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atentului jucător de tenis de. masă. Gh. Arsene este unul din cei mai apreeiafi 
electricieni de la „Tcrmoletinica", fruntaș în producție.

Foto: B. Ciobanu

L-am „prins" pe Gheorgtie Arsene 
Ir-o pauză, discuttrrd cu tovarășul 
»tt de muncă și de echipă Traian Fur- 
inâ, despre una din pasiunile lor: 
iiisul de masă.
— Paletele cu soft ne-au venit de 
ie 1 Am fost surprinși și am pierdut, 
:și...
— Lasă că dacă ne vom antrena 
ai perseverent vom juca mat bine

Rapid București in „Cupa Cam
pionilor Europeni' la volei 

masculin
n februarie 19S» va începe disputarea 
mei ediții a „Cupei Campionilor Eu- 
>eni“ la volei masculin. După cum se 
e, înscrierile la „C.C.E.- au fost in- 
îiate la 1 decembrie a. c. După cum 
i fost informați de Federația romînă 

volei, țara noastră va fi reprezen- 
-S in această competiție de echipa 
.PI» BUCUREȘTI, campioană repu- 
cană pe 1958/1959 la volei masculin.

/ 
Localitățile de disputare a 

jocurilor de Cupă
iseară au tost stabilite orașele unde 
vor disputa duminică jocurile de 

pă la fotbal. Aceste localități sint ur
catele : PLOEȘTI (Progresul Bucu- 
ti-Steagul roșu), BISTRIȚA (Stăru- 
a Sighet—Dinamo Bacău), PETRO- 
NI (Paringul Lonea—Minerul Lupeni), 
CGOVIȘTE (Prahova Ploești—Dinamo 
curești), AIUD (A.S.A. Sibiu-Știința 
ij) și ARAD (Știința Timișoara—Pe- 
lul Ploești). Celelalte două meciuri 
Ioc la București. Cu excepția orașu- 
Bistrița, care a fost stabilit de te- 

ație, toate celelalte localități au fost 
se de comun acord de echipe.

Inaâaatea «Stimei raade

Mititelu conduce iu finala campionatului republican de șah
ti finala ■campionatului republican de 

a mai rămas de disputat a sin- 
ă rundă. După a pauză de trei zile, 
ninică, șahiștii vor lua loc pentru 
ma dată în actuala ediție a între- 
i la mesele de joc. Rezultatele ul
ei runde «or decide pe noul cărn
ii.
lele mat multe șanse le are desigur 
:orghe Mititelu. care, conduce cu o 
lătate de punct. O victorie în ultima 
tidă (cu Bozdaghină). îi asigură pri- 

tbc. Totuși, teoretic, doi șahiști pot. 
I întreacă (ie Mititelu iar alți doi să-l 
leze în cazul unei defecțiuni în ul- 
a rundă. Ghițescu și Ciocîltea se 
■ la o jumătate-de punct, iar Dri- 

și Urseanu ia un punct, astfel că 
este exclus să. asistăm la o ,.so- 
“ strînsă în care un meci, sa» un 
i turneu de baraj suplimentar vor 

■m să stabilească ordinea defini,tivă. 
i runda a XVllf-a Brittle» și Soos 
ratat ocazii bune de a-i egala pe 
ifeto care remizase cu Ghițescu-, Ei
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Un splendid peisaj din munții Apuseni: Valea Arieșului de lingă Scărișoara

Foto: V. Orza

și poate că în celelalte meciuri vom 
realiza victoriile care să ne aducă 
mult dorita calificare.

Am intrat în discuție cu cei doi și 
am aflat că echipa de tenis de masă 
a întreprinderii industriale de stat

Sîmbătă și duminică la bazinul Floreasca

București-Budapesta la înot, sărituri și polo
Din nou despre performanta lui 11. Mitrofan

Nit s-au terminat bine comentariile 
pe marginea ultimului turneu inter
național de polo desfășurat în Capi
tală și iată că piscina acoperită de la 
Floreasca se pregătește să primească 
noi oaspeți, în persoana înotătorilor, 
săritorilor de pe trambulină și a ju
cătorilor de polo din reprezentativa 
orașului Budapesta. In vederea întîl- 
nirii cu sportivii maghiari, înotătorii 
bucureșteni s-au pregătit cu serio
zitate în ultimul timp, verificîndtt-și 
forma în două concursuri eșalonate 
pe parcursul a două săpfămîni. Ulti
mul s-a desfășurat la sfîrșitul săptă- 

i mînii trecute, ca „uvertură- a jocu
rilor internaționale de polo. A fost 
concursul care a dat atîtea speranțe 

1 brasistuluf nostru fruntaș Mihai Mi
trofan într-un Ioc în finala olimpică 
a probei de 200 m bras. Intr-adevăr 

> acest excelent rezultat (2:39,3) a ve
nit într-o perioadă în care realizato
rul ei se pregătea să... renunțe la 
sportul de performanță pentru a se 
dedica exclusiv muncii de antrenor.

au pierdut însă (la Bălanei și respec
tiv Bozdogliină) astfel că distanța a 
fost menținută- Partidele Ciocîltea— 
Radovici, Reiclier—Urseanu, Pușcașii— 
Pavlov și Joița—Botez au fost remize. 
Șuta a cîștigat întrun stil foarte fru
mos la Gavrilă, iar Szabo l-a învins pe 
Gi'msberger după ce adusese partida 
într-uii final de turnuri teoretic cîștigat.

Poarte disputată a fo6t dimineața de 
ieri, afectată întreruptelor. Ea a adus 
lui Ghițescu două puncte perinițîndtt-i 
să urce pe locurile 2—3 îtt clasament. 
Dinrtmovislul f-a învins pe Soos îmfr-tm 
final foarte greu de turnuri și pi
oni, care la întrerupere părea că nu-i 
este avantajos. E drept însă că Soos 
n-a jucat tot timj.Mil cele mai bune mu
tări. Joița a eeaat fără joc întrerupta 
cu Ghițescu. Cu multă precizie și-a 
realizat Drimer avantajul purițiotial la 
Bozdogliină, cîștigînd tot un Sinul de 
turnuri și pioni la prima vedere extrem 
de dificil. I» partidele Răriute: cu—Va- 
rabfescu și Pavlov—Ciocîltea a fost 

„Termotehnica" din Capitală a cuce
rit primul loc în serta a V-a a cam
pionatului raional și că în momentul 
de față își dispută alături de alte 
nouă formații calificarea în campio
natul orașului București. Echipa alcă
tuită din specialistul electrician în a- 
parate de bord Traian Furtună, lăcă
tușul sudor Gheorghe Panaitescu și e- 
lectriciamd Gheorghe Arsene a fost în
vinsă cu 5—2 de formația Proiect I, 
înfrîngere categorică, dar care rra a 
afectat moralul jucătorilor,, hotărîți ca 
de acum înainte să se pregătească mai 
intens. Din discuția cu cei doi munci
tori am mai aflat că sportul este mult 
Îndrăgit de muncitorii întreprinderii și 
că atît echipa de fetits de masă cît și 
cea de fotbal (pe locul cinci în cam
pionatul raional) sînt urmărite cu viu 
interes în competițiile la care participă 
de o „galerie" entuziastă. Alte spor
turi îndrăgite aici sînt șahul, voleiul 
și baschetul, pentru ultimele două fiind 
amenajat și 
Imitară.

Am mai

un teren prin muncă vo

aflat cu satisfacție că
O. STANCULESCU

ia

(Continuare în pag. a 2-a)

Brasistul nostru fruntaș are toate 
motivele să fie bucuros. Așa cum am 
mat scris, performanța de 2:39,3 ob
ținută în bazin de 33,33 m VALO
REAZĂ APROXIMATIV 2:40,7 (IN 
BAZIN DE 50 M), țiiiînd cont de cele 
două întoarceri în plus (5 în bazin 
de 33,33 m față de 3 în bazin de 50 
m) într-o cursă pe distanța de 200 
m. Un clasament mondial (al celor 
mai valoroși brasiști) alcătuit la sfîr
șitul sezonului în aer liber (bazine 
de 50 m) nu poate decît să-l încu
rajeze pe campionul nostru. Iată-1: 
2:38,6 F.nke (R.D.G.) 
2:39,3 Masunaga (.Japonia) 
2:40,3 Lauritis (U.R.S.S.) 
2:40,3 Antonian (U.R.S.S.) 
2:40,5 Troger (R.F.G.) 
2:40,7 Wagner (R.D.G.) 
2:40,7 Kimura (Japonia)
2:40,8 Goncearenko (U.R.S.S.) 
2:41,0 Mu Sian-su (R.P. Chineză) 
2:41,7 M a tuck (R.D.G.) 

consemnată remiza. Dar dacă în cea 
dinții adversarii au căzut de acord a- 
stijira egalității fără să mai facă vreo 
mutare, în cea de a doua doar o gre
șeală a lui Pavlov (cu albele), care 
avea o piesă în plus, i-a permis ne
grului să se salveze.

Astfel, înaintea ultimei runde clasa
mentul este următorul:

1. Mititelu 12 p-, 2—3. Ghițescu, 
Ciociliea 11‘/2 f»., 4—5. Urseanu, Brt- 
mer 11 p., 6—8. Sztr&o, Radovici, Soos 
10 p., 9—10. Bălanei, Gilnslrerger 9'jt 
p., 11—13. Rădttfesctt, Reicher. Botez 
9 p., 14—15. Boedoghină, Șuta 8l4 p. 
16. Pavlov 8 p., 17. Pușcașu 7'ft p.. 
18. Gavrilă 6 p., 19. foița 4V» p., 20. 
Varabiescu 4 p-

Ultfena- rundă programează următoa 
rele partide: Mititeii i — Bozdogliină, 
Botez — Chitesc», Urseanu — Ciocîttea, 
Drimer — Radulescu, Soos.— Bălănet, 
Radovici— Pușcaș», Szabo— Gavrilă, 
Șufe»—Jbița. Pavto*—Ggnsbergcr, 
Vaeahiescw— Reiclier.

Din carnetul corespondentului
BUZĂU. Zilele trecute a avut loc în 

localitate finala „Cupei de toamnă" la 
popice, întrecere pe care și-au dispu
tat-o echipele Unirea și Victoria. Par
tida a luat sfîrșit cu victoria la limită 
a primei formații. Echipa cîștigătoare 
a fost formată din următorii jucători: 
Nicolae Velicu, loan Blagti, fon Ra- 
lea, Nicolae Sturrț, Aurel Ștefan și 
Nicolae Stoian.

MARIN DUMITRU
PLOEȘTI. In sala de festivități a Ra

finăriei Nr. 1 din localitate a avut loc, 
de curînd, un reușit concurs demonstra
tiv de haltere. Iată cîteva din rezulta
tele înregistrate: categ. cea mai ușoară: 
Victor Oatu 215 kg.; categ. semiușoară: 
Mircea Eftimie 235 kg., categ. ușoară :

După ultimul concurs de verificare, 
colegiul de antrenori al orașului 
București a alcătuit următoarea re
prezentativă : înot: MASCULIN: 
Blajec, Șt Ionescu, C. Mocanii (li
ber), Caminschi, Nagy (spate). Ai. 
Popescu, Btirduja (fluture), Mitrofan, 
Rînea (bras). FEMININ : Wâchter, 
Iiirciuc, Trohani (liber), Bolti, Ținco- 
ca (spate), Ștefănescu, Iiirciuc (flu
ture), Iordan, Rambosec (bras) ; să
rituri : MASCULIN : Rotman, Deeu- 
seară; FEMININ: Kelemen, Lupu.

G. NICOLAESCU

Maestrul sportului Mihai Mitrofan, performerul ultimului concurs, în plină cursă)

Sportivii romini participă la campionatele 
internaționale de tenis de masă 

ale Scandinavi»
Ieri dimineață a părăsit Capitala ta- 

dreptîndu-se spre Suedia un tot de ju
cători de tenis de masă care va repre
zenta țara noastră ta campionatele in
ternaționale ale Scandiaaviei. Competi
ția va avea loc iu orașul Boras, îi» zilele 
de 5—8- decembrie. Astă-searîij, î» lo 

Alexandru Crisfea 280 kg., categ scmf-4 
mijlocie : Gh. Jipa 265 kg., categ. inij-9 
Iocie : M. C-hirilâ 285 kg.

ALBU FLORIAN

20 sportivi cîți erau 
astăzi peste 170 de 
practică în mod organi- 
preferate. Dintre cei 28 
asociației se remarcă

TIGVENI (raionul Curtea de Argeș). 
Datorită sprijinului acordat de organi
zația U.T.M., consiliul asociației spor
tive „Avîntui" din această comună ai 
realizat în ultima vreme însemnate suc
cese în acțiunea de angrenare a țăra
nilor muncitori în activitatea sportivă. 
Astfel, de la 
la început, 
tineri și tinere 
zat sporturile 
de șahiști ai 
Maria Drăghici, care a ocupat primul 
loc în campionatul raional. De aseme
nea, în secțiile de fotbal și volei sint 
angrenați aproape 60 de sportivi. Lhi 
merit deosebit în buna organizare a 
activității sportive îl are învățătorul 
Luca Mălușan — președintele 
țiului acestei asociații sportive 
fruntașe din raionul Curtea de

C.

COOsi- 
săteșli 
Arge-ș. 
ION

TG. MUREȘ. Cercul turistic de pe 
lingă Casa de Cultură a Sindicalelor 
din localitate a organizat un reușit 
concurs de orientare de gradul III, la 
care au participat 8 echipe. Traseul 
concursului a fost de 25 km cu temă 
de zi și noapte. De-a lungul traseului 
concurenții au trebuit să atingă 9 pos
turi „vii" și 14 posturi „mute" de con
trol. Competiția a lost ciștigată de echi
pa Fabricii de zahăr, condusă de Peter 
Ada in.

ION PAUȘ

calitatea f totoingtiorg. se va desfășură 
dubla întîtnire (masculină și feminină)• 
dintre selecționatele R. P. Romine și 
Suediei.

Au făcut deplasarea Maria Ak-x/m- 
(tru, Get» Pitică. Radu Negulescti, 
Gheorghe Cobîiza» și Adalbert Ițtlhi»

timj.Mil


La Reșița

Clubul sportiv muncitoresc „Cupa Sfatului Popular al Capitale,

Duminică, primele finale
‘ Zilele trecute am vizitat Clubul 

sportiv muncitoresc din Reșița.
Primul popas l-am făcut la secția 
de box, unde am găsit zece tineri 
pregătindu-se sub îndrumarea fos
tului internațional Vasile Secoșan, 
astăzi antrenorul acestui club. In 
fața oglinzilor, în colțul ringulffi, 
la saci sau la mănuși, maestrul V. 

I Secoșan urmărea antrenamentul și 
; intervenea cu un sfat.

La sfîrșitul antrenamentului 
1 maestrul Secoșan a ținut să-i 
; prezinte pe fiecare din boxerii 
• săi in parte cu mențiunea „bun în 
I producție și în școală". Dintre a- 
l ceștia am reținut pe strungarul 
' Ion Petrescu, campion R.P.R. la 
, juniori pe anul 1959, pe croitorul 

Nicolae Padină și pe Vasile Man- 
driș sudor și fruntaș în producție.

La sala de gimnastică a clu- 
; bului, o sală spațioasă și bine u- 
! tilată, i-am găsit pe soții Kerekeș 
' lucrînd de zor cu zeci de copii. 
' Aici 
i nieră 
' vor 
i bului.
( crează deja la
, țioase. De pildă, pioniera Ana Ma- 

tușca, fiică de forjar și eleva Felicia 
Seciîla, fiică de lăcătuș, impresio
nează încă de pe acum prin sal
turile elastice de pe trambulină.

Sportivii clubului sînt și buni 
muncitori. Pe luptătorul Nicolae 

' Popescu l-am găsit de pildă sudînd 
la o cabină de locomotivă. Gu întrea
ga echipă în care lucrează a obținut 
în prezent în secția Locomotive 
o depășire a planului de producție 
cu 23%. Luptătorul N. Popescu, 
alături de întreaga echipă de lupte 
a clubului, se străduiește să obțină 
rezultate cît mai frumoase.

Luptătorul N. Popescu sudează la o 
piesă de locomotivă

cu zeci de copii, 
adevărată pepi- 

peste cîțiva ani se 
performerii clu- 

dintre copii lu- 
exerciții preten-

este o 
din care 
recruta 

Muții

Fotoreportaj: T. Roibu

Un exercițiu de ansamblu al micu
țelor gimnaste de la clubul sportiv 

muncitoresc din Reșița.

C.C.A.-Reprezentativa Salonic 84-60
SALONIC 1 (prin telefon). — Cel mai 

frumos teren de baschet din oraș a 
fost luat cu asalt luni seara de nume
rosul public care a ținut să vadă încă 
o dată echipa campioană a țării noa
stre, C.C.A., de data aceasta in com
pania reprezentativei orașului. Jocul a 
corespuns așteptărilor și spectatorii^ 
au aplaudat îndelung fazele frumoase 
create de cele două echipe și în spe
cial de C.C.A.-, care a cîștigat și acest 
meci. Scorul : 84-60 (37-32).

De aproape două luni de zile, întîl- 
,nîrile din cadrul „Gupei Sfatului Popu
lar al Capitalei" rețin atenția amatori
lor sportului cu mănuși din Capitală, 
jn fiecare săptămînă și, uneori, chiar 
'"ele două ori pe săptămînă, un public 
lot mai numeros și entuziast este pre
zent în jurul ringtdui, aplaudă și încu
rajează pe boxerii care se înfruntă 
în această tradițională competiție. Am 
yăzut „la lucru" atît pugiliști junjori 
‘(mulți dintre ei cu o pregătire serioa
să), cît și boxeri consacrați, care au 
îmbrăcat deseori tricoul național.

Acum competiția a ajuns în pragul 
finalelor. Cu reuniunea de astă-seară 
.(care va avea loc în sala Casei de Gul- 
Jiiră a tineretului din raionul Grivița 
Roșie începînd de la ora 19,30), se 
.vor consuma ultimele meciuri înaintea 
finalelor „Gupei SPG“, iar începînd de 
duminică, pugiliștii rămași în întrecere 
.vor da ultimele asalturi pentru cuce
rirea prețiosului trofeu. Organizatorul 
.(pliibiil sportiv Cetatea Bucur) a sta
bilit ca ultimele întreceri din cadrul 
„Gupei SPG" să se desfășoare în- 
tr-un ciclu de 4 reuniuni. Aceasta pen-

Meciul a avut loc în aer liber, pe un 
teren asfaltat. După pauză meciul 
fost la discreția rnllltarilqr. Trebuie 
subliniat că Testiban șl Cimpoiaș; re
zervele echipei, s-au dovedit în f£5rmă 
la fel de bună ca și titularii.

Au marcat : C.C.A. t Folbert 5, Fodor. 
19, Nedef 9, Niculescu 12, Novacek 27, 
Nedelea 8, Testiban 2, Cimpoiaș 2. RE
PREZENTATIVA SALONIC 1 Kalatkas 
14, Triferis 7, Dedes 8, Parisis 19, Ko
kos 4, Stalios 8.

mează să fie achitată o dată cu prezen
tarea contestației și este aplicabilă la 
toate , competițiile de baschet.

• In aceeași ședință de analiză s-au 
constatat foarte multe nereguli în ți
nerea foilor de arbitraj, ca nepotrivirea 
dintre punctele care apar la evoluția 
scorului și punctele ce apar in dreptul 
jucătorilor, fapt care a dat naștere la 
numeroase contestații. Pentru -simpli
ficarea foii și eliminarea acestor ne
potriviri, F. R. Baschet a hotărît ca 
de la 1 ianuarie, pentru meciurile de 
categoria B și din categoriile inferioare 
punctele înscrise de jucători să fie tre
cute în foaia de arbitraj numai la e- 
voluția scorului. Pentru jocurile de ca
tegoria A foaia se va completa ca șl 
pînă acum, dar rezultatul final va fi 
cel indicat la evoluția scorului. 

tru a diferenția valorile, în așa 
ca o seamă de boxeri tineri dar talc 
tați, care au ajuns pînă în finale, 
nu aibă neșansa de a se întîlni (ev< 
tual) chiar din primul tur cu box 
consacrați.

Duminică dimineața, începînd de 
ora 10, amatorii de box vor avea pri 
jul să asiste în sala I.S.B. la meciuri ca 
se anunță deosebit de disputate. D 
programul reuniunii desprindem pr 
fidele dintre Dumitru Davides 
(GFR-IGI) — Tudor Dumitru (Gri' 
ța Roșie), Mihai Dincă (Construct 
rul) — Gheorghe Dumitru (Bumbacu 
Stelian Saramando (Timpuri Noi) 
Marinică Octavian (Metalul), Tud 
Gheorghe (Grivița Roșie) — Ion R 
caru (Cetatea Bucur), Victor Lăzăre 
nu (GFR-IGI) — Mircea Vorniccai 
(Recolta) etc.

Semifinalele
„Cupei 30 Decembrie’

Sîmbată și duminică s-au desfășur; 
meciurile retur din cadrul competiți 
dotată cu „Gupa 30 Decembrie". Ia1 
rezultatele: Selecționata regiunii St; 
lin — Selecționata regiunii Ploeș 
22-18; Selecționata regiunii Gluj 
■Selecționata R.A.M. 21—15; Selecțh 

,’nata regiunii Oradea — Selecționat 
legiunii Timișoara 24—16 ; Selecționai 
'regiunii Galați — Selecționata region 
’Gonstanța 19—19. S-au calificat per 
,tru semifinale echipele regiunilor St; 
lin, Oradea, Gluj și Constanța. Sîir 
bâtă se vor desfășura primele semif 
hale, după cum urmează: reg. Constat', 
ța — reg. Stalin și reg. Oradea - 
reg. Gluj. Primele orașe vor fi gazdi

■A£mamewte& te/wt
și&z 'eu dzjflqawa

Antrenorul de box Vasile Secoșan a întrerupt pentru un moment lucrul la 
„mănuși". El explică unui grup de boxer i cum trebuie executat croșeul de dreapta

Sportivii de la „Termotehnica• **...

• In urma unei analize făcută recent 
de F. R. Baschet asupra desfășurării 
campionatelor categoriilor A și B, s-a 
constatat un număr mare de contestații, 
majoritatea neîntemeiate și făcute doar 
ca o încercare că ■— poate — rezulta
tul nefavorabil de pe teren va fi trans
format în rezultat favorabil, sub di
ferite pretexte. Pentru rezolvarea a- 
cestor contestații, F. R. Baschet a fost 
nevoită în cele mai multe cazuri să 
întreprindă anchete (trimițînd chiar de
legați în provincie) pentru a verifica 
temeinicia contestațiilor. In dorința de 
a stăvili această tendință nesănătoasă 
și pentru a crea fondul necesar chel-, 
tuielilor ocazionate de judecarea con
testațiilor, federația a hotărît ca pentru 
fiecare contestație să se plătească o 
taxă de 200 de lei. Această taxă ur-

(Urmare din pag. 1) 
.Termotehnica", de altfel ca în orice 
altă întreprindere, sportivii sînt mun
citori de nădejde, oameni cunoscuți nu 
numai prin prezența lor în eehqJrle 
întreprinderii, ci și prin fotografiile 
aflate pe „Panoul fruntașilor în pro
ducție". Iată-1 de pildă pe electricia-

Vești din țară
OR. STALIN. Clubul sportiv „Olim

pia" din localitate a organizat zilele 
trecute un interesant concurs de gim
nastică acrobatică la care au luat 
parte reprezentative din Cluj, O- 
radea, Lipova și Orașul Stalin. Prezen- 
tînd o echipă mai omogenă, gimnaștii 
din Lipova ati ocupat primul loc în 
clasament cu 301,40 p. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat: 2. Cluj 288,80 p. 
3. Or. Stalin 287,70 p., 4. Oradea 
274,85 p.

P. DUMITRESCU
BIR LAD. De curînd, au avut loc în 

localitate întrecerile etapei raionale a 
Spartachiadei fetelor, la care au luat 
parte peste 100 de sportive din oraș 
și raion. Iată cîștigătorii ; ȘAH : Ma
ria Mihofdea („Recolta" Grivița); TE
NIS DE MASA : Cecilia Costică („Vic
toria" Bogdănești); POPICE : Veronica 
Căpriță („Rapid" Ivești); CROS : Ma
ria Pădurarii („Victoria" Bogdănești); 
(VOLEI i „Spicul" Dragalina.

ELIADE SOLOMON 

nul Bazil Ciungan, din linia de înain
tare a echipei de fotbal. El este unu), 
din cei mai buni muncitori ai eectcR 
rului II din întreprindere. Apoi lăcă
tușul sudor Gheorghe Panaitescu și e- 
lcctrieienii Traian Furtună și Gheor
ghe Arsene, oameni de bază a) echi
pei de tenis de masă și în același timp 
harnici muncitori în sectoarele în care 
lucrează. Gheorghe Arsene, membru 
în comitetul U.T.M. și candidat de 
partid, se bucură de frumoase apre
cieri din partea tovarășilor de muncă 
pentru lucrările sale de excelentă ca
litate. Datorită priceperii și interesu
lui pe care-1 depune, Gheorghe Arsene 
reușește să efectueze lucrări în timpi 
record, fapt care contribuie la reda
rea imediată în funcție a aparatelor 
și mașinilor defectate.

Desigur însă, nu toți cititorii știu 
că la „Termotehnica" se produc apa
rate de înaltă precizie pentru automa
tizarea industriei grele și aparate me
dicale. Milivolmetru (aparat pentru in
dicarea temperaturii In cuptoarele 
„Siemens" și în furnale), debitmetru 
(aparat pentru măsurarea debitului ga
zelor), termocuphi, termorezistență, 
logometru, sînt doar cîteva din apara
tele fabricate la „Termotehnica". In 
plus, renumitele, sensibilele și prețioa
sele aparate „Roentgen", altădată im
portate, sînt construite acum în țara 
noastră de talentații tehnicieni de la I 
„Termotehnica".

„Metode" de pregătire
Să vă povestim ce s-a întîmplat la 

Giurgiu, cu prilejul fazei regionale a 
campionatului feminin de calificare la 
handbal in 7.

Se pare că favorita acestui turneu 
era echipa Fulgerul din Călărași, o 
formație omogenă, cu multă putere de 
luptă, disciplinată, care își măsurase 
puterile cu multe echipe de seama ei 
și, în majoritatea cazurilor, ieșise în
vingătoare. Lucrul acesta îl cunoșteau 
— poate cel mai bine — jucătoarele 
de la Știința Giurgiu, eleve la școala 
medie din localitate, care ori de cile 
ori se întîlniseră cu handbalistele din 
Călăraș! — în „Cupa Eliberării" și cu 
ocazia altor competiții — se clasaseră, 
cum se spune, pe locul ... doi. Dar, cum 
turneul de calificare avea loc la Giur
giu, pe teren propriu, giurgiuvencele 
s-au gtndit că a venit momentul să le 
întreacă și ele o dată pe cele de la 
Fulgerul.

Dorință legitimă. In definitiv, oricîi 
de tare ar fi adversarul, dacă te pregă
tești ca lumea, nu se poate să nu-l 
răzbești și tu o dată l Asta e și farme
cul întrecerilor sportive I Numai că 
unii se pregătesc într-un fel și alții 
intr-altul. Unii — cei mai rnulți — se 
antrenează de curg sudorile de pe ei 
(faimoasele „butoaie cu sudoare" de 
care vorbește Ozolin), iar alții, nevrind 

să se omoare cu firea, caută să-și a- 
tingă scopul cu mijloace mai... simple.

Din categoria acestora din urmă fac 
parte, după cum veți vedea din cele 
ce urmează, și giiirgiuvencele noastre. 
Ce și-au zis ele și în primul rînd an
trenorul lor, Bebe Manolescu ? „Ia s-o 
mai lăsăm cu antrenamentele astea 
obositoare și plicticoase și mai bine să 
ne întărim echipa I". Ușor de spus, dar 
mai greu de făcut. Noroc că în ma-

— Fetelor, fiți liniștite I Ne-au sosit 
„întăririle" I

Despic de D. Mihăilă

teria asta, antrenorul Manolescu este 
un fel de... expert. Cum a făcut, cum c 
dres, nu știm, cert este că în ziua me
ciului cu Fulgerul Călărași, în echipe 
Științei au apărut două jucătoare noi 
mult mai robuste declt celelalte, cari 
numai a eleve nu prea aduceau. Erai, 
„întăririle" aduse în grabă de antreno
rul Manolescu tocmai de la București 
— jucătoarele Rodica Jugureanu șt E- 
lena Buzata

O să întrebați, firește, ee legături, 
au ele cu echipa Știința din Giurgiu 
din moment ce locuiesc în București 1 
O legătură, dacă vrei, o faci: una a 
învățat cîndva în Giurgiu, alta a trecui 
o dată cu trenul pe acolo! Totul e să 
existe puțină... bunăvoință și ... înțele
gere.

Și, ce-i drept, au găsit șt bunăvoință 
și înțelegere chiar la tovarășii din con
siliul orășenesc U.C.F.S. Giurgiu, care 
au închis ochii și atunci cină cele două 
jucătoare... „importate" au făcut „ho- 
cus-pocus" cu două rînduri de carnete 
U.C.F.S. și atunci cînd, pentru a-și face 
simțită prezența pe teren — erau doar 
„întăriri" ce naiba1 — au recurs la 
brutalități, încercînd în felul acesta să-și 
intimideze adversarele. Ceea ce nu le-a 
reușit însă, fiindcă handbalistele de la 
Călărași, nespecializate în „metode" de 
soiul acesta, dar în schimb bine antre
nate, iar le-a lăsat pe locul... doi, ca 
de obicei.

...Cînd profesorul Ion Neagu ne-a 
relatat aceste fapte, nouă nu ne-a venit 
să credem. Și ce ne-am zis: „Hai să 
întrebăm consiliul regional U.C.F.S., 
dacă e adevărat!". Și tovarășul Ru
gină de la consiliul regional U.C.F.S. 
București ne-a spus că așa stau lu
crurile.

Păi dacă așa stau lucrurile, am mai 
avea de pus o întrebare: astfel de 
abateri se trec atît de ușor cu vederea?, 

JACK BERARIU
VASILE GODESGU j



NOTE ȘI COMENTARII
O acțiune care trebuie continuată

Incet-încet; sezonul fotbalistic se 
apropie de sfîrșit, spre regretul 
celor care sînt nelipsiți de la me

ciuri și urmăresc cu atîta pasiune acti
vitatea în acest popular sport. Etapa de 
cupă de duminică (optimile de finală), 
cu care se va încheia activitatea com- 
petițională din acest an, constituie 
acum principala preocupare a pasio- 
naților fotbalului.

Paralel însă, se desfășoară o acțiune 
de mare importanță pentru viitorul 
fotbalului nostru : antrenamentele co
mune ale jucătorilor selecționați din e- 
chipele de categorie B și oraș-regiune. 
Scopul acțiunii este cunoscut. Articolul 
antrenorului federal A. Niculescu a lă
murit in bună măsură rostul acestor 
antrenamente comune ale unui număr 
destul de mare de jucători tineri ta- 
lentați.

Dacă revenim asupra lor o facem 
pentru a sublinia un aspect, la fel de 
Important, pe care-1 ridică acțiurfea — 
binevenită — a federației noastre de 
specialitate. Este vorba de atenția care 
trebuie acordată, în continuare, la re
venirea în orașele de reședință, ju
cătorilor care s-au pregătit la Bucu
rești și — mai ales — de organizarea 
în viitor, pe plan local, a unor antre
namente comune asemănătoare, 
alte cuvinte, acțiunea federației 
buie sprijinită și continuată 
comisiile de fotbal din ' 
giile lor de antrenori.

Cel mai mare sprijin 
J1 pot da federației 
pregătirea atentă, metodică a 
telor tinere de perspectivă îl constituie 
depistarea, selecționarea și urmărirea 
— in continuare — a celor mai talen- 
tați jucători tineri (pină la 23 ani), pre
cum și alcătuirea unei evidențe clare 
a lor. Colegiile de antrenori pot rea
liza acest lucru prin observatori la di
feritele jocuri oficiale, meciuri de trial 
și antrenamente comune periodice, în- 
tilnirl inter-orașe și inter-regiuni, care 
— în plus — ar constitui șl un puternic 
stimulent pentru jucătorii selecționați. 
Frocedînd astfel, nu numai că ar aju
ta în mod eficient organele federației 
în selecționarea cu mai multă ușurință

Cu 
tre- 

de către 
țară prin cole-

pe care acestea 
în găsirea și 

elemen-

® Duminică 6 decembrie se vor dis- 
>uta în Capitali două meciuri din ca- 
Irlil. „optimilor" Cupei R.P.R., în 
ilaj- pe Stadionul Republicii: A. 
’ompierul — Rapid (ora 12,30) și Me- 
alul Titanii—C.C.A. (ora 14,15).

® Rapid București a susținut luni la 
îalați tin meci amical cu fruntașa cam- 
ionatului regional C.S-M. Galați. In- 
ilnirea, urmărită cu mare interes de un 
iiimăr de peste 2000 de spectatori, s-a 
old.it cu victoria Rapidului cu scorul 
e 5_4 (2-0).

® Pentru jocurile de fotbal Rapid— 
‘Ompierul și C.C.A.—Metalul 
in cadrul Cupei R.P.R., 
vea loc duminică în cuplaj

" ............. . ' ‘ se
ora

cu- 
S.

elementelor necesare diferitelor lo
dar ar impulsiona 
fotbalistică

a 
turi reprezentative, 
însăși activitatea fotbalistică locală. 
Fotbalul nostru dispune de foarte mul
te elemente valoroase care nu așteaptă 
decît prilejul de a se afirma. Acest pri
lej - ’ .............................li-1 pot oferi antrenorii.

Ce fac arbitrii ?...
acti-Pentru majoritatea arbitrilor, 

vitatea pe teren s-a încheiat o da
tă cu terminarea jocurilor de 

campionat. Doar cîțiva mai au... emo
ții : cei delegați să conducă jocurile 
de cupă de duminică. De luni încolo, 
însă, și aceștia vor scăpa de grija... 
arbitrajului, a deplasărilor, a ,,tribune
lor4 și vor intra într-o vacanță mult 
dorită...

Cum trebuie să fie însă, vacanța a- 
ceasta ? Una totală sau una activă ? 
Pot face arbitrii o excepție de la nor
mele recomandate jucătorilor în pe
rioada de întrerupere? Oare arbitrii nu 
au ce pune la punct în timpul Iernii ?

Scuzîndu-ne că. încercăm să le tur
burăm vacanța, ne vom permite să le 
amintim - deocamdată în mod sumar 
- că în sezonul care se încheie în a- 
cest moment am remarcat la mulțl ar
bitri o accentuată lipsă de uniformitate 
în interpretarea și aplicarea regulilor 
de joc. Unii arbitri au aplicat „legea 
avantajului"; alții nu; in cazurile cele 
mai recomandabile; unii (cel mai pu
țini) au sancționat cu curaj șl promp
titudine infracțiunile în careu, alții (cei 
rriai mulți) nu; jocul cu corpul, atacul 
cu piciorul la balon etc. au fost dife
rit apreciate și sancționate. Toate a- 
cestea au scos în evidență faptul că în
tre arbitrii există dezacord, că ei pri
vesc în mod subiectiv infracțiunile co
mise de jucători.

Cu alte cuvinte, se Impune fixarea 
unui mod unitar de a conduce jocurile. 
Acest lucru, arbitrii îl pot realiza cel 
mai bine în cursul iernii, în întîlniri 
speciale organizate de colegiile de ar
bitri după un plan atent alcătuit. Sem
nalul însă, trebuie să-l dea colegiul 
central, organizînd asemenea ședințe la 
București cu arbitrii bucureșteni din 
lotul republican.

Pe de altă parte, numeroși arbitri au 
manifestat lipsuri în pregătirea lor fi
zică. Iarna trebuie folosită și in acea
stă privință. Organizarea unor ședințe 
săptămînale de pregătire în sală (sau 
în aer liber) de către colegiile de ar
bitri este soluția cea mal bună.

Iată două obiective care merită să 
fie privite cu foarte .'multă atenție de 
arbitrii noștri. Și, mai ales, să fie atin
se. (p. g.).

victorie concludentă asupra unei for
mații fruntașe din categoria A.

De la bun început trebuie să subli
niem că factorul primordial al victo
riei înregistrate de ploeștenl în această 
partidă a fost — pe lingă voința cu 
care au contracarat diferența de va
loare dintre cele două formații — tac
tica lor ofensivă.

Constănțenii s-au putut convinge 
încă în primul sfert de oră al jocului 
că au de-a face cu un adversar care 
nu se lasă ușor bătut și, în consecință, 
au forțat atacul. Au fost însă surprinși 
că adversarii, în loc să se concentreze 
în apărare, au început, mai întîi timid, 
apoi cu tot mai multă vigoare, să con
struiască atacuri din ce în ce mal pe
riculoase. Interesant este de remarcat 
că Prahova pornea atacurile cu regu
laritate din marginea propriului careu 
și din 2-3 pase mingea ajungea în fața 
porți Farului. In unele perioade ploe- 
ștenii își retrăgeau una din extreme 
pentru a culege mingiile pierdute și, 
în același timp, pentru a scoate din 
dispozitiv pe fundașul advers (locul 
extremelor fiind de regulă ocupat de | 
interi) șl o dată intrați în posesia min
gii inițiau contraatacuri foarte pericu
loase. Apărarea Farului, astfel hărțui
tă; a fost nevoită să cedeze în minu
tul 36. Meritul Prahovei constă în spe
cial în faptul că nici după obținerea 
avantajului (care, menținut pînă în mi
nutul 90. însemna calificarea pentru tu
rul următor) nu s-a retras în apărare 
ca să-l păstreze, cum fac deseori echi
pele noastre, chiar șl de categoria A. 
Ploeștenii au continuat să joace des
chis. Mai mult ! Au forțat ritmul jocu
lui și au mai marcat un gol (despre o- 
caziile ratate nici nu mai e cazul să 
amintim). Iată un exemplu bun, demn 
de subliniat 1 (al. i.).

încep întrecerile din cadrul
Cupei „Sportul popular"

Peste cîteva zile vor începe • primele 
întreceri. în cadrul unei noi competiții 
de handbal în 7, rezervată echipelor 
de juniori și junioare din întreaga țară. 
Este vorba de cupa „Sportul popular" 
aflată anul acesta la cea de-a treia 
ediție a desfășurării sale. .

In această ediție, competiția va avea 
trei etape. Prima, etapa de centru, se va 
desfășura în. orașele București, Orașul 
Stalin, Timișoara, . Sibiu, Tg. Mureș, 
Constanța, Ploești și Galați între 6 
decembrie și 14 februarie. La acest 
prim tur, pentru a se putea desemna 
cîte ® echipă pentru etapa următoare, 
trebuie să participe cel puțin 6"echipc.

formațiile calificate vor participa, îri 
continuare, la faza intercentru care, 
atît la băieți cît și la fete, se va des
fășura sistem eliminatoriu într-un sin
gur joc. Aceste partide vor avea Joc 
între 21 februarie și 6 martie 1960. 
Ultima etapă (turneul final) va fi 
organizată în Capitală între 11—13 
martie și în cadrul ei se vor întrece 
cîte 4 echipe masculine și feminine 
calificate în urma etapei anterioare.

La această competiție pot participa 
toate echipele de juniori și junii?-" 
ale cluburilor și asociațiilor sportivi 
afiliate la F.R.H., precum și echipele de 
handbal școlare de orice categorie.

ACTUALITĂTI
e> Aseară s-au desfășurat în sala 

Floreasca două partide contînd pentru 
campionatul republican feminin (faza 
orașului București). Iată rezultatele; 
Cetatea Bucur—Confecția 19-5 (9-2) ;
Știința—Constructorul 23-2 (8-1).

• In ultimele două etape ale cam
pionatului republican — faza regiunii 
Stalin — s-au înregistrat următoarele 
rezultate: . Masculin: Chimia Făgăraș
— Colorom Codlea 32—20 (19—9); 
Voința Sighișoara — Recolta Hălchiu 
23—21 (12—-8) j Dinamo Or. Stalin
— Voința Sibiu 17—13 (13—6)j Trac
torul Or. Stalin — Victoria Copșa Mică

6—0 (neprezentare) ; Colorom Codlea 
—- Voința Sighișoara 17—17 (10—9) • 
Dinamo Or. Stalin — Recolta Hălchiu 
32—19 (12—9) ; Tractorul Or. Stalin
— Voința Sibiu 18—14 (12—9); Chi
mia Făgăraș — Victoria Copșa Mică 
6—0; Feminin: Tractorul Or. Stalin
— Măgura Codlea 7—4 (3—1) ; Gloria 
Sighișoara—Luceafărul Orașul Stalin 
12—7 (6—4) ; Gloria Sighișoara — 
Tracterul Or. Stalin 8—6 (5—3) ; Lu
ceafărul Or. Stalin — C.S.M. Sibiu 
12—8 (6—2).

G. Bîrleanu și G. Gruia, 
corespondenți

Despre două din problemele ridicate
Apărarea cea mai bună este... 

atacul

Si acest fapt s-a adeverit cit se 
poate de convingător în meciul de 

’ cupă Prahova Ploești-Farul Con
stanța, partidă în care o echipă de ca
tegorie inferioară a reușit să obțină o

Despre doua din problemele ridicate 
de campionatul republican de motocros

GIMNRSTICH

Finala campionatului pe echipe

de campionatul republican de motocros
Sezonul de motociclism s-a încheiat o dată cu desfășurarea ultimei 

faze a campionatului republican de motocros. Și fiindcă ne sînt proaspete 
în minte cele mai importante aspecte prilejuite de această competiție, soco
tim că este util să dezbatem două dintre ele.

1. Participarea. Dacă de pildă des
pre cluburile sportive Dinamo și 
G.G.A. se pot spune numai lucruri bune 
în ceea ce privește angrenarea aler
gătorilor din secțiile de motociclism 
la desfășurarea campionatului repu
blican de motocros, despre alte cluburi 
sportive, cum sînt Metalul M.I.G., 
Voința Sibiu, Drubeta Tr. Severin sau 
asociații sportive ca Voința Orașul 
Stalin, Metalul Reșița, Voința Timi
șoara etc., trebuie să arătăm că n-au 
dovedit o orientare bună, neînscriind 
conciirenți la startul probelor.’ Moti
varea pe care o aduc (aceea că nu 
au alergători specializați ,1a motocros) 
nu este valabilă. Voința . Sibiu, 
pildă, a „încercat"

trecerilor a suferit. Socotim că efor
turile materiale care se fac pentru ca 
secțiile de motociclism să ■ aibă asigu
rate mașinile necesare trebuie răsplătite 
printr-o masivă participare la toâte 
competițiile programate în calendarul 
F.R.M. Este o datorie a alergătorilor 
ți a antrenorilor I

2. Datele de desfășurare. Fazele de 
campionat care au avut loc în a dotia 
jumătate a lunii noiembrie — la 
multe grade minus — au constituit 
un examen de verificare nu numai 
pentru alergători ci și pentru specta
tori. Gu tot vîntul și frigul pătrun
zător, la faza a IlI-a mii de specta
tori au fost pe traseu, încura jîndu-t 
pe alergători. Socotim însă că repe
tarea acestor... examene constituie un 
impediment în drumul spre popu
larizarea motocrosiilui în rîndiil ma
selor de spectatori. Este neindicat să-i 
aducem pe spectatori la motocros în 
astfel de zile. Fazele campionatului 
pot fi foarte bine programate în lu
nile mai călduroase ale anului. Pen
tin sezonul anului 1960 F.R.M. a mă
rit la 7 numărul fazelor campionatu
lui republican de motocros (trei din-- 
tre ele se vor desfășura în pro
vincie, inițiativa fiind, după părerea 
noastră, lăudabilă) și deci este nece
sară o și niai judicioasă programare 
a lor.

Atanasia lonescu, una dintre jucătoarele echipei Știința București, campioană 
de anul trecut, in timpul exercițiului la paralele. Foto : 1. Mihăică

de 
cu doi alergători 

și unul... a cîștigat primul loc la ca
tegoria începători (de ce nu i-a pre
zentat pe toți ?), O.6.A. și Dinamo 
i-au înscris (cu mici excepții) și pe 
alergătorii specializați la viteză și pe 
cei de la regularitate și rezistență, 
dovedind astfel că au înțeles pe de 
o parte să-și susțină cu toată tăria 
șansele, iar pe de altă parte să con
tribuie Ia ' reușita întrecerilor. Din 
cauza dezinteresului unor cluburi și 
asociații sportive unele probe au fost 
slab populate și, firește, nivelul în-

Titanii 
care vor 

pe sta- 
pun în

16, la
ionul Republicii, biletele 
înzare începînd 
asele obișnuite
» Loturile de 

e B și regiune 
ieciuri de trial, 
ispus de A. S. 
d de 3—0 (2—0) după un joc de 
mă factură tehnică. Autorii goluri- 
>r: Hauler 11 (2* și Popa. Meciul 
ure Selecționata II și Metalul Ti- 
•uii s-a terminat cu un rezultat de 
pilitate: 2—2 (0—0). Au 
umitru Constantin (din 11
cu, respectiv Andreescti, 

in (din II m).
I Itimele meciuri de trial 
dă astăzi pe terenul II din Parcul 
wrtiv „23 August" după următorul 
ogram : Selecționata I — Victoria 
tz;iu (ora 12,30) și Lotul de ju- 
iri — Progresul București (ora 14). 
© Meciurile de cupă programate 
ntru duminică în țară vor începe 
ora 13,45.

de azi

jucători de 
au susținut ieri 
Selecționata 111 a 
Pompierul cu sco-

catego- 
xri noi

marcat : 
m), Pe- 
și Ion

se dis-

Vineri și sîmbătă sala Floreasca din bărbați (regiunile Cluj, Oradea, R.A.M. 
Capitală găzduiește finala campionatu- și echipele bucureștene Dinamo I, Di- 
lui republican pe echipe la gimnastică, namo II și €.C.A.) — exercițiile im-

La întreceri participă aproape 100 puse. Ora 17: seria I femei (regiunile 
de gimnaști și gimnaste reprezentînd ' ’ " 
toate regiunile țării și orașul București.

Iată programul detailat al întreceri
lor de vineri : ora 9: seria I bărbați 
(regiunile Galați, București, Stalin, 
Constanța, Timișoara, Iași) — exerciții
le impuse. Ora 12,30: seria a Il-a

Iași, București, Bacău, Galați, Constan
ța și R.A.M.) — exercițiile impuse. 
Ora 20,00: seria a Il-a femei (regiu
nile Oradea, Cluj, Stalin, Timișoara 
și formațiile bucureștene Constructorul, 
Dinamo și Știința) — exercițiile im
puse

HR1STAGHE NAUM

Ultimele rezultate din categoria B

Iată care sînt pronosticurile pe 
re Programul Loto-Pronosport le 
lică pentru concursul Pronosport nr. 
din 6 decembrie 1959:

I. Racing Paris—Lens
II. Rennes—Reims
III. Bordeaux—Monaco 
iV. Sedan—Angers
V. Valenciennes—Limoges
VI. Toulouse—Toulon
VII. Fiorentina—Milan
VIII. IjJapoli—Juventus 
X. Internazionale—Bologna 
<. .Lazio—Sampdoria 
<1. Bari—Lanerossi 
<11. Alessandria—Roma

1,
2,
2,

X,

X
X

1
1 

X
1

X 
X

1
2
1

X

urmă-

PREMIILE CONCURSULUI
PRONOSPORT NR. 48 

n urma trierii și omologării 
ițelor depuse la concursul Prono-

V3-

sport nr. 48 au fost stabilite 
toarcle premii:

Premiul I: 
tate exacte a

Premiul II: 
zultate exacte

Premiul III: 1.607 variante 
rezultate exacte a cîte 80 lei.

Fond de premii: 289.372 lei.
Un succes deosebit a înregistrat 

acest concurs participanta Maria Brăi- 
lescu din Piatra Neamț, str. Ștefan 
cel Mare. Participînd pe un buletin 
colectiv cu indicele 3—5—4 a obținut 
1 premiu I, 11 premii II și 52 premii 
III în valoare totală de peste 25.000 
lei.

5 variante cu 12 
cîte 14.468 lei.

141 variante cu 
a cîte 614 lei.

rezul-

11

cu

re-

10

la

NU UITATIf IN TOATA TARA 
BULETINELE CU PARTIC1PAȚIE 
VA POT ADUCE PREMII MARI LA 
PRONOSPORT CU O TAXA REDU
SA. CEREȚI AMĂNUNTE ASUPRA 
BULETINELOR CU PARTIC1PATIE 
LA TOATE --------------- -------
PRONOSPORT 
MELE DE FOLOSIRE A BULETI
NULUI CU PARTICIPAȚIE S1NT 
PUBLICATE IN PROGRAMUL 
LOTO-PRONOSPORT NR. 234.

PRONOEXPRES
La tragerea concursului Pronoexpres 

decembrie au 
rele numere:

22 35
Numere de

AGENȚIILE LOTO-
DIN ȚARA. NOR-

fost extrase din
din 2

urnă următoa-

38
9

Fond de premii: 484.273 lei.

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

47
rezervă:

36 21
12

Dinamo Miliția-Știința 3—0 (0—0)
LiJertil a pierdut surprinzător In fața 

unei echipe care a știut însă ce vrea. 
Considerînd meciul o simplă formali
tate, studenții att jucat fără convingeie 
și au pierdut la limită.

Sirena—Arhitectura 9—3 (3—3)
Folosind 8 juniori îri formație, Si

rena a reușit abia în repriza a Il-a să-și 
depășească adversarul care s-a apă
rat cu dîrzenie. De remarcat juniorii 
Ivanovici și Schneider de la Sirena. 
Cetatea Bucur—Meteorul 11—0 (5—d)

Scorul nedreptățește echipa Meteorii! 
care merita un rezultat mai strîns. Ce
tatea .Bucur, avînd în Badea un exce
lent conducător de joc, a știuț însă să 
Orofite de greșelile adversarului.

Metalul M.I.G. II—Farul Constanța 
6—5 (3—0), Rapid—Petrolul Piteșii 
32—10 (12—5); Știința Galați—La
minorul Roman 3—0 (nepreze'ntare) )
A.S..4. Sibiu—Olimpia Or- Stalin 3—0 
(neprezentare)

C. ALEXANDRU—coresp. 
CLASAMENTE

SERIA 1
1. Știința Buc 20 16 1 3 204 — 43 53
». Rapid ' 19 15 0 4 342— SI 49

44 
41
36 
35
31 
28 
24 
21
17-

3. Dinamo Militia 19 14 2 3 129— 63 49
4. Cetate. Bucur 19 12 3 4 146— 65 46
5. Sirena 20 H 3 6 148— 94 4$
6. A.S.A. Ploești 20 8 3 9 H9— 79 39
7. Meta i M.I.G. 11 20 7 4 9 112-121 38
8 Farul Constanța 2Q 6 1 13 108—129 33
9. Petrol Pitești 30 5 0 15 95—211 39

10. Meteorul 20 3 2 U 60—303 23
11. Arhitect ara 19 0 3 16 38—333 22:

SERIA A 11t-A
1. Petrolul Ploești 18 14 3 1 331— 49 49
2. Zimbrul Tecuci 18 12 3 3 177— 43 45-
3. Petrolul Chimie Buc. 18 11 3 4 136— 48 4&
4. Aeronautica Buc. 18 10 2 6 128— 89 40-
5. Laminorul Roman 18 8 2 8 69— 83 35
6. Unirea T.U.G. Brăjla 18 6 4 8 72— 62 33
7. C.F.R. Buzău 18 6 2 10 69—132 31
8. Progresul Galati 18 4 3 11 56—115 28
9. Știința Galați 18 4 2 12 53-154 27

10. Cimentul Medgidia 18 3 0 15 26—342 2?

A 1II-ASERIA
1 Știința Petroșani 16 14 1 1 246— 20

2. <Olimpia Or. Stalin 16 13 0 3 95— 37
3. C.F.R. Timișoara 16 10 0 6 120— 72
4. Chimica Tîrnăveni 16 9 2 5 130— 87
5. A.S.A. Sibiu 16 7 1 8 60— 67
6. Minerul Lupeni 16 6 2 8 78— 67
7. C.F.R. Cluj 15 5 0 10 56—105
8. Utilajul Petroșan’« 16 3 0 13 21— 190
9. Corvjnul Hunedoara 15 2 0 13 45—206

Jocul C.F.R. Cluj—Corvinul Hune-: 
doara nu a fost încă omologat întrtM- 
cît există o contestație făcută de Cor.4 
vinul,



CICLISIM < VO EE I

Amănunte asupra sezonului internațional al anului 1960
Interviu cu delegatul F. R. C. la Congresul U.C.l., prof. Ni Oțeleanu

încep „meciurile cheie66
Sîmbătă: Cetatea Bucur—Dinamo

•••

în zilele de 26 și 27 noiembrie a avut 
loc la Zurich Congresul Uniunii Cicliste 
Internaționale (U.C.I.). Federația ro- 
mînă d? c ciism a fost reprezentată la 
acest Congres de prof. N. Oțeleanu, 
antrenor federal. La înapoierea de la 
Zurich, am solicitat reprezentantului 
F.R.C. amănunte asupra desfășurării 
lucrărilor

— Ce probleme au figurat pa 
ordinea de zi a Congresului ?

— Congresul a discutat, sub condu
cerea președ ntelui U.C.L, Rodonî, pro
blemele legate de definitivarea calenda
rului internațional pe anul 1960 atît 
petltru profesioniști cît și pentru ama
tori — șosea și pistă. După dezbateri 
îndelungate s-a fixat programul inter
național oficial care a și fost comu
nicat federațiilor naționale de speciali
tate reprezentate la Zurich.

— Care sini cele mai interesante 
competiții internaționale din sezo- 

j nul sportiv al anului 1960, rezer
j vede cicliștilor amatori?
1 fe- In ordine cronologică, după pă-

rerea mea, întrecerile cicliste care vor 
atrage atenția iubitorilor sportului cu 
pedale sînt: „Cursa Păcii", ediția a 
XIII-a, care se va desfășura între 2 
și 16 mai ; „Turul Croației și Slove
niei" organizat de federația de ciclism 
din R.PK Iugoslavia între 9 și 12 iu
nie : întrecerea pe echipe de la Cottbus 
(R. D. Germană) pe o distanță de 100 
km, care va avea loc la 24 iulie și va 
constitui o bună verificare pentru Jocu
rile Olimpice: „Turul Iugoslaviei" 
24—31 iulie; între 3 și 12 august cam-

Mîine, în Capitală

începe etapa finală 
a campionatelor

republicane de juniori

HOCHEIg^ta!

pionatul mondial de pistă la Leipzig; 
13 august — campionatul mondial de 
fond la Karl Marx Stadt (Sachsenring- 
rennen); 25—30 august: Jocurile O- 
limpice de la Roma ; „Circuitul Berli
nului" (R.DG.) la 4 septembrie.

— Dintre competițiile din calen
darul federației noastre au fost in

cluse probe în calendarul interna
țional oficial ?

— Firește. Concursul internațional 
care se va desfășura pe velodromul Di
namo din București la 2 și 3 iulie, 
„Premiul orașului București" — cursă 
de fond pe echipe, contra timp 100 km 
și „Turul ciclist al R. P. Romîne" care 
va avea loc în luna septembrie, 
au apărut în calendarul competițional 
al Uniunii Cicliste Internaționale.

In legătură cu marile competiții in
ternaționale ale anului 1960 — „Cursa 
Păcii" și Campionatele mondiale — 
trebuie să vă spun că la acest 
Congres ati fost înmînate invitații ofi
ciale de către organizatori. Reprezen
tanții federațiilor au manifestat un deo
sebit interes pentru aceste competiții, 
ceea ce înseamnă că Ia startul lor vor 
fi prezente numeroase delegații de spor
tivi.

Mai sînt de disputat doar trei eta
pe în campionatele republicane mas
culine și feminine de volei. Deși Ce
tatea Bucur ocupă actualmente pri
mul loc în clasamentul masculin și 
Dinamo București este lider în cla
samentul echipelor feminine, ele nu 
sînt sigure pe locurile deținute. De 
ce ? Abia acum încep „meciurile 
cheie", care vor avea o influență ho- 
tărîtoare asupra părții superioare a 
ambelor clasamente. Faptul că cele 
mai importante partide au loc abia 
acum, la sfîrșitul primei părți a cam
pionatului, are următorul avantaj: 
vor putea fi văzuți la lucru, în me
ciuri dificile, cei mai buni voleibaliști 
și cele mai bune voleibaliste, ceea ce 
constituie un criteriu de selecție în 
vederea întîlnirilor 
Uniunii Sovietice.

Unul din aceste 
loc sîmbătă în sala
pitală. Este vorba de întilnirea mas
culină Cetatea Bucur—Dinamo Bucu
rești.

Tot în vederea meciurilor cu

cu reprezentativele

meciuri va avea 
Floreasca din Ca-

Duminică se dispută 
meciul amical 

C. C. A.—Știința Cluj
Duminică după-amiază, pe patinoa

rul artificial din parcul „23 August", 
va avea loc o întîlnire amicală de ho
chei pe gheață între echipele C.C.A. 
și Știința Cluj. Cu acest prilej, spec
tatorii bucureștenf vor avea prilejul 
să vadă evoluînd o bună parte din ju
cătorii echipei reprezentative care, acum 
cîtva timp, a obținut un frumos succes 
întrecînd cu 7—1 reprezentativa R. P. 
Ungare.

Meciul, care va avea și un caracter 
ide verificare a pregătirilor efectuate 
pînă în prezent de aceste două echipe 
fruntașe, va începe la ora 18.

Abia au luat sfîrșit campionatele re
publicane de seniori și iată că rutine 
începe o nouă competiție importantă. 
Tot în sala Casei de cultură a tinere
tului din raionul Gheorgtie Gheorghiu- 
Dej din Capitală (bd. Grozăvești nr. 
82) încep vineri dimineața întrecerile 
pentru desemnarea campionilor de ju
niori ai țării pe echipe și individual. 
La .echipe (băieți și fete) se vor juca 
după formula „Cupei Corbillon" (cam
pionatul mondial al formațiilor femi
nine), adică patru simpiuri și un du
blu. La concurs participă toți campio
nii regionali, iar din orașul București 
iau parte primii opt juniori și primele 
patru junioare. Regiunile Cluj, Ora
dea și Timișoara vor fi reprezentate 
de primii patru juniori și primele două 
junioare.

Competiția se va disputa vineri, sîm- 
bătă și duminică. Mîine jocurile încep 
de la ora 9 și 16,30. Arbitrii delegați 
la jocuri vor fi prezenți mîine dimi
neață la ora 8,30 și nu după-amiază 
cum au fost anunțați inițial.

U.R.S.S. (care vor avea loc la 25 șl 
27 decembrie a. c.), cele mai impor
tante jocuri din ultimele etape au fost 
reprogramate. Ele vor avea loc cu 
cîteva zile înaintea datei de 20 de
cembrie, cînd a fost stabilită ultima 
etapă a turului. Astfel, întilnirea 
cheie a campionatului feminin, aceea 
dintre formațiile bucureștene Rapid și 
Dinamo, se va disputa marți' 15 de
cembrie în sala Floreasca, în loc de 
20 decembrie. Joi 17 decembrie, tot 
în sala Floreasca, vor avea loc trei 
întîlniri masculine programate inițial 
tot în etapa a Xl-a. Este vorba de 
jocurile Victoria — Cetatea Bucur, 
C.C.A.—Știința Cluj și Rapid—Dina
mo, unul din derbiurile campionatului 
masculin.

Fără îndoială, programul alcătuit 
astfel este mult mai judicios decît cel 
anterior, pentru că dă posibilitate vo
leibaliștilor și voleibalistelor noastre 
fruntașe să se pregătească și mai 
bine în vederea întîlnirilor internațio
nale care vor avea Ioc peste puțină 
vreme.

In așteptarea sezonuluiIn așteptarea sezonului...

Ătefrtftâfafca, $ FORT I VĂ
Din sportul sovietic scurte știri s

Inițiativa sportivilor din Celiabinsk

In aceste zile, cînd termometrul mat 
indică adesea plus cîteva grade, pati
natorii bucureșteni — care au la dis
poziție patinoarul artificial — și cei 
din Miercurea Ciuc, unde e mai frig 
decît în alte regiuni ale țării, se pre
gătesc de zor pe o gheață foarte bună. 
Pe gheața patinoarului din parcul „23 
August" se antrenează zilnic nenumă- 
rați tineri și tinere, iar la Miercurea 
Ciuc, campioana țării la patinaj artistic 
Marieta Weinrich se ocupă cu multă 
dragoste de creșterea viitoarelor cadre.

Ce fac însă patinatorii și secțiile de 
patinaj din celelaie orașe? Răspunsul : 
se pregătesc și ei în vederea începerii 
sezonului oficial.

ORAȘUL STALIN: Clubul Olimpia 
din localitate a început lucrările de re- 
amenajare a patinoarului situat la poa
lele muntelui Tîmpa. Această bază 
sportivă va fi mărită și utilată după 
ultimele cerințe moderne. De pregăti
rea- secției de patinaj artistic se ocu
pă instructorul B. Heiichert.

De asemenea, consiliul asociației 
sportive Steagul roșu a luat frumoasa 
inițiativă de a înființa un centru de 
preg^tke pentru tineret sub conduce
rea campiunillui țării la patinaj, artis
tic, Roman Turușanco.

CLUJ: După ce au avut la dispozi
ție cîteva zile cu gheață, patinatorii 
de la Știința și Clubul sportiv școlar 
au fost nevoiți să-și continue pregăti
rile pe uscat. Profesorul Sorin Pașcu 
a făcut un plan amănunțit de pregătire 
a „viteziștilor" de la Știința, în timp 
ce antrenorii Andrei Somodi (patinaj 
artistic) și Vasile Boldiș (viteză) în
scriu în secțiile respective noi tineri și 
tinere.

GHEORGHIENI: Fostul campion și 
recordman republican la juniori, Ștefan 
Csato, a fost numit profesor la o școa
lă din localitate. In acest sezon, el va 
antrena pe componenții secției de pati
naj viteză a asociației sportive Progre
sul Gheorghieni.

Printr-o scrisoare publicată de curînd 
în ziarul „Sovietski sport", iubitorii 
jocului cu crosa și pucul din orașul 
Celiabinsk — jucători, antrenori, in
structori obștești, arbitri — propuneau 
o serie de măsuri și acțiuni pentru 
popularizarea și continua dezvoltare a 
hocheiului în Unititjea Sovietică. Ini
țiativa sportivilor din Celiabinsk a fost 
primită cu satisfacție și interes atît de 
către hocheiști, cît și de către Prezidiul 
Federației de hochei a U.R.S.S., care 
a sprijinit-o și a aprobat-o. Sporirea 
numărului de hocheiști, desăvîrșirea 
măiestriei lor sportive, îmbunătățirea 
calității arbitrajelor, pregătirea de noi 
arbitri, organizarea controlului obștesc 
pentru terminarea cît mai grabnic a 
construcțiilor sportive de iarnă, o largă 
propagandă a hocheiului în rînduf ti
neretului — iată sarcini concrete și 
Imediate ale tuturor asociațiilor spor
tive. din U R.S.S.

Pe lingă echipele participante ia 
campionatul unional sau în campiona
tele republicilor, vor fi create cursuri 
speciale pentru pregătirea portarilor. 
Se va organiza un concurs între sec 
tiile de hochei ale tuturor orașelor din 
Uniunea Sovietică, ale cărui rezultate 
vor fi cunoscute la 1 iunie 1960.

Piscul „MOSCOVA PEKIN"

Colaborarea dintre alpinism sovietici 
și chinezi este tradițională. In anul 
1955, de exemplu, ei au escaladat îm
preună piscul „Octombrie", situat la 
6780 m, și un virf situat la o altitu
dine de 6673 m, pe care l-au denumii 
„Unitate". Această colaborare a dat

Germană afirmă

Concursul republicanConcursul republican 
la categoria semi-mijlociela categoria semi-mijlocie

Siinbătă la Cîmpulung (reg. Pitești) 
va avea loc o reuniune de haltere: 
concursul republican la categoria semi 
mijlocie. La întreceri participă halte
rofili de valoare în frunte cu campionul 
și recordmanul țării Tiberiti Roman. In 
afară de concurs vor evolua alți record
mani ca Lazăr Baroga (categoria mij
locie), Ion Birău (cat. semiusoară) 
Ș-a-

Duminică va avea foc un concurs cu 
caracter demonstrativ de haltere pentru 
ridicări (smuls) cu o singură mînă.

Hocheiștii din R. D

Di sfîrșitul hlnii noiembrie, echipa reprezentativă de hochei pe gheață a 
R.D. Germane a susținut două meciuri ca selecționata Norvegiei, repurtind 
tot aii tea victorii: 3—1 și 7—2. Pregătirile echipei de hochei a R.D. Ger
mane continuă pînă ta meciurile de selecție pe care le va susține cu cea a 
R.P. Germane in vederea desemnării echipei care va participa la I. O. de 
iarnă de la Squat# Valley.

In fotografie: fază de ta recenta intilnire de hochei R.D. Germană— 
Norvegia 7—2.

roade și in arul următori, iar recent • IN CADRUL campionatelor unio- 
ea a fost încununată de an nou suc- țța*e studențești de la Kazan, tialtero- 
ces. Un grup de alpiniști sovietici și Anatoli Jitețki din categoria tni-
cltinezi au escaladat pentru prima oară 
un pisc de pe versantul sudic al mun
ților Zaalaiski, situat la înălțimea de 
6852,3 m. In cinstea prieteniei care 
leagă pe sportivii celor două țări, al
pinism au dat noului pisc denumirea 
de „Moscova-Pekin".

O nouț bază sportivă la Harkov

Recent, tineretul din orașul Harkov 
a primit o nouă bază sportivă. Este 
vorba de un bazin acoperit de înot, al 
doilea de acest fel din oraș, care va 
permite înotătorilor și poloiștilor din 
oraș să-și mențină forma sportivă, prin 
organizarea și în timpul iernii a unor 
întreceri și competiții. Primele antre
namente Ia noul bazin au atras nume
roși sportivi din Harkov.

A. Grușevski (R.S.S. Uzbekă) 
învingător în turneul de șah 

de la Tașkent
La Tașkent a luat sfîrșit primul tur- 

i 
Asia. El a fost cîștigat ctt 9'/2 puncte 
de către candidatul de maestru A- Grtt- 
șevski (R.S.S. Uzbekă), care, de-a lun
gul concursului a obținut 9 victorii, o 
remiză și a pierdut 2 partide. Pe locul 
II s-a clasat compatriotul său maestrul 
sportului M. Muhitdinov, cu 9 puncte. 
Locurile următoare ale clasamentului 
sînt ocupate de maestrul sportului S. 
Momo (R. P. Mongolă) și marele 
maestru A. Lilienthal (R.S.F.S.R.) cu 

campionul Indone- 
7 puncte.

Valoroase

jlocie a stabilit un nou record mon
dial la stilul „aruncat" cu o perfor
manță de 151 kg. Vechiul record al 
lumii era deținut de francezul Paterni 
cu un rezultat de 150,5 kg.

W DUPĂ DISPUTAREA A 
tide, în meciul pentru titlul 
de șa.șki (dame) scorul este 
în lavoarea marelui maestru 
Kuperinan, campionul lumii.

• INITLNIRI internaționali*.  
DE FOTBAL : la Atena, Danemarca— 
Grecia 3—1 (0—0) ; la Reims, Stade 
de Reims—Dinamo Tbilisi t—0 
(I—0) ; la Rio, Argentina—Para
guay 2—0 (2—0) ; la Teheran, Sa
nin—Brazilia (set. olimpică) 4—I.

Olmedo n-a rezistat
dolar Jor!

12 par
iu ondial 
de 9—3 
sovietic

într-o declarație făcută ieri la Los 
Angeles, Alex. Olmedo campionul de 
tenis al S.U.A. și fost cîștigăior al 
Wimbledonului, a confirmat știrile an
terioare care anunțau că el intențio
nează să treacă la profesionism. Ol
medo a recunoscut că a încheiat un

neu internațional de șah al țărilor din • c?ntraet cu cunoscutul promotor ante-A - T _ 1"? f _ X L a l ' i z-. j z < Pi ("*  .*)  ti 1 Ir !<*  P Orrm r* oi tv *»  fi.. .. <, . I

cite 7*/ 2 puncte și 
ziei, A. Bahtiar, cu

rican Jack Kramer și va apare de aici 
încolo în cadrul r—1—' ’ ■ ■ ■
profesionist pe 
cesta.

Prin trecerea 
Olmedo, echipa 
care anul trecut 
vis" — se vede 
mai buni titulari ai ei.

încă un sportiv de frunte din lumea 
capitalistă se_ arată neputincios în fața 

în mrejele pa- 
circ f

spectacolelor de tenis 
care le regizează a-

la profesionism a lui 
de tenis a S.U.A. — 
a cîștigat „Cupa Da- 

lipsită de unul din cei

tentației banilor și cade 
tronilor de exhibiții de

rezultate
obținute de reprezentativele de lupte
ale R. P. Ungare

Recent s-au desfășurat două întîlniri 
internaționale de lupte care au stîrnit 
un interes deosebit în rîndurile amato
rilor acestui sport.

La Budapesta reprezentativa de lupte 
clasice a R. P. Ungare a repurtat o 
strălucită victorie în fața selecționatei 
Italiei.- Rezultatul de 7—1 în favoarea 
luptătorilor maghiari, dovedește lorma 
excelentă a sportivilor din țara vecină 
și prietenă. Din cele opt întîlniri, trei 
meciuri s-au terminat cu victorii la 
tuș: Kerekes a dispus de Tmmichia 
,(cat. 52 kg.), Hodos și Granelini
(cat. 57 kg) și Polyak de Trippa (cat 
67 kg). Celelalte pariide s-au terminat 
cil victorii Ia puncte: Kelerman l-a în
vins pe Dalian (cat. 62 kg), Szitvassv 
pe Macchia (cat. 79 kg), Gurics pe 
Garzolana (cat. 87 kg), iar Kozma pe 
Bugareli (cat. grea). Singura victorie 
a italienilor a fost obținută de Bene- 
detti în fața lui Zsibrita (cat. 73 kg)

în orașul Dimitrovgrad s-a desfășu-

și R. P. Bulgaria
rat întilnirea de lupte libere dintre re-

" L R. P. Bulgaria și Ita- 
Luptătorii bulgari au obținut a 
- ...1" ..i scorul de 5—2.

prezentativele R. 
Jiei. I / ■ ': '
victorie netă cu

Echipa de siatație 
a orașului Budapesta 

sosește nvine in Capitală
In vederea întîlnirii de natațifi 

(înot, sărituri și polo) dintre repre
zentativele orașelor București și Bu
dapesta, oaspeții au alcătuit loturi pu
ternice. Din echipa maghiară de na- 
tație fac parte printre alții, 
Ulrich, Ujlaki (în 
Fabian și Kunsagi 
bras). înotătoarele 
precum și jucătorii 
Konrad I, Lukasz, 
Kiss, Vitaris ș.a. 
Budapesta sosesc

Lanioș, 
probele de litrei), 
(în proliete de 
Egervari, Bodoki. 

de polo Rmxwan I, 
Varga, Nemeth, 

Echipele orașului 
inline în Capitală.


