.F. 
JGermanâ vor participa sub un singur 
drapel la Jocurile Olimpice de la 
Squaw Valley și Roma, aceasta în 
ciuda opoziției guvernului federal de 
la Bonn. Conducătorii sportului ger
man au confirmat această hotărîre, 
subliniind faptul că cele două comi
tete olimpice germane sînt indepen
dente, au drepturi egale și, mai ales, 
sînl obligate să alcătuiască o echipă 
unită a Germaniei. Cei doi conducă
tori ai sportului vest-german. Willy 
Daume, președintele federațiilor spor
tive reunite, și Ritter von Halt, pre
ședintele ' comitetului olimpic al R.F. 
Germane, au declarat că sportivii ce
lor două Germanii vor concura sub 
un drapel comun în culorile : negrti- 
roș-auriu, avînd ca emblemă cele 5 
cercuri olimpice.

Se știe că guvernul de la Bonn și 
tns.iși cancelarul Adenauer au căutat 
să torpileze alcătuirea 
unite a Germaniei, prin 
a impune drept condiție

sportivilor vest-germani, ca echipa 
unită a Germaniei să concureze sub 
drapelul R.F. Germane. Acțiunile lor 
s-au lovit insă de solidaritatea și fer
mitatea conducătorilor celor două co
mitete olimpice, care au respins aceas
tă provocare ce ar fi putut periclita 
participarea sportivilor ger.rani 
Olimpiadă. Willy Daume a declarat 
că sportul nu trebuie folosit ca un 
mijloc al războiului rece și că trebuie 
respectată decizia Comitetului olimpic 
internațional (C.I.O.).

O lovitură serioasă dată 
lor de la Bonn este și 
făcută de un reprezentant 
al C.I.O., Otto Meyer. Acesta a pre
cizat că echipa unită a Germaniei va 
putea arbora un drapel comun la Jo
curile Olimpice, fără să țină seama 
de dezacordul guvernului de la Bonn.

intriganți- 
declarația 

de seamă

Echipele U. R. S. S. ți S. U. A. și-au împărțit victoriile în primele întîlniri la New York
Reprezentativele de baschet ale U- 

nitinii Sovietice și-au început turneul 
în S.U.A., disputînd în ziua de joi 
primele lor meciuri la New York, în 
sala Madison Square Garden. Replica 

la, le-a fost dată d» echipele selecționate 
ale Statelor Unite.

Gu deosebit interes a fost așteptată 
întîlnirea dintre reprezentativele femi
nine ale celor două țări. După cum 
se știe, echipa U.R.S.S. deține titlul 
mondial, iar cea a S.U.A. este fosta 
campioană a lumii. Meciul de joi a 
avut caracter de confruntare între cele 
mai bune echipe din lume, dat fiind 
că S.U.A. n-a luat parte la ultimul 
campionat mondial, desfășurat recent 
la Moscova. După tin joc deosebit de 
disputat, baschetbal stele sovietice și-au 
confirmat înalta lor clasă, terminînd 
învingătoare cu scorul final de 42—40. 

Foarte strînsă a fost și întîlnirea

dintre reprezentativele masculine ale 
U.R.S.S. și S.U.A. Pînă cu 6 minute 
înainte de sfîrșit, baschetbaliștii a- 
mericani au condus cu numai un coș 
și jumătate. De aci, însă, ei măresc 
avantajul, terminînd învingători cu

buni realizatori au 
Haldorson (21) și 

(18).

70—59. Cei mai 
fost americanul 
sovieticul Koneev

Viitoarele jocuri ale reprezentativelor 
U.R.S.S. vor avea loc la 29 noiembrie 
în orașul Peoria (statul Illinois).

Fotbalul pe glob

Meciul decisiv pentru „Cupa dr. Gero” 
se dispută mii ne la Florența

In al doilea joc

unei echip? 
încercarea de 
a participării

Reprezentativa de hochei a U. R. S. S 
a întrecut pe cea a Suediei cu 8-2

SCURTE ȘTIRI
• IN PRIMUL TUR al „Cupei cam

pionilor europeni" la baschet echipa 
H.S.G. Wisenschaft, campioana R.D. 
Germane, a învins cu 88—84 (42—45) 
echipa Panterrit (Finlanda).

• SELECȚIONATELE de tineret ale 
U.R.S.S. la baschet și-au continuat 
turneul în R.P. Chineză jucînd la Nan
kin cu echipele provinciei Kiangsu. 
Oaspeții au cîștigat la masculin cu 
88—65. iar la feminin cu 62—36.

• LA GOTEBORG s-a disputat cel 
de al 40-lea_ meci internațional de 
handbal 
Suediei 
suedezi 
25-17.

• LA 
pionat’ilui de hochei 
Cehoslovace, conduce Ruda 
Bnio cu 26 p., urmată de Slovan Bra
tislava 16. Sonp Kladno 14, Spartak 
Plsen 13. Dukla Jihlava 13.
• CIȘTIGÎND partidele a VIII-a și 

ă iX-a ale meciului pentru titlul lumii 
la șașki (dame), campionul mondial 
Kuperman (U.R.S.S.) a luat un a- 
vans de 4 puncte in fața challengeru- 
lui său Van Di jk (Olanda). Scorul 
meciului este acum 6'/2—2*/2. Au mai 
rămas de disputat 11 partide.

Note externe
• ■' r.l

în 7 dintre 
și Danemarcei, 
au terminat

selecț onatele 
Handbaliștii 

învingători cu

Joi seara, în prezența a 15.000 spec
tatori, s-a desfășurat la Palatul Spor
turilor din Moscova cea de a doua în- 
tîlnire dintre reprezentativele de ho
chei pe gheață ale Uniunii Sovietice 
și Suediei.

De la începutul partidei, hocheiștii 
sovietici au imprimat jocului un ca
racter foarte rapid, marcînd o netă 
superioritate. în prima repriză, pucul 
a intrat de patru ori în poarta națio
nalei Suediei, iar în a doua de trei 
ori. Abia în ultima repriză hocheiștii 
suedezi reușesc să străpungă de două 
ori apărarea echipei gazde. Scor:

8-2 (4-0, 3-C, 1-2). Au marcat: Gre
bennikov (2), Karpov, Almetov,' Ale
xandrov, Loktev, Țhinov și Tregubov 
pentru echipa U.R.S.S. și Tullin (2) 
pentru Suedia.

Au jucat echipele: U.R.S.S. : Puci- 
kov (Erkin) — Sologubov, Tregubov, 
Karpov, Kucevski, Sidorenkov — Lok
tev, Alexandrov, Almetov, Bîcikov, 
Grebennikov, Țiținov, lakușev, Groșev, 
Petuhov; SUEDIA: Svensson — 
Stolz, Bjorn, Blume, Norlander — 
Tullin. Johansson, Stenar, Petersson, 
Nilsson, Lundvall, Bremms, Granat, 
Oberg.

(Agerpres)

SFIRȘITL’L TURULUI cam- 
pe gheață al R.

Ilvezda

34 DE TARI ÎNSCRISE
Pînă 

nizare 
limpiadei de iarnă, care se va des
fășura între 18 și 28 februarie în lo
calitatea Squaw Valley din S.U.A., 
a primit înscrieri de participare din 
34 de țări. Neoficial se anunță că la 
jocuri vor fi prezenți aproape 800 

de sportivi. Cea mai numeroasă de
legație va fi cea a U.R.S.S. care va

în prezent comisia ie orga- 
a celei de a Vil-a ed ,ii a O-

LA J. 0. DE IARNA
deplasa
S.U.A. 
cu cite 
ticipanților din alte țări : Suedia (65), 
Italia
(27),
(31),
(35),
(3).
Elveția (22), R. P.

87 de sportivi. Urmează apoi 
și echipa unită a Germaniei 
82 sportivi. Iată numărul par-

(55), Franța 
Austria (31), 
R.P. Bulgaria 
Anglia (12), 

Japonia (41),

(50), Australia 
R. Cehoslovacă
(12), Finlanda 

R. P. Ungară 
Norvegia (37), 

Polonă (9) etc.
(Agerpres).

Alîine, la Florența, se desfășoară una 
din cele mai importante partide inter
naționale de fotbal din toamna acestui 
an. Este vorba de întîlnirea pentru 
„Cupa Dr. fosef Gero", dintre echipele 
Italiei și R. ~ 
deținătoarea 
semnificație 
decide noiia 
Iosef Gero", 
1954, la care au participat 6 echipe 
reprezentative : R. Cehoslovacă, R. P. 
Ungară, Austria, R.P.F. Iugoslavia, 
Italia și Elveția (în ordinea actuală a 
clasamentului).

înaintea partidei de mîine, poziția 
în clasament a echipelor care candi
dează la primul loc se prezintă astfel:
1. R. Cehoslovacă 10 7 2 1 24:14 16
2. R. P. Ungară 9 6 2 1 33:15 14

Pentru a păstra cupa, formația R.P. 
Ungare are nevoie de o victorie. In 
acest caz, avînd un golaveraj mai bun, 
fotbaliștii maghiari vor ocupa primul 
loc.

Jocul de mîine este foarte dificil 
pentru echipa maghiară. Italienii, dor
nici de victorie pentru a se reabilita 
în fața suporterilor lor în urma 
frîngerii suferite recent la Praga, s-au 
pregătit intens. La ultimele antrena
mente înaintașii Lojacono, Nicole, 
Boniperti, apărătorii Cervaio, Sarti
— care nu vor lipsi din formație
— au arătat o vervă deosebită de ioc. 
Formația R. P. Ungare rămîne ne
schimbată față de aceea care a obținut 
trei victorii consecutive în ultimele me
ciuri (cu R.P.F. Iugoslavia, 
R.F. Germana).

„C.C.E." — un singur 
de întrebare...

In jocurile pentru „Cupa 
lor Europeni", desfășurate 
seara în nocturnă, au fost 
noi echipe pentru sferturile 
ale comoetiției; La Barcelona, echipa 
locală F.C. Barcelona n-a întîlnit o 
rezistență prea susținută din partea 
campioanei italiene Milan 
învins-o cu 5—1 (3—1). Echipa spa-

P. Ungare, ultima fiind 
trofeului. Meciul are a 
deosebită, întrucît el va 
deținătoare a Cupei „Dr. 
competiție începută în

niolă
de 7—1. Tot
Bremen al treilea maci Sparta Rotter
dam — I.F.K, Goteborg, cîștigat de 
prima cu 3—1 (2—I).

Astfel, în optimile de finală ale 
„.C.C.E.“ a mai rămas de disputat un 
singur joc: Nice — Fenerbahce, pro
gramat pentru 3 decembrie la Nisa. In 
tur, campioana Turciei a cîștigat cit 
2-1.

Iată lista echipelor calificate pînă 
acum pentru sferturi : Real Madrid, 
Wiener Sportklub, Sparta Rotterdam, 
F.C. Barcelona, Eintracht Frankfurt 
Wolverhampton Wanderers, Glasgow 
Rangers.

se califică avînd un scor total 
miercuri s-a jucat la

Dinamo Tbilisi învingătoare 
la Paris

it:-

Elveția

semn

si

Campioni- 
miercuri 

desemnate 
de finală

pe care a

Echipa sovietică Dinamo Tbilisi, a 
jucat în capitala Franței cu puternica 
echipă Racing Club Paris din prima 
divizie profesionistă franceză. După un 
joc în care au fost tot timpul net 
superiori, fotbaliștii gruzini au termi
nat învingători cu 6—2 (2—1).

★
Pe stadionul „Vasil Levski" din ca

pitala R. P. Bulgaria s-a disputat me
ciul dintre echipe'e Lokomotiv Mos
cova și Slavia Sofia. Fotbaliștii sovie
tici au terminat învingători cu scorul 
de 1—0 (1—0).

★
La Rio de Janeiro, fosta campioană 

unională echipa Spartak Moscova a 
susținut miercuri seara primul său joc 
din cadrul turneului pe care-l între
prinde în America de sud, întîlnind 
echipa fruntașă braziliană Flamengo. 
Aceasta învinsese recent cu scorul de 
6—2 pe Botafogo, lider în campiona
tul Braziliei. Pentru meciul de miercu
ri, toate biletele fuseseră vîndute < 
multe zile înainte, iar tribunele uriași, 
lui stadion Maracana au fost arhipline. 
După un ioc de o rară spectaculozi
tate, brazilienii au obținut victoria cu 
3—0 (2—0). Masleonkin a marcat în 
proprie poartă, iar apoi Didi și Paga» 
au mărit avantajul gazdelor. La 29 
noiembrie, Snartak inacă la Belo llo-

Intre „fair-play și „joc atletic ...

mai bo-Sezonul de toamnă a fost 
rgat 'ca oricind în confruntări inter
naționale in sportul cu balonul ro
tund. La .obișnuitele intilniri amicale 

• inter-țări s-au adăugat numeroase 
jocuri oficiale în cadrul „Cupei Euro
pei", in preliminariile turneului olim- 

•r p:c și, . bineînțeles, pasionantele me
ciuri inter-cluburi in „Cupa campioni
lor europeni", competiție intrată in 
stima iubitorilor de fotbal nu 
de pe continentul nostru, ci și 
tutindem.

Această activitate susținută 
foarte interesantă nu numai prin spec
tacolele pe care le oferă sau prin ri
valitățile pe care încearcă să le tran
șeze, ci și datorită discuțiilor sfirnite 
în rindurile specialiștilor cu prilejul 
confruntărilor între diferitele sisteme 
șt stiluri de joc.

Una din cele mat interesante dis- 
'cuții a lost prilejuită de recentele în- 
tilmrt susținute de fotbaliștii englezi 
și ma< ales ce’e dintre Wolverhamp
ton Wanderers și Steaua Roș:e bel
grad, in cadrul „Cupei campionilor 
europeni". După prima partidă, dis
putată la Belgrad, ziarele iugoslave 
de specialitate au subliniat — sub 
titluri sugestive ca ne pildă „Unde-i 
tair-play-ul ?" — duritatea duset
maximum de jucătorii campioanei 
gleze. duritate care se pare că a 
venit un adevărat „stil" de ioc în

mimai 
de pre-

devine

la 
en- 
de- 
fot-

balul, britanic. Și — fapt semnificativ „l’EQUIPE" al cărui redactor de spe-
— in aceeași perioadă de timp, co- cialitate Robert Vergne, — care a a-
mentarii asemănătoare au apărut și sistat la acest meci, — poate fi so- 
în presa cehoslovacă, după meciurile 
Ruda Ilvezda Bratislava—Glasgow
Rangers, in care rift mulți jucători ai 
campioanei cehoslovace au fost lo
viți.

Să precizăm. Nu-i un lucru nou fap
tul că fotbaliștii britanici practică un 
fotbal in forță. Este una din nenumă
ratele... tradiții britanice, rămase încă 
in picioare și sub o anumită formă le
giferată chiar in texte de regulament 
(tot la intervenția englezilor pe lingă 
forul suprem în materie de reguli de 
joc „International Board"). Dar, de 
cînd englezii au pierdut supremația 
în fotbalul mondial șl se găsesc in 
vădită inferioritate tehnică și tactică 
față de echipele fruntașe de pe conti
nent, ei pun și mai mult accent — 
in compensație — pe jocul cu corpul
— pe care-l duc pînă dincolo de 
limitele regulamentului, prouocuid 
numeroase accidente grave. Iar atunci 
cînd se găsesc arbitri (cum a fost 
germanul Ommerborn, conducătorul 
primului meci Steaua Roșie—-Wolver
hampton) care să sancționeze excesele 
de forță ale jucătorilor britanici, ace
știa rămtn mirați șl după joc se în
treabă dacă nu cumva există in lume 
două feluri de fotbal...

Să dăm cuvîntul ziarului parizian

cotit, bineînțeles, un spectator im
parțial. In cronica sa, ziaristul fran
cez notează: „Iugoslavii au fost a- 
desea surprinși de extrema vigoare a 
englezilor, actualmente în perioadă 
excedentară pe planul resurselor fizice. 
Acestea au fost chiar... superioare u- 
neori la ce permite în materie regula
mentul și arbitrul german a știut să 
țină în mînă jocul, prea mult chiar 
pentru gustul englezilor...". •

La o analiză atentă a ultimelor e- 
voluții ale echipelor de club din An
glia se poate observa că intr-adevăr 
acestea tind să creeze un al doilea 
fel de fotbal, in care forța folosită de 
o manieră exagerată este pusă să 
suplinească unele car-nțe de ordin 
tehnic și tactic. Semnificativ este in 
această privință că înșiși conducătorii 
federației engleze cum este de pildă 
Stanley Rous, au luat atitudine publi
că față de această activitate nesatis
făcătoare a cluburilor, t.i s- reproșea
ză acestora că prin jocul de-a drep
tul brutal pe care-l promovează echi
pele lor, ele nu sînt preocupate cu for
marea de jucători de clasă de care 
duce mare lipsă echipa națională a 
Angliei.

Dar, firește, cluburile profesioniste 
engleze au alte obiective. In primul 
ririd: încasările. Iar acestea se obțin

mai ușor prin rezultate cu răsunet pu
blicitar, cum ar fi calificarea in 
„Cupa campionilor europeni", chiar 
dacă pentru aceasta este sacrificată 
una din tradițiile care ar merita să 
dăinuiască, acel „fair-play" rămas ui
tat unde-,'a ..

‘i rizonte cu Atletico Mineiro.
★

; • Returul întîlnirii dintre selecțio-
natele olimpice ale Irakului și Libanu- 

Îlui a fost cîștigat de Irak cu 8—0. Ia 
tur, Irakul cîștigase cu 3—0 și îi re
vine astfel primul loc în grupa V-a 
preolitnpică.

• Meciul dintre selecționatele de ti
neret ale Țării Galilor și Scoției s-a 

j încheiat la egalitate: 1—1.

Scenă obișnuită in fotbalul britanic... Un atac al lui Glasgow Rangers ia 
poarta echipei Hibernians... Portarul a rămas întins la pămint, leșinat. După 
cum se vede, însă, din fotografie, jucătorii ambelor echipe nu fac prea 
mare caz de incidentul produs și se reîntorc liniștiți la posturile ior.


