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Din experiența asociațiilor sportive

Ferenc Sido decorat

atletic 1960?Ce ne rezervă sezonul

sacrifica
14. Rf<
cedeazi

Marți 1 decembrie 1959 ★

l..;d:e5 albul cîștigă forțat caîi- 
cu

Guvernul Republicii Populare Unga
re a decorat cu „Medalia de aur pentra 
merite" pe cunoscutul sportiv Perena 
Sido. Ferenc Sido a dominat multi ani 
arena mondială a tenisului de masă. 
După cum se știe, Sido a cucerit tithd 
suprem la proba de simplu in ediția da 
la București a Campionatelor.

Montevideo oa 
cele mai bune •*

învingătoare in Brazilia

la fotbal, 4—5 la volei, 4 la popice, 
zeci și zeci de concurenți la șah, tenis

IIRISTAOHE NAUM
(Continuare in pag. a 2-a)

La încheierea campiona
tului republican de moto- 
cros alergătorii au fost 

aționați de public. Iată-l 
Mircea Cernescu; Vasile 

Szabo, Iosif Popa, Oh. 
Ion, Traian Macarie ș.a. 
răspunzînd aplauzelor 
spectatorilor.

Foto Gh. Dumitra

Deși a pierdut cu 3—0 în 
fața dinamoviștilor bucu- 
reșteni, echipa de volei 
Politehnica Orașul Stalin 
a avut 
moașă, 
fie pe 
tind" o

Foto T. Roibu

Turneul internațional de polo pe 
apă desfășurat la sfîrșitul săptă
mînii trecute în Capitală a consti
tuit un nou prilej de a întări legă
turile de prietenie dintre sportivii 
noștri și cei din alte țări. In același 
timp turneul a însemnat un schimb 
de experiență nu numai pentru ju
cători ci și pentru oficialii invitați 
la aceste 
irenorul 
(stingă)
Iacobini (dreapta) se întrețin cu ar
bitrul italian Andrea Costa.

întreceri. In fotografie, an- 
nostru federal Mladin 

și arbitrul romîn de polo

foto: B. Ciobanu

Organ al Uniunii de Cultura
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Sezonul atletic s-a încheiat. Desigur 
însă că pasionații atletismului vor să 
știe de pe acum care sînt marile 
competiții de anul viitor. Răspunsul 
la această întrebare nu este de loc 
dificil, deoarece cu prilejul miei con
ferințe a Comisiei europene din cadrul 
Federației Internaționale de Atletism, 
care a avut loc recent la Zurich, a 
fost fixat calendarul internațional pe 
anul 1960.

împreună cu campionatele naționa
le ale țărilor europene, numărul reu
niunilor oficiale internaționale în
trece cifra de 2001 Pe prim plan 
se situează firește întrecerile atletice 
din cadrul J,O. de la Roma.

Răsfoind programul competițiilor 
mai găsim următoarele întreceri :
- IUNIE 4-6, București: Campionate-

i lunedoara-Deva i
PROLETARI DIN TOATE ȚARILE.-UNITI-VĂ!

Echipa Spartak Moscova

Muncă entuziastă, 
preocupare permanentă și competentă 

Aspecte din activitatea asociației sportive „Poiana“~Cîmpina

De curlnd, uzinei .Poiana" -Cîmpina i-a fost decernat (pentra a 8-a oară I) 
Drapelul de 'întreprindere fruntașă pe ramură de producție. Este o evidentă 
recunoaștere a succeselor repurtate în producție de muncitorii uzinei. Ne-am 
glndit că într-o întreprindere fruntașă, cu un număr destul de mare de muncitori, 

fie la același nivel. Așa ne-am începuteste firesc ca activitatea sportivă să 
de fapt reportajul...

Drumul spre succese !

Consiliul asociației sportive „Poiana*  
Cîmpina desfășoară o intensă activitate 
— fără întreruperi — de-a lungul în
tregului an. Cele 11 secții (fotbal, hand
bal, volei, tenis de masă, atletism, mo- 
tociclism, șah, alpinism-turism, schi, 
tir, popice) sînt conduse de birouri 
formate din cunoscători ai ramurilor 
sportive respective (muncitori care au 
îndrăgit sportul și care activează cu 
entuziasm pentru dezvoltarea lui) și în
drumate permanent de către membrii 
consiliului asociației. Planurile de 
muncă (al asociației și ale secțiilor) 
sînt întocmite judicios și respectate cu 
strictețe. Orice defecțiune este reme
diată cu sprijinul consiliului asociației 
și al sportivilor, iar analizele efectuate 
lunar scot în evidență noi posibilități, 
inițiative, care puse în practică contri
buie la ridicarea nivelului activității 
sportive.

Succesele n-au întîrziat să apară. 
Cei peste 1700 membri U.C.F.S., mai 
bine de 85% din numărul salariaților, 
participă cu regularitate la numeroasele 
campionate ale asociației (5—6 echipe

Spicuiri din
Finala campionatului republican de 

șah a furnizat, mai ales în a doua ju
mătate, multe partide interesante, de 
luptă, bogate în combinații spectacu
loase. Răsfoind fișele de concurs, 
ne-am oprit asupra cîtorva întîlniri pe 
care le prezentăm în rîndurile de mal 
jos. Și, pentru a nu transcrie întreaga 
partidă, am ales doar punctul ei culmi
nant al victoriei...

LT:g7 ! ! și negrul cedează. La 1 — 
R:g7 2. D:I6-ț- Rg8, 3. Dg7 mat

le internaționale ale R. P. Romîne; 
Londra: Jocurile Britanice. 10-11, 
Varșovia : Memorialul KusocinskL 
15, Londra: Anglia-Italia. J8-19 Pra
ga : Memorialul Rosicki. 25-26, Buda
pesta : Campionatele federației ma
ghiare de atletism.

IULIE: 2-3, Moscova : Memorialul 
fraților Znamenski. 10, Rostock: R. 
D. Germană — R. P. Ungară — 
R. P. Polonă (masculin). 17, Szeged: 
Campionatul internațional de maraton. 
20-21, Stockholm : Suedia — R. Ceho
slovacă (masculin și feminin). 28-29, 
Helsinki: Finlanda — Suedia (-.-' 
culin). 30-1, Londra : Anglia — Fran
ța (masculin, feminin).

AUGUST : 6—7, București: 
Romînă — R. P. Polonă (masculin). 
13—14, Budapesta: R. P. Ungară —

(mas-

R. P.

Mihai Mitrofan: 2:39,3 pe 200 m bras!
La sfîrșitul săptămînii trecute bazi

nul Floreasca a găzduit concursul — 
cu caracter de verificare — al înotă
torilor fruntași din Capitală, în ve
derea întîlnirii pe care aceștia o vor 
susține sîmbătă și duminică cu repre
zentativa de natație a orașului» Bu
dapesta.

Cu acest prilej, maestrul sportului 
Mihai Mitrofan (Cetatea Bucur) a 
reușit tin timp de valoare mondială, 
parcurgînd distanța de 200 m bras 
în 2:39,3 — cea mai bună perfor
manță romînească în bazin de 
33,33 m. Necesitînd două „întoarceri" 
în plus — față de bazinul ou dimen
siuni olimpice (generatoare de un 
avantaj apreciat la 7/10 sec. pentru

Finala campionatului republican de șah

cele mai frumoase partide
O STRĂPUNGERE IIOTARITOARE 

Ghițescu—Șuta

1. e4—e511 și negrul cedează. La 
prima vedere nu se înțelege hotărîrea 
negrului de a abandona partida. Dar, 
după 
tatea 2. Cc6 Ta6 (a8), X G:e7-> 

Nc5.
VITEAZUL GAL_
Reicher—Joița

această partidă excelent condusă 
de tînărul P. Joița, negrul oferă de trei 
ori sacrificiu de cal:

R. Cehoslovacă (masculin, feminin).
SEPTEMBRIE: 10—11, Atena:

Grecia — S.U.A. 14, Londra : Mare*  
Britanic — S.U.A. (masculin, femi
nin). 23—25, Atena: Jocurile Balca
nice. 24—25, Paris: Franța — Fin
landa (masculin). 25, Dresda : Me
morialul Harbig.

OCTOMBRIE: 1-2, Varșovia:
R. P. Polonă — R. F. Germa nd (mas
culin). 8—9, Budapesta : R. P. Un
gară — Finlanda (masculin), Italia
— R. P. Ungară — R. P. Romînă 
(feminin) ; Praga : R. Cehoslovacă
— R. D. Germană (masculin, femi
nin) și R. F. Germană — Suedia 
(masculin) în R.F.G. 9, Kosice: 
Maratonul libertății. 15—16, Berlin : 
R. D. Germană — Anglia (masculin, 
feminin).

In cel de al doilea meci al turneului 
pe care-l întreprinde in America de 
Sud, echipa sovietică de fotbal Spartak 
Moscova a Intilnit in orașul brazilian 
Belo Horizonte formația Atletico MP 
neiro. Fotbaliștii sovietici au obținui 
victoria cu scorul de 2—1 (0—1). Sco
rul a fost deschis de gazde în minutul 
25 prin centrul atacant Alvinho. In 
minutul 57, Salnikov a egalat, iar ia 
minutul 86 Ilin a înscris golul victo
riei. In continuarea turneului, Spartak 
Moscova va juca la 
National, una dintre 
chipe din Uruguay.

fiecare „întoarcere") — performanța 
realizată de Mihai Mitrofan valorează 
aproximativ 2:40,7 în bazin de 50 in.

Reamintim că cea mai bună perfor
manță a sa în bazin de 50 m est*  
de 2:42,0 și a fost obținută la 24 au» 
gust 1958, în același concurs în card 
Adrian Oanță a stabilit recordul țării 
la timpul de 2:39,5 (pe atunci a tre
ia performanță din lume).

Performanța lui Mitrofan este su
perioară normei olimpice (2:42,0) p» 
anul în otirs, ca și celei (2:41,0) fw 
xată pentru anul viitor. Rămîne cd 
Mihai Mitrofan să demonstreze prao 
tic acest lucru anul viitor și în ba*  
zin de 50 im

1. ...C:g3 (primul sacrificiu), 2. N:f3 
(2. f:g3? f2+ și cîștigă), 2...CI5, 1 
Tc4 Nh6, 4. Ng2 Cd4! (a doua ofertă 
de sacrificiu), 5. Db2 (după 5. erd-4 
urma N:d2 și D:f2-ț- cu câștig ime-î 
dial), 5...C:b5, 6. Tb4 Ca3, 7. Tal Cc2J 
(calul este oferit pentru a treia oară), 
8.T:a7 C:el, 9. Ce4 C:g2 (acum calul 
aduce victoria), 10.R:g2 Df3-ț-, 11-Rfl 
Ddl+, 12. Rg2 N:h3-ț- (se 
și nebunul), 13. R:h3 Dhl-|-, 
Dt,3+, 15. Rh4 g5+ și aUxd 
pentru că urmează mat

UN STUDIU t
Urseanu—Joița

In această poziție maestrul Urseanu,In această poziție maestrul Urseanu, 
după ce dominase întreaga partidă,.întreaga partidă.după ce dominase

(Continuare in pag. a 7-a)
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Pe tovarășul A. Martău, strungar 
la secția „sculăria nouă" din Combina
tul Metalurgic Reșița, tl cunosc și îl 
stimează toți muncitorii și tehni
cienii. El este apreciat ca un 
harnic și priceput muncitor, fiind de
seori fruntaș în producție și dînd pro
duse de calitate, care cer o înaltă ca-

drul asociației sportive Metalul sau al 
Clubului sportiv muncitoresc din loca
litate.

Modest, hotărît și bine pregătit, tov. 
A. Martău este de fiecare dată în pri
mele rînduri ale acelora care iau atitu
dine curajoasă și deschisă față de lip
surile ce se ivesc în activitatea asocia

Știri din raionul 
Moinești

i
&

te

există 235 de membri, în comuna z? 
Lehliu sat — 370, iar în comuna 2? 
Răzvati — 380. 5)

La controlul efectuat pe teren de z? 
către organele consiliului regional « 
s-a constatat că în comuna Ileana, 9) 
de pildă, din cei 235 de membri z? 
U.C.F.S. raportați doar o parte se 6) 
puteau numi cu adevărat membri ai 91 
U.C.F.S. Aceeași situație a fost gă- Z? 
sită și în comunele Lehliu sat și & 
Răzvan.

In ceea ce privește încasarea coti
zațiilor sportive, lucrurile nu erau 
mult diferite. Consiliul raional 
U.C.F.S. Lehliu a eliberat timbre 
în valoare de 48.681 lei, ceea ce în
semna,. ..scriptic, că, angajamentul a 
fost îndeplinit în proporție de 80 la 
sută. In realitate însă a fost găsită 
o mare cantitate de timbre blocată 
la consiliile asociațiilor sportive, 
care primiseră timbre în avans spre 
decontare și care uu fuseseră date 
membrilor U.C.F.S.

După cum se vede, situațiile tri
mise de către consiliul raional 
U.C.F.S. Lehliu nu pot fi conside
rate ca simple... greșeli. Ne aflăm 
în fața unei dezinlormări menită să 
cocoloșească lipsuri manifestate în 
muncă de către activiștii acestui 
consiliu raional. Asemenea atitudini 
sînt străine activistului sportiv de 
tip nou. Consiliul regional U.C.F.S. 
trebuie să ia cele mai drastice mă
suri împotriva unor asemenea aba
teri, care nu au ce căuta în miș
carea sportivă din țara noastră 1

O importantă trăsătură, caracte
ristică activistului de tip nou, este 
aceea a legăturii sale trainice cu rea
litatea, este cunoașterea perfectă a 
tuturor problemelor din domeniul 
în care activează. Supunînd cu cu
raj criticii toate aspectele muncii 
sale, el găsește forța necesară lichi
dării lipsurilor, drumul spr» noi și 
importante succese. Activiștii spor
tivi din țara noastră — avînd spri
jinul larg al maselor de sportivi — 
contribuie prin munca for, sub în
drumarea organizațiilor de partid, 
la dezvoltarea continuă a mișcării 
sportive. Prin poziția lor fermă și 
cinstită fată de lipsurile care mai 
dăinuie în unele sectoare de activi
tate, prin lupta pe care o duc pen
tru lichidarea oricăror lipsuri și prin 
promovarea celor mai bune metode 
de muncă ei ajută la consolidarea 
continuă a mișcării sportive.

Lina din principalele sarcini ale 
unui activist sportiv este aceea de 
a informa la timp și corect organe
le superioare despre ritmul și mijloa
cele de îndeplinire a sarcinilor încre
dințate. Numai în acest fel, organele 
superioare, avînd la îndemînă dale 
reale și cunoscînd în amănunțime 
toate detaliile, pot trage cele mai 
juste concluzii și își pot planifica 
în așa fel activitatea îneît ajutorul 
lor să se îndrepte cu precădere spre 
sectoarele în care realizările nu co
respund obiectivelor fixate.

Analizînd, nu de mult, felul în 
care muncesc consiliile raionale 
U.C.F.S., din regiunea București, 
consiliul regional a constatat că pe 
lîngă o serie de exemple pozitive 
cum este cazul consiliilor raionale/? 
Turnu Măgurele, Urziceni, Roșiorii» 
de Vede, Răcari, Vidra, Snagov și/> 
altele, există și cazuri, izolate, în® 
care activiștii unor asemenea con-S 
silii, în dorința de a-și ascunde 9; 
greșelile, lipsa de activitate sau nie-a 
tode neprincipiale pe care le folo-S 
sesc în muncă, au raportat situații» 
eronate privind creșterea numărului/? 
de membri ai U.C.F.S. și strînge-a 
rea cotizațiilor. Muncind sectar, 9) 
birocratic unii activiști ai consilii-® 
lor raionale U.C.F.S. din regiunea» 
București au înțeles să-și ascundă?) 
lipsurile comunicînd consiliului re-Z? ___ ___ w___ _ f_____ ___ m
gional cifre umflate. Un astfel de» cipală formă de instruire a cadrelor 
caz a fost găsit în raionul Lehliu?) de activiști obștești organizarea unor 
unde președintele consiliului raio- ...... .....
nai U.C.F.S., Renone Pîșleagă, a 
raportat cit bună știință date ero
nate privind activitatea de creștere 
a numărului membrilor U.C.F.S. și 
a strîngerii cotizațiilor. La 30 sep-^ 
tembrie el a făcut cunoscut că în 
raionul Lehliu s-a înregistrat o creș-' 
tere considerabilă a membrilor' 
U.C.F.S. al căror număr a atins, 
cifra de 7.000 Se dădeau și exem-i 
ple „pozitive": în comuna Ileana,

lificare profesională. Tinerii și vîrstnicîi 
din Reșifa îl cunosc și ca un neobosit 
activist sportiv obștesc. El este 
membru al consiliului raional U.C.F.S. 
Reșița avînd ca sarcină îndrumarea co
misiilor pe ramură de sport (fotbal și 
box). A Martău a reușit ca la locul său 
de muncă să atragă în practicarea dife
ritelor discipline sportive zeci de tineri 
muncitori care astăzi activează în ca-

ției sportive. Muncitorul și activistul 
sportiv A. Martăti este un adevărat 
exemplu de conștiinciozitate și hărnicie 
atît în producție cît și în activitatea 
sportivă.

In fotografie, strungarul A. Martău 
lucrînd cu atenție la un strung univer
sal, unde rectifică un valț pentru palete 
de turbină cu o putere de 4.500 kw.

• O dată cu încetarea activităț 
competiționale în aer liber, asocii 
țiile sportive din raton au trecut 1 
o serie de pregătiri în vederea apr< 
piatului sezon de iarnă. întreg mat< 
rialul sportiv a fost verificat și s-s 
făcut reparațiile necesare — mai ah 
la echipamentul de schi. Din iniți; 
tiva asociațiilor- sportive „înfrățirea 
Ghiineș, „Forestierul" Agăș și „P< 
trolul" Moinești a început amenaj; 
rea a trei pîrtii de schi. Pînă la or 
actuală au participat la lucrările c 
defrișare a pîrtiilor un număr de pe; 
te 300 tineri și tinere, urmînd. ca h 
crările să fie grabnic terminate.

• Pentru a-și folosi în mod c 
mai plăcut timpul lor liber tinerii . 
tinerele din Lu-căcești au trecut i 
amenajarea unui patinoar în incinl 
ștrandului din localitate. De aserm 
nea, elevii școlii profesionale di 
Moinești și tinerii petroliști de la rc 
finăria nr. 8 din Dărmănești își i 
menajează cite un patinoar.

© In ziua de 13 decembrie va ave 
loc un interesant concurs „Cine ști 
cîștigă" în cadrul serbării culturi 
sportive organizate de către comisi 
raională de fotbal în orașul Moineșt 
Concursul, la care vor participa jucî 
torji de fotbal din campionatul raiona 
cît și unii spectatori, va avea ca tem 
proiectul de statut U.C.F.S. și regula 
mentul de fotbal.

Fototext: T. Roibu

0 acțiune încheiată cu succes în regiunea Cluj 
instruirea activiștilor obștești

Una din principalele preocupări ale 
consiliului regional U.C.F.S. Cluj a 
constituit-o instruirea cadrelor de ac
tiviști obștești, a căror muncă este 
un element determinant pe drumul 
dezvoltării și întăririi activității spor
tive din această regiune. Folosind ex
periența anului trecut, consiliul regio
nal U.C.F.S. Cluj a păstrat ca prin-

[cursuri de instruire cu președinții sau 
'secretarii consiliilor asociațiilor spor
tive. In general, aceste cursuri au du
rat 4 sau 5 zile șl cu ajutorul lor 
au fost instruiti un număr de 430 
de activiști obștești din 350 de 
asociații sportive. Este de men
ționat faptul că aproape 70 la sută 
din participanții la aceste cursuri au 
fost tineri activiști din mediul sătesc.

Pentru buna reușita a acestei ac
țiuni, în fiecare raion unde au avut

loc cursuri de instruire a activiștilor 
obștești, au fost formate colective de 
lectori, în cadrul cărora au fost cu
prinși cei mai buni profesori de edu
cație fizică, antrenori și arbitri. Or
ganizațiile locale 
O.T.M. au sprijinit 
inițiativă.

Dintre consiliile 
din regiunea Cluj 
rezultate pozitive : 
vonT menționa pe acelea din Gherla, 
Dej, Cluj, Zalău, Huedin și Năsăud, 
unde datorită pregătirii cu minuțiozi
tate a cursurilor și a muncii desfășu
rate în timpul organizării lor, se poate 
spune că ele și-au atins pe deplin 
scopul.

Acest lucru se vede și din faptul 
că niulți dintre participanții la a- 
ceste cursuri, o dată reîntorși la locu
rile lor de muncă, au realizat în 
scurt timp o serie de succese impor-

de partid și de 
această frumoasă

raionale U.C.F.S. 
care au obținut 

în această acțiune

tante. Astfel, tînărul Ioan Vlaictt din 
comuna Romînași, raionul Zalău, a 
angrenat tineretul din sat la construi
rea prin muncă voluntară a unei baze 
sportive simple, care a fost amenajată 
în cîteva zile. " 
activist sportiv 
Bozna, raionul
faza raională a „Gupei Agriculturii" 
30 de tineri sportivi, care au luat parte 
cu succes la competițiile de fotbal, 
volei și atletism.

ALEXANDRU MOMETE 
corespondent

De asemenea, tînărul 
Ioan Goia, din satul 
Zalău, a mobilizat la

• Riroul consiliului raional c 
U.C.F.S. căutlnd să stimuleze activi 
tatea asociațiilor sportive din raio 
a analizat munca depusă de acestei

In ultima perioadă s-au făcut de pic 
sări la asociațiile sportive „Avîniul 
Scorțeni șt „Petrolistul" Dărmăneșl 
care au primit cu acest prilej 
serios ajutor în muncă.

• Din inițiativa consiliului raiona 
U.C.F.S., sub conducerea organizații 
lor de partid au luat ființă brigăzii 
de muncă U.C.F.S. în asociațiile spor 
tive „Tractorul" Moinești, (Intreprin 
derea Transport, Baze și Ateliere) î 
asociația „Silvofomn" Comăneși 
(I.P.E.T. Comănești) și în alte aso 
c tații.

Este demn de remarcat faptul c. 
aceste brigăzi sînt fruntașe la locu 
de producție, ele slujind ca exempli 
demn de urmat pentru ceilalți tineri 
Un astfel de exemplu îl constituie bri 
gada de muncă U.C.F.S. de la bateri; 
de cazane (întreprinderea Transport 
Baze și Ateliere) condusă de Ioan An 
ghel.

Prin muncă patriotică

La Caransebeș se amenajează

Muncă entuziastă,
i (Urmare din pag. 1)

<fle masă, schi etc), la excursiile inițiate 
de asociația sportivă „Poiana" (Valea 
Neagră, Doftana, Bran, Sinaia Valea 
Timișului, Pîrîul Rece, Poiana Narcise
lor, București ș.a.), la taberele organi
zate la mare sau la munte. Din rîndul 
acestor numeroși practicanți ai sportului 
s-au ridicat și se- ridică continuu ele
mente de valoare care fac cinste u- 
xinei.

Reprezentativele asociației sportive 
’„Poiana" obțin performanțe tot mai 
bune,: echipa de fotbal activează în 
categoria B și se află pe locul II la în
cheierea turului, handbaliștii își dis
pută cu succes întîietatea în campiona
tul regional, moiociclistul I. Stoian a 
ocupat locul IV la campionatele repu
blicane de viteză pe circuit, atlcfii au 
participat la finalele de juniori de la 
București, la crosul de la Sibiu etc., 
reprezentativele de tenis de masă au 
fost invitate la finalele campionatului 
republican ș.a.m.d. Iată deci că orien- 
tîndu-se bine spre dezvoltarea continuă 
e sportului pe bază de ma-e, asociația 
sportivă „Poiana" obține și rezultate 
de*  valoare în sportul de performanță. 
Este un drum care duce sigur spre suc- 
CC'e.
I O puternică bază materială-

Pentru menținerea acestei ample ac
tivități se asigură membrilor U.C.F.S. 
condiții materiale foarte bune. Asociația 
sportivă „Poiana" are un stadion, de 
fapt un complex sportiv (teren de fotbal, 
pistă de atletism, teren de volei), alte 
ciouă terenuri de volei, sală pentru șah, 
tenis de masă, își amenajează acum o 
jpspicărie cu două piște. Echipamentul

și materialele sportive, în valoare de 
peste 150.000 lei, sînt bine întreținute 
și reînnoite ori de cîte ori este nevoie.

Strîngerea cotizațiilor la nivelul 
activității sportive

Este firesc ca, desfășurînd o aseme
nea activitate membrii U.C.F.S. să-și 
plătească regulat cotizațiile, să dorească 
chiar să dea mai mult pentru dezvolta
rea bazei materiale a asociației. Coti
zația medie pe .membru U.C.F.S. este 
de 3,77 lei pe lună. Mai adăugăm că 
nici un membru U.C.F.S. nu este res- 
tanțier, că prin dorința sportivilor din 
asociație această medie va crește sim
țitor pînă la sfirșitut anului, iată, de 
pildă, ce ne-a declarat în această pri 
vință comunistul Vasile Chițescu, me
canic la uzina „Poiana". „Eu plăteam 
1 leu cotizație pe lună. Am văzut însă 
că asociația face eforturi să ne asigure 
o activitate competițională permanentă, 
că avem baze sportive frumoase și e- 
chipament din cel mai bun și mi-am 
zis că aportul meu este prea mic. Am 
hotărît atunci să dau 5 lei pe lună. 
Acum ni se amenajează o popicărie. 
Mie, îmi plac mult popicele și acest 
lucru m-a stimulat. Voi mări din nou 
suma ca care cotizez. Este firesc, nu ?"

Tot astfel ne-au vorbit și strungarul 
Vasifo Vișan, economistul Mediae Cris- 
tescu ș.a. Munca politică dusă cu 
membrii U.C.F.S., grija pe care asocia
ția sportivă a dovedit-o față de dezvol
tarea activității competiționale au dat 
cele mai bune roade. La întrebai ea pe 
care am pus-o cu privire la modul cum 
este organizată strîngerea cotizațiilor 
pentru a se evita restantele, am primit 
următorul răspuns de la președintele 
asociației sportive, tov. Enache Palade:

„Cei șapte organizatori sportivi din 
secții au caiete de evidență a membri
lor U.C.F.S. Astfel de evidență, cen
tralizată, există și la consiliul asocia
ției. In fiecare lună organizatorul spor
tiv strînge cotizațiile și dă pe loc tim
brul — avem timbre ca fond de rulment 
de 6.500 lei, luate de la consiliul raio
nal U .C.F.S. Cimpina — astfel că opera
țiunea se simplifică cu mult. Insemnînd 
pe evidență, in momentul primirii coti
zației, organizatorul are in permanență 
situația exactă a încasărilor".

O Înlănțuire armonioasă

Din cele relatate de noi se poate ve
dea că activitatea acestei asociații spor
tive fruntașe cunoaște o înlănțuire ar
monioasă a principalelor preocupări. 
Angrenarea permanentă a membrilor 
U.C.F.S. în activitatea competițională 
și oferirea celor mai bune condiții de 
practicare a sportului duc la realizarea 
integrală a sumelor provenite din co
tizații, acest lucru contribuie la dez
voltarea bazei materiale a asociației, 
care are ca efect consolidarea asocia
ției și deci posibilități mai mari de or
ganizare a competițiilor. Totul este 
realizat prin acțiuni simple și eficace, 
care au la bază dragostea oamenilor 
muncii pentru dezvoltarea activității 
sportive și munca entuziastă a mem
brilor consiliului asociației sportive 
„Poiana". Munca entuziastă, preocu
parea atentă și competentă a consiliu
lui asociației sportive „Poiana"-C>m- 
pina poate servi și altor asociații spor
tive,

o frumoasă bază sportivă
Stadionul din Caran

sebeș nu mai corespundea 
in ultima vreme cerințe
lor- Terenul de fotbal se 
denivelase și avea porți
uni unde se stringea ușor 
apa, iar pista de atletism 
era de asemenea necores
punzătoare- Pe de altă 
parte tribuna era cu to
tul neincăpătoare. Toate 
aceste lucruri impuneau o 
reamenajare și noi con
strucții la această bază 
sportivă atit de necesară 
sportivilor din Caranse
beș. Astăzi la Caransebeș 
pe același teren este un 
adevărat șantier de con
strucții. Sub directa în
drumare a comitetului 
orășenesc ,de partid vin 
aici zilnic zeci și sute de 
tineri și vîrstnici din mai 
toate întreprinderile și in
stituțiile locale să pres
teze muncă patriotică. 
Pînă în prezent s-au efec
tuat peste 50.000 ore mun
că patriotică. Noua tri
bună va avea o capaci
tate de circa 2000 locuri. 
Dintre Irit re prinderile și 
școlile care s-au eviden
țiat în prestarea orelor de 
muncă patriotică reținem 
în mod deosebit școala 
profesională lemn. I.R-I.L., fabrica de baliștilor, handbaliștilor și altor spor 
butoaie. Depoul C.F-R- tivi.

Sinfem convinși ca in vara anului In fotografie, un colț din tribuna sta- 
viitor pe acest teren se vor putea des- dionului, care este în construcție, 
fășura in cele mai bune conaițiunt an
trenamentele și întrecerile atleților, foU T. R.



LUPTA PENTRU BALON" Ion Mihăică (R.P. Romînâ)
(Reproducere după una dintre fotografiile cu tematică sportivă, expuse la cel de-al il-lea Salon Internațional 

de artă fotografică al R.P. Romine}

„Cur 8e iarnă" s-a bucurat de succes

Breviar olimpic
' ® Comitetul Olimpic din Ceho
slovacia a hotărît recent ca cei mai 
buni canotori ai țării sa participe la 
Jocurile Olimpice nu numai la probele 
lor favorite, ci și la celelalte categorii 
de ambarcațiuni. A fost alcătuit un 
plan amănunțit de pregătire a echipei 
olimpice, fiecărui canotor revenindu-i 
sarcini mult sporite. Un comitet orga
nizatoric special, condus de directorul 
Școlii centrale de cultură fizică din 
Praga, O. Gradec, se ocupă îndea
proape de antrenamentele canotorilor 
cehoslovaci.

• Sportivii din R.P. Ungară vor 
'concura la Squaw Valley în probele 
de sărituri de pe trambulină, sc/ii-fond 
și biatlon.

• La Olimpiada albă va fi prezen
tă și o delegație de sportivi polonezi. 
Ei vor participa la probele alpine 
(masculin și feminin) și la patinaj vi
teză (femei).

• La Tokio s-a anunțat oficial for
marea Comitetului organizatoric japo
nez pentru pregătirea și desfășurarea 
Jocurilor Olimpice din anul 1964. Co
mitetul este format din 24 membri și 
trei secretari, iar ca președinte a fost 
ales fostul ministru de finanțe al Ja
poniei, Tzusinia, președintele Eedera- 
ției de atletism din Japonia.

® Pentru cei ce doresc să urmăreas
că întrecerile Olimpiadei de iarnă, or
ganizatorii au înființat un „abona
ment" pe timp de 11 zile. Deși costă 
60 dolari, acesta nu va fi valabil pen
tru meciurile de hochei și întrecerile 
de patinaj artistic, care se vor desfă
șura pe Stadionul central. Un loc în 
tribunele acestui stadion pentru toate 
zilele Olimpiadei costă nu mai puțin 
de 200 dolari!

Rugbistul Vasile Dragomir
T „Excelent jocul lui Dragomir, cel 
hrai bun om al echipei gazdă", se 
sublinia în cronica meciului de rugbi 
[Metalul M.I.G. I — Constructorul 
J3îrlad, apărută ieri în ziarul nostru. 
'Amatorii de rugbi nu știu probabil 
că Dragomir este unul dintre cei mai 
prețuițt sportivi de la uzina „Mao 
Țze-dtin", locul său de muncă, nu 
numai pentru calitățile sale de spor
tiv, ci mal ales pentru sirguința pe 
care o arată în producție. Ca £jev 
al școlii profesionale „Mao Țze-dtin", 
■unde a deprins tainele meseriei de 
cazangiu, tînărul Vasile Dragomir, 
al șaselea, copil intr-o familie de co
lectiviști, a fost deseori evidențiat 
Ca unul dintre cei care se preocupau 
de aprofundarea materialului predat. 
Tot ca.elev a făcut cunoștință și cu 
rugbiul, care a devenit apoi 
vărată pasiune a sa.

Vasile Dragomir <i fost 
evidențiat și în producție. Ca 
el participă activ la viața de 
soție, fiind un exemplu in

o ade-

deseori 
utemist, 
organi- 

,___ __ ____„_ _. ceea ce
privește participarea la acțiunile pa
triotice. De curînd, a fost ales 
secretar al comitetului U.T.M. al 
școlii profesionale de pe lingă uzină.

Ca sportiv, Vasile Dragomir face 
parte din echipa de rugbi Metalul 
M.l G. /, unde s-a dovedit a fi uruit 
dintre jucătorii de bază. Pentru cali
tățile și buna sa pregătire arătate pe 
terenul de sport, a fost selecționat 
în cehi na de tineret a țării.

Activitate Ia fel de
Activitatea alpină a cunoscut anul 

acesta o activitate intensă. E sufi
cient să enumerăm numeroase „Alpi- 
niade", organizate de Federația ro- 
mînă de schi-bob-alpinism, atît pen
tru sp’bîtivii consacrațî, cît și pentru 
cei începători.

Și pentru 1960 F.R.S.B.A. a alcă
tuit un calendar la fel de bogat ca 
și anul acesta. Astfel între 1 și ‘12 
nîarlie, în Făgăraș, va avea loc Al- 
piniada de iarnă.

Intre 12—18 martie, tot în Făgăjaș, 
va avea loc Alpiniada de iarnă a 
sportivilor de valoare medie. In ace
lași timp (12—15 martie) și în ace-
—————————

A apărut numărul 18 
al revistei „SPORT"

Din cuprinsul revistei spicuim : 
„întrecerea portarilor bucureșteni"

— un fotoreportaj cu portarii Dun
gii, Tom a, Uțu și Birtașu.

„Frumusețea Văii Jiului" — as
pecte din activitatea sportivă a mî- 
neri'or din Valea Jiului.

„Al. Bizim — candidat la o me
dalie olimpică"

„Cei mai tineri" — reportaj de 
la patinoarul „23 August"

„Viitorii adversari" — fotoreportaj 
despre echipa de fotbal a Republicii 
Celioslovace, adversara reprezentati
vei noastre din „Cupa Europei".

CEREȚI CHIAR ASTĂZI REVIS
TA ILUSTRATĂ „SPORT" NR. 18 ;

ca și marea majoritate a muncitorilor 
din întreprindere — participă activ 
la cursurile de uvoățămint politic. El 
se pregătește cu atenție pentru semi- 
nariile cursului „Bazele marxism-le- 
ninismulai" anul I, dovedind o profundă 
cunoaștere a problemelor.

Participarea activă la cursurile de

liwățărnînt politic îl ajută pe utemistul 
Vasile Dragomir, unul dintre cei mal 
buni sportivi din uzină, să-și ridice și 
mai matt nivelul cunoștințelor, să 
muncească cu și mai mult avint pen
tru construirea socialismului in țara 
noastră. .......... ...................

intensă și in 1960
lași loc se va desfășura Alpiniada de 
iarnă a .fetelor.

Ca și anul acesta „Alpiniada Car- 
paților" va avea mai multe etape. 
Prima dintre ele (18-19 iunie, în 
Piatra Craiului) va marca totodată 
deschiderea sezonului alpin de vară. 
Etapa a doua va avea loc în Bucegi 
(16-17 iulie), a treia tot în Piatra 
Craiului (14-15 august), iar a patra 
(12-13 septembrie) va avea loc în 
Piatra Mare și Cheile Bicazului.

In munții din jurul Petroșanilor, 
cele mai bune alpiniste din țară se 
vor întîlni, între 3-6 septembrie, cu 
ocazia etapei de vară a „Alpiniadei 
fetelor".

Fără îndoială, cea mai importantă 
acțiune a anului I960 va fi „Alpi
niada 23 August" organizată tot de 
F.R.S.B.A. Ea va avea loc între 20-23 
August în Bucegi, Piatra Mare și 
Cheile Bicazului.

închiderea sezonului de vară al 
anului 1960 va avea loc cu ocazia 
„Alpiniadei Bucegilor" care se va 
desfășura la 9 și 10 octombrie.

Generația tînăra își consolidează pozițiile
• Nici o partidă disputată la ceas

Confruntarea celor mai bune „pale
te" ale țării în lupta decisivă pentru 
desemnarea campionilor republicani a 
oferit un spectacol sportiv de calitate, 
care denotă — în general — îmbună
tățirea concepției de joc a concuren- 
ților, preocuparea pentru o pregătire 
cît mai bună. In patru zile de pro
gram extrem de aglomerat nu am a- 
sistat la nici o partidă jucată „la 
ceas", fapt nelipsit în competițiile de 
pînă acttm. Cu alte cuvinte, o victorie 
a tendinței spre un joc dinamic, o- 
ferisiv, cu lovituri decisive. Au ilus
trat din plin această tendință, au rea
lizat-o de multe ori pe parcursul în
trecerilor Radu Negulescu, Tiberiu 

Alexandru, Adalbert 
Barasch

Covaci, Maria
Retlii, Otto Bottner, Mariana 
și, bineînțeles... Paul Pesch. Ultimii 
doi, păcătuiesc însă — spre deosebi
re de ceilalți — prin exces de atac, 
izvorît dintr-o deficiență a procedee
lor tehnice defensive și dintr-o insu
ficientă orientare tactică. Cu excepția 
acestor exemple mai importante, ma
joritatea participanților la ultima fază 
a campionatelor au demonstrat prin 
jocul prestat dorința lor de a-și îm
bogăți bagajul cunoștințelor tehnico- 
tactice, de a fi apți să desfășoare un 
joc complet Ne bucură, de asemenea, 
afirmarea pe un plan mai larg a ti
neretului, în special în probele mas
culine, ceea ce ne face să privim cu 
încredere în viitor. Este semnificativ 
că noua generație a asaltat cu succes 
locurile fruntașe, figurînd de patru 
ori pe lista primilor șapte jucători. 
Și cît de plăcut ne a fost să urmărim 
la „lucru" în semifinale numai jucă
tori tineri: Negulescu—Rethi și Co
vaci —Cobîrzan.

Cousemnîna cu satisfacție toate a- 
ceste aspecte desprinse în timpul țjeșs- 

După o întrerupere de aproape două 
luni a concursurilor oficiale, cei mai 
buni trăgători din țară și-au dai du
minică dimineața întilnire pe poligonul 
Tunari, in importanta întrecere de tir 
organizată de F.R.T., „Cupa de iarnă-. 
Deși simbătă vremea nu mai promitea 
o îmbunătățire și deci concursul era 
pus sub semnul întrebării, a doua zi 
cerul a fost complet senin. Astfel a 
existat o vizibilitate excelentă la pro
bele de pistol viteză, armă liberă ca
libru redus și skeet. Frigul însă a stîn- 
jenit mult pe trăgători. Nu este de 
loc ușor să stai în frig șase ore în po
ligon, concentrat șl fără să te miști !

Rezultatele obținute în prima zl a 
„Cupei de iarnă- sint — cu tot frigul 
— mai mult decît satisfăcătoare, N. Ro
taru a realizat — la armă liberă calibru 
redus 3x40 focuri - 1138 puncte. Ana 
Goretl, la senioare 3x30 focuri 855 p. 
iar juniorul Gh. Stoian Ia aceeași pro
bă 841 p. La pistol viteză. Ștefan Pe
trescu și Aurel Neagu s-au dovedit a fi 
cei mai în formă, iar la skeet Ștefan 
Popovlci care a totalizat 98 t din 
posibile. Concluzia primei zile a 
trecerilor este favorabilă. Inițiativa 
derației de specialitate s-a dovedit 
nevenită. Organizarea șl in viitoarele 
luni a unor asemenea concursuri, așa 
cum se preconizează de altfel, nu poa
te decit să folosească trăgătorilor frun
tași care mențin în felul acesta, spre 
deosebire de alți ani, un permanent 
contact cu poligonul și cu probele la 
care sînt specializați. Repetarea unor 
astfel de concursuri ii ajută pe trăgă
tori să-și îmbunătățească pregătirea și 
performanțele în anul olimpic. Viitoa
rele concursuri trebuie să se desfășoa
re însă pe poligonul Dinamo, unde exis
tă încălzire centrală.

100 
în- 
re- 
bi-

GODESCW ’

Maestrul emerit al sportului Ștefan Petrescu, in timpul concursului „Cupa 
de iarnă".

TE!%IIS UEMASA J

Pitică, 
Catrinel 
concurs 
în timp 
doi oa-

antrenorul Victor

Iui. In

Iată rezultatele tehnice :
Armă liberă calibru redus 

seniori, poziția culcat : 1.
(C.C.A.) 396 p; 2. M. Antal 
p; 3. E. Popovici (Metalul) 395 p; 
Antonescu (Spartac) 394 p; 5. ~ 
(C.C.A.) 391 p; poziția în genunchi : 1. 
N. Rotaru 381 p; 2. M. Ferecetu (Grivi*  
ța Roșie) 380 p; 3. C. Antonescu 377 pj

• Tendința spre un joc complet •

fășurării numeroaselor meciuri de la 
sfîrșitul săptămînii trecute, nu putem 
omite însă recomandarea ca pregăti
rea bună arătată acum să fie desă- 
vîrșită printr-o muncă susținută, să 
fie dublată și de calități morale și de 
voință la același nivel. De altfel, 
mulți dintre competitori își datorea
ză reușita tocmai concentrării maxi
me în momentele decisive, marii lor 
puteri de luptă, dragostei pentru cu
lorile clubului sau asociației din care 
fac parte, într-un cuvînt seriozității cu 
care acționează de la începutul și pînă 
la sfîrșitul unei întreceri sportive. 
Este vorba, în primul rînd, de repre
zentanții Progresului Cluj, Progresu
lui București, Voinței 'București cărora 
le-au revenit aproape toate titlurile. 
Contrastează de aceea lipsa de convin
gere, de hotărî*: cu care și-au apărat 
șansele sportivii de la Constructorul 
București. Un lot numeros (din care 
fac parte printre alții Geta 
Mircea Popescu, Paul Pesch, 
Folea) a realizat în ultimul 
al Cupei F.R.T.M. 36 puncte, 
ce Voința București doar cu 
meni de bază (Ella Constantinescu 
și Otto Bottner) a totalizat 40 puncte. 
După cum, din cele șapte titluri dis
putate, numai... o jumătate de titlu a 
revenit Constructorului (Mircea Po
pescu la dublu băieți) Conducerea 
clubului acordă toată atenția, creînd 
cele mai bune condiții jucătorilor săi 
de tenis de masă,
Marcu se ocupă cu competență și 
tragere de inimă de elevii 
schimb, sportivii în cauză nu se prea 
omoară cu firea de cele mai multe 
ori, nevalorificîndu-și posibilitățile pe 
care le au și âjungînd la situații cel 
puțițt curioase. Un exemplu condu-

4. I. Văcaru (Dinamo) 371 p; 5. P. San
dor (Dinamo) 372 p; poziția în pic’oarei 
1. N. Rotaru 361 p; 2. P. Sandor 358 
p; 3. M. Antal 357 p; 4. P. Loghin (Me
talul) 353 p; 5. V. Enea (C.C.A.) 351 pf 
Clasament pe trei poziții : 1. N. Rotari*  
1138 p; 2. M. Antal 1121 p; 3. P. Sandor 
1120 p; 4. C. Antonescu 1119 p; 5. M. 
Ferecatu 1112 p; Armă liberă calibru 
redus 3x30 focuri, senioare : 1. Ana Go- 
reti (Spartac) 835 p (294, 2S4, 257); 2. I. 
Moscu (Știința) 829 p (286, 285, 258); 3*  
Marieta Liber (Metalul) 827 p (290, 273< 
264); 4. Rodica Dumitrescu (Grivița Ro
șie) 826 p (293, 272, 231); 5. Sanda Casett 
(Metalul) 823 p (289, 275, 259). Armă li
beră 3x30 focuri, juniori și junioare i 
1. Gh. Stoian (Palatul Pionierilor) 841 
p (295, 281, 265); 2. S. Dănescu (Știința) 
828 p (294, 286, 248); 3. I. Olărescu (Pa*  
latul Pionierilor) 810 p (292, 276, 242); 4. 
Eda Antos (Știința) 780 p (285, 268, 227>;
5. Mariana Esabaloglu (Palatul Pio
nierilor) 780 p (285, 268, 227). Pistol vi
teză : 1. Ștefan Petrescu (Metalul) 588 
p; 2. Aurel Neagu (Metalul) 584 p; X, 
Gavril Magyar (Dinamo) 578 p; 4. Petre 
Mocuță (Dinamo) 578 p; 5. Virgil Ata*  
nasiu (Știința) 577 p. Skeet 100 talere j 
1. St. 
Danciu 
(C.C.A.)

3x40 focuri 
N. Rotaru 
(Știinta) 391 

*" .; 4. c.
T. Ciula

Popovlci (A.G.V.) 
(A.G.V.) 92 t; 3. 
91 t.

Text șl foto î V.

98 tî 2. D. 
D. Albescu

Puterea de luptă, element hotărîtosț

dent de lipsă de seriozitate în lupta 
sportivă îl constituie si setul pierdut 
la zero (!) de către Catrinel Folea, 
componentă a lotului republican^ și 
cunoscută ca o jucătoare dîrză, în me
ciul cu Mariana Barasch.

La constatările de față adăugăm și 
pe aceea a evoluțiilor mulțumitoare 
avute de Angelica Rozeanu care nu a 
pierdut nimic din calitățile sale de 
bază și a suplinit prin multă voința 
lipsa de activitate competițională și 
de pregătire sistematică. Faptul a ieșit 
mai mult în evidență în finala pe e- 
chipe, cîștigată — de altfel — de Pro
gresul București, ca și în întîlnirile 
masculine intcrechipe. Așteptăm, deci, 
cu încredere viitoarele ei întreceri.

In încheiere, cîteva cuvinte despre 
organizare. Salutăm sprijinul și înțe
legerea acordată de conducerea Casei 
de cultură a tineretului din raionul 
Gheorghe Gheorgbiu-Dej pentru a 
pune la dispoziție frumoasa sală ds 
festivități. încăpătoare pentru întrece
rile sportive propriu-zise, sala s-a do
vedit totuși improprie din cauza lipsei 
de spațiu pentru public, multi dintre 
iubitorii tenisului de masă renunțînd. 
de aceea să urmărească competiția. 
Totodată, programul partidelor a fost 
prea încărcat (se cerea extins pe încă 
o zi cel puțin) solicitînd din partea, 
participanților — în unele cazuri —> 
eforturi prea mari. Sînt lucruri la care 
federația noastră de specialitate ar 
trebui să reflecteze din timp pentru; 
viitoarele concursuri. j

C. COMARNtSCIH j 
N. MARDAN j



Intre două competiții internaționale

Cu privire la lipsa de concentrare
I 
' r _

ț»Zo pierdută de campioana țării noas
tre, echipa Dinamo București".., 
ți-au spus pe drept cuvînt, cu amă
răciune, o bună parte dintre specta
torii prezenți 
Floreasca.
ceasta 
jucătorii 
un pas 
tîndu-și 
din R’.P. 
pest. Au 
dar, după cum 
nut-o... De ce ? Iată întrebarea, că
reia vom încerca să-i dăm un răs
puns în rîndurile ce urmează.

Pentru a pune de la început „de- 
5etul pe rană" va trebui să vorbim, 

upă părerea noastră, despre lipsa 
de CONCENTRARE ca despre o ca
rență care a generat majoritatea 
greșelilor de natură tehnico-tactică 
•ăvîrșite de jucătorii dinamoviști. 
Vom exemplifica cu următoarea si
tuația : la scorul de 2-2, arbitrul Costa 
(Italia) a eliminat (pînă la pri
mi g 
peților.
merice, golul, care trebuia să aducă 
avantajul de partea dinamoviștilor, 
trebuia să cadă dintr-o clipă într- 
alia. Dar rînd pe rînd, Blajec și Za- 
fcan s-au pripit, încercînd să rezolve 
■^individual" această superioritate nu
merică și au ratat șutind din poziții 
contraindicate, primul în bară, iar 
•eJ de al doilea pe lingă poartă. In 
•ehimb, contraatacul adversarului a 
fost fără greș. Varga, aflat singur 
ta fața porții dinamoviste... pentru 
•rice eventualitate, a primit o pasă 
lungă pe care a expediat-o nestin- 
jftierit în plasă. Se înttmplă rar dar... 
•e întîmplă. Și astfel, repriza a luat 
•ftrșit cu un rezultat (3-2) favorabil 
•chipei maghiare. Pentru redresarea 
•filiației mai era timp suficient; 
pauza, cel puțin, trebuia să readucă 
«ulmul, ațît de necesar, în tabăra di- 
nanfovistă. N-a reînceput, însă, bine 
Jocul și Zahan s-a „repezit" din nou 
trimițînd balonul de la distanță mult 
pe lîngă bară. Era clar, că repriza 
începuse — așa cum nu era indicat 
— sub semnul nervozității. Orice ba
lon, ușor cedat adversarului (și au 
fost multe, fie din pase greșite, fie 
din șuturi trimise dm poziții contra
indicate) s-a transformat în posibili
tate de contraatac advers, cu șanse 
de reușită. Iată dar, cum insuficienta 
concentrare a jucătorilor dinamoviști

încă o competiție internațională de

în tribunele bazinului 
Intr-adevăr, și de a- 

dată, ca și anul trecut 
dinamoviști au fost la 
de victoria finală, dispu- 

locul I cu aceeași formație 
Ungară, echipa Dozsa Uj- 
fost la un pas de victorie, 

se știe, n-au obți-

a
gol) un jucător din echipa oas- 

>r. In condițiile superiorității nu-

Să împrospătăm mereu

Fază la mijlocul terenului: Kluge (Dinamo Magdeburg) încearcă să-l depose
deze de balon pe Al. Popescu (Dinamo București).

adăpostul unor arbitraje de interpre
tare mai largă, care permit jocul dur, 
înseamnă să batem pasul pe 
nu mai progresăm.

Să folosim, așadar, prilejul 
oferă partidele de la sfîrșitul 
săptămîni pentru a demonstra 
corect, clar și „curat". Aceasta, în 
interesul progresului jocului de polo 
pe apă din țara noastră.

Foto B. Ciobanu
a
a

împiedicat o bună rezolvare tactică 
unor situații ivite în acest meci.
In această privință, Dozsa Ujpe.st 
servit formației Dinamo București 
lecție de felul în care trebuie să se

a
o 
orienteze o echipă de polo în spațiul, 
de joc, de modul în care trebuie să 
aplice un ritm gradat, în funcție de 
evoluția scorului ca 
ivite pe

Peste 
jucătorii 
mâți să 
orașului 
tarea 
O mică analiză a 
turneul recent încheiat ar influența po- 

orien- 
noștri

și de situațiile
teren.
cîteva zile
dinamoviști 
alcătuiască

București pentru confrun- 
cu selecționata Budapestei, 

comportării loc în

mulți dintre 
vor fi che- 
reprezenfativa

zitiv, după părerea 
tarea generală a 
fruntași.

Nu considerăm ca lipsit de 
tanță amănuntul că același 
(Andrea Costa) va conduce și jocu
rile București-Budapesta. De ce? 
Pentru că, cel puțin acum, după cele 
5 partide arbitrate de A. Costa, spe
răm că tuturor jucătorilor noștri de 
polo (și celor care în aceste zile au 
fost simpli spectatori) le este clar 
ceea ce le îngăduie să facă și ceea 
ce nu... spiritul modern al regulamen
tului de polo pe apă. Altfel, acțio- 
nînd tot așa, cu faulturi repetate, la

noastră, 
jucătorilor

impor- 
arbitru

C.C.A. și Rapid conduc 
în întrecerile echipelor bucureștene

Spectatorii prezenți în număr mare 
rfmbătă seara în sala Floreasca au 
fost pe deplin mulțumiți. Programul 
etapei (pentru prima oară complet) 
a campionatului republican (faza ora
șului București) ne-a oferit o serie de 
partide interesante. Ne referim, în 
primul rînd, la meciurile C.C.A.—Ra
pid și Știința—Cetatea Bucur, jocuri 
eare deși s-au terminat cu victorii ca
tegorice ale echipelor C.C.A. și Știin
ța au stîrnit interesul spectatorilor 
Jrin rapiditatea și spectaculozitatea

Un punct de atracție al serii l-a 
eonstifuit și reapariția echipei Dinamo 
în fața spectatorilor bucureșteni. Con- 
firmînd forma excelentă în care se

dinamoviștii an practicat un jncJBnru'nli l T rin robiri zl^..1

loc, să

ce ni-1 
acestei 
un joc

G. NICOLAESCU

loturile echipelor feminine
Numeroși spectatori au fost prezenți 

sîmbătă și duminică în sălile Giulești 
și Dinamo din Capitală. Cu această 
ocazie ei au văzut la lucru nu mai 
puțin de 
categorie 
declarat 
voleiului 
mațiilor 
aceste meciuri s-au încheiat cu scorul 
de 3—0 și fiecare dintre ele n-a durat 
mai mult de freisferturi de oră! O 
primă concluzie care se poate trage 
de aici: există o mare diferență de 
valoare între echipele noastre femini
ne.

Dintre jucătoarele de la Progresul, 
numai Anca Claici a făcut dovada ca
lităților care se cer 
dintr-o echipă din categoria A. Celelal
te au jucat foarte slab, neopunînd nici 
o rezistență celor de la C.P.B., care 
fără să se întrebuințeze au cîștigat 
categoric (cu 3—0). De asemenea, deși 
echipa Rapid București a prezentat o 
echipă neexperimentată, folosind toate 
jucătoarele tinere pe care le are în 
lot, Petrolul Constanța n-a reușit sa-i 
dea o replică demnă de luat in seamă, 
nu s-a ridicat nici un moment la va
loarea unei echipe din categoria A. 
In ciuda faptului că în primele eiape 
formația constănțeană făcuse dovada 
unor frumoase calități.

Spectatorii din sala Dinamo le-au

8 ecliipe feminine din prima 
a țării. Puțini dintre ei s-au 
însă mulțumiți de calitatea 
practicat de majoritatea for- 
care au evoluat. Trei dintre

unei voleibaliste

văzut pe dinamoviste cîștigînd cu 3—0 
în fața jucătoarelor de la Știința Ti
mișoara. învingătoarele n-au fost puse 
în dificultate decît cîteva momente, în 
setul al treilea, pe care 1-ait cîștigat 
cu 15—13. In rest, învinsele au pier
dut la 2 și la 5 1

Deși a durat cinci seturi, meciul Me. 
talul M.I.G.—Știința Cluj a fost la fel 
de anost, ca și cele terminate în trei 
seturi. Numai că de data asta spec
tatorii și-au putut da seama și mai 
bine de calitatea slabă a voleiului fe
minin.

Fără îndoială, situația aceasta nu 
mai poate dăinui. Forurile de specia
litate trebuie să ia măsuri. Pentru 
aceasta este necesar să se găsească 
jucătoare bine dezvoltate din punct de 
vedere fizic, care să aibă condiții bune 
de pregătire la asociațiile și cluburile 
lor sportive. In plus, antrenorii echi
pelor feminine trebuie să dovedească 
mai multă exigență atît cu ei înșiși, 
cît și cu jucătoarei: de pregătirea că-' 
rora se îngrijesc.

MIRCEA TUDORAN

ȘTIRI... ȘTIRI... ȘTIRI

Noua orientare în arbitraj 
își arată roadele

• După cum sc știe, vineri 25 de
cembrie și duminică 27 decembrie, îrl 
sala Floreasca din Capitală vor avea 
loc partidele internaționale de volei 
dintre reprezentativele masculine și fe
minine ale țării noastre și ale Uniunii 
Sovietice. In vederea acestor importan
te întîlniri, loturile noastre și-au înce
put pregătirile. De lotul masculin se 
ocupă antrenorii Nicolae Sotir și Victor 
Surugiu, în timp ce pregătirea volei
balistelor se desfășoară sub conducerea 
lui Nicolae Tărchilă și Gheorghe Con- 
stantinescu.

Am vorbit pe larg săptămina trecută 
despre noua orientare în arbitrajul 
partidelor de volei. Am arătat ,atunci 
că la consfătuirea din 19—20 noiembrie 
a.c. a arbitrilor din țară, s-a hotărît 
să se renunțe la arbitrajul strict de 
pînă acum cînd se fluiera absolut orice 
greșeală, ceea ce avea ca urmare 
fragmentarea unui meci de volei, cu 
un arbitraj interpretativ în ceea ce 
privește sancționarea greșelilor efec
tuate în linia a doua și foarte exigent 
cu greșelile săvîrșite la plasă.

Roadele noului arbitraj încep să se 
arate. Dacă săptămina trecută au mai 
existat unele proteste ale unor spec
tatori și echipe (și unii și alții obiș- 
nuiți cu vechiul sistem de arbitraj), 
de da-ta aceasta majoritatea celor care 
au condus întîlnirile de volei de sîm
bătă și duminică nu au mai avut de 
întîmpinat astfel de proteste. Specta
torii au fost mulțumiți, pentru că au 
văzut partide mult tpai spectaculoase 
ca înainte, iar jucătorii fiindcă au ac
ționat mai puțin încordați, fără teama 
de a fi sancționați dacă încearcă un 
procedeu tehnic mai dificil. Fără îndo
ială, voleiul are de cîștigat! <

In legături cu noua orientare în ar-' 
bitraj trebuie să mai adăugim că în 
numeroase localități publicul a trebuit 
să fie lămurit pentru a înțelege cît 
mai bine cauzele care au dus la apli-, 
carea ei și foloasele pe care le aduce.. 
De pildă, la Cluj, cu prilejul meciului 
masculin Știința Cluj—Dinamo Bucu
rești, procedeele noului mod de arbitraj 
au fost popularizate prin stația de ra
dioamplificare din sala Armatei. Exis-^ 
tind continuitate în acțiuni, meciul a® 
satisfăcut deplin pe spectatori.

O măsură asemănătoare a fost luată 
și la Orașul Stalin. Cu prilejul întîl- 
nirii masculine Tractorul — Dinamo 
București, unii spectatori ati protestat 
uneori la deciziile luate de arb'tru 
pentru că nu cunoșteau noua inter
pretare în arbitraj. Intr-tina din pau
zele dintre seturi, tov. Al. Taus. pre
ședintele colegiului de arbitri din O- 
rașul Stalin s-a adresat 
dindu-i lămuririle 
treburile s-au lămurit, 
cedat și la Constanța 
ciului feminin Petrolul 
șui Stalin.

Ar fi bine ca toți 
consfătuirea din 19—20 noiembrie 
lămurească publicul și jucătorii din 
calitățile lor asupra prevederilor noii 
linii în arbitraj. Așa cum s-a precedat 
în orașele mai sus citate. O astfel de 
acțiune ar contribui la creșterea nive
lului tehnic al voleiului nostru.

publ icului, 
necesare și astfel 

La fel s-a pro- 
cu prilejul ine- 
— Voința Ora-

participanții Ia
să

1o-

• Iată programul jocurilor de volei 
de săptămina aceasta din Capitală: 
sîmbătă 5 decembrie, ora 18, în sala 
Floreasca: Cetatea Bucur — Dinamo 
(m.); duminică 6 decembrie, de la 
ora 8,30, în sala Giulești: Rapid\ —• 
Tractorul Orașul Stalin (m.), Construc
torul — Știința Timișoara (m.), Vic
toria — Utilajul Petroșani (m.). Tot 
duminică, în sala Floreasca, inse- 
puul de la ora 8,30 are loc întilnirea 
feminină Progresul București — Pro
gresul Tîrgoviște

avea loc 
de la ora

torul—Știința. Jocurile vor 
în sala Floreasca începînd 
20,30.

Iată clasamentele după ultima e-
tapă :

MASCULIN

1. C.C.A. 5 4 1 0 130: 92 9
2. Rapid € 3 2 1 121:115 8
3. Dinamo 2 2 0 0 58: 31 4
4. Politehnica 5 1 2 2 104:101 4
5. C.S.S. 5 1 1 3 81:101 3
6. Știința 5 0 0 5 79:133 0

FEMININ
1. Rapid 4 3 0 1 44:16 6
2. Știința 4 3 0 1 55:25 6
3. Cetatea Bucur 4 3 0 1 39:22 6
4. Constructorul 4 0 1 3 25:57 1
5. Confecția 4 013 23:66 1

«teosebit de rapid, derutant, în care 
•pectaculozitatea și eficacitatea au 
fost îmbinate armonios.

In ceea ce privește aspectul tehnic 
al partidelor (în special al celor femi
nine) — nimic nou față de etapa tre
cută. Jucătoarele noastre, și mai ales 
cele din lotul reprezentativ, continuă^ 
»ă evolueze la un nivel nesatisfăcă-' 
tor. Situația este destul de îngrijoră-, 
toare dacă ținem seama că peste două' 
■ăptămîni vom avea de susținut pri
mele jocuri internaționale în compa-< 
nia echipelor R.P.F. Iugoslavia și a-, 
poi cel cit R. Cehoslovacă (feminin) 
Aceasta trebuie să dea <.. „ - . 
rios în primul rînd componentelor io
tului, dar și celor care se ocupă cu 
pregătirea lor. 1

După etapa desfășurată sîmbătă/ <
turneul masculin a fost întrerupt piuă

Numeroșii spectatori prezenți dumi
nică dimineața pe traseu] din spatele 
stadionului Constructorul la ultima 
reuniune de motocros din cadrul cam- 

., au rămas alături de 
sportului cu pedale pentru 

în continuare, la întrecerile 
campionatului republican de 
Marca majoritate a specta-

ca (feminin), reuniune de niott 
de gînifit se-, pionatului R.P.R. 
iponentelor Io- ’ pasionați! sportu

a asista,
.finale ale 
ciclocros.
torilor care împînzeau colinele ce încon-

la 20 decembrie. In această săptămî-< joară cîmpul de întrecere, nu-și ascun- 
nă se va mai juca doar restanța Di-gdeau curiozitatea: r' t;-----
namo—Politehnica. Echipele feminine 
vor lua vacanță după etapa de mîine 
seară, care programează meciurile :

• Cetatea Bucur—Confecția și Construe-

4

„O fi oare mai fru- 
Îmos decît motocrosul ? Răbdarea nu 

le-a fost pusă prea mult la încercare, 
căci imediat după ce au fost decernate 

■ motocicliștitor titlurile de campioni, a 
început cursa pentru desemnarea celui 

■ mai bun ciclocrosist al țării.
Cei 25 He sportivi nu au rămas da- 

Nr. 3522torî publicului, oferindu-i un specta-

• La juniori, cel mai bun W. Egyed ® Dinamo (seniori) ți Șc. sportivă 
U.C.F.S. Or. Stalin (juniori) campioa ne pe echipe

col reușit, încheiat și cu o mare sur
priză : „pistardul" M. Voinescu de la 
Dinamo a îmbrăcat, după efectuarea 
celor 12 ture, tricoul de campion al 
R.P.R. pe anul 1959. Așa cum s-a 
desfășurat întrecerea, altul nu ar fi 
fost mai îndreptățit să intre în pose
sia invidiatului titlu.

fată cele mai interesante aspecte aîe 
cursei: în turul doi, la coborîrea de 
pe dealul ce se profilează înaintea 
noastră se zăresc siluetele a trei pro
tagoniști : M. Voinescu, W. Ziegler și 
D. Dragomir trec și prin fața noastră 
în grttp compact. Primii doi cicliști 
măresc alura reușind să se desprindă 
de D. Dragomir. In turul următor, M. 
Voinescu are o pană de cauciuc. 
.Tot în acest moment, C. Ba
ciu, P. Șoltuz și AL Kammer favo-

Fruntașii cursei au intrat în ultimul tur. Dinamovistul Mihai Voinescu (dreapta) 
care i-a adus, de altfel, victoria finală 

Foto Gh. Dumitru
se pregătește să lanseze atacul decisiv

(care ni s-au părut 
din lupta pentru pri-

riții competiției 
obosiți) au ieșit 
inul loc, în timp ce N. Mușa și V. 
lordache alergînd înfr-o cadență din 
ce în ce mai susținută au reușit în tu
rurile următoare să-i depășească pe 
aceștia. M. Voinescu care a schimbat 
Imediat roata — în vervă deosebită — 
l-a prins pe W. Ziegler în turul 7. 
Acum era clar că cei doi fugari își 
vor disputa întîietatea finală. In pe
nultimul tur M. Voinescu observînd că 
principalului său adversar i s-a rupt 
ratrapa a lansat atacul decisiv, în- 
vlngiridu-1 pe Ziegler (Dinamo) cu 18 
secunde. Apoi au sosit în ordine : V. 
lordaehe (Dinamo), N. Mușa (Of. Or. 
Stalin), D. Dragomir (Recolta), A. 
Siniion (C.C.A.) M. Kammer (Ol. Or.

Stalin), I. Baciu (C.C.A.), 
citi (C.C.A.). Pe echipe 
petiția a fost cîșfigată de

C. Ba- 
com- 

.... . „ - forma
ția Dinamo, cu 6 puncte (campioană 
R.P.R.), urmată de Olimpia Or. Stalin 
și C.C.A. cu cite 23 p.

In cursa rezervată juniorilor au luat 
startul 50 de finaliști. 
pion al țării a 
Egyed (Șc. sp. 
Stalin), care a cîștigat 
cerea. P ’ ’ “

Noul 
devenit 

U.C.F.S.
,---- --- detașat între-
Pe celelalte focuri s-au clasat 

W. Puri (Tractorul Or. Stalin), P, Si- 
mion (C.C.A.), Gh. Dobrescu (C.C.A.), 
V. Jica (Șc. sp. U.C.F.S. Or. Stalin). 
Clasament pe echipe: Școala sportivă 
U.C.F.S. Or. Stalin 12 p', C.C.A. 16 p., 
Victoria 48 p.

TR. JUAnlitSCU

cam- 
W.
Or.



Culese dintr-o etapă de Cupă... Tineri fotbaliști cu talent
>e acum înainte

pasionantă" — ne spunea ieri 
jnorul Bazil Marian. „Rezultatele 
uminică lasă să se întrevadă acest 
l“.
tr-adevăr, desfășurarea 16-imilor 

la concluzia că actuala ediție a 
ilarei competiții promite in conti- 
e jocuri dinamice, deschise, putînd 
urnizeze și în etapele viitoare sur- 
■ de răsunet. Iată de altfel, cîteva 
iii din jocurile de alaltăieri, care 
:desc dîrzenia și pasiunea cu care 
luptat.
Apărările au fost, în general, foar- 

iiilt solicitate. Deseori au reușit să 
față acțiunilor adverse. In alte 

ii însă, au fost nevoite să 
ze, sau să recurgă la opriri nere- 
mentare, ceea ce a dus la acorda- 
a nu mai pu,in de 6 lovituri de la 
i. Patru din acestea au fost trans
late (Ozon — Rapid, Pantelimon—

Cupa devine și dit lot, Farmati pe timp nelimitat, 
Capaș și Sereș suspendați pe.cîte o 
lună, iar Izghireanu a primit un ultim 
avertisment. Cu excepția lui Izghi
reanu, toți ceilalți iucători nu au par
ticipat la partida de duminică

Cînd legea avantajului se aplică 
conform regulamentului

In meciul Prahova Ploești—Farul 
Constanța am reținut un lucru ce 
merită să fie comentat: fel-.il cum ar
bitrul I. Gheorghiță a aplicat legea 
avantajului. In minutul 36, de exemplu, 
un jucător " 
mingea a 
(Prahova) 
adversă, 
faultat de . 
nu a intervenit nici acum, și mingea 
a ajuns la Giurea, care a șutat în bară 
și mingea — ricoșată în teren — a fost

al Farului a comis henț, dar 
rămas în posesia lui Vegh 
care a pornit spre poarta 

Jucătorul ploeștean a fost 
un apărător advers, arbitrul

1

'tarul dinamovist Uțu se uită dezolat la mingea care va intra în plasă, 
orul golului:... propriul său apărător, Nunweiler. (Fază din meciul disputat 
Ploești intre Dinamo și Metalul Tir goviște, terminat cu scorul de 4—3 

pentru dinamoviști).
Foto Mircea Popescu (Ploești)

nentul Bîrlad. Mateianu—-Știința 
i și Oprea—C.F.R. Cluj), iar două 
te (V. Angliei—Dinamo București, 
ii—Voința Tg. Mureș).

Uneori, presiunea la poartă a fost 
de puternică, încît unii apărători 

pierzîndu-și calmul și siguranța în 
cari — au... marcat în proprie 
rtă. Și acest lucru s-a întîmplat de 

ori: Nunweiller—Dinamo Bucu- 
i, Buioc—C.S. Craiova și Drăgan— 
R. Cluj.

introdusă în plasă de un alt jucător 
ploeștean...

Dacă arbitrul acorda henț sau ceva 
mai tîrziu fault împotriva Farului, de
zavantaja în mod vădit pe... Prahova, 
mai mult chiar, o lipsea de ocazia de a 
marca un gol binemeritat. Și am putea 
cita mai multe cazuri asemănătoare în 
care arbitrul I. Gheorghiță a aplicat 
bine legea avantajului.

Deși ne aflăm la sfîrșitul anului, cînd campionatul și-a încheiat prima 
parte și mai este de disputat doar o etapă de cupă din sezonul competițional, 
federația noastră de fotbal — cu sprijinul Secției tehnice U.C.F.S. a luat 
inițiativa de a organiza la București antrenamente comune pentru tinerii jucă
tori. Această acțiune a fost întreprinsă cu scopul de a cunoaște și aprecia, 
la justa lor valoare, pe jucătorii tineri necesari loturilor de tineret și 
precum și pentru a-i îndruma spre practicarea unui fotbal viguros, 
tesc, tehnic, bine orientat.

juniori, 
bărbă-

Munca de verificare și instruire 
cadrul antrenamentelor comune 
continua pînă vineri. 4 decembrie, 
atenție specială se acordă muncii 
educare a tinerilor sportivi.

în 
va
O
ile

ANGELO NICULESCU 
antrenor federal

O asemenea acțiune, pentru depis
tarea elementelor tinere cu perspec
tivă, se impunea. Alegerea, creșterea 
ți promovarea cadrelor este o proble
mă vitală a fotbalului nostru. De 
modul cum se va rezolva această pro
blemă va depinde calitatea jocului și 
evoluția jucători'or tineri în viitor, 
atît pe plan intern cît și pe plan in
ternațional. Astăzi, cînd fotbalul se 
joacă încă în sistemul WM, cu prin
cipiul său de marcaj sever, cu inter
cepții și-cepții și- intervenții hotărîte pentru 
intrarea în posesia mingii, în care jucăto
rii duc o accentuată luptă cu corpul, se 
consumă o cantitate mare de energie, 
se cer îndeplinite anumite condițiuni. 
In această privință sarcina principală 
revine antrenorilor. Aceasta pe plan 
general. Cît privește antrenamentele 
comune de la București, misiunea este 
a antrenorilor însărcinați cu condu 
cerea pregătirilor.

Din constatările făcute de antrenori, 
arbitri și observatori federali la jocu
rile de campionat, urmărite pe o 
lungă perioadă, a rezultat că fotbalul 
nostru dispune din abundență de ele
mente dotate cu reale calități. Acest 
fapt a fost confirmat la jocurile de 
triaj organizate acum cîteva săptă- 
mîni și acum, cu prilejul antrenamen
telor comune. Acești jucători, care ac
tivează la echipe din categoria B și 
din campionatele regionale sau orășe
nești, au dovedit un real talent.

In general, jucătorii chemați Ia 
București se prezintă bine dezvoltați 
din punct de vedere fizic și au o teh. 
nică individuală bună, dar le lipsesc 
calmul, relaxarea în joc și gîndirea 
tactică. Antrenamentele efectuate, ca și 
jocurile de trial disputate sîmbătă și 
luni au fost edificatoare în această 
privință. Tinerii fotbaliști s-au stră
duit să arate (și au reușit în mare 
măsură) ceea ce știu. Cu toate că se 
aflau după un sezon competițional, 
ei ati fost foarte activi fapt care a 
dat dinamism și spectaculozitate jocu
lui. Ei nu s-au menajat nici un mo-

Fază din meciul de trial dintre

la acțiunile deatît
de apărare. Au fost

selecționatele I și II
Foto Gh. Dumitru -■

Ne vorbesc despre jocuri
ită acum părerea cîtorva antrenori 
ara meciurilor susținute de cehi

lor :
OTESCU (Progresul) : C. S. 

iova ne-a dat o replică dîrză doar 
prima repriză, cind însă un autogol 
i asigurat nouă conducerea. După 
ză, craiovenii au slăbit vizibil, mai 

că jucătorii noștri au combinat 
:is, silindu-și adversarii să alerge 
t și să se obosească...
. MARIAN (Rapid) : Echipa noa- 

a jucat bine, mai ales de la 2—0. 
ost superioară din punct de vedere 
lie și ca eficacitate.
I. S1MIONESCU (A.S.A. Sibiu) : 
meritat victoria pentru că am lup- 
mai mult. ll.T.A. a jucat bine nu- 

în prima repriză.
i pentru că veni vorba de U.T.A. 
notăm cîteva măsuri disciplinare 
e săptămîna trecută de conducerea 
'pei arădane: pentru neseriozitate 
pregătire și lipsă de disciplină, ju- 
irul Szekely a fost scos definitiv

('una nu dezminte!

ment, participînd 
atac cît și la cele 
mai mult interesați de joc și mai 
puțin de rezultat.

Execuțiile lor tehnice au fost destul 
de reușite, măi ales dacă ținem sea
ma de faptul că terenul a fost moale 
și alunecos. Tinerii fotbaliști au fo
losit atît pasele scurte directe, cît și 
pase’e lungi sub formă de deschideri, 
ceea ce a făcut ca înaintașii să aler
ge mult pentru a intra în posesia 
mingii. Toate cele patru echipe au 
arătat suficientă omogenitate, deși fot
baliștii jucau pentru prima dată îm
preună. Plasamentul jucătorilor a fost 
bun, mai ales în fazele de atac, unde 
toți înaintașii susțineau acțiunile, fi- 
ind preocupați de finalizare. De altfel, 
în două jocuri, de pild'ă, s-au și mar
cat 11 goluri, ceea ce înseamnă efi
cacitate. Demarcările s-au făcut mai 
mult spre direcția porții, fără a fi însă 
cele mai indicate iar jocul nu a fost 
suficient de bine orientat pe extreme, 
în concordanță cu fazele.

Jocurile de trial s-au desfășurat în- 
tr-un cadru corect. Jucătorii au ac
ționat cu voință, elan și curaj, dînd 
ocazie antrenorilor să facă aprecieri 
juste și să remarce pe cei mai buni, 
pe care-i și notăm cu scopul de a-i 
stimula: Nicuilescu (Minerul Aninoa- 
sa)-Zaharia (Metalul Titanii) Vulpe 
(Cetatea Bucur), Lupea 
reni)-Szakacs (Dinamo 
xandrescu (C.S.M.S. 
(Tehnometal București), 
torul Or. Stalin), Fodor 
șoara), Georgescu (Prahova Ploești), 
Voicu (Dinamo Galați).

Jocurile de trial 
din București

alcătuite 
și regi- 
susți nut 
terminat

Sîmbătă, cele trei echipe 
din jucători de categorie B 
une și lotul de juniori au 
meciuri de trial, care s-au 
cu rezultatele :

SELECȚIONATA III - LOTUL DE- 
JUNIORI 3—1 (1—0). Au marcat: 
Cojocarii, Arnăutu și Bîrsan, respectiv 
Nemeș. SEL. III : Florea—Stoica;'
Vulpe, MihăKescu—Varga, Popescu— ' 
Arnăutu (Mătase), îiîrsan, Cojocari^ 
Pan-aitescu (Arnăutu), Ghinea. JU
NIORI: Udrea—Ba-laș, ~ '
Kunkuti—-Ștefănescu, 
meș, Năftănăilă, Popa, Nemeș, (Pa4 
naitescu), Stătescu.

SELECȚIONATA II — SELECȚI
ONATA I 6—1 (3—I). Au marcat :■ 
Comisar (2, unul din 11 m), Roșea 
(2), Szakacs și Pasan, 
Hauler " 
culan, 
Badea, 
Hauler 
bravă.

JU- 
Răcelescu, 

Surd an—To

respectiv 
II. SEL. I: Sidac—Pali, MP 

Lupea—Alexandirescu, Sciopu—' 
Corneanu, Fodor, Georgescu;' 

II. SEL. II: Niculescu—Durrw 
NunweiiMer, Zaharia—Szakacs, 

Dumitru Const.—Coconea, Roșea, Pa- 
san, Comisar, Voicu,

Astăzi, pe terenul II de la „23 
August", au avut loc alte două jocuri 
de trial: Selecționata I—Selecționata 
III 2—2 (1 — 1). Au marcat (Jngu- 
roiu și Badea, respectiv Cojocarii (2)< 
Selecționata II—Lotul de juniori 1 — 1 
(0—1). Autorii golurilor: Pasau, res
pectiv Popa.

De
Cupa : „De cînd mă știu, niciodată n-am ținut seama de blazoane 1".

la stingă: Romoșan (Jiul), Moroianu (Farul), Făcut 11 (U.T.A.), Scinteie 
(A.S.A. Sibiu), Cristache (Prahova), Girleanu (Știința Timișoara).

Desen de Petre Stoenescu

Programul
din

(Flacăra Mo- 
Săsar), Ale- 
Iași)-Cuconea 
Roșea (Trac- 
(C.F.R. Timi-

etapei de Cupă
6 decembrie

a opti- 
comisia

rogramul concursului Pronosport nr- 
din 6 decembrie cuprinde șase me-
i din campionatul francez și alte 
: din cel italian- Capul de afiș al 
gramului îl constituie partida dintre 
ing Paris și Lens. Cele două echipe

ieșite din lupta pentru primul loc 
fac eforturi pentru a obține un pla- 

lent cît mai bun în partea de mijloc 
lasamentului. Partida Rennes — 
ns este importantă pentru cea de 
oua formație care luptă pentru lo
de lider. Bordeaux — Monaco este 
meci important pentru gazde care 

avea posibilitatea, în cazul unei 
orii pe care o credem posibilă, să 
■„lanterna roșie" în grija altei for-
ii care în momentul Je față nu 
te fi decît Toulon. Sedan și Angers 
lin, de asemenea, tin meci interesant, 
î partida pe care o va disputa la 
enciennes, Limoges trebuie să cîș-

pentru a menține prețiosul loc III 
care îl are în clasament. In fine 
nul dintre meciurile din campion.i- 

francez cuprinse in programul

-In afară de aceasta premiile care 
se acorda pentru variantele cu „0“ re
zultate trezesc un interes deosebit în 
rîndurile participanților la concursurile 
Pronosport.

concursului nr- 49 este cel dintre Tou
louse și Toulon. In mod normal vic
toria nu poate scăpa gazdelor.

Dintre meciurile campionatului italian 
cuprinse în programul concursului de 
duminică remarcăm pe cel dintre 
rentina și Milan care fac parte 
grupul echipelor fruntașe, meciul 
poli—Juventus în care oaspeții 
trebui neapărat să cîștige dacă 
să-și mențină primul loc, și partida 
Lazio — Sampdoria deosebit de afec
tivă datorită valorii apropiate a ceior 
două formații.

Trebuie să amintim că acest concurs 
este cu atît mai interesant cu cît In 
toată țara se poale participa pe „bu
letinele cu participație" care permit 
obȚnere.i unor premii importante cu o 
taxă de participare redusă.

Fio
ri in 
Na
vor 
vor

★

In urma trierii variantelor depuse la 
concursul Pronosport nr- 48 au

■ găsite 5 variante cu 12 rezultate, 
variante cu 11 rezultate și 1608 
riante cu 10 rezultate.

★

Nu uitați / Astăzi este ultima zi în 
care mai puteți depune buletinele pentru 
concursul Pronoexpres nr. 48. In fie
care săptămină concursurile Pronoex
pres impart premii foarte importante.

★
Tragerea din urnă a numerelor 

concursului Pronoexpres nr. 48 va avea 
loc mîine miercuri 2 decembrie la ora 
19 în sala din Str. Ing. A. Saligny 
nr- 2 și va li urmată de film. Intrarea 
liberă

Rubrică redactată de 1- S. LotO-Pio- 
nosport.

fost
130
va-

Pentru etapa din 6 decembrie 
milor de finală a Cupei R.P.R. 
de competiții a Federației Romîne de 
Fotbal a stabilit următoare'e jocuri : 
Steagul roșu Orașul Stalin—Progresul 
București, Stăruința Sighet—Djnamo 
Bacău, Metalul Titanii București — 
C.C.A. București, A.S. Pompierul Bucu
rești—Rapid București, Parîngul Lonea 
— Minerul Lupeni, Prahova Ploești— 
Dinamo București, A.S.A. Sibiu—Ști
ința Cluj, Știința Timișoara—Petrolul 
Ploești.

Meciurile se vor desfășura pe tere
nuri neutre, la alegerea echipelor in
teresate. Echipele sînt obligate sa co^ 
uranice federației orașul în care s-au 
hotărît de comun acord să susțină par
tida, pînă în ziua de miercuri, 2 de
cembrie. In cazul cînd nu cad de a- 
cord, federația va fixa din oficiu loca
litatea de disputare a jocurilor. In caz 
de egalitate partidele se vor prelungi 
cil 2 reprize a 15 minute, iar dacă jo
curile vor rămîne și pe mai departe 
nedccise se vor re juca a doua zi în 
același oraș. Dacă șl la rejueare se 
mțnține egalitatea chiar și după pre
lungirile regulamentare, se califică e- 
chipa de categorie inferioară. Dacă 
echipele sînt de aceeași categorie se 
califică echipa inai fiiiărâ.

următoare o competiție dotată cu „Cupa 
30 Decembrie", la care a invitat l»M 
mătoarele echipe Știința Timișoara, 
Știința Craiova, Știința București 
C.S.M.S. Iași și Știința Orașul Stalin. 
Jocurile se vor disputa sistem elanfr- 
natoriu. (R. Fisch, corespondenți

• Duminică, C.F.R. Timișoara a sus- 
ținut un meci amical în compania for
mației arădene A.M.E.F.A. Partida ai 
avut loc Ia Timișoara. Victoria a re
venit oaspeților cu scorul de 2—t 
(1—0), Au marcat: Mițaru și Ristiii 
pentru A.M.E.F.A. și Boroș (din II m) 
pentru C.F.R. (Al. Gross, corespon
dent).

• Intr-o partidă amicală desfășurată 
duminică la Oțelul Roșu, formația lo
cală Metalul a dispus de Drubeta din : 
Tr. Severin cu 4—2 (I—0). Punctele 1 
au fost înscrise de Birău (3) și Ti tel- 
pentru Metalul, Zaharia și Amza (din 
11 in) pentru Drubeta. (Radu Zeno, 
corespondent).

• Jocurile de trial ale fotbaliștilor 
tineri continuă mîine, miercuri, pe- 
terenul II de la ,,23 August", după' 
programul : Sel. III—AS Pompierul 
(ora 12.30) și Sel. II-—Metalul Tita-< 
nii-(ora-14). Joi vor avea loc pe ace-» 
lași teren meciurile : Sel. I—-Victoria 
Buzău (ora 12.30) și Juniorii—Proi 
greșul (ora 14),

<



înălțime? Da! Dar și calitate.
DESPRE CEI MAI BUNI

r Parcă pentru a accentua progresul 
înregistrat de alergătorii noștri, ulti
ma reuniune a campionatului republi 
can de motocros a fost și cea mai 
frumoasă din cele patru programate 
în acest an. Nivelul bun al finalului 
acestui sezon a impresionat pe spec
tatori. La realizarea lui au contri
buit atît revirimentul motocicliștilor 
dinamoviști, cît și buna pregătire ma
nifestată de-a lungul campionatului de 
alergătorii de la C.C.A.

Clubul sportiv Dinamo a repurtat 
un mare succes în această competiție. 
Dintr-un singur loc 1 sigur (la 175 
cmc) dinamoviștii au obținut pînă la 
urmă trei titluri de campioni, datorită 
eforturilor și dîrzenici alergătorilor 
Mihai Pop și Mircea Cernescu.

Alergătorul nr. 1 al competi}iei 
f Cîștigînd 6 din cele 8 faze progra
mate în campionat la clasele 125 cmc 
și 175 cmc (a pierdut două din cauza 
unor defecțiuni) și cucerind două tit
luri de campion republican, maestrul 
^sportului Mihai Pop s-a impus ca 
alergătorul nr. 1 al competiției. Mi. 
hai Pop și-a dovedit măiestria în mo
mentele cele mai grele ale campio
natului, și-a depășit adversarii și a- 
tunci cînd a fost pus în inferioritate de 
defecțiunile survenite pe traseu, a de
monstrat cu ocazia concursurilor inter-

Finalele campionatelor școlilor sportive U.C.F.S
REȘIȚA 29 (prin telefon). — Sala 

cinematografului „23 August" din lo
calitate a găzduit timp de trei zile 
finalele, campionatelor de lupte cla
sice și libere ale școlilor sportive 

!U.C.F.S. S-au prezentat luptători din 
(Timișoara, Reșița, Orașul Stalin, Si
ghet, Petroșani și Sf. Gheorghe. Ele
vii acestor școli au trecut cu succes 
„examenul", dînd dovadă de o bună 
pregătire tehnică.

. Iată primii trei clasați pe categorii:
CLASICE: categ. 50 kg: 1. N. An- 

dreica (Timișoara); 2. Al. Lorincz (Sf. 
Gheorghe); 3. I. Moor (Orașul Stalin); 
categ. 53 kg: 1. I. Negrea (Orașul 
Stalin); 2. I. Lapiț (Sighet); 3. N. 
Gliineț (Reșița); categ. 56 kg: 1. I. 
Pop (Sf. Gheorghe); 2. N. Găitan 
(Or. Stalin); 3. Atila Pop (Reșița) ; 
categ. 59 kg: 1. D. Cătană (Reșița);
2. I. Buna (Sf. Gheorghe); 3. I. Păs-

■ călău (Timișoara); categ. 63 kg: 1.1. 
. Szanta (Sf. Gheorghe); 2. Gh. Orosz

(Sighet); 3. P. Grama (Timișoara) ; 
categ. 67 kg: 1. C. Ibănescu (Reșița); 
2. P. Nicșa (Timișoara); 3. Coloman 

: Csik (Sighet); categ. 71 kg: 1. G. 
’ Szabo (Or. Stalin); 2. T. Regula (Ti- 
i mișoara); 3. M. Horvath (Sf. Gheor

ghe); categ. 75 kg: 1. K. Klinker (Ti
mișoara); 2. I. Fabian (Petroșani); 3. 
P. Miklos (Sf. Gheorghe); categ. 80 
kg: 1. Fr. Roșcoabă (Sighet); 2. St. 

-Demeter (Timișoara); 3. Gh. Urian
(Or. Stalin); categ. grea: 1. Alex 
Biro (Petroșani); 2. H. Weindorfer 
(Reșița); 3. O. lanculov (Timișoara).

CLASAMENT PE ECHIPE: '1. Ti
mișoara 42 p; 2. Reșița 36 p; 3. Sf. 
Gheorghe 34,5 p.

LUPTE LIBERE, categ. 50 kg: I. 
N. Crișan (Or. Stalin); 2. Gh. Tăpă- 
Jagă (Timișoara); 3. N. Percea (Pe-

ri.'. 13*
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Flzii cn 
ȘtȘPOHT

La încheierea campionatului

naționale că este un sportiv talentat. Popa șî Traian Macarie. Mircea Cer- 
cu mari perspective. De altfel, el este nescu, care, în 15 zile a obținut două- .... . ■, nescUj care> jn 15 z[]e a obținut două
un alergător multilateral: în întrecerile titluri de campion republican (la vi
de viteză, ca și în cele de regularitate și teză pe circuit și motocros 1) este un 
rezistență a obținut succese remarca- exemplu de perseverență. Bun tacti

Campionii republicani de motocros. De la stingă la dreapta: Mihai Pop (Di
namo), campion la 125 cmc și 175 cmc / Mircea Cernescu (Dinamo), campion 

la 250 cmc și Gh. Ioniță (C.C.A.), campion la 350 cmc.
bile.. Pe drept cuvînt simpatia publi-

: datăcului s-a îndreptat de fiecare 
spre acest valoros motociclist.

Dintre alergătorii pârticipanți la 
clasele 125 cmc și 175 cmc trebuie să 
remarcăm și pe Mihai Dănescu, Iosif 

troșani); categ. 63 kg: 1. E. Huszar 
(Reșița); 2. I. Alireioiu (Timișoara); 
3. B. Mayos (Sf. Gheorghe); categ. 
56 kg: 1. St. Schreiner (Sighet); 2. 
M. Cobriza (Sf. Gheorghe); 3. A. 
Haralambibis (Or. Stalin); categ. 59 
kg: 1. D. Dana (Timișoara); 2. V. 
Matos (Sighet); 3. Gh. Boier (Reși
ța); categ. 63 kg: 1. I. Chirilă (Ti
mișoara); 2. M. Nyagtiy (Sf. Gheor
ghe); 3. M. Iliescu (Reșița); categ. 
67 kg: 1. D. Fazekas (Or. Stalin); 
2. FI. Turda (Sighet); 3. I. Karscay 
(Sf. Gheorghe); categ. 71 kg: 1. I. 
Sorac (Timișoara); 2. I. Handuk (Re
șița); 3. I. Drăghici (Or. Stălin); 
categ. 75 kg: 1. N. Berindea (Petro
șani); 2. 1. Ballo (Sf. Gheorghe); 3. 
St. Roșu (Or. Stalin); categ. 80 kg:
1. A. Baka (Timișoara); 2. I. Reszig 
(Reșița); 3. L. Dumony (Petroșani); 
categ. grea: 1. I. Riimbak (Timișoa
ra); 2. Al. Mathe (Petroșani); 3. P. 
Cocîrlă (Reșița).

CLASAMENT PE ECHIPE: 1. Ti
mișoara 43,5 p; 2. Reșița 35,5; 3. Sf. 
Gheorghe 30,5 p.

GH. DOBRESCU, coresp.

CALENDARUL
Biroul F.R.S.B.A. a definitivat ca

lendarul concursurilor ce se vor des
fășura în anul 1960 în țara noastră. 
Ca observație generală vom remarca 
faptul că unele date propuse de clu
buri și asociații au fost modificate 
pentru a se putea încadra în progra
mul general al federației și pentru a 
asigura o succesiune metodică a com
petițiilor. Subliniem, de asemenea, fap
tul că multe din întrecerile de fond se 
vor desfășura în localități mici, ca 
scopul de a populariza această disci
plină în rindurile tineretului. însuși 
campionatul republican se va disputa 
într-o astfel de localitate, care va fi 
desemnată — din vreme — în funcția 
de starea zăpezii. Tot în acest scop, 
datele de 30 și 31 ianuarie au fost re
ținute pentru concursuri de populari
zare, cu participarea schiorilor fruntași.

Iată acum calendarul:

PROBE ALPINE

Con-ianuarie. Poiana Stalin: 
de deschidere a sezonului (se-

— 3 
cursul 
niori și copii), organizat de F.R.S.B.A.

— 10 ianuarie. Poiana Stalin : Cupa 
Olimpia (seniori și juniori), organi
zată de C.S. Olimpia Orașul Stalin.

ianuarie, Poiana Stalin:

ianuarie, Poiana Stalin :

— 16—17
Cupa C.C.A. (seniori) organizată de 
C.C.A.

— 16—17
Cupa Luceafărul (juniori), organizată 
de Clubul sportiv școlar Luceafărul 
Orașul Stalin.

— 23—24 ianuarie, Poiana Stalin :
Cupa U.A.S.R. (seniori și juniori), or
ganizată de U.A.S.R, --------,——

de 
la

to-

cian, de un calm desăvîrșit și posesor 
al unei pregătiri ireproșabile, maestrul 
sportului Mircea Cernescu reprezintă 
o valoare a motociclismului romînesc.

Deși n-a participat la ultima fază 
(fiind accidentat la antrenamentul 
miercuri) și deci n-a contribuit 
realizarea interesantului spectacol de 
închidere a sezonului, este necesar 
tuși să scoatem în evidență comporta
rea generală meritorie a maestrului 
sportului Gh. Ioniță. Dacă n-ar fi in
tervenit accidentul amintit, Gh. Io
niță putea repeta isprava lui Mihai 
Pop. Șj așa el rămîne unul dintre 
oamenii de bază ai sportului nostru 
cu motor, un alergător talentat, con
știincios și modest care poate servi 
ca exemplu motocicliștilor tineri.

Alte evidențieri: Gh. Ion (mai mult 
calm, mai mult tact ar face din acest 
talent o valoare certă), Al. Lăzărescu, 
E. Seiler, V. Szabo. La acest capitol’ 
trebuie să-i amintim și pe antrenorii 
N. Sădeanu (Dinamo) și Gh. Didescu 
(C.C.A.) care au condus pregătirea 
celor mai buni alergători ai campio 
natului republican de motocros.

Cite ceva despre debutanji...
Inițiativa F.R.M. de a crea o clasă 

specială pentru începători este lăuda
bilă. Cu acest prilej s-au remarcat o 
serie de talente dintre care remarcăm, 
în special, pe K. -Rautenstrauch (Voin
ța Sibiu — antrenor I. Bîra), M. Voicu 
(Voința București — antrenor Gh. 
Zdrinca) și Gh. Mițu (Vulcan — antre
nor F. Cristescu). Am dori însă ca an
trenorii să dea mai mare atenție clasei 
începători și să înscrie cît mai mulți 
concurenți.

II. NAUM

T

— 30—31 ianuarie, Baia Mare: Cu
pa Mogoșa (seniori și juniori), orga
nizată de consiliul regional U.C.F.S. 
Baia Mare.

— 5—7 februarie, Poiana Stalin : 
Cupa Dinamo (seniori), organizată de 
Dioamo Orașul Stalin.

— 12—14 februarie, Poiana Stalin : 
Cupa Speranțelor (tineret), organizată 
de F.R.S.B.A.

— 20—21 februarie, Poiana Stalin: 
Cupa Poiana Stalin (seniori și juniori), 
organizată de consiliul U.C.F.S. al re> 
giunii Stalin.

— 27—28 februarie, Predeal: Con
cursul centrelor de schi (juniori și ca
pii), organizat de F.R.S.B.A.

— 6—9 martie. Poiana Stalin : cam
pionatele republicane de seniori, or
ganizate de F.R.S.B.A.

•— 12—13 martie, Borșa : Cupa re
giunii Cluj (seniori și juniori), orga
nizată de consiliul regional U.C.F.S. 
Cluj.

— 19—20 martie, Bucegi : Cupa Va
lea lui Carp (seniori și juniori), orga
nizată de consiliul regional U.C.F.S. 
Ploești

— 23—27 martie, Bucegi : Campio
natele republicane pentru juniori, 
ganizate de F.R.S.B.A.

— 2—3 aprilie, Bucegi: Cupa 
derației (seniori). organizată 
F.R.S.B.A.

— 9—10 aprilie, Bucegi : Cupa
cegi (seniori și juniori), organizată de 
A S. Progresul Sinaia

— 16—17 aprilie, Bucegi: Cupa
Carpați (seniori și juniori), organizată 
de A.S. Carpați Sinaia; «wa»

or-

Fe
de

Bu-

„Echipa romînă a fost handicapată 
de media înălțimii superioară a for
mației adverse". O frază pe care am 
auzit-o aproape în fiecare meci sus
ținut de echipele reprezentative în ca
drul campionatelor mondiale și euro
pene sau de echipele fruntașe cu pri
lejul „Cupei Campionilor Europeni". 
Media scăzută a înălțimii era o pro
blemă pe care F. R. Baschet a dez
bătut-o deseori și care își putea găsi 
rezolvarea numai într-o preocupare mai 
temeinică a secțiilor de baschet din 
cadrul cluburilor și asociațiilor spor
tive din întreaga țară.

Apelul federației a găsit înțelegerea 
cuvenită și în ultima vreme, mai pre
cis de la prima etapă a actualelor 
campionate republicane, am putut ur
mări evoluția unor elemente tinere a 
căror înălțime atinge sau depășește 
chiar limitele cerințelor baschetului 
modern. La băieți, de pildă, Rapid 
București a promovat cu curaj în pri
ma formație pe Bogdan Popescu 
(2 m), care după cîteva partide slabe 
s-a încadrat în jocul formației, deve
nind unul din componenții ei de bază. 
Tot la Rapid îi întîlnim pe Th. Stă- 
nescu (1,98 m), C. Popescu (1,98 m) 
și pe B. Morcov (1,95 m), jucători 
care nu au încă o valoare corespunză
toare, dar care promit ca 
tor foarte apropiat să-și 
cunoștințele necesare și 
baschetbaliști de nădejde.
ple ne sînt oferite de Zereleș (Stea
gul roșu Orașul Stalin), Gh. Valeria 
(C.C.A.), Al Balint (Dinamo Tg. Mu
reș), Giurgiu (Dinamo Oradea), Po- 
povici (Știința Timișoara), Irina Rom- 
jeld (Voința Tg. Mureș), Dorina Ma
rian (Constructorul București),

într-un vii- 
însușească 

să devină 
Alte exem-

D. STANCULESCl

Lucia Rusu (Constructorul) se pregătește să arunce la coș, în timp ce Virginii 
Jujescu (I.C.F.) este gata să o „stopeze"

Foto T. Roibu

I

— 15 iunie, Bușteni : Cupa Valea 
Albă (seniori) organizată de consiliul 
regional ”

PROBE

U.C.F.S. Ploești

DE FOND Șl COMBINATA
NORDICA

ianuarie, Predeal : Concursul— 3
de deschidere a sezonului (seniori șr 
juniori), organizat de F.R.S.B.A.

— 9—10 ianuarie, Bușteni: Cupa 
Caraiman (seniori și juniori), organi
zată de A.S. Caraiman Bușteni

— 16—17 ianuarie. Sinaia : Cupa 
orașului Sinaia (seniori și juniori), or 
ganizată de A.S. Voința Sinaia

— 23—24 ianuarie. Poiana Stalin : 
Cupa Voința (seniori și juniori), or
ganizată de A.S. Voința Orașul Stalin

— 6—7 februarie, Poiana Stalin : 
Cupa Dinamo (seniori), organizată de 
CS. Dinamo Orașul Stalin

— 21 februarie. Poiana Stalin : Cupa 
Poiana Stalin (seniori și juniori), or
ganizată de consiliul U.C.F.S. al re
giunii Stalin

— 25—27 februarie (localitate ne
stabilită) : campionatele republicane 
pentru seniori, organizate de F.R.S.B.A.

— 5—6 martie, Poiana Stalin : cam
pionatele republicane de combinată nor
dică și mare fond, pentru seniori și 
juniori, organizate de F.R.S.B.A.

—13 martie, Rîșnov: Cupa Rîșnov 
(seniori), organizată de C.C.A.

— 20 martie, Fundata : Cupa Fun
data (seniori) organizată de C.S. Di
namo Orașul Stalin

— 23—27 martie, Bucegi: campio
natele republicane de fond pentru ju
niori, organizate de F.R.S.B.A. 

briela Antal (C.S.Tg. Mureș), D< 
Pantea (Banatul Timișoara), Mai 
reta Simion și Maura Pop (Vo 
Orașul Stalin), Cornelia Gheor 
(Rapid București)-ș.a.m.d. O între 
pleiadă de jucătoare șl jucători în. 
care, pregătiți cu seriozitate și in 
duși în primele formații, le întă: 
și creează totodată o bază puteri 
pentru selecționarea unor echipe 
prezentative din ce în ce mai v; 
roase.

Ar fi greșit să ne considerăm î 
mulțumiți de numărul și valoarea 
tuală a jucătorilor înalți. începi 
este lăudabil, dar acțiunea de peri 
nentă depistare a elementelor cu t 
înaltă trebuie continuată cu și i 
multă energie și pentru aceasta an 
norii au la dispoziție zeci și sute 
echipe de juniori și școlărești. De 
trebuie selecționate elementele cu [ 
spective (prin prisma înălțimii), c 
trebuie urmărite și pregătite cu 
mai mare atenție. Paralel însă, 1 
buie urmărită și o altă problemă: 
dicarea tehnică a acestora, care pc 
fi realizată prlntr-o muncă inie 
depusă cu multă perseverență de 
tre antrenori. In plus, este neces 
conștiinciozitate din partea jucător 
respectivi, care trebuie să știe că d 
înălțimea nu este suficientă pentrt 
ajunge baschetbaliști de valoare. * 
nrai avînd o temeinică pregătire 1 
că, însușindu-și toate elementele 
tehnică individuală șl o orientare t 
tică modernă, ei pot deveni eleme 
de valoare, jucători de bază pen 
echipele fruntașe și pentru cele ' 
zentative.

Stalin : Cu

— 3 aprilie, Bucegi : 
ției (seniori), organizată

SĂRITURI
ianuarie, Poiana
(seniori și juniori), orga

C.S. Olimpia Orașul Stalin 
ianuarie, Poiana Stalin : Cu 
(seniori și juniori), organiz; 
Dinamo Orașul Stalin 
ianuarie, Poiana Stalin : Cu

— 10 
Olimpia 
zată de

— 17
Dinamo 
de C.S.

— 24 
Poiana Stalin (seniori și juniori), < 
ganizată de consiliul U.C.F.S. al 
giunii Stalin

— 7 februarie. Poiana Stalin : Cu 
Voința (seniori și juniori), organiz; 
de A.S. Voința Orașul Stalin

— 28 februarie, Borșa sau Poia 
Stalin : campionatul republican peni 
seniori, organizat de F.R.S.B.A.

— 6 martie. Poiana Stalin : camp 
natul republican pentru juniori, org 
nizat de F.R.S.B.A.

BOB
— 31 ianuarie—1 februarie, Poia 

Stalin : Cupa Federației (Iwb de 2 și • 
organizată de F R.S B.A.

— 31 ianuarie—1 februarie, Poia 
Stalin : concursul republican de sat 
și scheleton, organizat de F.R.S.B.

— 4—8 februarie, Poiana Sinii: 
campionate'e republicane ( bob 2 
4). organizate de F.R.S.B.A.

— 10—11 februarie, Poiana Stații 
Cupa regiunii Ploești (bob de 2—tiu 
ret), organizată de consiliul U.C.F. 
al regiunii Ploești

— 13—14 februarie Poiana Stătu 
Cupa regiunii Stalin (bob 2 și 4), < 
ganizată de consiliul U.C.F.S. al i 
giunii Stalin



r
COLȚUL SPECIALISTULUI

Cele mai bune rezultate din 1959 (II) Lecția de antrenament
Publicăm în continuare bilanțul re

zultatelor înregistrate de aileții noș
tri fruntași în cursul sezonului anului 
1959. In paranteze am notat perfor
manțele .obținute de respectivii spor
tivi în anul 1958.

100 METRI

1:53,6 (1:58,1) Victor Popa (Dinamo Buc.)
1:54,0 (1:53,5) Dumitru Bîrdău (Dinamo

Buc.)
1:54,7 (1:52,7) Tiberiu Corneișan (Știința 

Cluj)
1:55,2 (1:55,2) Constantin Grecescu (Di

namo Buc.)
1:55,5 (1:57,6) Gheorghe Boghean (C.C.A.)
1:55,5 (1:56,5) St. Beregszaszi (Corvinul

Huned.)

31:39,0 (31:19,6) Grigore Cojocaru (Știința 
Cluj)

31:44,2 (31:29,6) Cristea Dinu (Metalul 
M.I.G.)

31:45,6 (31:09,0) Dumitru Dragomir (Re
colta Buc.)

31:49,6 (32:13,6) Voicu 'foma (Rapid Buc.)
31:53,2 (30:46,6) Nicolae Nicoîae (Metalul 

M.I.G.)
31:58,0 (31:06,5) Ferdinand Moscovici (Pro

gresul B. Bare)
10.7
10.8
10,0

10,9

10,9
10,9
10,9
11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

11.0
11,0
11,0
11,0
11,0

(11,0) Ilarie Măgdaș (Știința Cluj)
(11,0) Grigore Enache (C.C.A.)
(10,9) Elod Kineses (C.S.S. Harghita 

Tg. M.)
(11,0) Eugen Lupșa (Știința Timi

șoara)
(10,9) Stan Nițu (Dinamo Buc.)
( — )Aurel Stamatescu (C.S.S. Buc.) 
(11,1) Ștefan Dobay (Dinamo Buc.) 
(11,1) Th. Ficleanu (Constructorul

Buc.)
(10,9) Ștefan Prisiceanu 

torul Buc.)
(10,9) Ion Wiesenmayer 

B'lCl.T)
(10,8) Alex. Stoenescu 

Buc.)
(11,1) Constantin Farcaș

(Construc-

(Cetatea

(Dinamo

(Recolta
Buc.)

(10,7) Mircea Stein (Știința Buc.) 
(11,2) Valeria Jurcă (Știința Buc.) 
( — )Eliade Simion (Dinamo Buc.) 
( - ) Dinu Drăgan (C. S. Oradea) 
( - ) Gheorghe Ciobanii (Dinamo

Buc.)

200 METRI
Bl,9 (22,3) Ștefan Dobay (Dinamo Buc.) 
22,0 (21,8) Jon Wiesenmayer (Cetatea 

Bucur)
22,0 (22,1) Grigore Enache (C.C.A.)
22,3 (22,9) Th. Ficleanu (Constructorul 

Buc.)
22,3 (21,4) Iiie Savel (Dinamo Buc.)
22,3 (22,1) Ilarie Măgdas (Știința Cluj)
22.5 (22,4) Traian Sudrigean (Dinamo

Or. Stalin)
22.6 (22,4) Stan Nițu (Dinamo Buc.)
22.7 (22,6) Va’eriu Jurcă (Știința Buc.)
22.7 (23,1) Gheorghe Stănel (Rapid Buc.)
22.7 (23.5) Ștefan Popescu (C.C.A.)

400 METRI

110 M GARDURI

3:43,0 (3:44,9) Zoltan Vamoș (Dinamo 14,6 (14,5) Tiberiu Ardelcanu (Știința
Buc.) Buc.)

1.500 METRI

Zoltan Vamoș cel mai bun alergător rotnîn în anul 1959
Foto T. Roibu

47.8 (47,5) Traian Sudrigean (Dinamo
Or. Stalin)

48,5 (51,2) Gheorghe Ciobanu (Dinamo 
Buc.)

49,0 (47,5) Ilie Savel (Dinamo Buc.)
a°,2 (49,0) Grigore Enache (C.C.A.)

(49,1) Ștefan Mihaly (Dinamo Buc.) 
$ (49,9) Zoltan Vamoș (Dinamo Buc.) 

du,4 (50,8) loan Sandu (C.C.A.)
*0,4 (51,5) loan Mesaroș (C.F.R. Timiș.)
50,7 (50,4) Adalbert Szabo (C.F.R. Cluj)
50.9 (52,5) Acațiu Romfeld (Dinamo

Buc.)
800 METRI

3:46,3 (3:49,7)

3:52,7 (3:54,0)
3:53,2 (3:53,0)

3:53,2 (3:55,9)

3:53,6 (3:51,9)

3:55,0 (3:53,2)
3:55,3 (3:59,5)

3:56,9 (4:06,8)

Andrei Barabaș (Dinamo 
Buc.)
Victor Popa (Dinamo Buc.) 
Dumitru Bîrdău (Dinamo 
Buc.)
Ștefan Mihaly (Dinamo 
Buc.)
Constantin Grecescu (Di
namo Buc,)
Gheorghe Boghean (C.C.A.) 
Tadeus Strzelbiscki (Dina
mo Buc.)
Lucian Borcescu (Cons
tructorul Buc.)

3:57,6 (4:01,2) Ovldiu Lupu (C.C.A.)
1:48,2 (1:49,8) Zoltan

Buc.) 
1:50,6 (1:50,1) Ștefan

Buc.) 
1:51,0 (1:50,2) Traian 

mo Or. 
1:53,3 (1:56,9) Acatiu

Buc.) 
1:53,6 (1:55,2) Andrei

Buc.)

Vamoș

Mihaly

Sudrigean 
Stalin) 
Romfeld

(Dinamo 

(Dinamo 

(Dina- 

(Dinamo 

(Dinamo

5.000 METRI

Barabaș

s
Spicuiri din cete mai frumoase 

partide...
(Urmare din pag. 1) 

găsește lin cîștig forțat cu mutări de 
-*->diu  :

T>e2+ Rh3 (La l...R:g3 2.Dg2+), 
. -£2-4-! Rg4, 3.Rh2 !! Dd3, 4. Dh3+ 

H3, 5.g'4-J- și negrul cedează.
ATAC LA REGE!

Pușcașii—Guns berger

14:13,4 (14:51,6) Andrei Barabaș (Dinamo)
14:29,8 (14:21,6) Constantin Grecescu (Di

namo)
14:33,0 (14:32,8) Ioan Veliciu (Dinamo Or. 

Stalin)
14:54,4 (14:45,0) Vacile Weiss (Dinamo 

Buc.)
14:56,0 (15:33,6) Grig. Cojocaru (Știința 

Cluj)
14:58,6 (15:04,6) Tadeus Strzelbiscki (Di

namo)
14:59,4 (15:00,6) Ioan Pricop (Progresul 

Timiș.)
14:59,8 (15:38,4) Vasile Florea (Dinamo 

Buc.)
15:07,0 (15:37,0) Ioan Bădici (Dinamo 

Buc.)
15:08,4 ( - ) Ovidiu Lupu (C.C.A.)

10.000 METRI

30:03,0 (29:57,0) Constantin Grecescu (Di
namo)

30:04,2 (30:05,2) Vasile Weiss (Dinamo)
30:55,4 (31:10,4) Ioan Pricop (Progresul 

Timiș.)
31:04,2 ( — ) Ioan Veliciu (Dinamo

Or. Stalin)

11.7 (15,3) Mircea Ursac (Știința Cluj)
14,9 (15,0) Victor Cinci (Știința Buc.)
14,9 (15,6) Paul Păunescu (Dinamo Buc.)
14,9 (15,6) Ioan Mesaroș (C.F.R. Timiș.)
15,2 (15,5) Alex. Dinei (C.F.R. Cluj)
15.2 (16,8) Mircea Axenie (Dinamo Buc.)
15.3 (15,4) Valeriu Jurci (Știinta Buc.)
15,3 (17,2) Vasile Georgescu (C.C.A.)
15,5 (16,0) Carol Tontsch (Recolta Buc.)
15.5 (15,0) Gherman Vintilă (Progresul

Buc.)

400 M GARDURI

52.2 (52,1) Hie Savel (Dinamo)
54.2 (56,4) Carol Tontsch (Recolta)
54.3 (53,2) Gheorghe Stănel (Rapid. Buc.)
55.5 ( — ) Vasile Georgescu (C.C.A.)
56,0 (57,5) Stelian Stoicescu (Dinamo 

BUC.)
56.1 (54,9) Vasile Pop (C. S. Oradea)
56.8 (57,0) Emil Constantinescu (Știința

Buc.)
57,0 (56,7) Gh. Simionescu (Metalul

M.I.G.)
57.1 (57,7) Celestin Tîlnariu (I. S. C. Tur-

zii)
57,1 (60,0) Iosif Ferencz (C. S. Oradea)
57,1 ( — ) Ion Mesaroș (C.F.R. Timiș.)

3.000 M OBSTACOLE

8:50,8 (9:02,6) Tadeus Strzelbiscki (Dina
mo)

8:58,4 (8:59,4) Constantin Aioanei (C.C.A.) 
8:58,6 (9:31,4) Vasile Florea (Dinamo)
9:19,6 (9:11,2) Grig. Cojocaru (Știința 

Cluj)
9:22,2 (9:03,0) loan Bădici (Dinamo)
9:22,6 (9:28,6) Ioan David (C.F.R. Timiș.) 
9:25,8 ( — ) Vasile Weiss (Dinamo) 
9:36,4 (10:20,0) Lucian Borcescu (Cons

tructorul)
9:41,6 (9:04,2) loan Hîră (Metalul M.I.G.) 
9:43,6 (10:10,6) Alexandru Arnăutu (Meta

lul M.I.G.)

Lecția esfe forma de bază a organi
zării pregătirii sportivilor.

In secțiile pe ramură de sport a’e 
asociațiilor și cluburilor sportive, an
trenorii caută — prin conținutul înlăn
țuit al lecțiilor — să ridice continuu 
nivelul pregătirii fizice, tehnice, tac
tice, morale și teoretice a sportivilor 
noștri. Asistînd la aceste lecții de an
trenament (și am avut de atîtea ori 
prilejul) observi că în toate lecțiile 
ciclului săptămînal, de exemplu, an
trenorii încep încălzirea (partea I 
a lecției), apoi trec la perfecționarea 
tehnicii și tacticii, la jocuri bilaterale 
sau exersarea probei în condiții de 
concurs (partea a 11-a a lecției) și în 
line — acolo unde se face — se 
trece la . liniștirea organismului prin 
exerciții adecvate (partea a 111-a a 
lecției). Aceste lucruri sînt executate 
in majoritatea cazurilor de toți com- 
ponenții echipelor, care în unele ra
muri de sport oscilează între 10-15-20 
și chiar mai mulți sportivi. Deci, de 
exemplu, de la ora 16-18 un singur 
antrenor caută să asigure pregătirea 
unui număr mare de sportivi, prin
tre care se numără: titulari, rezer
ve, speranțe etc.

Dacă la acest lucru se mai adaugă 
faptul că fiecare sportiv are nevoie 
de o anumită dozare a efortului la o 
anumită cantitate de timp de lucru, 
pentru înlăturarea anumitor deficien
țe, de o repetare a anumitor exerciții 
efectuate în concordanță cu sarcinile 
tehnice și tactice urmărite, rezultă că 
o lecție desfășurată în astfel de con
diții nu poate să ducă la cele mai 
bune rezultate.

De ce? Care sînt factorii care îm
piedică acest lucru ?

1. Antrenorul este unul singur.
2. Numărul de sportivi este mare, 

lucru ce face ca antrenorul să nu 
poată supraveghea, îndruma și con
duce munca fiecărui sportiv, așa după 
cum nevoia o cere.

3i. Sportivii vor repeta diferitele 
exerciții intr-un cadru puțin apropiat 
cerințelor de desfășurare concretă a 
acțiunilor din meciuri (concursuri).

In aceste condiții, procesul de pre
gătire suferă și cerința înlăturării a- 
cestor lipsuri devine tot mai acută.

Să căutam deci, să preconizăm 
unele măsuri capabile să ducă la re
zolvarea acestor deficiențe.

In legătură cu aceasta, noi credem 
că problema de bază la care ar tre
bui să răspundem este următoarea : 
cele 2 sau mai multe ore alocate 
pentru desfășurarea lecției din ziua 
respectivă trebuie -că înceapă și să 
se sfîrșească în același timp pentru 
toți sportivii ? Nu I In lecțiile în care 
predarea cade asupra pregătirii fizice, 
tehnice sau chiar a tacticii individua
le, sportivii nu trebuie să participe cu 
toții în mod obligatoriu împreună de 
la partea I pînă la partea a IlI-a 
a le.,iei. Ei pot fi planificați de an
trenor să se prezinte individual, pe 
compartimente sau pe grupe numai

însemnări înaintea ultimei etape

de la anumite ore. Adică de la 16-17 
apărarea, de la 17-18 înaintarea, sau 
6 sportivi pentru o anumită oră, alții 
6 pentru altă oră etc.

S-ar putea ridica obiecțiunea că 
s-ar îngusta timpul de muncă. Acest 
lucru este însă mimai aparent, deoa
rece în acest răstimp cantitatea de 
muncă poate fi simțitor sporită și 
mult mai apropiată cerințelor directe 
de desfășurare a concursului. De ase
menea, grupul restrîns de sportivi dăj 
posibilitatea unei mai eficiente îndru-l 
mări a sporliviFr din partea antrenoru
lui, iar sportivii neaglomerînd locurile de 
pe terenuri, săli, pot să acționeze nestins 
gheriți în faze pe care concursul , ie 
creează și Ie cere să fie rezolvate cu 
prisosință.

De multe ori, intensitatea muncii 
dă rezolvări mai bune decit munca 
desfășurată îi:tr-un timp îndelungat, 
dar fără a fi încadrată într-o inten
sitate corespunzătoare.

Iată, d.-ri, că devine îndreptățită 
cerința organizării unor lecții care să 
nu înceapă și să se sfîrșească cu co-, 
lectivul constant de sportivi al echil 
pei sau lotului respectiv.

Acest lucru, normal cere o rniniH 
țioasă pregătire a lecției din partea 
antrenorului, dar aceasta este da
toria lui fundamentală și trebuie s-o 
facă. Numărul redus de sportivi aju
tă pe antrenor să găsească măsuri, 
mijloace și în ceea ce privește mări
rea răspunderii sportivilor față de ca
litatea propriilor acțiuni, cunoașterea 
temeinică a personalităților lor, deci 
se asigură și condiții mai favorabile 
din punct de vedere educativ.

Indicațiile privind organizarea co
lectivului de sportivi în formele indi
cate mai sus, nu trebuie considerate 
ca rețete, măsurile directe pot fi foar
te variate, în funcție de specificul co
lectivului respectiv. In orice caz, tre
buie să recunoaștem că forma actuală 
a organizării colectivului de sportivi 
in timpul lecției nu este corespunză
toare cerințelor mereu crescinde și a- 
tunci am putea trage următoarele 
concluzii :

1. In asociațiile și cluburile spor
tive unde antrenorul lucrează cu un 
colectiv mare de sportivi, în lecțiile 
care necesită o accentuată pregătire 
individuală se recomandă ca pregăti
rea sportivilor să se desfășoare pe co
lective mai reduse, planificate la ore 
diferite.

2. Antrenorii au astfel posibilitatea 
să mărească eficiența procesului ins- 
tructiv-educativ.

3. Organizarea colectivului poate fi 
făcută individual pe compartimente, 
grupe cu deficiențe similare în pregă
tire etc.

4. Organizarea muncii în acest fel 
nu trebuie totuși să depășească vo
lumul oblig..țiilor de ore săptămînale 
stabilite prir regulamentul de funcțio-j 
nare a antrenorilor.

5. Organizarea activității colective-*  
lor restrînse de sportivi se va desfă
șura avînd la bază tot principiile pe*  
dagogice, metodice și medicale în
trunite de lecție, ca formă de bază a' 
organizării pregătirii sportivilor.

Prof. I. S1CLOVAN
Directorul Institutului de Cultură 

Fizică

1. T:c6! b:c6 (Nu se poate l...D:c6, 
?. D:d4+ Rg8, 3. Nb3+ Tf7, 4. N:f7-ț- 
?:f7, 5. Te7+ Rg8, 6. Dg7 mat), 2. 
Te7 1 TabS, 3. M6+ ! T:f6 (La 3... Rg8 
irma mat cu 4, Nb3+Nfe6, 5. T:d7T:b6, 
>, N:e6+ Tf7 7. Td8 mat), 4. D:b8+ 
7c8, 5,Te8+ D:e8, 6.D:e8+ Rg7, 7. 
>e5 d3, 6. Nb3 și negrul cedează.

★
Ieri dimineața campionatul a conti- 

niat cu desfășurarea partidelor între- 
npte. Au fost înregistrate rezultatele : 
Scos — Varabiescu 1—0, Bozdoghină 
—Radovici 0—1, Ciocîltea—Botezi—0, 
Viititelu — Drimer 1—0, Bozdoghină 
— Varabiescu 1—0.

înaintea penultimei runde (care are 
oc azi dimineață începînd de la ora 
I) clasamentul este următorul:

1. Mititelu ll,/2 P, 2—3. Ciociltea 
Jl), Urseanu W/2 p, 4—5. Drimer (1),

(1) 10 p, 6—7. Giinsberger, Ra- 
lovici Ql/2 p, 8—9. Ghițescu (2), Szabo 
> p, 10—13. Bălănel, Radulescu, Rei
her, Botez Sl/2 p, 14—15. Bozdoghină 
I), Șuta 7y2 P, 16—17, Pavlov (1), 

Dușcașu 7 p, 18. Gavrilă 6 p, 19. Joița 
1) 4 p, 20. Varabiescu 2>l/2 p.

Iată-ne, înaintea ultimei etape a 
campionatului categorici A. Și totuși, 
nu știm încă cine va obține mult in
vidiatul titlu de campion, deoarece răs
punsul îl vom căpăta abia duminică, 
cînd se vor întîlni primele două clasa
te — C.F.R. Grivița Roșie și Dinamo. 
Recent, în „Cupa R.P.R.", iitr-o altă 
confruntare directă, cîștig de cauză a 
avut Dinamo (3—0). ceea ce denotă 
însă un sensibil echilibru valoric. Cine 
va învinge în campionat? Greu de 
anticipat. Ceea ce putem spune cu 
certitudine este (aptul că feroviarii se 
vor mulțumi și cu un rezultat egal 
(deși o victorie ar încununa mai bine 
eforturile depuse de ei de-a lungul 
campionatului) suficient pentru ca ei 
să-și păstreze titlul, în timp ce dina- 
moviștii, pentru a deveni campioni au 
neapărata nevoie de cele trei puncte. 
Vrem să credem că acest joc, deosebit 
de important pentru ambele echipe, se 
va desfășura în limitele unei depline 
sportivități

Dacă așa stau lucrurile în ceea ce 
privește partea superioară q, clasamen
tului, în schimb la periferia lui situa
ția s-a limpezit, „lanterna roșie" fiind 
preluată definitiv de formația Construc
torul Bîrlad, care — după înfrîngerea 
suferită duminică în fața Metalului 
M.I.G. — nu mai poate evita retro
gradarea, chiar dacă am admite (ceea 
ce este totuși greu de presupus) că 
bîrlădenii vor întrece pe C.C.A. ,

O formație de nerecunoscut!...

Duminică, bîrlădenii își jucau la 
București ultima ...șansă. Era firește 
de așteptat, față de comportarea ante
rioară a echipei, că ei vor da Meta
lului M.I.G. o replică dîrză. In reali
tate însă, pe teren, echipa Constructorul 
a fost aproape inexistentă. Nu atît 
scorul sever (29—0) a surprins, cît 
mai ales maniera în care s-au prezen
tat rugbiștii din Bîrlad. Nepregatire, 
lipsă de voință, inadmisibile greșeli 
tehnice, — iată pe scurt ceea ce a 
caracterizat această tînără formație, în 
care iubitorii rugbiului din țara noas
tră și-au pus atîtea nădejdi. Bîrlă
denii au dat dovadă de o blazare ne
justificată, ititînd că indiferent de lo
cul pe care o echipă îl ocupă în cla
sament, ei au datoria să-și apere șan- 
se'e în mod sportiv, pînă la sfîrșit...

In aceeași întîlnire metalurgiștii 
bucurcșteni au dat și ei dovadă de 
serioase lipsuri în ceea ce privește e- 
diicația, cum a fost cazul cit Boicenco. 
Atunci cînd mai rămăseseră doar citeva 
minute de joc, și văzînd că un jucător 
bîrlădean cu care avusese o ciocnire 
părăsește tererful, Boicenco a plecat 
în urmărirea acestuia lovindit-1 în mod 
brutal. Astfel de acte sînt cu totul 
condamnabile.

Un adevărat asalt a! echipelor 
din provincie

Exceptînd „XV“-le bîrlădcnilor cele
lalte echipe din provincie au avut in

ultima etapă o comportare excelentă. 
Bravo lor 1 Trebuie să începem prin a 
sublinia remarcabila evoluție a tineri
lor rugbiști ieșeni, care au jucat a- 
proape de la egal cu prima clasată — 
G.F.R. Grivița Roșie. Adoptînd o con
cepție modernă de joc, C.S.ALS. a pier
dut un meci (6—9), pe care — cu 
mai multă rutină — l-ar fi putut cîști- 
ga. La fel de meritoriu s-au comportat 
studenții timișoreni în fața deținătorilor 
„Cupei R.P.R." — rugbiștii de la Dina
mo București. O șansă unică i-a dat 
însă posibilitatea lui Ghiondea (Dinamo) 
cu două minute înainte de sfîrșitul par
tidei să trimită balonul între bare și să 
realizeze astfel o victorie de ultimă 
clipă 1 In sfirșit, la București, studen- 
ții clujeni au evoluat din nou in lața 
Progresului pe linia lor permanent 
ascendentă, realizînd în ciuda scorului 
defavorabil (0-3) un agreabil specta
col rugbistic, atît prin ținuta lor spor
tivă, cît și prin calitatea jocului pres
tat. .

CRONICAR

CLASAMENTUL

1. C.F.R. Grivița R. 17 13 4 0 212: 54 47
2. Dinamo 17 13 3 1 202: 52 46
3. C.C.A. 16 11 3 2 191: 53 41
4. Constructorul Buc. 17 9 4 4 90: 71 39
5. Progresul 17 8 2 7 130: 86 35
G. Știința Cluj 17 5 1 11 115:190 28
7. Știința Timiș. 18 2 6 10 59: 98 28
8. Metalul M.I.G. 17 4 1 12 78:213 26
9. C.S.M.S. Iași 17 2 5 10 49J18 26

10. Construe. Bîrlad 17 2 3 12 52:243 24

Joi seara, la Casa de Cultură 

a tineretului din raionul 

Grivița Roșie

0 nouă reuniune 
in cadrul „Cupei S.P C.‘

Joi seara, începînd de la ora 19,30, 
va avea loc în sala Casei de Cultură 
a Tineretului din raionul Grivița Ro*  
șie (bd. Bucureștii Noi, nr. 48) aț- 
nouă reuniune ptigiiistică în cadrul 
„Cupei Sfatului popular al Capitalei".*  
Meciurile dinamice ?i spectaculoase 

1 care au avut loc cu prilejul ultinieltaij 
gale ne fac să întrevedem că și de*  
data aceasta vom asista la întîlnir? 
de un bun nivel tehnic. De. altfel, vor, 
urca în ring o seamă de boxeri valo-t 
roși. Din programul reuniunii desprins 
dem partidele Dănilă Done (Metalul )f 
—Ion Ailenii (C.F.R.-I.C.I.), Al. Poda-4 
rit (C.C.A.)—Dumitru lonescu (Teh-i 
nica modernă), M. Dogarii (Semăna*  
toarea)—Al. lonescu (l.C.L).
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COMENTARIUL NOSTRU

Alcătuirea echipei olimpice
a Finlandei în i m pas

Problemele olimpice sînt la ordinea 
iilei. Și nici nu-i de mirare. Jocurile 
de iarnă „bat la ușă", iar cele de 
vară de la Roma nu mai sînt nici ele 
jprea departe. Recent, iubitorii sportu
lui au răsuflat ușurați. Un obstacol 
pus în calea alcătuirii echipei unite 
a Germaniei la J. O. a fost înlăturat. 
Precum se știe guvernul de la Bonn 
3 pretins (nici mai mult nici mai pu
țin) ca echipa unită să defileze sub 
steagul R. F. Germane, ceea ce era 
cu totul inacceptabil pentru sportivii 
Republicii Democrate Germane. Din 
fericire, intervenția promptă a C.I.O. 
a făcut ordine în această chestiune 
punînd la punct pe provocatori.

Dar iată că un alt conflict pune în 
pericol alcătuirea echipei olimpice a 
Finlandei, țară cu mari tradiții mai 
ales în privința sporturilor de iarnă. 
>A devenit incertă participarea la 
iSquaw Valley a faimosului patinator 
Jarvinen, campion al lumii și record
man mondial precum și a altor spor
tivi de renume, în ciuda faptului că 
jei s-au pregătit minuțios, cu conștiin
ciozitate. Care este atunci explicația ?

După cum se știe în Finlanda acti- 
yează două uniuni sportive: S.V.U.L 
'■— care numără 309.000 membri și 

i J.U.L. (Uniunea sportivă finlandeză 
j muncitorească) — cu 250.000 membri, 
'j ambele desfășurînd o vastă activitate, 
i Dar, trebuie să recunoaștem, T.U.L. 
' nu este cu nimic mai prejos S.V.U.L.- 
] ului, reușind să aducă țării de-a lun

gul anilor 25 medalii olimpice dintre 
1 care 7 de aur. Totdeauna echipele o- 
fimpice ale Finlandei erau alcătuite 
din sportivii celor două uniuni, care

Cele mii Hune rezisllaie ale înoiălorilor sovietici
. ‘ Ziarul „Sovetski sport" a publicat 

cele mai bune zece rezultate ale îno
tătorilor sovietici în actualul sezon.

I Față de anu-1 trecut atît performanțele 
'..primilor clasați cît și media rezulta
telor sînt superioare. De notat că în 
probele masculine peste 30 de înotă
tori au îndeplinit normele fixate de 

' Comitetul Olimpic al U.R.S.S. pentru 
a fi incluși în echipa reprezentativă. 
La ștafetă, de pildă, primele zece re- 
fcultate întrec norma olimpică.

’1 Sprinterul Lujkovskî ocupă cu re
zultatul său locul V pe lista celor mai 
-■buni 10 din lume pe 100 m, iar La- 

, tisa Viktorova locul III la 100 m spa- 
1 te. Brasiștii Laurits și Antonian se 

află pe Jocul 111—IV, iar spatistul
: Barbier împarte locurile IV—V.
/ Iată acum cei mai buni la fiecare 

probă. BĂRBAȚI: 100 m liber —
Lttjkovski 5C,3; Sorokin 56,6; Mor- 
gacev 57,4 ; 200 m liber — Liijkov- 
Bki 2:05,9, Sorokin 2:06,7; 400 m li-

Pregătirile cicliștilor 
cehoslovaci

Un iot 14 alergători oelw-
Blovaci a început pregătirile în ve
derea celei de-a 13-a ediții a marii 
competiții cicliste „Cursa Păcii". Din 
lot fac parte Jiri Betak, Milan Fagala, 
Zderek Hasman, Josef- Kaspar, Fran
tisek Konecky, Valter Renner, Ru
dolf Revay, Ludvic Viesner, Franti
sek Jandra și Vojtek Pecina. In kina 
noiembrie cicliștii selecționați s-au 
antrenat pe șosele și au participat la 
ciclocrosuri. In decembrie antrena-» 
mentele vor Ii efectuate individual și • 
în ședințe de sală, iar în ianuarie și 
februarie cicliștii vor parcurge 2000 
km. Se prevede de asemenea partici
parea la Turul Egiptului. In martie 
și aprilie antrenamentele lotului vor 
avea Ioc la Klarov’ce.

(Ager preș) 

participau cu drepturi egale la for
marea reprezentativelor. De data a- 
ceasta însă S.V.U.L. a hotărit să mo
nopolizeze dreptul de a alcătui echipa 
olimpică a Finlandei, admițînd doar 
pe membrii săi. Iar reprezentanții 
T.U.L., pasibili de selecționare, ar tre
bui să-și părăsească uniunea și să 
treacă în rîndul organizației S.V.U.L.

Firește, că T.U.L., în numele tutu
ror membrilor săi, n-a putut fi de a- 
cord cu aceasta, subliniind că Jocurile 
Olimpice sînt întreceri ale popoarelor 
și nu ale uniunilor, că fiecare sportiv 
își reprezintă țara și nu organizația 
sportivă din care face parte. S-a ajuns 
la o soluție de compromis prin în
ființarea unei noi „Asociații Olimpi
ce" în care au intrat cu drepturi egale 
membrii celor două mari uniuni.

Dar această soluție n-a fost pe pla
cul unora și mai cu seamă a cercu
rilor social-democrate de dreapta con
duse de cunoscutul dușman al spor
tului muncitoresc finlandez, V. Les- 
kinen, care a început să agite din nou 
spiritele, astfel că tratativele din
tre S.V.U.L. și T.U.L) se află din 
nou in impas, iar Finlanda con
tinuă să nu aibă încă (nici măcar 
conturată) echipa olimpică. Cunoscînd 
valoarea sportivilor membri ai T.U.L. 
se poate afirma că absența lor ar pre
judicia serios atît valoarea delegației 
finlandeze cît și a Jocurilor, în ge
neral.

„De aceea —cum arată ziarul „SO- 
VETSKI SPORT" — opinia publică 
sportivă este îngrijorată de situația 
ivită în sportul finlandez și dorește să 
vadă întreaga Finlandă sportivă atît 
la Squaw Valley cit și la Roma".

ber — Nikitin 4:34,1, Androsov 4:36,4; 
1500 m liber — Lavrinenko 18:37,4 
(și încă 4 înotători sub 19 min.); 100 
m spate — Barbier 1:04,0; 200 bras
— Laurits 2:40,3, Antonian 2:40,3, 
Goncearenko 2:40,8 ; 200 m fluture — 
Kuzmin 2:24,4. FEMEI : 100 m liber
— Voog și Tippel 1:07,8; 400 m li
ber — Voog 5:17,8; 100 m spate — 
Viktorova 1:12,2; 200 m bras — Ko
valenko 2:57,4, Uusmees 2:57,5, Krî- 
lova 2:59,2; 100 fluture — Pozniak 
1:13,9.

R. D. GERMANA Wismut Karl Marx 
Stadt din nou campioană

Cu etapa de duminică a luat siirșit 
campionatul R. D. Germane pe anul 
1959. Lupta pentru primul loc, cît și cea 
pentru evitarea retrogradării, a fost 
deosebit de palpitantă. După te șefia 
clasamentului a fost deținută alternativ 
de Wismut Karl Marx Stadt șl Vorwărts 
Berlin, prima, cu un finiș- puternic (3 
puncte în două meciuri) a reușit să re- 
cîștige, după doi ani, titlul de campioa
nă a țării. In formația echipei Wismut 
figurează o serie de internaționali bine- 
cunoscuți : Miiller, S. Wolf, K. Wolf, 
Kaiser și Triiger. In ultimul meci, cam
pionii au dispus in deplasare de Loko
motive Leipzig cu 2-0. Foarte interesantă 
a fost lupta pentru evitarea retrogradă
rii. Cu două etape înainte de sfîrșlt pe 
ultimele locuri se aflau Turbine Erfurt, 
Einheit Dresden și Lokomotive Stendal 
toate la egalitate de puncte (15). Aceste 
formații au avut însă o comportare ex
celentă, răcind eforturi disperate pentru 
a evita retrogradarea. Einheit Dresden 
prin ultimele victorii (2-1 cu Lok. Sten
dal și 1-0 cu Motor Jena) a „scăpat" de 
retrogradare, în schimb Lok. Stendal 
și Turbine Erfurt sînt nevoite să joace 
anul viitor în categoria B.

In locul acestora, In prima categorie 
vor evolua în 1960 S. C. Chemle Halle 
(care a mai activat in această categorie) 
și Aufbau Magdeburg.

Iată clasamentul definitiv :

1. Wismut Karl-Marx
St. 26 16 6 4 45:27 38

2. Vorwărts Berlin 26 13 9 4 49:24 35
3. Dynamo Berlin 26 14 6 6 48:27 34
4. Empor Rostock 26 10 9 7 36:26 29
5. Motor Jena 26 10 9 7 29:27 29
6. Fort. Weissenfels 26 10 7 9 36:29 27
7. Aktivist Brieske

Senften 26 8 8 10 36:30 24
8. Lok. Leipzig 26 8 8 10 28:36 24
9. Motor Zwickau 26 9 6 11 30:32 24

10. Chemle Zeitz 26 9 6 11 43:52 24
11. Rotation Leipzig 26 6 10 10 31:40 22
12. Einheit Dresden 26 4 11 11 23:42 19
13. Turbine Erfurt 26 6 6 14 27:45 18
14. Lok. Stendal 26 4 9 13 19:32 17

Învingătorul 
campionului mondial
Jucătorii de tenis de masă din R. P. 

Chineză au cules un șir întreg de suc
cese în turneul pe care-l întreprind ac
tualmente în Europa. In cursul acestei 
luni, ei du întîlnit de trei ori selecțio
natele Angliei, ferminînd de tot atîtea 
ori învingători. Din lotul tenismanilor 
chinezi se remarcă tînărul jucător Li 
Fu-iun, în vîrstă de 16 ani, caracterizat 
de toți specialiștii drept un talent ex
cepțional. La recenta Spartachiadă a 
R. P. Chineze, desfășurată la Pekin 
el l-a întrecut pe campionul mondial 
Iun Ko-tan, iar printre învinșii săi din 
Europa se află cunoscutul jucător iu
goslav llarangozo. Făcînd dublu cu 
colegul său de echipă Cian Ce-tun, Li 
Fu-iua a cîștigat proba de dublu la 
turneul internațional de la Budapesta.

In fotografie: Li Fu-iun în plin 
atac.

VICTORIE CLARA LA VOLEI

Echipa masculină de volei a R. D. 
Germane, care se află în turneu în 
R. P. Chineză, a susținut Ia 29 noiem
brie o întîlnire amicală cu selecționata 
oiașului Pekin. Voleibaliștii chinezi au 
desfășurat un joc excelent, repurtînd 
rictoria cu scorul de 3-0 (16-14, 15-11, 
<*»5).

4.50 m LA PRĂJINA

Tînărul atlet Ciai Iu-șu a stabilit 
un nou record al R.P. Chineze la sări
tura cu prăjina. In cadrul concursuri
lor de iarnă de la Canton el a reali
zat o performanță de 4,50 m. Acesta 
este cel de al treilea record pe care-l 
stabilește Ciai Iu-șu în cursul acestui

Danemarca a cîștigat turneul european de tenis 
pe teren acoperit

Zilele trecute a luat sfîrșit la Stock
holm competiția internațională de te
nis pe teren acoperit, organizată de 
federația suedeză de specialitate. In 
semifinale, Danemarca a eliminat Ita
lia, iar Franța pe Suedia. In finală 
s-au întîlnit echipele Danemarcei și 
Franței. Furnizînd o adevărată sur
priză, tenismanij danezi au trecut cu

R. P. BULGARIA Derbiul turului — 
nedecîs

' Meciul principal din turul campiona
tului bulgar — 'J'.D.N.A.-Lewski - a a- 
tras 45.000 spectatori pe stadionul ,,Va
sil Lewski" din Sofia. El s-a terminat 
cu un rezultat nedecis : 1-1 (1-0), așa că 
echipa militară își păstrează primul loc 
în clasament. Iordanov a deschis sco
rul in prima repriză printr-un șut spec
taculos, care a prins pe picior greșit 
pe portarul Naidenov, iar după pauză 
Ț.D-N.A. egalează printr-un ,,11 m." 
transformat de Boșkov.

Dintre celelalte întîlniri ale etapei 
este de remarcat surprinzătoarea vic
torie obținută la Sofia de Dunav Ruse, 
care a întrecut cu 1-0 pe Spartak. Du
nav scapă astfel de ultimul loc, care 
revine lui Lokomotiv Sofia, învinsă la 
Dimitrovo, tot cu 1-0 de Minior. La 
Plovdiv, derbiul local Botev—Spartak a 
fost cîștigat de prima cu 2-1. Alte două 
rezultate : Slavia Sofia-Septemvri So

li CEHOSLOVACA Campioana de 
toamnă Tncă sub semnul întrebării

fia 0-0, Spartak Varna—Spartak Pleven
1-0.
1. Ț.D.N.A. 9 5 4 0 20: 6 14
2. Levski 10 4 5 1 13: 9 13
3. Botev Plovdiv 9 5 1 3 10: 8 11
4. Septemvri 10 3 5 2 12:11 11
5. Spartak Varna 9 4 2 3 10:15 10

Ultimele etape ale turului au stat sub 
semnul luptei strinse între cele trei e- 
chipe care s-au succedat alternativ la 
conducere în clasament : Ruda Hvezda. 
Slovan — ambele din Bratislava — și 
Dukla Praga. După etapa penultimă (de 
acum o săptămînă) numărul lor se re
dusese Ia două, Slovan pierzînd teren 
prețios prin surprinzătoarea înfrîngere 
suferită la Kosice (1-0). In schimb Dn- 
kla (1-0 cu Dynamo Praga) și Ruda 
Hvezda (4-2 cu Tatran Presov) și-au 
continuat cu succes cursa.

Turneul în S.U.A. al reprezentativele
de baschet ale

NEW YORK 30 (Agerpres). Echi
pele de baschet ale LI.R.S.S. și-au con
tinuat turneul în S.U.A., evoluînd la 
29 noiembrie în orașul Peoria, statul 
Illinois. Selecționata feminină a întîl
nit echipa Nashville Bussines College 
pe care a învins-o cu scorul de 46-42 
(28-25). Din echipa sovietică cele mai 
multe puncte au fost înscrise de Vera 
Kostikova (17) și Nadia Eremina (10).

Echipa masculină a avut ca parte
ner formația Caterpillars Cats, care 
de obicei dă cei mai mulți jucători echi
pei naționale a S.U.A. Jocul, de un 
înalt nivel tehnic, s-a terminat cu sco
rul de 67-63 în favoarea baschetbaliști- 
lor americani. Echipa sovietică a jucat 
foarte bine în prima repriză cînd a 
condus cu 29-25. In partea a doua a 
întîlnirii, baschetbaliștii sovietici au ac
ționat puternic și au înscris încă 5 

Noi rezultate valoroase 
ale sportivilor din R. P. Chineză

succes și • această ultimă confruntare, 
terminînd învingători cu 2—1 în fața 
echipei Franței. Iii meci decisiv, dane
zul Ulrich a dispus cu 3—6, 6—2, 
7—5 de francezul Pillet. In meci pen
tru următoarele locuri, Suedia a între
cut cu același scor echipa Italiei. In 
jocul decisiv, Ulf Schmidt l-a învins in 
două seturi (7—5, 6—2) pe N. Pie- 
trangeli.

Duminica aceasta s-a desfășurat ulti
ma etapă a turului, care programa der
biul : Dukla Praga-Ruda Hvezda Bra
tislava. Fotbaliștii din Capitală s-au a- 
rătat superiori, obligind pe oaspeții lor 
din Bratislava să părăsească terenul în
vinși : 2-1. Acum:, pentru a putea obține 
titlul de campioană de toamnă, Ruda 
Hvezda mai are o speranță : să cîștige 
(în deplasare) jocul restanță la Trnava 
și atunci, beneficiind de un golaveraj 
mai bun, va trece din nou pe primul 
loc. Dar meciurile, la Trnava sînt greu 
de cîștigat, deoarece echipa locală 
Spartak dispune de o apărare foarte 
solida, în frunte cu portarul Stacho. 
mereu în formă.

Iată celelalte rezultate ale ultimei e- 
tape din tur : Spartak Trnava—Slovan 
Njțra 1-0, Slovan Bratislava—Spartak 
Praga Sokolovo 0-0, Spartak Stalin- 
grad-Ruda Hvezda Brno 4-1, Spartak 
Hradez Kralove—Jednota Kosice 0-0» 
Tatran Presov—Dukla Pardubice 4-0. 
Banik Ostrava-Dynamo Praga l-a

Brno 13 p, 9. Banik Ostrava 13 p, 10. 
Jednota Kosice 13 p, 11. Tatran Presov 
10 p, 12. Dynamo Praga 8 p, 13. Dukla 
Pardubice 8 p, 14. Spartak Praga So
kolovo 7 p.

1. Dukla Praga 13 8 3 2 23:12 19
2. Ruda Hvezda

Bratislava 12 732 23:11 17
3. Slovan Bratislava 13 5 6 2 25:14 16
4. Spartak Stalingrad 13 553 21:13 15
5. Spartak Hr. Kralovt 13 463 20:17 14
6. Spartak Trnava 12 543 19:17 14
7. Slovan Nitra 13 p, 8. Ruda Hvezda

R.P.F. IUGOSLAVIA D’namo Zagreb 
a cîștigat turul campionatului

Dinamo Zagreb a terminat cu o vic
torie la scor turul campionatului iugo
slav, dispunînd cu 4-0 de Velej Mostar. 
Echipa din Zagreb își menține astfel 
poziția de fruntașă în clasament, avîrtd 
același număr de puncte, dar un gol

Uniunii Sovietice
puncte. Apoi inițiativa a trecut de p, 
tea gazdelor care au reușit prin lo 
turi de la distanță să preia condth 
rea. In ultimele minute jucătorii ; 
vietici exercită o puternică pre.iu 
și reduc scorul la 65-63. Sportivii : 
vietici se afla în posesia mingii în 
timul minut de joc dar arbitrul pi 
nuntă cîteva decizii greșite și inițiati 
trece din, nou de partea americani 
care înscriu încă două puncte din io 
turi de pedeapsă: 67-63.

După cum remarcă corespondenții 
gențiilor de presă, rezultatul meciu 
a fost viciat de deciziile lipsite de 
biectivitate ale arbitrului canadian. ( 
mai buni jucători ai echipei soviet! 
au fost Krutnins, Zubkov și Bocikart 
La 30 noiembrie echipele sovietice 
plecat în orașul Cleveland unde v 
susține noi întîlniri.

an. Tu martie el a realizat 4,45 m i 
cîteva luni mai tîrziu 4,47 m.

DUBLĂ INTILNIRE LA BASCIIE
In continuarea turneului pe cari 

întreprind în R. P. Chineză echipe 
selecționate de baschet ale tinen 
din U.R.S.S. au întîlnit la Sanhai . 
lecționatele orașului. In ambele rf^ 
ciuri, victoria a revenit oaspeților : 
masculin scorul a fost de 77—58 i 

*1a .feminin de 73—54. (Agerpres)

SCURTE ȘTIRI s
• IN PALATUL SPORTURILE 

din Minsk s-a desfășurat întîlnirea ii 
ternațională prietenească de lupte . 
bere dintre echipele reprezentative a 
R.P. Polone și R.S.S. Bieloruse. Vi 
toria a revenit luptătorilor sovieti 
cu 6‘/2 —1‘/2 puncte.

• TURNEUL internațional de ș; 
al țărilor Asiei, la care aii particip 
șahiști din Indonezia, R.S.S. Uzbec 
R.S.F.S. Rusă, R.S.S. Tadjică, R. 
Mongolă și R.S.S. Kirghiză, a '•> 
sfîrșit cu victoria maestrului i 
Alexandr Grușevski, de profesie ini 
ner. învingătorul turneului a totaliz 
9‘/2 puncte din 12 posibile.

averaj mai bun decît campioar 
Steaua Roșie Belgrad. Aceasta a tr 
buit să se întrebuințeze serios penti 
a învinge acasă pe Radnicki : 2-1. 
treia echipă care se afla ia egalita 
pe primele locuri în ajunul ultimei 
tape din tur — Vojvodina Novisad — 
pierdut un punct prețios, făcînd me 
nul cu Hajduk : 0-0. Iată celelalte r 
zultate de duminică : Sarajevo—Budul

A mai rămas de disputat un joc : Pa 
tizan—O.F.K. Beograd.

nost 0-0, Rijeka-Sloboda 5-1.

1. Dinamo Zagreb 10 7 1 2 25: 6
2. Steaua Roșie 10 7 1 2 16: 8
3. Vojvodina 10 5 4 1 18: 6
4. Partizan 9522 21:14
5. Hajduk 10 4 3 3 24:11
6. Radnicki 10 4 2 4 12:11
7. O.F.K. Beograd 9 3 3 3 11: 9
8. Slodoba 10 3 3 4 6:18
9. Velez 10 2 4 4 13:18

10. Sarajevo 10 3 2 5 11:18
11. Buducnost 10 1 2 7 8:24
12. Rijeka 10 1 1 8 11:33

ANGLIA Un nou lider: Presto»
West Ham este incontestabil echip 

surprizelor. După ce în precedent et; 
pă învinsese pe campioana Wolverliamj 
ton, sîmbătă ea a fost învinsă la sco 
fluviu de Sheffield Wednesday : 7-0
Aceasta face ca Preston North End, cai 
a învins în deplasare pe codașa Lutc 
ou 3-1, să treacă singură în fruntea cli 
samentului. Wolverhampton a dispi 
fără emoții de Chelsea (3-1), în sthim 
Tottenham a fost ținut în șah Ja Blacl 
pool (2-2). Un adevărat derbi pentru loci 
rile următoare a fost întîlnirea Fu 
ham-Burnley, cîștigată de prima c 
1-9. Burnley coboară la locul 6. Alt 
rezultate : Arsenal—West Bromwich 2- 
Blackburn-Birmingham 2-1. Bolton 
Leicester 3-1, Everton—Manchester U. 2-
Manchester C.-Newcastle 3-4, Nottii
gham—Leeds 4-1

1. Preston 19 12 3 4 40:29 :
2. Tottenham 19 9 7 3 41:22 :
3. West Ham 19 11 3 5 37:30 :
4. Wolverhampton 19 11 2 6 55:39
5. Fulham 19 11 2 6 39:40 :

Rerfaclia achnuik»trapa ;
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