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La uzina „21 Decembrie4*

In mijlocul unor sportivi 
care l-au și sărbătorit

• Meciul etapei la Ploești : 
Steagul roșu — Progresul 
» O reeditare interesantă: 
Jtiința Timișoara — Petrolul 
’loești • Ultimele pregă
tiri ale echipelor

— £« noi e greu si găsefti un spor- 
Tiv care ii nu fie și frunlaț in mui
ci. La noi toată uzina e frunlață!

— ?!
— Cum, nu ftiți f Vinerea trecută 

tn uzină a fost mare sărbătoare: am 
cinstit venirea lui 1969! Adică planul

mul ți amatori »*» uzină, — voleiul, unde 
avem echipe masculine fi feminine; ca 
fi un teren destul de frumos, — Po
picele, sport cu tradiție in uzina noas
tră, — șahul, de care se ocupă maes
trul sportului Gică A lexandrescu, care 
lucrează la noi, precum ji atletismul*.

înregistrate dumi- 
în meciurile de 

mai ales calitatea

în țport, 
pe 1959

Surprizele 
ca trecută 
tpă, dar 
curilor, au făcut — după cum 
a și firesc — ca interesul 
lă de această populară com- 
tiție fotbalistică să crească. 
)ptimile“ pun față în față 7 
hipe de A cu echipe de B și 
giune-oraș și numai într-o 
îgură partidă se întilnesc e- 
:~e de aceeași categorie. Pra- 

Ploești, A.S.A. Sibiu, 
uuița Timișoara au ocazia în 
Aiiurile de duminică să con- 
me rezultatele excelente din 
spa trecută, dar și celelalte 
Itipe ca A.S. Pompierul, Me- 
lul Titanii și (de ce nu I) 
iar și Parîngtll Lonea și Stă-2 Fruntaș în muncă șl 
ința Sighet (echipe de re-a șl_a 
une) pot produce „momente 
ele“ * ..............................

mîine.
Iată, de altfel, programul eta- 
i de duminică. BUCUREȘTI: 
S. Pompierul—Rapid
□nul Republicii, ora 
rialul Titanii—C.C.A. 
□nul Republicii, ora 
.QEȘTI: Progresul 
ști—St. roșu Orașul 
STRIȚA: Stăruința Sighet— 
namo Bacău, PETROȘANI : 
irîngii! Lonea—Minerul Lu-1 
ni, TIRGOVIȘTE: Prahova 
oești — Dinamo București, 
UD: A.S.A. Sibiu—Știința
uj, ARAD: Știința Timișoa- 
—Petrolul Ploești. ,

pe I960!...
borît 394 popice la proba de 100 bile 
izolate.

...Dintre voleibaliste am, cunoscut-# 
pe utemista Gcorgeta Sava. Ea lu
crează la e altă secție fruntașă pe 
uzină, aceea de rulmenți pentru ma
șinile agricole: ,,Planul nostru de pro
ducția a fost realizat in proporția da 
146 la sută, ne spunea ea. Multe 
fete care lucrează aci, împreună <w 
mine, sînt sportive. De aceea cred ci 
fi activitatea sportivă ~ putem spu
ne — ne-a ajutat să muncim cu rezul
tate atît de frumoase".

...Trecuse de mult ora prînzului, 
cînd am plecat de la uzina ,,21 De
cembrie*. Cunoscusem sumedenie de 
muncitori de nădejde, totodată și 
sportivi de frunte ai uzinei. Cu toții 
munciseră fără a precupeți vretln efort 
pentru realizarea înainte de termen a 
planului anual la producția globală și 
a angajamentului de a realiza însem
nate economii,

MIRCEA TUDORAN

Lacia Ciobofaru este una dintre cele mai harnice muncitoare 
de la fabrica de medicamente Fiola, din Capitală. Utemista Lucia 
Ciobotaru lucrează cu multă conștiinciozitate și depășește ca 
regularitate norma tn cadrul secției de umplut fiole. La cei 19 
ani ai săi, Lucia Ciobotaru urmează cursurile serale ale școlii 
medii „Ntcolae BălcescU" și după comportarea bună de pină 
acum se pare că va absolvi printre fruntașe clasa a IX-a. Pa
ralel, Lucia Ciobotaru desfășoară și o vie activitate sportivă. Ea 
face parte din echipa de volei a fabricii, participă la întrecerii» 
de gimnastică și totodată este o foarte bună concurentă la tir.

Foto : Gh. Dumitru

Mîine, pe stadionul Dinamo

Un pasionant sfirșit de „stagiune” rugbistică
îndeplinit planul Se vor întîlni — în derbiul campionatului Dinamo ți C. F. R. Grivița Roșie

favoriților în întîlnirile \ “l uzinei noastre a
x j.ța produrția globală în mai pu~

foit inde-
plinii la producția globală in mai pu
țin de 11 luni! Totodată a fost reali- 

I zat fi angajamentul de a efectua — 
pină la sfirfitul lui 1959 — economii 
in valoare de 1.600.000 lei! Și trebuie 
să mai ft-iți că deținem fi drapelul de 
întreprindere puntafă pe ramura me
canică fină!

Cel care ne spunea aceste cuvinte era 
itov. Petre Ionescu, președintele aso
ciației sportive „Metalul Obor", 
care sînt încadrați amatorii de 
de la uzina - — * -
pitală.

Comunistul 
dru că face 
a sărbătorit 
mai de vreme. Mîndru totodată și de 
asociația sportivă a uzinei care a 
cunoscut frumoase succese tn anul a- 
cesta. „Nu am înființat prea multe 
secții pe ramură de sport, ne «pune 
tov. Ionescu. Le-am dat viată numai 

,. -acelora care aveau condiții de dezvol-
.ontinuare Itl pag. a u-a). / 'are. Ața este cu fotbalul, care are

(Sta-
12.30),
(Sta-, 

14,15), 
Bucii-, 

Stalin,
în 

sport 
,.21 Decembrie* din Ca-

Pctrc loncscu este mîn- 
partc dintr-o uzină care 
anul nou cu 35 de zile

comunistul Cristache Urluceanu 
încă de la 15 noiembrie.

Foto B. Ciobanu

După ce am stat de vorbă fi eu 
alți sportivi de la uzina ,,21 Decem
brie*, ne-am dat seama că cele cinci 
secții pe ramură de sport cunosc o 
frumoasă activitate și sînt bine orga
nizate. De altfel , existența celor 600 
membri U.C.F.S., toți cu cotizația 
plătită la zi. dovedește buna organi
zare a activității sportive.

...Pe comunistul Cristache Urluceanu, 
strungar, extremă stînga în echipa 
de fotbal a uzinei, l-am găsit în ate
lierul mecanic. Figura lui ne părea 
cunoscută. Unde-1 mai văzusem oare? 
Pe terenul de fotbal? Da. Dar nu nu
mai acolo. Ii întîlnisem chipul și pe 
panoul de onoare al fruntașilor în 
producție din raionul 23 August. „De 
altfel, întreg atelierul mecanic a înde
plinit planul anual la producția glo
bală încă de la 15 noiembrie", ne 
spunea tov. Alexandru Carp, șeful 
lectorului montaj și component al e- 
chipei de popice. Numai cu cîteva zile 
înainte, pe arena Victoria, el a do-

line, amatorii de rugbi vor lua contact
! o dată cu meciurile 

din numerele noastre

pentru ultima dată în acest an cu echipele lor 
din această zi. activitatea oficială ia sfirșit.

anterioare, că la periferia clasamentului situația 
limpezit cu o etapă înainte de actul final, in sensul că „15-le* Constructorului Bîrlad a ocupat 

" . ’ însă afirma atunci cînd
loc. Pentru că — și acest lucru a devenit o tradiție în ultimii ani — echipa 
cunoaște abia în momentul căderii cortinei.

Mîine, amatorii de 
favorite, deoarece 
Arătam, într-umil 

s-a ‘ ’
definitiv ultimul loc în clasament Nu același lucru îl putem 
vorbim de primul 
campioană o vom

Vom asista deci, 
șit de „stagiune”, 
pasionant, care ajunge mîine — 
am putea spune — la apogeu, 
prin meciul decisiv dintre pri
mele două clasate — Dinamo

la un sfîr- 
cu adevărat

ce — teoretic ce! puțin — le 
dă două șanse față de una 
singură în favoarea lui Dina
mo. Pentru că ar rămîne în po
sesia tithAii (și acesta ar fi 
cel de al treilea cîștigat conse-

Ieri, în sala Dinamo

lu început întrecerile finale ale campionatului 
republican pe echipe la gimnastică

Ieri dimineață în sala Dinamo din 
cerile finalei campionatului republican
Prima zi de concurs s-a bucurat de o organizare excelentă, la 
nivelul cerințelor celei ma.i importante competiții cu caracter 
intern.

Capitală au început între- 
de gimnastică pe echipe.

pe două 
cu concu- 
inferioară 

elevi Giur-

să pentru ocuparea locului se
cund. In prima serie o fru
moasă compo. tare au avut echi
pele din Iași, Orașul Stalin și 
Reșița.

sportivă de elevi Giurgiu 271,21 
p; 5) Școala sportivă U.C.F.S. 
Constanța 237,06 p. Seriaall-a: 
1) Dinamo I 405,27 p; 2) Di
namo II 382,23 p; 3) C.C.A 
350,56 p ț 4) Metalul Cluj 301,46 
p; 5. Voința Oradea 276,74 p; 6) 
C.S. Tg. Mureș 267,10 p.

★

Programul primei zile a cu- 
ins exercițiile impuse la toate 
tegoriile.
Intîi au luat startul echipele 

băieți, împărțite
ii: cinci echipe 
iți de categorie 
coala sportivă de
a, Țesătura Iași, școala spor- 
ă U.C.F.S. Constanța, Tracto-

I Orașul Stalin, C.S.M. Reșița) 
șase echipe cu gimnaști de 

tegorie superioară (Dinamo I
II București, C.C.A. București, 
>ința Oradea, Metalul Cluj, 
S. Tg. Mureș). întrecerea 
lei de a doua serii — în spe
ll — a oferit un spectacol fru- 
>s. Cel mai bine s-au compor- 
t gimnaștii primei echipe a 
ibului Dinamo, campionii de a- 
I trecut și principalii preten- 
nți la titlu și în actuala ediție. 
C.A. și Dinamo II s-au prezen- 
t cu echipe de o valoare a- 
opiată, care duc o luptă strîn-

Iată primele, rezultate (exerci
ții impuse) : Seria 1: 1) Țesă
tura Iași 333,26 p; 2) C.S.M. 
Reșița 319,17 p; 3) Tractorul O- 
rașul Stalin 314,11 p; 4) Școala

După-amiazâ a început finala 
echipelor feminine. întrecerea 
continuă la închiderea ediției. 
Astăzi, tot în sala Dinamo (de 
la ora 10 și 17) se desfășoară 
întrecerile la exercițiile liber a- 
lese.

ținută, în fața aceleiași echipa 
în finala Cupei R.P.R. (3—0). 
victorie decisă de tactica mal 
bună adoptată de dinamoviștL 
Cum formațiile sînt de forțe 
sensibil egale, chestiunile de 
tactică vor juca, desigur, șl 
mîine un rol preponderent.

Antrenorul
D. Ionescu, nu ne-a făcut cunos
cută formația dinamovistă. El 
speră ca echipa să învingă. H 
tot ce ne a spus. ,

echipei Dinamo,

Fază din

Costel 
în ciuda

Stănescu (C.F.R.) degajează In tușă în ultimă instanță, 
intervenției tard ive — e drept — a lui Ionescu, Sebe șl 

Barbu (Dinamo).
Ilnala Cupei R. P.R. dintre Dinamo—C.F.R. Grivița Roșie 

(3-0).
Foto : H. N’andy

d. a <
Situația în clasament, îna

intea meciului de mîine :
1. C.F.R. Grivița Roșie

17 13 4 0 212:54 47
2. Dinamo 17 13 3 1 202:52 48

Grivița Roșie (sta-și C.F.R.
dionul Dinamo, ona 10,30).

Ambele echipe țin, firește, să 
obțină victoria, spre a intra 
în posesia mult invidiatului 
titlu și s-au pregătit în con
secință...

Feroviarii 
samenfului 
plus față

au avantajul cla- 
(prin punctul în 

de Dinamo), ceea

Premierea comisiilor regionale de organizare, fruntașe 
in cadrul celei de a IV-a ediții a Spartachiadei de vară

Miercuri a avut loc ședința de analiză a des
fășurării celei de a IV-a ediții a Spartachiadei 
de vară a tineretului. Au fost de față activiști 
ai U.T.M, și U.C.F.S. din toate regiunile țării. 
Analiza a scos în evidență succesul de care s-a 
bucurat în rîndurile tineretului această mare 
competiție de mase, stimulentul pe care l-a con
stituit în organizarea și consolidarea asociațiilor 
sportive de la orașe și sate.

Cu acest prilej au lost premiate regiunile

care au obținut cele mai valoroase rezultate în 
cadrul acestei mari competiții de mase. Cupa 
oferită pentru primul loc de către Comisia Cen
trală de organizare a celei de a IV-a ediții a 
Spartachiadei de vară a tineretului a revenit 
orașului București, iar pentru locurile II și III 
regiunile Cluj și Timișoara au primit de ase
menea cupe.

Fanionul C.C. al U.T.M. pentru cea mai bună 
mobilizare a losț cucerit de regiunea Pițești,

cutiv) în cazul unei victorii 
și chiar al unui meci egal, 
în timp ce Dinamo are neapă
rat nevoie de o victorie. Iată 
motivele pentru care ferovia
rii vor juca prudent spre a 
nu fi puși în fața t...—’ -----
tuale „surprize*, 
săptămînl’l ei au 
antrenamente cu 
întregului efectiv.
V. Moraru și L 
aiinia duminică cel mal bun 
„15*, adică: Buda — Rotaru, 
Wusek, Țibuleac, Bostan — 
Oblemenco, Stănescu — Mo
raru, Rusa, Picu’ — M Iad in, 
Stoenescu — Cotter, Stanciu, 
Grigoriu (Șerban).

Dacă poziția în 
este în._ favoarea 
dinamoviștii vor 
schimb, asupra adversarilor lor 
up ascendent moral. F.ste vor
ba de recenta lor victorie ob.

unei even- 
In cursul 

făcut două 
participarea 

Antrenorii
Milea vor

clasament 
feroviarilor, 
avea, în

Reprezentativele de gim
nastică ale R. P. Chineze 
și-au încheiat pregătirile

Gimnaștii și gimnastele se
lecționatei R. P. Chineze și-au 
încheiat pregătirile în vede
rea turneului pe care-1 vor 
întreprinde în R. P. Bulgaria 
și R. P. Romînă, părăsind 
miercuri Pekinul, pe calea ae- 
-ulul, în direcția Sofia. Dele
gația cuprinde opt gimnaști 
și opt gimnaste, toți maeștri 
ai sportului. Campioana țării 
este tînăra Iu Lie-fan în vlr- 
stă de 19 ani. Su Slie-cin, în 
vîrstă de 18 ani este dețină
torul titlului masculin. (A- 
gerpres).

I. Kuperman și-a 
titlul de campion i 

la șașki
Remizînd partidele 

șl a XlV-a, jucătorul 
I. Kuperman * ------
meciul cu 
Dijk cele 10 
pentru a-și 
campion al --------- - -
unei înțelegeri se vor juca în 
continuare și celelalte șase 
intîlniri ale meciului, ultimele 

, trei urmînd să aibă loc la 
Moscova.

păstrat 
mondial

a xm-a 
____  sovietic 

& acumulat în 
olandezul Van 
puncte necesare 
păstra titlul de 

lumii. Conform



O introducere cu... fotbai si un final cu multe discipline sportive!...
— Reportaj la asociația sportivă „Electroaparataj“ —

' Cînd am intrat în biroul iov. H. Filișeanu, președintele comitetului sin
dical, acesta, tocmai spunea; .... Formidabil I Nu știu ce să mai zic despre
.arbitrii ăștia de fotbal. Dacă nu ni se aprobă contestația înseamnă că am 
.pierdut meciul din cauza lor I Și băieții noștri muncesc atît de mult pentru 
calificare !...“

O primă constatare (se face sport în întreprindere) și o întrebare 
'pe care ne-am pus-o (nu cumva numai fotbal?) ne-au îndemnat să cercetăm 
mai amănunțit activitatea asociației sportive „Electroaparataj“...

A FOST NUMAI IN INTRODUCERE...

împreună cu tov. II. Filișeanu (fost 
Jotbalist și acum mare amator și sus
ținător al sportului), ing. Gr. Danciu, 
președintele asociației sportive „Elec- 
troaparataj" și cu secretarul ei. ma- 
■țtrițerul N. Tudoraclie, am discutat 
-mult timp despre activitatea sportivă 
•din întreprindere. Ne am convins că 
în materie de sport fotbalul nu este 
« preocupare exclusivă, câ de fapt el 
«cupă un loc asemănător celorlalte 
«discipline sportive în preocupările ac
tiviștilor asociației.

( 90 LA SUTA Șl IN CUR1ND 1C0 
LA SUTA I

'• Cei 13 membri ai consiliului aso
ciației muncesc cu multă însuflețire. 
O cercetare sumară a planului de 
muncă pe trimestrul IV ne-a făcut 
feă vedem nu numai judicioasa împăr
țire a sarcinilor pe membrii consiliu
lui, dar și conștiinciozitatea cu care 
aceștia își îndeplinesc îndatoririle. Ma- 
'foritatea problemelor prevăzute au fost 
rezolvate, iar celelalte se află în cen
trul atenției activiștilor sportivi. O- 
biectivul de seamă al activității lor 
’(antrenarea celor aproape 1.100 mem
bri U.C.F.S. în competiții) este rea
lizat cu ajutorul campionatelor pe 
asociație, al competițiilor cu caracter 
festiv și prin participarea reprezenta
tivelor la campionatele raionale. Co
tizațiile au fost strînse în proporție 
de 90 Ia sută și... „Pină la sfirșitul 
anului toți membrii U.6.F.S. din aso
ciația noastră vor fi cu cotizația la 
ii" — ne-a spus ing. Gr. Danciu, 
președintele asociației.
PESTE 1.000 MUNCITORI FAC ZILNIC 

EXERCIȚII OE EDUCAȚIE FIZICA
' Cu un an în urmă, două secții ale 
întreprinderii an trăit un important 
eveniment sportiv : „Se introduce gim
nastica în producție!“ Unii au pri
mit ve-tea cu entuziasm, alții cu re
zervă, dar peste puțin timp toți au 
îmbrățișat cu căldură această acti
vitate și se mîndreau cu faptul că au 
fost primii care au început practica
rea gimnasticii în producție. Cu aju
torul unui tehnician au fost instruiți 
aproape 20 tineri care conduc pro
gramul. In ziua cînd am vizitat între
prinderea „Electroaparataj" peste 1-000 
muncitori practicau aceste exerciții. 
Și dacă unii se mai mîndresc că au 
fost primii, ceilalți au satisfacția că 
gimnastica în producție este practi
cată astăzi de aproape toți muncitorii.
FRUNTAȘI IN MUNCA Șl IN SPORT 

I: Printre cei mai buni muncitori ai

SE DEZVOLTĂ 
GIMNASTICA IN PRODUCȚIE 

IN GRASUL CONSTANTA
’ Introdusă în primăvara acestui an 
în orașul Constanța, gimnastica în 
producție nu s-a bucurat de Ia început 
de prea mult succes, datorită faptu
lui că în special munca pentru popu
larizarea acestei acțiuni s-a desfă
șurat defectuos. De altfel activiștii 
consiliului orășenesc U.C.F.S. nu s-au 
preocupat îndeajuns de problema in
troducerii pe scară mai largă a gim
nasticii în producție și nici nu au 
controlat și ajutat la timp asociațiile 
sportive unde gimnastica în produc
ție fusese introdusă.

De o b’ună bucată de timp însă lu
crurile s-au schimbat. Avînd sprijinul 
unor profesori de educație fizică, dînd 
mai multă atenție acestei acțiuni, con- 
sil’ul orășenesc. U.C.F.S. a obținut 
o serie de fnunoase succese. In pre
zent gimnastica în producție este 
practicată de toți salariații de la 
Șantierul Naval Maritim, de munci
torii strungari și turnători de la ate
lierele navale „23 August", de munci
torii cooperatori de Ia cooperativele 
„înainte" și „îmbrăcămintea". Nu 
peste multă vreme gimnastica în pro
ducție va fi introdusă și în alte în- 
trenrinderi din orașul Constanța.

Un bun exemplu de organizare a 
muncii ni-1 oferă profesorii de . edu
cație fizică N. Spînu și I. Panciu, 
care și-au format un puternic colec
tiv de instructori obștești. Cei 15 
tineri care fac parte din acest colec
tiv sint instruiți săptămânal în așa 
fel îneît la Șantierul Naval unde ei 
lucrează, gimnastica în producție va 
fi îndrumată în etirînd fără ajutorul 
profesorilor de educație fizică.

E. PETRE—corespondent

SPORTUL POPULAR
ftfi: & S'â N*-! 3524 

întreprinderii se află foarte mulți 
sportivi. Comuniștii Vasile Roman

Comunistul T asile Roman, șeful brigăzii de calitate „Filimon Sîrbu" din secția 
montaj automate este la fel de bine apreciat pentru succesele în producție ca și 
pentru comportarea de pe terenul de sport. Iată-l în fotografie asamblînd un 
liniator pentru cursă 60 amperi. I-'oto : B, Ciobanu
(monteitr, șef de brigadă Ia secția 
montaj automate și căpitan al echipei 
de fotbal), Gh. Preda (strungar, 
component al echipei de tenis de 
masă), Octavian Rațiu (maistru șef 
la strungărie, membru al formației 
de popice), ing. Mihai Cristea (șeful 
serviciului control tehnic, șahist), Tudor 
Baba (monteur, șef de brigadă la 
secția montaj automate, portarul echi
pei de fotbal) ș.a. sînt fruntași în 
producție, muncitori sau tehnicieni 
care contribuie din plin la realizarea 
unor importante succese în producție. 
CITE CEVA DESPRE FIECARE SPORT

Asociația sportivă „Electroaparataj" 
are 6 secții pe ramură de sport. Să 
facem o scurtă incursiune în activi
tatea fiecăreia.

FOTBAL. Prima echipă se află pe 
locul III în campionatul raional 
(„Dacă cîștigăm mec hr I cu „pricina" 
venim pe locul I I"). Celelalte 8 echi
pe (selecționate de secții) se întrec 
în campionatele pe asociație. Ultima 
competiție a fost cîștigată de „secția 
mecanic șef".

VOLEI. Echipele masculine și fe
minine concurează în campionatul 
orășenesc cat. a If-a, iar cele de 
secții (11) în competițiile inițiate de 
consiliul asociației.

ȘAH. Echipă în campionatul raio
nal ; numeroase concursuri pe aso
ciație, individuale și pe echipe.

POPICE. Reprezentativa asociației

Echipamentul curat te îmbie sa faci sport...
De multe ori am auzit din tribune 

aprecieri elogioase la adresa sporti
vilor care apărau culorile asociației 
„Vulcan" (organizată pe lingă uzi
nele „Mao Țze-dun") pentru curățe
nia echipamentului și, în general, pen
tru aspectul lor vestimentar. Aceasta, 
firește, presupune din partea asocia
ției o grijă deosebită pentru întreți
nerea în cît mai bune condițiuni a 
echipamentului și a materialelor spor
tive, dar aceeași grijă, am gîndit noi, 
trebuie să se manifeste și din partea 
sportivilor înșiși.

Iată motivele care ne-au determi
nat, zilele trecute, să ne îndreptăm 
pașii spre marea uzină a Capitalei 
noastre.

Am mers direct... la țintă. Adică, la 
magazia asociației sportive, aflată în 
incinta clubului uzinelor „Mao Țze- 
dun". Ordine perfectă, curățenie de- 
săvîrșită și o bună aerisire — acestea 
sînt primele impresii care atrag aten
ția oricărui vizitator. Și, fără să vrem, 
gîndurile ne-au purtat pentru un mo
ment, spre alte magazii de acest fel, 
în care întreținerea echipamentelor 
lasă încă de dirit. Dar, tov. Avram 
Munteanu — președintele asociației 
sportive — care ne însoțea ne-a 
curmat repede aceste gînduri mai pu
țin plăcute și...

— Vedeți, ne spunea el, magazia 
noastră nu este chiar atît de mare, 
dar, nu ne putem plînge că nu avem 
echipamente. Tot ce vedeți aci valo
rează aproape 200.000 lei I

Privim rafturile. Treninguri, ma- 
ieuri, jorfurij ghete} discuri, mingi. 

se clasează de doi ani pe locul II 
în campionatul raional. Poate la anul...

TENIS DE MASA Două echipe 
masculine în campionatul raional. 
„Chiar ieri am cumpărat 100 tningi 
și cîteva palete. Și băieții joacă 
mereu..."

TURISM. Concursuri de orientare, 
excursii etc.

Sport de mase... activitate bogată...

dragoste pentru dezvoltarea continuă 
a tuturor sporturilor... succese... Iată 
concluziile 1

HRISTACHE NAU.M

Se dezvoltă mereu baza materială 
a asociației sportive ^Laminorul**

60 de fotbaliști (activînd in patru 
echipe de seniori, juniori și pitici), 26 
de popicari, 10 jucători de tenis de 
masă și 18 șahiști — in total 114 — 
iată numărul sportivilor asociației „La
minorul" din Capitală, angrenați intr-o 
activitate competitionaid regulată, cu pri
lejul diferitelor întreceri cu caracter 
orășenesc sau raional. Deocamdată, un 
număr suficient de mare de sportivi 
clasificați, dacă ținem seama de nu
mărul total (375) al membrilor U.C.F.S. 
din cadrul uzinei „Boleslaw Bierut".

Care sînt însă, condițiile materiale 
(terenuri, săli, echipament și material 
sportiv), prin ce metode sînt procurate 
toate acestea, iată întrebări cărora am 
căutat să le aflăm un răspuns „da fața 
locului.

însoțiți de too. Capoiana, secretar al 
asociației, am vizitat terenul de fotbal, 

mănuși de box, sulițe, pe scurt, tot 
ceea ce este necesar unei mari aso
ciații sportive ale cărei echipe sînt 
prezente în diferite competiții. In 
dreapta, în cîteva rafturi, ne atrag a- 
tenția materialele sportive pe care 
vremea și mai cu seamă competițiile 
în care au fost folosite și-au pus am
prenta, dar care, totuși, strălucesc de 
curățenie.

— Sînt echipamente uzate, ne ex
plică tov. Munteanu, dar ne folosim 
de ele la antrenamente. Imediat după 
terminarea antrenamentelor, echipa
mentele sînt predate magazionerului, 
verificate, curățate și din nou sînt a- 
șezate în rafturi. Țineți seama că toa
te aceste echipamente le-am cumpă
rat acum șase ani I

fn alt colț al încăperii stau așezate 
echipamente în perfectă stare și da 
o curățenie exemplară. Garnituri com
plete pentru fotbal, rugbi, volei și 
pentru alte discipline, stau la dispo
ziția tinerilor membri ai asociației 
„Vulcan", care după ce. le folosesc, 
vin conștiincioși să le depună la ma
gazie. Exemplele de conștiinciozitate 
și grijă față de echipamente, pe care 
le-au d’t sm>r+*vii pu—Mr” Gh N'- 
colae Cosfea, Ion Alexandrescu gi 
alții, au determinat numeroși incuibr» 
ai celorlalte echipe să procedeze la 
fel. Ce-i drept, au existat la uzinela 
„Mao Țze-dun" și sportivi care nu 
dovedeau grijă pentru întreținerea e- 
chipamentului. Cei mai... neînțelegă
tori erau unii membri ai echipei de 
rugbi, care foloseau echipamente de 
sport chiar ji în producție. Crjticile

Din experiența asociațiilor sporii^

Un principiu bun în organizare 
campionatelor asociației

Una dintre cele mai importante rea
lizări ale asociației sportive „Titanii 
23 August", organizată pe lîngă ma
rile uzine metalurgice „23 August", 
este aceea a organizării cu regulari
tate a unor frumoase campionate ale 
asociației. Și făcînd această afirmație, 
nu ne gîndim numai la succesul mo- 
bilizatoric obținut de activiștii consi
liului asociației în această acțiune. In 
felul în care asociația sportivă „Tita
nii 23 August" a acționat pentru buna 
organizare și desfășurare a campiona
telor asociației există în special o se
rie de amănunte foarte importante care 
pot folosi și altor asociații sportive.

In acest sens vom scoate în evidentă 
un singur exemplu și anume: principiul 
după care s-a orientat consiliul aso
ciației sportive „Titanii 23 August" 
(președinte Nicu Petre, secretar Ștefan 
Geac) în organizarea acestui gen de 
competiții- Plecînd de la un fapt bine 
cunoscut și anume acela că unitățile 
de bază ale uzinei sînt secț ile și 
sectoarele de producție, consiliul aso
ciației a urmărit îndeaproape, îndrtt- 
mînd și ajutînd la timp, modul în care 
muncesc organizatorii sportivi din fie
care secție de producție. Cu ajutorul lor 
si al secțiilor pe ramură de sport s-a 
procedat apoi la asigurarea unei susți
nute activități de propagandă și agi
tație pentru campionatele asociației. 
S-a reușit astfel să se creeze un puter
nic spirit de întrecere, în așa fel îneît 
după cum în producție fiecare secție 
era dornică să fie printre primele și să 
obțină succese dintre cele mai impor
tante, tot așa și pe terenul de sport 

sala de popice, ca și bazinul de tnot 
aflat în incinta fabricii. Bine întreți
nute, aceste baze sportive oferă con
diții bune de pregătire și participare 
în competițiile oficiale sportivilor din 
cadrul asociației ca și sportivilor vizi
tatori.

In ceea ce privește echipamentul șl 
materialele sportive, lucrurile sint și 
mai îmbucurătoare. Numai anul acesta 
în magazia asociației sportive au intrat 
următoarele articole în valoare de a- 
proximaiiv 9.000 lei: 5 treninguri, 6 
perechi bocanci schi, 23 camere mingi 
de fotbal, 104 perechi chiloți sport, 200 
perechi ciorapi de bumbac, 16 perechi 
ghete fotbal, 10 glezniere, 5 genun- 
chiere, 24 perechi jambiere, 86 maieuri, 
13 mingi de fotbal dintre care 10 Szi- 
geti, 2 plase fotbal, 20 prosoape plu
șate, 2 perechi de pantaloni schi, 3 ruc- 

ce Ii s-au făcut, i-au determinat pe 
rugbiști să se încadreze în disciplina 
tuturor membrilor asociației. Și ei nu 
au mai greșit far dovada cea mar 
bună, dacă vreți, o constituie apre
cierile unanime ale spectatorilor, care 
văd în frumoasa ținută vestimentară 
a tuturor sportivilor de la „Mao țze- 
dun", rodul muncii unor buni gospo
dari...

R. C. 

fiecare avea ambiția ca secția lui 
se numere printre fruntașe.

Rezultatul direct al aplicării unui 
semenea principiu pentru asigurar 
mobilizării la startul campionatelor 
sociației nu a întîrziat să se va< 
Spre exemplu, la campionatul de f 
bal s-au înscris nu mai puțin de 
echipe, fapt care a determinat coiisil 
asociației să le împartă în două sei 
în cadrul cărora jocurile s-au dispu 
fur-retur. Finala acestei competiții 
avut loc la 1 noiembrie, fiind cîștig, 
de secția „întreținere" care a învi 
„Cazangeria". Atît de puternic a b 
ecoul stîrnit de această întrecere în 
consiliul , asociației a mai organizat 
altă competiție, de această dată sisti 
„cupă", adică eliminatoriu

De . același succes s-au bucurat și ca 
pionatele de volei, șah și tenis-de ma 
Un capitol aparte îl vom rezerva ca 
pionatului de popice a cărui popula 
tale pil este cu nimic mai prejos de 
ttceea a competiției de iotbal. Cele 
echipe reprezentative ale unor sa» 
din uzină, sînt angrenate într-o pas 
nantă întrecere.

Și acum, în încheiere, să facem 
scurt bilanț. Asigurînd o vie activii; 
îil cadrul acestui gen de întreceri spi 
five, asociația „Titanii 23 August" 
reușit să angreneze aproape 1.200 
tineri sportivi începători, dintre c; 
mulți au fost promovați în primele b 
mâții ale secțiilor pe ramură de sp< 
cum a fost cazul muncitoarei Ecatcri 
Icliini, care acum joacă în prima ech: 
de popice a asociației.

sacuri, 50 perechi teniși, 2 tricouri p 
tari, 62 tricouri sport, 3 haine alpini: 
7 slipuri, 1 sac de voiaj, 2 garnit 
de popice.

Cum a fost realizată această su 
care a contribuit la întărirea bazei r 
teriale a asociației sportive Laminor 
Foarte simplu, ne răspund iov. ingi. 
Cătănoiu (responsabil financiar în c 
siliul asociației sportive) și iov. Ni 
Iau (responsabil financiar al comite 
lui de întreprindere) : din cotizat 
sportive depuse de cei 375 de metr 
U.C.F.S. ca și din fondul (20 la su 
acumulat prin rularea filmelor cu 
racter sportiv la cinematograful în. 
prinderii. Acordarea acestui procent t 
o inițiativă importantă a comiteti 
de partid și a comitetului de întrepi 
dere, menită să sprijine activitatea Sf 
tivă din uzină.

Constatînd toate aceste lucrur., 
clini să crezi — după cum ar fi 
firesc — că tovarășii de la „Boles. 
Bierut" se pot declara mulțumiți 
succesele obținute pe linia dezvolt 
sportului în uzină. Dar tov. Nice 
ne-a spus: „Și cu toate acestea : 
putea face mai mult... Noi nu pu 
uita că într-un trecut nu prea îndei 
tat în cadrul asociației noastre sp< 
ve a activat și o secție de box. 
nînd-o din nou pe picioare s-ar pi 
organiza periodic gale de box, c 
fără îndoială, îrt afară că ar atrage 
meroși tineri în această frumoasă a 
plină, ar contribui și ele la crești 
bugetului nostru sportiv.

Unii membri ai se< 
de rugbi din cadrul . 
ciației sportive „Viile 
(uzinele „Mao Țze-du 
întrebuințează echipau 
tul sportiv pentru i 
personal I

— Să-l porți săi 
Nae / De la magazin

— Așii De la... m 
zie I

Desen de Gr.
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Acupunctura, original și... milenar 
tratament medical, în ajutorul sportivilor

Ce este acupunctura, acest tratament medical care în 
da profundei sale fundamentări științifice a îmbrăcat veacuri 
a rîiidul „haina" miracolului 7 Care este eficacitatea lui în 
tarea unor afecțiuni legate de sport și cit de actual a 
nas el după mii de ani de existență 7

Pentru explicații ne-am adresat tov. doctor N. Stănescu, 
•dicul echipei C.C.A., care 
tunuitisme și boți frecvent

tratează prin acupunctura unele 
întilnite la sportivi.

ace

- CE ESTE ACUPUNCTURA 
1 CARE-I STADIUL EI DE 
.PLICABE IN ȚA8A NOA- 
TRA ?
Acupunctura este o metodă 
izească de tratare a diferite- 

prin înțepături cu
ale - de aur. de argint sau 
‘i — în diverse puncte aie 
. Din scrieri vechi și din 
sperir» arheologice, s-a con- 
t că această metodă se a- 

în China iacă din anul 2900 
n-

noi, în cadrul Societății 
clor medicale există la spi- 

CoSțea un cerc experimen- 
e acupunctură, a! cărui res- 
abil este doctorul N. Gheor-

- CE V-A ÎNDEMNAT sa 
XPEIHMENTAȚI ACCPUNC- 
URA ?
a-a pasionat această metodă 
a timpul cind eram încă pe 
ile facultății. Piimele no- 

le-am cules din literatura 
>ntă — apoi, la începutul a- 
i au, cu ocazia unui turneu 
iv am vizitat lî. J*. Chineză. 
> această metodă milenară 
aplicații de masă. In R. P.

Apropo
? o anumita...

„inoda“

Chineză am avut posibilitatea să 
mă documentez teoretic și să lu
crez practic în renumitele Insti
tute de medicină .................
chineză (Institutul 
din Canton, Spitalul 
Chinei, din Sanhai, 
specializare al medicilor din Nan
kin și Institutul de acupuactură 
din Pekin).

Un exemplu edificator în legă
tură cu felul cum se aplică acolo 
acest fel de tratament ni-1 oferă 
fotbalistul Constantin. In timpul 
turneului, jucătorul de la C.C.A. 
s-a adresat medicilor chinezi pen
tru vindecarea unei gastrite. A- 
ceștia i-au fixat cu leucoplast un 
ac introdus sub piele în regiu
nea paravertebrală, care trebuia 
să rămînă acolo 4 zile. In cursul 
acestui timp, intervenind un 
meci, m-am adresat medicilor 
chinezi, care zînibind mi-au spus 
să n-am nici un fel de grijă, de
oarece acul este perfect tolerat.. 
Si intr-adevăr. Constantin ă ju
cat fără să i se scoată acul...

- METODA SE POATE A- 
PLICA ȘI IN AFECȚIUNILE 
SPECIFICE SPORTIVILOR ?

— Acupunctura fiind o reflexo- 
terapie (înțepătura locului din 
piele produce un reflex nervos 
cu acțiune pe diferite orgryic) 
m-am gîndit că aplicarea ei este 
indicată în afecțiunile sportivilor, 
deoarece se știe că majoritatea 
dintre ei au reflexele organisme
lor puternice. Aplic acest trata
ment de circa 4 ani și am obți
nut unele rezultate favorabile.

- IN CE AFECȚIUNI SPE
CIFICE SPORTIVILOR APLI
CAȚI ACEST TRATAMENT ?

— Aș vrea, în primul rînd. s i 
fac o precizare : metoda este e-

tradițională 
Cbuang-Sun 
de răsărit al 
Institutul de

ticace numai ta tratarea bolilor 
cu tulburări funcționale, nu și in 
cele cu leziuni organice. De e- 
xemplu : Intr-o entorsă de ge
nunchi cu hidratroză (lichid ia 
genunchi) sînt de obicei necesare 
una pină la trei ședințe de acu
punctura, apa resorbindu-se in 
maximum trei zile. Nu același 
lucru se întimplă in cazurile de. 
entorsă de genunchi complicată 
cu rupturi de ligamente sau me
nise, cind aplicarea aeupunctnrii 
acționează numai ca factor aju
tător. Se obțin rezultate favora
bile in întinderi și nevralgii ale 
nervului '----- -------- ------ *----
vente la 
gimnaști).
rarii se produce cu multă rapi
ditate, cum a fost cazul fotbalis
tului V. Moldovan. Acesta, in 
urma unui antrenament făcut p? 
vreme umedă, a venit la eabiue- 
lul medical — adus pe brale — 
avind dureri mari cauzate de n 
nevralgie sciatică. I-am făcut a- 
cupunctură necesară și cind după 
15 minute s-a sculat și a văzut 
că poate i ă meargă singur, a a- 
vut pur și simplu o explozie da 
bucurie.

Tot prin acest tratament am 
vindecat in 2—3 iile entorse sim
ple <î- genunchi la fotbaliști cu- 
nosculi ca Feri Zavoda. St. Oni- 
sic, V. Mihăilescu, Nuniveiller IV 
etc. (Tn mod ob"ni:it ?cest tra
tament necesită 10—15 zile).

Alte afecțiuni vind-cabile cu 
acupunctura sînt : disehineziile 
biliare de efort, diferite nevral
gii și dureri musculare, întinderi 
ale nervului cotului, paralizii fa
ciale (specifice boxerilor), ere- 
t’sm cardiac, diferite nevroze șl 
hipertensiuni de supraefort,

După cum se vede, acest gen 
de tratament tinde să pătrundă 
in tot mai multe specialități me
dicale; dacă medicii sportivi ar 
privi cu mai multă încredere re
zultatele îmbucurătoare obținute, 
și ar colabora, s-ar putea acu
mula o experiență mai mare, a- 
ducînd încă o contribuție la apă
rarea sănătății sportivilor.

sciatic (afecțiuni frec- 
alergători, fotbaliști. 

Uneori calmarea du-

SANDI) MIRON

copil, fiind cu mama 
sportivă oarecare) 
pierdu. Rămase-n urmă, 
ntat de galantare.

1 văzu că este singur 
■pa, firesc, să pi irigă 
Ind lumea de îndată 
•rejuru-i să se siringă.

Dacă ai plecat cu mania 
'epură-n cor vreo trei) 
wia să lași vitrina, 
te ții de rochia ei l

fiul lasă-n jos privirea . 
■Oipîn l nasu-tt palton : 
luni o să mă țin de rochie 
ă poartă... pantalon ?

TEOFÎL BALAJ

i 4 rifâduri
Tribunele terenului 

volei clin Plocști de 
strada Milcov nu sînt 
parate și publicul 
unde să stea.

de 
pe 
re-

n-are

tică, la 2 după masă
artă publicul intra 

cu-ncetul...
ia dreaptă toți aveau 

biletul
'iriga... scăunelul de acasă I

V. D. POPA

9 Alegerea sporturilor menite 
să figureze în programul între
cerilor olimpice se efectuează 
după anumite criterii. In „Car
tea Jocurilor Olimpice" se men
ționează că la această mare în
trecere unele snorturi trebuie in
cluse în mod obligatoriu în pro
gram, iar altele facultativ. Spor
turile obligatorii sînt atletismul, 
gimnastica, sporturile de apă 
(canotajul academic, natația), 
sporturile de luptă (boxul, lupte
le, scrima, tirul), călăi ia, pen
tatlonul modern, ciclismul, hal
terele și iahtingul. Comitetul de 
organizare al fiecărei ediții are 
dreptul să aleagă și alte spor
turi din rîndul celor „facultati
ve" : fotbal, rugbi, polo călare, 
polo pe apă, hochei pe iarbă, 
handbal, baschet, caiac-canoe și 
planorism. Sporturilor 
five" 
dar 
tul 
cel

„faculta-
li se pot adăuga și altele 

cu o singură condiție : spor- 
respectiv să fie practicat în 
puțin 20 de țări-

e O frumoasă tradiție a Jocu
rilor Olimpice este organizarea, 
concomitent cu întrecerile spor
tive, a unei „Olimpiade artis
tice și literare". Prima manifes
tare de acest gen a avut loc in 
anul 1912. „Olimpiadele artistice 
și literare" și-au ciștigat iot mai 
multă popularitate, airăgind 
participarea unui însemnat nu
măr de sculptori, pictori, arhi- 
tecți, compozitori. Ultima mani
festare de acest gen a avut loc 
în anul 1948, printre laureați 
numărindu-se compozitorul polo
nez Turski, poetul f nlandez Tyu- 
ni, romancierul italian Stuparich, 
sculptorul suedez Nordhal șl 
alții, lui Helsinki (1952) și Mel-

Salonul international de artă fotografică al R. P. R«

Fermecătoarea imagine a vieții
București.
Al doilea Salon internațio

nal de 
adevărat 
răsplătit 
de vizitatori 
ca într-un muzeu în fața acestor 
dovezi ale unei noi arte,' conside
rată, prin excelență, o artă a reali
tății. Salonul marchează o marc 
victorie: fotoreportajul. O ten
dință sănătoasă de a surprin
de cele mai reprezentative mo
mente de viață, la cca mai 
înaltă valoare artistică. Admiri 
și înveți în același timp. Viața 
cg'indită simplu, direct, su
gestiv, emoționant. Cele natrn 
lucrări distinse cu medalia de 
aur sînt nespus de grăitoare 
îu această privință. Marea poe
zie a muncii oțelurilor di n 
„Turnarea oțelului" de Iosif 
Ciucă (R.P. Romînă), gingașa 
imagine a milenarei activități 
agricole din „Orezul s-a copt" 
de Erou Loi (R. D. Vietnam), 
satisfacția datoriei împlinite și 
optimismul robust exprimat in 
„Constructorul de metrou" de V. 
Tarasievici (U.R.S.S.) sau pro
funda frumusețe pe care Vitto 
Manfredini (Franța) a surprin
s-o pe chipul „Măriei", te emoțio-

artă fotografică, 
eveniment a 

de zecile de 
care zăb

Andre Varga (Franța)
„ICAR„PE ZAPADA

V. Sahovskoi (U.R.SS.)

Sportul capitalist

I : — Am pCrdut...
crul; — Nu-i nimic Jinxmy. Am cîșligaț eu,-.

prin mij’oa-ce simple, de la 
vedere.
„podiumul" premianților 

o surpriză plăcută: litografia 
cu temă sportivă. Sub un soare 
strălucitor im grup de înotători 
s-au avîntat cu pasiune în a- 
pele de culoarea cerului de pri
măvară. E atîta tinerețe, atît 
avînt, atîta dragoste de viață 
în imaginea Iui Alexandru 
Medrea intitulată „Școala al
bastră" îneît ai vrea să-i mai 
dai un nume: „Irezistibila ten
tație",. O invitație irezistibilă de. 
a face sport, de a te bucura 
de soare, de lumină și ană, de 
toate darurile naturii. De alt
fel aceeași invitație, aceeași co
municare directă cit vizitatorul 
se degajă și din celelalte lu
crări cu. subiect sportiv. Și chiar 
dacă ele nu 'reprezintă decît o 
minoritate, în Schimb se inte
grează perfect în armonia ex
poziției, completează această 
multiplă față a vieții. E' greu 
să faci o alegere printre ima
ginile sportive expuee. 
dovedesc cunoaștere și 
sînt sugestive, simbolice,
marcabile prin complexitatea te
melor tratate sînt lucrării^ so
site din R. Cehoslovacă: „Urcuș" 
de Oldrich Holan (doi alpinlști

nează 
prima

Pe

Toate
Rlist.

Re.

în luptă cti perelele de gheață 
al muntelui), „Vacanță" de Ia- 
roslav Rabat (o luptă tinerească 
după minge, prin apele înspu
mate ale mării undeva la Efo
rie sau poate la Mamaia), „în
drăzneală" de Iaroslav Vavra 
(o ingenioasă redare a vitezei 
motociclistului) etc. Bogăția de 
idei a fotografilor snortivi so
vietici este și mai evidentă. 
„Balet pe stadion" și „In bazin" 
de Hăndc-Rotev, „Patinator" de 
O. Neelov „De la pămînt la 
cer" de L. Parter, „Pe zăpadă" 
de V. Sahovskoi (excepțional 
prin amănunt și inspirat parcă 
din școala flamandă sau din mi
niaturile indiene) sînt doar câte
va exemple. Mai adăugăm poe
zia fotografilor maghiari care de
dică mai multe imagini veliști- 
lor, aceea care se detașează din 
„Pescuitorttl" australianului Al
len G. Grey sau interesanta r.ăs- 
frîngcre ca într-o oglindă a să
ritorului cu prăjina din „Icar" 
de Andre Varga (Franța). Un 
loc de seamă îl ocupă și foto
grafii de sport romîni. Foarțe 
sugestiv, exprimat „savuros", 
este „loc bărbătesc" dc Marin 
Ivanciu, în care uri grup de fot
baliști pitici își dispută cu în- 
dîrjire balonul, sau „Primii spec
tatori" de I. Mihăică, demon
strație elocvența a interesului

P ii € IE
bourne (1956) n-au existat din 
păcate „Olimpiade artistice și li
terare", dar șirul acestor mani
festări va fi reluat cu prilejul 
1.0, de la Roma

9 Termenul de Olimpiadă nu 
se aplică decît la Jocurile Olim
pice de Vară. întrecerile ol mpi- 
ce de iarnă sînt considerate au
xiliare și, în mod obligatoriu, 
trebuie organizate în același an 
cu cele de vară. Primele J.O- dc 
iarnă all avut loc în anul celei 
de a 7-a Olimpiade moderne 
(1924).

o Pentru a participa la Picu
rile Olimpice u i sportiv trebuie 
să îndeplinească trei condiții: să 
fie cetățean al țării pe care o 
reprezintă, să nu mai fi repre
zentat vreodată altă țară și să, 
corespundă cerințelor amatoris
mului. La aceste cond ții de 
bază, din pricina numărului marc 
de concurenți unele federații in
ternaționale au prevăzut și un, 
supliment; normele standard.

9 La prima ediție a J.O. au> 
participat sportivi din 13 tării’ 
Australia, Danemarca, Franța. 
Olanda, Chile, Germania, Aus 
tria, Ungaria, Suedia, Elveția, 
Anglia, Statele Unite și bine în
țeles, Grecia. întrecerile au în 
ceput la 6 aprilie 1896 pe sta
dionul de marmură din Atena.

o Cea mai lungă desfășurare 
a Jocurilor Olimpice a avut-o 
ediția din 1900. Concursurile ati 
început la 14 iulie și s-au ter
minat în ultimele zile ale lunii 
octombrie. Explicația este că 
întrecerile olimpice s-au dispu
tat în cadrul „Expoziției Univer
sale" ca un „divertisment": cite 
unul sau două sporturi pe lună.

ION POPA, CONSTANȚA.— 
La tenis nu se organizează 
campionate mondiale. Ca aita-t 
re, n-a existat niciodată un 
campion mondial „oficial". In 
general, cind. e vorba de al
cătuit clarsameiltele celor mai 
buni jucători din lume, se ține 
scama de performanțele pe care 
le-au obținut aceștia în tur
neele de la Wimbledon și Fo
rest Hills (competiții cu o lar
gă participare internațională) 
și de comportarea avuta în me
ciurile pentru „Cupa Davis". 
Prin ansamblul performanțelor, 
cel mai bun jucător al anului 
1959 pare a fi australianul N. 
I’raser.

TIBER IU ȚARANU, BOCȘA 
VAS1OVEI. — 1) Ce rol are 
un arbitru la un joc de oină ? 
Orice întrecere sportivă recla
ma prezența mior arbitri care 
să vegheze ca acei ce-și mă
soară forțele să respecte regu-’ 
lamen.tul. La oină, arbitrii au 
destul de... lucru 1 Ei sînt cei 
care constată dacă un jucător 
a depășit sau nu linia de bar, 
dacă lovitura a fost valabilă 
și... cîte și mai cîte. Sînt dese 
inie discuții la oină (ca și la 
alte sporturi 1), în ciuda fap
tului că există un arbitru po 
teren, dar dacă n-ar fi I — 
2) Primele campionate mane 
dials la tenis de masă s-atl 
disputat în anul 1926. Iată șl 
cîștigătorii: echipe bărbați:
Ungaria, simplu bărbați: IU 
Iacobi (Ungaria), simplu fo- 
mei: M. Mednvanszki (Unga
ria), dublu bărbați: R. Iacobi 
—R. Pecsi (Ungaria), dublu 
mixt: Z. Mechlovrts—Mîdnyan- 
szki (Ungaria). Proba de du
blu femei n-a figurat pe proe 
gramul acestor prime campio
nate. In ce privește campionat 
tnl mondial pe echipe (femei), 
acesta s-a disputat pentru pri
ma oară în 1933.

IOAN ECHIM, BUCUREȘTI. 
— 1) Schiorul austriac Tony
Sailer s-a retras din activitatea 
competițională. Oricum, el n-ar 
fi putut participa la J.O. de Ia 
Squaw Valley, întrucît chiar fe
derația sa a încetat de a-1 mai 
considera un sportiv amator.— 
2) Craiova a avut o ediioă 
de fotbal în categoria A. : F.O. 
Craiova.

Marin Ivanciu (R. P. Romînă) j 

manifestat la noi de masele de 
oameni ai muncii pentru marile 
întîlniri de pe stadioane. 1

Am cercetat de cîteva ori sa-1 
loriul. M-am bucurat mult întîl- 
iiiiid cîțiva sportivi mai cunoscuți 
printre... spectatori. Mă gin- 
dcam la rolul educativ al a-' 
cestei activități fotografice, la 
posibilitatea extinderii noii arte j 
printre sportivi, cei .care au mi
nunatul prilej de a cunoaște atî- 
tea locuri, oameni și realizări, i 
De aceea invităm pe cit mai 
mulți sportivi la o nouă întîl- 
nire cu fermecătoarea imagine' 
a vieții din sălile de la Dalles,? 
întilnire din care nu au decît 
de cîșiigat.

NEAGOE MÂRDAN }

ION NISTCRESCU, SINAIA.
— 1) Nu există nici o legă
tură de rudenie între Remits 
Lazăr și Vasilc I azăr, antrenot 
rul Minerului. De asemenea, 
nici între aceștia doi și AL 
Lazăr (Săndulici), din înainta
rea Rapidului. — 2) Negrul 
John Thomas s-a restabilit com
plect de pe urma accidentului 
suferit la începutul acestui aiL 
Ultima lui performanță (în 
sală): 2,15 m. Acest rezultat 
a fost obținut la 31 octombrie.

VAILE IIUNEU, ORAȘUL. 
STALIN. — Dv. ați ciștigat r 
echipa Gaz Metan Mediaș (pe 
atunci se numea Flacăra) a 
ajuns în finala Clipei R.P.R., 
în anul 1951. împreună cu 
C.C.A. a furnizat cbi-ar o fina
lă dramatică, meciul închein- 
du-se cu scorul de 3—1 în fa
voarea echipei militare, după 
prelungiri. Partida s-a decis 
de-abia în ultima parte a pre-i- 
lungirilor.

ION POȘTAȘUL

Varietăți
„Bilanț" ți „angajament"

Orășelul canadian Kingstown 
a -găzduit, recent, o întîlnire „a- 
micalu" între două echipe locale 
de hochei pe gheață. Pe lingă 
bilanțul golurilor marcate, me
ciul a avut și un alt „bilanț", 
care nu poate fi deloc ignorat 
Este, vorba de faptul că, făcîn- 
du se socoteala „pierderilor" su
ferite ț>e „cîmpui do Iuțită", s-a 
constatat că de ambele părți au 
fost rupte cîte patrii crcse și 
cîte nouă..- dinți.

Ziariștii, dorinei de pzouo-

sticuri cît mai exacte au început 
imediat o discuție aprinsă : de 
cîte jocuri ar avea nevoie cela 
două echipe (30 sau 40?) pcn-.- 
tru a rupe toate crosele și pen
tru ca iiocheiștii lor să rămînă' 
fără dinți? Prohipt, imul din
tre antrenorii crior- două echipe 
a dat răsntmsul : „Crose avem 
deocamdată stilicie' te. Cît pri
vește problema dinților, noi u« 
angajăm în fața iubitorilor a- 
cext:'i sport să luptăm pînă la. 
ultimul dinte..." Fără comen
tarii l



- rn; Mg-! i â i
Mîine, în sala Floreasca

runvHTiE
Astăzi_și mîine, la bazinul Floreasca

Derbiul campionatului feminin
Rapid-Știința București

ÎL Rapid București 7 7 0 0 
X Știința Bucu

rești 6 6 0 0
I

352-246 21

365-193 18

clasamentAceasta este situația tn
* echipelor care vor decide mîine,

ii c ii r e ști
Ia înot, sărituri și polo

a e s t a.
în sala Floreasca, primul loc 
rul 
nin. Rapid și Știința,
anii trecuți au fost prezente în dis
puta pentru locurile fruntașe, se în
trec de astă dată pentru locul întîi 

în cea mai însemnată
competiție internă la 
baschet. Jucătoarele am
belor formații se vor 
strădui din toate puterile 
să învingă, aruneînd în 
luptă întreaga lor ca
pacitate. In perspectivă 
deci, un spectacol inte
resant și o partidă echi
librată. In această întîl
nire vor fi utilizate ur
mătoarele loturi: RA
PID : Doina Lupan, Eva 
Ferencz, Antoaneta Si
des, Anca Racoviță, 
Georgeta Iva novici, Mioa
ra Răducanu, Ana Starck, 
Cornelia Gheorghe, San
da Dumitrescu, Lucia 
Pană și Maria Trinksz; 
ȘTIINȚA: Adriana Flo- 
rescu, Viorica Niculescu, 
Ștefanîa Dinescu, Ana 
Haralambie, Teodora Pre- 
descu, Zamfirița Danciu, 
Emilia Todirașcu, Irina 
Rizescu, Valeria Armă- 
șescu, Raluca Manola- 
che, Ofga Talpeghiu și 
Adina Manolescu.

In fotografie, Eva Fe
rencz, (Rapid), se în
dreaptă în dribling spre 
coș.

campionatului republican 
~ ‘ ' care

in tu- 
femi- 

și în
— Oaspeții au deplasat o reprezentativă puternică

De ieri dimineață, înotătorii, săritorii 
de pe trambulină și jucătorii de polo 
din reprezentativa orașului Budapesta 
sînt oaspeții Capitalei noastre, unde 
vor susține astăzi (de la ora 18) și 
mîine (de la ora 17,30) întîlniri cU se
lecționata de natație a orașului Bucu
rești. Astăzi, o dată cu începerea pri
mei probe, sportivii celor două repre
zentative se vor găsi față în față pen
tru a treia oară în răstimp de 13 luni. 
Primele două ediții s-au soldat cu vie. 
toria înotătorilor maghiari la scoru
rile de 130—114 (7—8 nov. 1958 la 
București) și 128—111 (30—31 nov. 
1958 la Budapesta); în schimb, la polo, 
sportivii bucureșteni s-au dovedit mai 
buni cîștigînd 3 jocuri (cu 7—5, 8—7 
și 4—2) și făcînd un meci egal : 4—-1

★

Din formația înotătorilor maghiari 
prezenți la București fac parte loszef 
Czikany, al cincelea înotător din Eu
ropa cu performanța de 1:05,5 pe 100 
m spate, Lajos Varszegi, al optulea 
înotător european cu 2:25,6 pe 200 m 
fluture, loszef Katona, clasat pe locul 
10 în ierarhia celor mai buni „natru- 
sutiști" (cu timpul de 4:40,7), Csilla 
Bajnogel a șaptea sprinteră din Euro-

de 1:05,2 
apă, oas- 
reprezen- 
din: Lu-

Vitaris, 
Kiss ;

pa, mulțumită performanței 
pe 100 m. liber. La polo pe 
peții au deplasat o puternică 
tativă de tineret alcătuită 
casz, Varga, Nemeth, 
Konrad I, dr. Lepies,
rezerve : Kusztos, Rusoran I, Albrecht. 
In probele de sărituri, oaspeții vor con
cura cu Ianos Konkoly, Istvan Gerlach 
(masculin) și Terez Szabo, Klara Be- 
lane Balla (feminin).

Din selecționata orașului nostru nu 
vor lipsi cunoscuții înotători: Mihai 
Mitrofan, Al. Popescu, Șt. lonescu, D. 
Caminschi, Ingrid Wăchter, Sanda Ior
dan, Ingrid Rothe, Henriette Tincoca, 
Nicoleta Ștefănescu etc. Echipa de polo 
v.a fi alcătuită din următorul lot: M. 
Ștefănescu (Chețan), Bădiță, Zahan, 
Blajec, Kroner, Grințescu, Culiniac, Fi- 
roiu, C. Marinescu. La sărituri ne vor 
reprezenta : Rotman și Condovici
(masculin). Viorica Kelemen și Emi
lia Lupu (feminin).

j

Penultima etapă a campionatului republican
Campionatul republican de lupte pe 

fechipe se apropie de sfîrșit. Mîine, în 
orașele București, Baia Mare, Oradea 
și Cluj, cele 16 echipe își dispută în- 
tîietatea în penultima etapă. Cele mai 
interesante întreceri au loc la Bucu
rești și ele opun primele trei clasate 
(Dinamo București, Steagul roșu O- 
rașul Stalin și C.C.A.). Cea de a pa
tra formație este A.S. Muncitorul Lu
goj, situată pe locul 9 în clasament. 
Este neîndoielnic faptul că spectatorii
bucureșteni vor asista la întîlniri pa
sionante și viu disputate, mai ales că 
echipa din Orașul Stalin are 
ță minimă de puncte (2)

o diferen- 
față de

prima clasată, Dinamo București. Spor
tivii de la C.C.A. vor încerca — de 
asemenea, la rîndul lor — să întreacă 
pe cei din orașul Stalin pentru a ocu
pa locul doi.

Spre deosebire de anii precedent, 
actuala configurație a clasamentului 
este foarte interesantă. Dacă la cele
lalte ediții se cunoșteau cu 3—4 etape 
înainte de sfîrșit echipele care vor re
trograda, de data 
penultima etapă și 
zut formațiile care 
locuri.

Una 
echipe

aceasta sîntem la 
e greu de întrevă- 
vor ocupa ultimele

din grupele 
amenințate

cu cele mai multe 
cu retrogradarea

este cea de la Oradea: aici se întîlnesc 
patru dintre ultimele șase clasate (C.S. 
Muncitoresc Galați, C.S.A. Marina 
Constanța, Voința Tg. Mureș și Ra
pid Oradea). Este grupa în care etapa 
de mîine va hotărî cele două echipe 
ce vor retrograda. In celelalte două 
grupe (Baia Mare și Cluj), evoluează 
echipele de la mijlocul clasamentului, 
cu excepția Voinței Lugoj și Con
structorului Cluj.

Ultima etapă a campionatului va 
avea loc în zilele de 12—-13 decembrie 
(și nu în 19—20 așa cum s-a anunțat 
anterior), iar în zilele de 14—15 de- 

i cembrie va avea loc consfătuirea me- 
, todică cu antrenorii.

Iată programul celor două zile 
concurs și înotătorii celor două selec
ționate pe probe: ZIUA I : 200 m flu
ture (m) : Varszegi, Kiss — Popescu, 
Burduiea; 100 m liber (f.): Bajnogel, 
Bodoki — Wăchter, Rothe; 100 m spate 
(m) : Csikany, Kovacs — Caminschi, 
Nagy; 100 m liber (m): Gulrich, Lan
tos — Blajec, Șt. lonescu ; 200 m bras 
(m): Kunsagi, Fabian — Mitrofan, 
Schmaltzer ; 200 m bras (f) : Karpati, 
Uzdi — Iordan, Rambosec ; 100 m flu
ture (f) : Egervari, Korenyi — Ștefă
nescu, Iurciuc; 4x200 m liber (m) : 
Budapesta (Csikany, Gulrich, Lantos, 
Bodoki) București (Blajec, Șt. lonescu, 
C. Mocanii, Cociuban); 4x100 m liber: 
(f): București (Wăchter, Iurciuc, Rothe, 
M. Dan); sănturi trambulină, impuse 
(masculin și feminin); demonstrație de 
îno’t sincronizat: polo pe apă Bucu
rești—Budapesta (arbitrează Andrea 
Costa — Italia).

ZIUA A II-A : 400 tn liber (f) Eger
vari, Csimadia — Wăchter, Trohani; 
400 m liber (m) : Bodoki, Budai — 
Șt. lonescu, Alocanu ; 100 m spate: (f): 
David, Korenyi — Ștefănescu, Tincoca; 
100 m bras (m): Kunsagi, Fabi'an — 
Mitrofan, Schmaltzer; 100 m bras (f): 
Karpati, Uzdi — Iordan, Rambosec; 
100 m fluture (m): Varszegi, Kiss—Po
pescu, Medianu; 4x100 m mixt (m) :

Budapesta (Csikany, Kunsagi, Varszegi, 
Lantos); București (Caminschi, Po
pescu, Mitrofan, Blajec); 4x100 m mixt 
(f): Budapesta (David, Karpati, EgeM 
vâri, Bajnogel) București (Țincoca, 
Iordan, Ștefănescu, Wăchter); sărituri 
trambulină, liber alese (masculin și fe- 
minin); demonstrație de înot sincro
nizat ; polo pe apă: București—Buda4 
pesta (arbitru Andrea Costa).

★

CSILLA BAJNOGEL (Budapesta) 
văzută de Gora

Meciul Cetatea Bucur-Dinamo 
domină programul 

etapei dc campionat

1. 
i. 
a. 
«. 
s 
ă.
i.
i.
9. 

10. 
11. 
1». 
»
14. 
M 
U.

Clasamentul general după
, Dinamo București
. Steagul roșu Or. Stalin
CCA.

. C.F.R. Timișoara
C.S.M. Reșița

. Cetatea Bucur

. Metalul M.I.G.
Dinamo Satu Mare

, A.S. Muncitorul Lugojan
. C.S.M. Baia Mare
, Constructorul Cluj

Rapid Oradea
. C.S.A. Marina Constanța
. A.S. Voința Lugoj

Voința Tg. Mureș
C.S.M. Galați

etapa a returului :
l—O— 0—373—

treia a
24—24—0— 0—373— 9
24—23—0— 1—278— 92
24—22—0— 2—293— 87
24—15—2— 7—184—170 
24—13—1—10—183—175 
24—12—1—11—183—183 
24—10—5— 9—185—189 
24—11—1—12—190—178
24— 8—5—11—176—198
24— 8—2—14—142—184
24— 8—0—16—124—237
24— 7—1—16—147—130
24— 5—4—15—146—210
24— 6—1—17—132—238
24— 5—0—19—116—260
24— 4—1—19—118—276

(294— 79—321:72 
(162—116—28) :70 
(120—173—20) :68 
(112— 81—24):56 
( 88— 97—12);51 
( 86— 97—24) :49 
( 86— 99—24):49 
(116— 74—14):47 

78— 98—2.11:45 
74—18) :42 
40—16):40 
71—14):39 
80—121:38 
88—14)-37 
48—20): 34 
46—24):33

68—
84—
76—
66—
44—
68—
72—

Ciclocrosul—școală a curajului și a îndemînării
Sezonul de ciclocros ne-a rezervat o 

feerie de competiții interesante, dintre 
care se desprind campionatele R.P.R. 
și concursurile „Cupei de toamnă"- Ele
mentul nou care a făcut ca aceste în
treceri să se deosebească mult față de 
cele din anii trecuți Ta const tuit parti
ciparea masivă a tineretului. Federația 
romînă de specialitate a recomandat 
cluburilor și asociațiilor sportive șă-și 
înscrie regulat juniorii la concursurile 
de ciclocros, inițiind în acest scop 
„Cupa de toamnă", o competiție de re
gularitate (trei etape) și primul cam
pionat republican rezervat celor mai 

••tineri alergători.
Și-au atins țelul aceste competiții ?
Rezultatul este mai mult decît mul

țumitor. 57 de juniori au luat startul 
în prima etapă a „Cupei de toamnă", 
iar duminica trecută și-au disputat în- 

’tîietatea, în cadrul finalei campionatti- 
Tni R.P.R., 50 de tineri rutieri, repre- 
:zentînd 13 cluburi și asociații sportive 
•din diferite orașe ale țării. Gh. Do- 
brescu (C.C.A.) a cucerit „Cupa de 

'toamnă", iar Viimoș Egyed invidiatul 
Titlu de campion republican- Dar putem 
-afirma că fiecare concurent a avut de 
icîștigat noi cunoștințe în vederea vii- 
(Joarelor confruntări,

„Ciclocrosul, ne-a spus cunoscutul 
antrenor Iulian Gociman, este după pă
rerea mea o școală necesară acelora 
care vor să se afirme in sportul cu pe
dale. Alergările pe teren accidentat a- 
dapiează organismul începătorului la 
eforturi variate și, in plus, dezvoltă 
curajul și agilitatea ciclistului".

Este oare ciclocrosul o școală a cura
jului și a îndemînării ? Să facem o 
scurtă trecere în revistă a întrecerilor 
ce ne mai stăruie încă în amintire. 
Duminică 8 noiembrie a avut loc etapa 
a Il-a a „Cupei de toamnă". Ploaia 
rece și deasă, care a început încă de 
sîmbătă noapte, a continuat și a doua 
zi însoțind de-a lungul întrecerii pe ju
niorii care au străbătut un traseu alu
necos, plin de băltoace- In pofida greu
tăților, toți participanții au terminat 
însă cursa. Duminică 15 noiembrie s-a 
desfășurat campionatul regional. Cei 
peste 40 de tineri alergători au rulat 
neobișnuit de rapid pe potecile și dru
murile dificile, trecînd peste rambleurile 
de cale ferată și peste garduri de beton. 
O săptămînă mai tîrziu, în ciuda fri
gului și a vîntului tăios, tinerele spe
ranțe au străbătut suișurile și coborî- 
șurile îngheM», i.-ir duminica trecută 
alergătorii au avut de înfruntat din

Oltima fază a „Cupei de toamnă". Ca și colegii lor mai rruu., juniorii au 
avut de înfruntat un traseu extrem de dificil, presărat cu multe obstacole 

naturale. Iată-l pe tinărul alergător C. Tudose (Victoria) luptînd din greu 
Foto: Gh. Dumitru

H. Chelaidite (Victoria), I- Dincă 
(P.T.T.), G Coștinc:oară (Școala spor
tivă de elevi Timișoara), V. Csire 
(G S. Oradea), S. Marcef (Construc
torul) și alții, am putut constata că 
avem un lot de autentfce speranțe.

Pe lista evidențiaților la seniori pri
mul loc îl ocupă, firește, campionul 
țării M. Voinescu, care s-a dovedit 
curajos și energic, reușind să cîștige 
cursa într-o manieră care ia adus 
aprecieri unanime- De asemenea, un 
promițător debut în alergările pe teren 
variat și l-au făcut pistardul V. Ior- 
dachc și fondistul W. Ziegler. Favoriții 
campionatului, C. Baciu, M. Kammer, 
P. Șoltuz și mai puțin D. Dragomir au 
forțat peste măsură la antrenamente și 
în concursurile anterioare și de aceea 
n-atl mai putut rezista alurei în finală.

IR. IOAN1ȚESCU

cu unul din suișurile traseului. 
nou un traseu greu: cîmpul de între
cere era moale, alunecos și cea mai 
mică neatenție putea dezechilibra aler
gătorii. Iată numai cîteva exemple care 
vin să întărească afirmația că ciclo
crosul este o disciplină sportivă grație 
căreia alergătorii își formează și dez
voltă calități fizice și morale deosebite.

Trecînd acum la capitolul rezervat 
celor mai buni, la loc de frunte tre
buie să cităm pe juniorii de la școala 
sportivă U.C.F.S. Orașul Stalin (an
trenor N. Chicomban) și C.C.A (an
trenor Iulian Gociman), care s-au si
tuat întotdeauna printre animatorii 
curselor la care au participat. Urmă- 
rindu-i pe Viimoș Egjed, Virgil Jica, 
Ion Ardeleanu (școala sportivă U.C.F.S. 
Or. Stalin), Gh- Dobrescu, P. Simion, 
G Căpriță (C.C.A ), C. Burtea (Voința 
Ploeștî), W. Puri (Tractorul Or. Stalin), 
N. Chiriacescu, P. Neacșu (Recolta).

Amatorii de volei din Capitală au 
astă-seară prilejul să asiste la întîl- 
nirea masculină Cetatea Bucur—Dina
mo București, una dintre cele mai in- 
portante partide ale campionatului. Este 
a treia întîlnire a acestor echipe în ca
drul campionatelor categoriei A- Cele 
două jocuri disputate pînă acum au re
venit dinamoviștilor cu același rezul
tat : 3—2. Cetatea Bucur, una dintre 
cele mai puternice formații din catego
ria A, desigur că dorește să infirme 
rezultatele obținute pînă acum în com
pania echipei Dinamo. O victorie 
face ca actualul lider să-și păstr 
imaculat palmaresul din acest sezc 
Dimpotrivă, o înfrîngere a sa ar dej 
termina o luptă și mai pasionantă 
pentru primul Ioc. lată, așadar, de ce 
se anunță foarte disputată această par
tidă în care vor evolua mulți jucători 
selecționabili.

Cele două echipe au anunțat urmă
toarele loturi: CETATEA BUCUR (an- 
trenor Nicolae Sotir): Rusescu (7) 
Roman (6), Miculescu (8), Ganciu (3) 
Chezan (1), Pelin (5), C. Nicolau (4) 
Palade (11), Pădurețu (9), Rosenberf. 
(10). DINAMO (antrenor prof. Victoi 
Surugiu): Mihăilescu (6), Berzei (7) 
Cristea (3), Păunoiu (1), Premia (4) 
Apostol Sebastian (0), Szocs (2), Po 
pescu (9), Zeithamel (8), Wagnei 
(12), Slave (5). In paranteze: nume
rele de pe tricou ale voleibaliștilor 
Partida va fi arbitrată de C. Frențit 
(Sibiu) și va începe la ora 18 în săli 
Floreasca-

Lin program la fel de interesant s< 
anunță și pentru mîine dimineață în sak 
Giulești. Vor avea loc trei meciur 
masculine, unul mai interesant ca ce 
lălăit: Constructorul—Știința Timișoara 
Rapid—Tractorul Orașul Stalin și Vie 
toria—Utilajul Petroșani. Este inteie 
sântă de urmărit comportarea tinere 
echipei timișorene, care la ultimă e 
evoluție în București (partida cu Ra 
pid) a lăsat o impresie deosebit d< 
frumoasă.

Singurul meci feminin care are lcx 
în Capitală opune echipele clasate rn 
locurile 9 și 10: Progresul Biicurcșt 
și Progresul Tîrgoviște. Avînd în ve 
dere situația din clasament a echipelor 
partida apare ca foarte echilibrată.

In țară se vor disptrța două meciur 
masculine: la Constanța, Știința Ga 
lăți va întîlni pe Știința Cluj, iar h 
Orașul Stalin, Politehnica își va dis 
pută șansele în fața echipei C.C.A.

Dintre meciurile feminine care voi 
avea loc în țară trebuie să evideniien 
întîlnirea Știința Timișoara—Voinț: 
Sibiu. Ambele echipe au șanse egale d< 
victorie. Celelalte întîlniri: Științ: 
Cluj—C.P- București, Someșul Cluj— 
Metalul M.I.G. București, Petrolul Con 
stanța—Dinamo București și Voința O 
rașul Stalin—Rapid București.



Comentarii la încheierea turului campionatului categoriei A

Nivel calitativ mai bun 
decît în edițiile precedente

Prima parte a campionatului categoriei A pe anul 1959—60 s-a încheiat 
de două săptămîm și deși sezonul oficial a continuat cu meciuri de cupă 

în care au evoluat și echipele de „A"), totuși interesul față de cea mai 
nportantă competiție a fotbalului nostru s-a menținut prin vii comentarii 
supra desfășurării jocurilor din toamnă.

Desigur că în primul rînd turul 
impionatului a constituit și consti- 
ie obiectul de discuție și analiză al 
îtrenorilor și, în general, al specia
lilor. Aceștia sînt de acord — ca 

primă concluzie •— că TOAMNA 
CEASTA, NIVELUL TEHNIC A 
DST MAI RIDICAT DECIT CEL 
L, TURULUI COMPETIȚIILOR DIN 
LTIMII ANI.
Intr-adevăr, recapitulînd desfășura- 
a celor 11 etape, precum și nume- 
■asele meciuri la care am asistat 
ungem la concluzia că din punct 
; vedere calitativ partidele, luate în 
:neral, s-au situat pe o linie ascen- 
mtă. Calitatea muncii de pregătire 
îsă de antrenori, preocuparea pentru 
1 joc dinamic, ofensiv, orientarea 
etică, grija față de o comportare 
sciplinată au creat condiții pentru 
îsfășurarea unui joc din ce în ce 
ai bun. Este adevărat că au fost 

meciuri care nu au satisfăcut; dar 
:le care au dat nota caracteristică 
campionatului au fost partidele de 

ilitate. Și, firește, acest lucru a fă- 
it ca și interesul pentru campionat 
i fie mai mare.
In aprecierile noastre nu ne am ghi- 

it după rezultatele tehnice realizate 
: echipe în acest campionat, ci după 
>mportarea lor și factura jocului 

ficat. Acestea ne-au dus la con- 
zia creșterii valorii unor echipe, 

e unde — în mod firesc — a de- 
irs și nivelul general mai ridicat al 
impionatului. Și cu aceasta ajungem 

o altă constatare îmbucurătoare: 
N ÎNCEPUT DE NIVELARE VA- 
DRICA .DE JOS IN SUS la echipele 
lastre de primă categorie, spre deo- 
;bire de ultimii ani cînd, din păcate 
n înregistrat procesul invers: echipe 
untașe coborîte la nivelul formațiilor 
ai slabe ale campionatului. Repetăm 
isă, că de data aceasta este vorba
* o nivelare de jos în sus dar numai
• un început pentru că — și acesta 
ite un lucru pe care-1 socotim tră
itor — sînt echipe de prima mînă 
Dinamo București, Petrolul, Rapid) 
ire, datorită unor condiții speciale 
le care ne vom ocupa cu alt prilej), 
j au jucat constant la valoarea lor, 
•ătată în unele meciuri.
In procesul de nivelare valorică, 
nul a fost dat de echipe ca Steagul 
iști, Farul Constanța, U.T.A., Știința 
lui. Ele au făcut un important salt 
ilitativ, evident în jocurile susținute 

’■eflectat în bună măsură și în 
(iile ocupate în clasamentul tu- 

ilui. Deosebit de semnificativă în 
•ivința ridicării unor echipe spre ,ni- 
:Iul fruntașilor este evoluția Stea- 
ilui roșu. Faptul că se află pe locul 

doilea, la egalitate de puncte cu 
C.A., liderul campionatului, _ nu-i 
■loc întîmplător. Succesul echipei me- 
lurgiștilor din Orașul Stalin (care 
iți ne 'și performanța de a fi singura 
Țipă care în ultimii ani a terminat 
rul neînvinsă I) se datorește exclu- 
v muncii de pregătire bine orientată; 
irseverentă, participării active și 
►nștiente a tuturor jucătorilor, unui 
treg proces complex, de instruire 

educație. In acest fel echipa a a- 
îs maturitatea în joc demnă de o 
untașă.
Pe aceeași linie se situiază și 
ezența în prima parte a clasamen- 
lni a unor formații (Farul, U.T.A.) 
re în trecutul campionat a« ter- 
inat în jumătatea inferioară a 
asamentului. De altfel, un alt fapt 
racteriștic al ace-tui campionat de

ȘTIRI
e Consiliul U.A.S. Centrul • Universi- 
r Cluj organizează un interesant tur
ti fotbalistic dotat cu „Cupa Știința", 
tă programul întrecerilor : O decen
te: C.S.M.S. Iași —- Știința Craio- 
i; 11 decembrie: cîștigătorul din par
ia din 9 decembrie cu Știința Cluj 
Știința Timișoara •— Știinta Bucu- 

ști. Finala se va disputa la 13 decem- 
ie. (R. Fisch, eoresp. regional).
® Joi s-au încheiat antrenamentele 
mune ale fotbaliștilor selecționați din 
htpele de categoria B și regiune-oraș. 

cadrul meciurilor de trial s-au dis- 
itat două partide. Selecționata I a 
spus de Victoria Buzău cu scorul dc 
-t (3—0) prin golurile marcate de 
>orea (2), Georgescu, Badea, Ungu- 
iti și Manolache. Pentru Victoria a 
arcat Nedelcu. Lotul de juniori a jucat 

Progresul București. Rezultat: 1—3 
1). Au marcat Smărăndescu II (2) 

Vasilescu pentru Progresul și Pasan 
ntru lotul de juniori. 

toamnă îl constituie participarea mai 
multor echipe la lupta pentru locul 
întîi decît în alți ani. Ba mai mult 
aceste echipe au candidat cu șanse 
apropiate și chiar au ocupat, primul 
loc pentru o etapă sau mai multe 
(Farul, U.T.A., Dinamo Bacău). Iar 
C.C.A., care a trecut din nou în frun
te de la etapa a 8-a, a fost perma
nent urmărită de aproape, pentru ca 
pînă la urmă să termine la egalitate 
de puncte cu Steagul roșu.

Nivelul și regularitatea satisfăcă
toare a campionatului s-au repercutat 
pozitiv și asupra activității echipei re
prezentative, care în acest sezon a 
susținut două partide absolvite cu 
succes atît ca joc, cît și ca rezultate. 
Faptul este explicabil. Pregătirea în 
cluburi și asociații a fost mai bună, 
ceea ce a făcut ca selecționabilii să 
vină în lot bine puși la punct. în spe
cial pentru meciul cu R.P. Bulgaria.

Acest lucru a confirmat din nou că 
BAZA PREGĂTIRII ECHIPELOR RE
PREZENTATIVE ESTE LA CLUBURI 
ȘI ASOCIAȚII.

La fel de importante sînt și alte 
două aspecte:

1. Infuzia de elemente noi, tinere, 
mai mare ca în alți ani. In forma
țiile de categorie A au apărut multe 

O imagine dintr-un meci care a plăcut spectatorilor: C.C.A. — Rapid (5—2) 
disputat in turul campionatului. Duminică vom revedea ambele echipe lupfînd 
pentru calificarea in sferturile de finală ale „Cupei R.P.R." In fotografie Copil 

fi lenei îfi dispută balonul.
Foto : Gh. Dumitru

nume noi (fie jucători de la B sau 
regitme-oraș, fie din echipele de ju
niori) — ca urmare a unei preocu
pări în această direcție. Jucători ca 
Pîrcălab, Petescu, Mafteuță, Birn, 
Tendler, Moguț, Bibere, Nunti, Ga- 
nea, Raksi, Al. Lazăr și mtilți alții 
au împrospătat rîndurile echipelor, a- 
ducînd mult elan și combativitate. In 
această privință s-au impus mai ales, 
U.T.A., Minerul, Progresul.

2. Comportarea disciplinară a fost 
și ea îmbunătățită. Numărul abate
rilor este în continuă scădere, ca 
rezultat al îmbunătățirii muncii edu
cative cu sportivii în cluburi și aso
ciații, ca și al măsurilor — mai ales 
preventive — ale federației. Desigur 
că mai sînt multe de făcut în această 
privință pentru că turul campionatului 
nu ne-a lipsit și de unele aspecte ne
gative în ■ privința disciplinei, capitol 
de care ne vom ocupa mai amplu 
într-un viitor articol. Ceea ce vrem 
să subliniem însă acum este pe de o 
parte îmbunătățirea de care am vorbit 
mai sus, iar pe de alta măsurile luate 
în diferite ocazii. Astfel, federația a 
ținut ședințe cu de'egați de echipe și 
cu antrenorii echipelor de categorie 
A, iar comisia de disciplină a fede
rației — paralel — a folosit ședin
țele sale săptămînale la care a invi
tat jucătorii nedisciplinați, delegații 
și antrenorii echipelor respective pen
tru a ține mereu trează atenția în 
direcția intensificării muncii educa
tive și pentru a sublinia rolul im
portant pe care-1 au în această privin
ță cluburile și mai ales antrenorii. 
Scopul acestor măsuri a fost atins 
în bună parte. Este necesară însă 
extinderea acestei metode și în acti
vitatea comisiilor locale de fotbal.

Acestea sînt cîteva din constatările 
genera'e — pozitive — mai impor
tante făcute pe marginea desfășurării 
primei părți a campionatului cate
goriei A. In numerele noastre viitoare 
ne vom continua observațiile abor- 
dînd alte aspecte și probleme ridicate 
de jociirile din toamnă.

P. GATE! 
G. RADU

Miine se încheie sezonul oficial de fotbal
cu optimile

(Urmare din pag. 1)

înainte de a da cîteva amănunte 
în legătură cu pregătirile echipelor în 
vederea meciurilor de duminică, să ne 
oprim puțin asupra unei probleme. 
Este vorba de modul cum se alcă
tuiește programul etapelor de cupă. 
Conform regulamentului, pînă la eta
pa interregională programul este al
cătuit de comisiile regionale de fot
bal, iar de aici înainte de federație. 
Din etapa sferturilor de finală jocurile 
se trag la sorți. La fixarea meciurilor 
din etapele anterioare sferturilor de 
finală se ține seamă de criteriul geo
grafic, pentru evitarea deplasărilor 
prea lungi. De asemenea, echipa de 
categorie inferioară primește vizita e- 
cliipei de categorie superioară, iar din 
etapa în care meciurile încep să se 
dispute pe terenuri neutre, formațiile 
de regiune-oraș sau categorie B fac 
deplasări mai mici decit adversarele 
lor de categorie superioară.

In ce privește etapa de mîine, în- 
trucît se calificaseră 9 echipe din ca
tegoria A și 7 din categoriile infe
rioare, două echipe din A urmau să 
joace între ele. Federația le-a desem
nat luni prin tragere Ia sorți : Pro
gresul și Steagul roșu. In rest, me
ciurile au fost fixate după criteriile de 
mai sus, iar localitățile le-au stabilit 
de comun acord echipele interesate 
(cu excepția Bistriței, pe care a de
semnat-o federația).

Concursul republican 
de ia Cîmpulung*Pitești

Concursul republican de haltere la 
categoria semi-mijlocie de astăzi și 
duminică de Ia Cîmpulung-Pitești are 
ca prim scop, popularizarea acestui 
sport în rîndul tineretului din loca
litate. In prima zi, după concurs, hal
terofili fruntași vor face demonstrații, 
iar a doua zi, spectatorii vor avea 
prilejul să vadă un alt gen al acestui 
sport: ridicarea halterei cu o singură 
mînă. Ridicările se vor face în stilul

Programul concursului Pronosport 
nr. 49 de duminică 6 decembrie cu
prinde meciuri din campionatul francez 
și italian.

Dintre meciurile campionatului fran
cez cel mai interesant este fără în
doială cel dintre Rennes și Reims. 
Reims este în luptă pentru titlu la 
numai un punct diferență de lider și 
fără îndoială că așteaptă cea mai mică 
slăbiciune a acestuia pentru a ocupa 
primul loc. Un alt joc interesant este 
cel dintre Racing Paris și Lens, două 
eehipe situate în prima jumătate a 
clasamentului și care emit pe bună 
dreptate pretenții pentru unul din lo
curile fruntașe în fotbalul francez. Pa
rizienii au totuși prima șansă.

Dintre celelalte meciuri ale campio
natului francez amintim pe cel tra
dițional dintre Sedan și Angers, precum 
și partida Bordeaux—Monaco în care 
gazdele au posibilitatea de a ceda 
„laflfferna roșie".

Ultimele șase meciuri ale programu
lui fac parte din campionatul italian.

Cupei R.P.R.
ULTIMELE PREGĂTIRI

Și acum, despre pregătirile echipe
lor.

• Prima echipă a Pompierului a 
jucat joi cu Cetatea Bucur (6-0), după 
care antrenorul Gică Niculae s-a fixat 
asupra formației care va înfrunta pe 
Rapid : Datcu—Ivan, Gros, Buzeșan— 
Nunweiller IV, Szekely— Selymesi, 
lonesCK. C.omșa (Coman), Staudt, 
George Marin. Este interesant de re
marcat că cele două echipe s-au mai 
întîlnit și anul trecut, în aprilie, tot 
în optimi de finală (Pompierul se nu
mea atunci Dinamo-Obor) și Rapid a 
cîștigat greu cu 2-1.

• Metalul Titanii s-a antrenat 
miercuri, joi și vineri. In meciul cu 
C.C.A., metalurgiștii vor alinia for
mația obișnuită: Ghiță—Zaharia, Gar- 
belotti, Szabi—Ignat, P. Popescu— 
Costel, Dan, Andreescu, N. Anton, 
Ion Ion.

• Antrenamentele Rapidului s-au 
desfășurat miercuri și vineri. Antre
norii R. Ghitirițan și B. Marian s-au 
fixat asupra formației: va juca aceea 
de duminica trecută.

• Progresul a întîlnit joi lotul de 
juniori, de care a dispus cu 3-1. In 
ce privește formația, apărarea este 
cunoscută : Birtașu—Nedelcu, Ioniță, 
Dobrescu—Petrescu, Știrbei. înainta
rea însă nu-i încă definitivată din 
cauza unor indisponibilități. Este pro
babilă formula : Birn, Smărăndescu 
II, Dinulescu, Mafteuță, Marin (Va
silescu).

• C.C.A. a jucat două reprize a 30 
minute cu Vestitorul. Duminică va 
evolua probabil formația din etapa 
trecută. E posibilă însă reintrarea lui 
Bone și Raksi.

• Antrenorul Tr. lonescu ne-a in
format că în formația cu care Dinamo 
București a jucat la Ploești nu inter
vine nici o modificare.

• Pali, antrenorul Minerului, s-a fi
xat asupra formației: Kiss—Plev, Co
man, Cheresteș—Szbke, Mihaly—Mi- 
lea, Groza, Leahevici, Pereț, Crăini- 
ceanu. Jocul cu Parîngul este privit 
cu multă seriozitate deoarece în me
ciurile amicale dintre aceste echipe, 
Minerul a cîștigat totdeauna greu.

• Știința Cluj—Rapid Cluj 2-0 
(2-0) joi la Cluj, în cadrul „Cupei 
ARLUS". Au marcat: Munteanu și 
Moldovan. Duminică, Știința va ali
nia formația : Moguț—Kromely, Geor
gescu, Costin—P. Emil, Nedelcu I 
(Mureșan) — Ivansuc, Munteanu, Su- 
ciu, Mateianu, Moldovan.

„smuls", exercițiu foarte util pentru 
dezvoltarea forței.

Cu prilejul acestui concurs va lua 
ființă prima secție de haltere din loca
litate. Ea va activa în cadrul asocia
ției Olimpia din Cîmpulung. Sperăm 
că atît concursul, cît și demonstrația 
își vor atinge scopul: atragerea unui 
număr cît mai mare de tineri în noua 
secție înființată.

Premiile concursului Pronoexpres 
nr. 48 din 2 decembrie

In urma trierii și omologării varian
telor depuse Ia concursul Pronoexpres 
nr. 48 din 2 decembrie 1959 ■ au fost 
stabilite următoarele premii :

Categoria a IlI-a: 6 variante a
11.530  lei fiecare.

Categoria a IV-a : 40 variante a
1.729 lei fiecare.

Categoria a V-a: 239 variante a 482 
lei fiecare.

Categoria a Vl-a: 935 variante a 117 
lei fiecare.

Categoria a VlI-a : 4786 variante a
24 lei fiecare.

Fond de premii : 484.274 lei.
★

NU UITAȚI I IN ACEASTA SAP- 
TAMINA SE POATE PARTICIPA LA 
PRONOSPORT IN TOATA TARA PE 
BULETINELE CU PARTICIPAȚIE. 
BULETINELE CU PARTICIPAȚIE VA 
POT OFERI PREMII MARI CU O 
TAXA DE PARTICIPARE REDUSA

D’n problemele
de arb’traj

Este un fapt unanim recunoscut 
că, -de la un timp, activitatea arbi- '. 
teilor de handbal bucureșteni s-a 
îmbunătățit simțitor. Aceasta dato
rită faptului că pe lîngă calitatea ’ 
superioară a arbitrajelor prestate 
s-a mai observat — ceea ce este j 
foarte important — că există o , 
tendință pozitivă dc aplicare uni- j 
formă a regulamentului. ,

Urmărind jocurile de handbal în 7 
disputate in ultimul timp, am notat —; 
în privința arbitrajelor — o serie de 
lucruri bune, pe linia celor semnalate 
mai sus, cum ar fi: promovarea cu 
curaj a unor elemente tinere (Ion Co- 
vaci, Mihai lonescu, Petre Tîrcu, Con
stantin Popescu, W. Wagner) și in
troducerea unei foi de arbitraj foarte 
folositoare pentru antrenori. Am re
marcat insă și o serie de lipsuri. Nu 
ne vom referi aci la măruntele gre
șeli de arbitraj, generate deobicei de 
lipsa de atenție sau de concentrare in 
diferite momente ale jocului. Vrem 
insă să discutăm cîteva probleme ge
nerale, a căror prezență în maniera 
de a arbitra este supărătoare.

Spre pildă, colaborarea dintre arbi
trul principal și cei de poartă este 
încă insuficientă. După cum se știe, 
la handbalul in 7, ca și la cel în 11, 
majoritatea fazelor se consumă în a- 
propierea porților, fapt care face ca 
rolul arbitrului de poartă să fie des
tul de însemnat. Vorbind despre cola
borarea dintre arbitrul de poartă și 
cel de centru, trebuie să precizăm că 
primul este dator să ajute pe cel de 
al doilea prin semnalizările sale, să 
contribuie în acest fel la buna desfă
șurare a meciului. Dacă un arbitru 
de poartă se va mulțumi, de exem
plu, să semnalizeze un „semicerc" fără 
să arate (dacă este cazul, bineînțeles) 
că atacantul respectiv a fost împins 
cu intenție în interiorul semicercului, 
ei va greși grav deoarece — văzînd 
semnalizarea lui — ■■rbitrul de cen
tru va dicta o lovitură liberă împo
triva echipei în atac. Am luat numai 
un caz, destul de frecvent de altfel, 
în care ajutorul arbitrului de poartă 
este determinant.

Este de la sine înțeles că ideal ar 
fi, pentru evitarea unor astfel de gre
șeli, ca arbitrul de centru să observe 
totul. Pentru aceasta este însă necesar 
ca el să aibă cel mai bun plasament. 
Și astfel, atingem o artă problemă a 
arbitrajelor la handbal în 7 și anume 
aceea a plasamentului. Sînt unii ar
bitri (I. Covaci, W. Wagner) care 
conduc jocurile din mijlocul terenu
lui, rămînînd la o oarecare distanță 
de faze, care, așa cum spuneam mai 
înainte, se desfășoară în majoritatea 
lor în apropierea porții. Un asemenea 
„plasament" este defectuos. Și el este 
izvorul principal al unei serii întregi 
de greșeli. >

(c. a.) .

SCURTE INFORMAȚII
• Intr-un meci restanță al campio

natului republican (faza orașului Bucu
rești) Dinamo a întrecut Politehnica 
cu scorul de 28—15 (15—8).

e Astăzi, începînd de la ora 16, lo
turile noastre reprezentative de handbal 
în 7, care se pregătesc în vederea tur
neului în R.P.F. Iugoslavia vor susține 
în sala Floreasca două partide de ve
rificare în compania unor selecționate 
bucureștene.

ȘI IN ACEASTA SAPTAMINA PRE
MII IN OBIECTE PENTRU VARIAN4 
TELE CU „0“ REZULTATE. t

★
LA 9 DECEMBRIE O NOUA TRA« 

GERE SPECIALA PRONOEXPRES. 
DEPUNEȚI DIN TIMP BULETINELE 
DUMNEAVOASTRĂ. PREMII SUPLU 
MENTARE GRATUITE IN BANI ȘI 
OBIECTE PRINTRE CARE TREI AU-I 
TOMOBILE „WARTBURG".
PROGRAMUL CONCURSULUI PRO

NOSPORT NR. 50
Etapa din 13 decembrie 1959 ’

I. Franța—Austria
II. Juventus— Internazionale

III. Milan—Palermo
IV. Lazio—Fiorentina
V. Atalanta—Roma

VI. Padova—Genoa
VII. Bologna—Lanerossi

VIII. Bari—Udinese
IX. Alessandria—Napoli
X. Sampdoria—Spal
XI. Triestina—Torino

XII. Messina—Venezia
SPORTUL POPULAR
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Rezultatele concursului nostru
sport?"

de ziarul nostru cu 
cunoștințelor cititorilor 
sportului, a cunoscut 

în masa cititorilor s-a 
de scrisori primite, ci 

și în modul documentat și uneori cbiar amplu, în care au fost 
redactate cele mai multe dintre răspunsuri. Am văzul în aceste 
răspunsuri pc dc o parte preocuparea concurenților de a acu
mula noi cunoștințe in domeniul tehnic-sportiv, iar pe de alta 
i_  mai ales — dragostea cu care urmăresc zi dc zi realizările
regimului nostru democrat-popular pe tărîm sportiv.

o ' ' ' ’ ' ■' *
fost 
bine . .
mai amănunțite decît cele pe care le ceream noi.

La încheierea operațiunilor de triere, comisia de organizare 
a concursului a stabilit următoarele rezultate :

Premiul I: Șerban Anastase — București (o excursie în 
străinătate prin O.N.T.-Carpați).

• Premiul 11 : Schwartz Andor — Arad și Partenie Glieorglie 
— București (cîte un aparat de radio).

Premiul III: Ișoveanu Aurel 
■s— București, Brotca Ga vrii — Cluj, Rosner 
Berger Francisc — Cluj, (fiecare primește 
-în valoare de cîte 300 lei).

Deoarece la premiul III concurau mai 
care întruniseră un punctaj egal, comisia 
atribuit premiile prin tragere la sorți.

In afara premianților, au mai trimis răspunsuri foarte bune 
și următorii concurenți : Radvany Paul — Cluij, Brînzei Nistor 
r— București, Carolina Gruia — Orașul Stalin, David Moliner 
C— București, Croitorii Alexandru — București, Valeriu Ionescu 
t— Predeal, George Mihail — București, Vrany Alfred — Bucu
rești, Ilanganu Ștefan — București, Roșianu Dragomir — Rm. 
Vîlcea, Ursu Ștefan •— București și alții.

'Concursul „Știți sport?,* organizat 
scopul de a contribui la îmbogățirea 
noștri în domeniul culturii fizice și 
lin frumos succes. Interesul stîrnit 1 
reflectat nu numai în numărul mare

primă constatare pe care am făcut-o citind răspunsurile a 
aceea că, în general, concurenții s-au dovedit destul de 
documentați, ia multe întrebări dînd răspunsuri chiar

București, Atanasiu Virgil 
Francisc — Arad, 
premii în obiecte,

CHEBghVata

Impresii din vizita canotorilor noștri in R. P. Chineză
Acum cîteva zile s-au întors în țară 

canotorii romini care au întreprins un 
turneu de peste o lună de zile în R.P. 
Chineză. Canotorii noștri au luat parte 
la o serie de concursuri cu caracter 
amical, antrenamente comune, întîlniri 
demonstrative, schimburi de experiență 
cu sportivii canotori chinezi.

La întoarcere, am stat de vorbă cu 
tov. GH. GIURCANEANU, antrenor fe
deral, care a însoțit delegația și care 
ne-a furnizat o serie de amănunte și 
impresii asupra acestei deplasări :

— „Țin să precizez de la început — 
a spus interlocutorul nostru — că ac
centul principal in această deplasare nu 
s-a pus nici un moment pe concursul 
propriu-zis, ci pe schimbul de expe
riență. Am fost foarte bucuroși să îm
părtășim din cunoștințele noastre prie
tenilor chinezi — care sînt la 
de drum în această disciplină 
— și trebuie să subliniez 
chinezi s-au arătat 
la toate noutățile 
intrat în contact 
noastre.

că 
deosebit de 
tehnice cu 

cu ocazia

început 
sportivă 
sportivii 
receptivi 
care au 

vizitei

Care este actualmente
valoric al canotajului chinez

— Pînă nu de mult, canotajul 
cunoscut ca sport

nivelul

nu era 
de concurs și se 

practica pe scară foarte redusă. In ul
timii ani, în urma marilor prefaceri 
petrecute în mișcarea de cultură fizică 
si sport din R.P. Chineză, și această dis
ciplină a luat un puternic avint. In 
1948, un antrenor polonez a lucrat la 
Șanhai și Uhan (cele mai puternice 
centre de canotaj), dind o serie de no
țiuni de bază. Primul contact mai sub
stanțial cu canotajul european a fost 
însă pentru sportivii chinezi vizita 
noastră, in cadrul căreia au putut 
vedea la lucru echipaje de valoare in
ternațională. In întrecerile care s-au 
ținut, victoria a revenit echipajelor 
noastre, în marea majoritate a probe- 

, cu avans considerabil. Gazdele au 
și ele cîteva întreceri (simplu

lor, 
câștigat ___ _____ . ______ ____ _
băieți și 2 + 1 băieți), dar în condiții spe
ciale de concurs. *

Echipele chineze nu stăpînesc încă o 
tehnică corectă. Ele merg cu stroc (nu
măr de lovituri pe minut) foarte mare, 
dar au lovitura (trecerea prin apă) 
foarte scurtă și le lipsește rezistența, 
pierzînd regulat pe ultima parte a 
cursei. Valoric, echipajele feminine se 
prezintă superioare celor masculine. 
Am remarcat mai ales două echipaje 
de 2 + 1 (această probă nu este probă 
clasică feminină), ale căror componente

Constatări pe marginea recentelor întîlniri internaționale
r Rezultatele obținute de ecliipa noa
stră reprezentativă în recentul turneu 
de la Budapesta (două victorii) au 
confirmat că hocheiul nostru pe 
gîieață continuă drumul afirmării sale, 
început încă din anul trecut, prin 
dștigarea Criteriului european de la 
Pilzen. Firește sîntem încă departe de 
clasa hocheiului sovietic sau ceho
slovac, spre care tindem, dar progre
sul nostru este evident și el este mult 
favorizat de faptul că avem acum pa
tinoar artificial.

După jocurile de la Budapesta, presa 
imaginară elogia jocul echipei noastre, 
dar constata totodată că în hoche
iul european facem „pași de copil". 
Noi am cîștîgat jocurile cu selecțio
nata R.P.U. și Budapesta, dar nu a- 
ioeste jocuri le vom lua ca etalon de 
comparație a valorii hocheiului no- 
fstru cj jocurile susținute cu ecliipa 
pdioslovacă Dukla Jihlava, echipă su- 
jptrioară nouă din punct de vedere 
tehnic și tactic și din întîlnirea cu 
pare avem multe lucruri de învățat. 
« DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC, 
oomparînd calitățile jucătorilor ro- 
înliii cu ale jucătorilor cehoslovaci cu 
jeare am jucat, constatăm urtnătoa- 
£ele :
iu b) Jucătorii romîni patinează în for
ță, fiind deficitari în tehnica perfectă 
a patinajului, fapt care le solicită un 
efort in plus. Pentru a reuși să men
ținem același tempo de joc cu echi
pierii Dublei Jihlava jucătorilor noș
tri! le-au fost solicitate toate resursele 
fizice, iar spre sfirșitul partidei — fiind 
wbligați să reducă intensitatea acți
unilor în viteză — au pierdut meciu- 

In schimb la Budapesta, unde
--------------------------- ---------------------------------------------------------

Tracas»
» »

am întilnit un adversar cel mult egal 
cu noi în tehnica patinajului, am ter
minat ambele meciuri intr-un tempo 
susținut.

b) Preluările paselor puternice se 
fac defectuos de către majoritatea ju
cătorilor noștri, datorită poziției lor 
incorecte și faptului că au deprinde
rea greșită de a nu patina cu cro
sele pe gheață.

c) Șuturile la poartă și în special
loviturile „golf" și „lift" nu sînt stă- 
pîriite la perfecție, jucătorii noștri
pregătindu-și șutul în loc să tragă 
prin surprindere, pentru dezorientarea 
portarului.

d) Jucătorii romîni nu manevrează 
crosa și pucul cu aceeași dexteritate 
ca acei cehoslovaci, care duc o intensă 
și continuă muncă în ce privește per
fectionarea tehnicii individuale.

SUB ASPECT TACTIC am consta
tat următoarele :

a) Fundașii noștri știu să se ori
enteze bine pe teren; ei acroșează 
perfect, apără cu atenție poarta. Au 
început să lovească cu corpul cn mai 
mult curaj, fapt care certifică utili
tatea antrenamentelor de pînă acum 
și necesitatea continuării lor. Gre
șesc însă apropiindu-se uneori prea 
mult de propria poartă împiedicând 
astfel pe portar să vadă și să pareze 
loviturile.

b) Atacanții noștri au greșit tactic, 
lăsind pe adversari sa pătrundă cu 
ușurință în zona de apărare, deși au 
primit indicații precise să atace pe 
adversari din zona neutră.

c) Tactica trecerii din apărare la 
atac — din propria -zonă — s-a făcut 
greu și încet, în loc să se construia
scă acțiunea prinfr-o pasă directă și 
rapidă de la fundaș Ia atacant, care 
să surprindă apărarea adversă.

In ceea ce-i privește p“ portarii în
șiri (Sofian. Pușcaș și Stafie) au do
vedit inconsecvență in comportare pe

parcursul celor cinci jocuri. Ei gre
șesc prin faptul că nu-și mențin po
ziția aplecată în tot timpul jocului, 
oriunde s-ar găsi pucul pe teren. Nu 
sînt tot timpul îndeajuns de atenți 
(Sofian în jocul cu Dubla) sau au e- 
zitări inadmisibile (Pușcaș în jocul 
cu Dubla), nefiind totdeauna suficient 
de frotărîți.

Un alt fapt ds semnalat este că ju
cătorii noștri nu au un fizic corespun
zător, care să le asigure echilibrul 
în cazul că au în față tm adversar 
care joacă în forță. Jocul modern pre
supune, pe lingă o tehnică înaltă, un 
joc atletic bazat pe viteză, ciocniri la 
mantinelă sau lovituri cu corpul per
mise de regulament. Toate acestea 
solicită, în afară de curaj, și un fi
zic corespunzător care să reziste jo
cului bărbătesc. De aceea, trebuie să 
punem accentul pe o cit mai bună pre
gătire fizică a actualilor juniori, iar pe 
viitor să selecționăm și să pregătim 
juniori cu lin fizic corespunzător ce
rințelor acestui joc.

După constatările făcute și rezul
tatele obținute ne putem considera 
mulțumiți pînă în prezent de compor
tarea echipei noastre reprezentative, 
care poate fi un adversar serios pen
tru orice echipă divizionară din R. Ce
hoslovacă. Dar fiind cunoscut faptul 
că echipele noastre de club duc lipsă 
de jucători, nu trebuie să precupețim 
nici un efort pentru a ne forma (în 
București — în special — unde avem 
patinoar artificial), jucători de hochei 
care să întrunească calități asemă
nătoare jucătorilor sovietici sau ceho
slovaci. In primul rînil trebuie să a- 
vem echipe de club puternice. In a- 
cest fel, în analiza jocului echipei na
ționale nu ne vom ocuna de deficiențe 
de patinaj sau în manevrarea crosei, ci 
de probleme de ordin tehnic.

M'IIAI FLAMAROPOL 
maestru al sportului

ASTAZI, ALERGAȘI DE GALOP

Astăzi, la ora 13, se desfașoar^. o re
uniune de galop pe hipodromul Bă
nea sa.

Alergarea principală este premiul Sal
va în care participă Nașa mea 60 
(Stoian I’.), Neluța 59,5 (Hutuleag), Snop 
58.5 (Botescv), Graur 55,5 (Lazăr), Jus
tin 55 (Crișan), Sorinei 53,5 (Cîmpeanu), 
Micuța 51 (Baldovin), Vrancea 50.5 (lo- 
nescu). Așa da 50 (Math), Jaguar 47 
(Logofătul.

In premiul Vișeu, pe 1100 metri, alear
gă cîtiva cai de doi ani din prima ca
tegorie. alături de caii adulți. Sînt ur
mătorii concurenți: Kozica i:o (Poer.a- 
ru). Logodna 59 (Stoian P.). Simeria 58,5 
(Huțuleas), Straeuza 57,5 (Soare). Ama
ra 57 (Botescu) Ogar 57 (Crișan), Vam
pir 55 (Cîmpeanu), Acra 53,5 (Muth), 
Sprinten 53 (Petcu), Galop 53 (Baldovin), 
Prîslea 5S.5 (Drăghtcb.

Cel mai numeros pluton îl prezintă 
premiul Ovidiu, cu 12 concurenți, din
tre care 3 în virila de doi ani.

mîine, alergări de trap

Mîine dimineață la ora 9,30 este pro
gramată o reuniune pe hipodromul Bă- 
neasa-Trap.

Alergarea de căpetenie este premiul 
Cîmp, în care concurează : Oradea 1700 
(Marcu Tr.), Bereta 1720 (Ichim), Lumi
niș 1720 (Teofll), Zăduf 1720 (Oană), Suc
ces 1740 (Szabo), Pogorîși 1740 (Savu), 
Vijelioasa 1740 (Toderaș), Eronin 17-10 
(Mihăilescu), Vampir 1740 (Avram).

Pe program figurează 3 alergări cu 
cîte 11 cai și două cu cîte 12.

In premiul Dalila participă caii de doi 
ani din prima categorie și anume : Fră
țior 1600 (Tigăeru), Rozaliu 1600 (Marcu), 
Iubitul meu 1620 (Teofll), Stegar 1620 
(Toderaș), Fanfa 1640 (Ichim), Brabova 
1640 (Dinu), Rîvna 1640 (Niculae Gh.). 
Nimfa 16-10 (Solcan), Utopist 1340 (Bon- 
țol V.), Hațegana 1660 (Savu) și Rigo- 
Jețtfi .1600. (Szabo),

posedă calități fizice remarcabile. De 
altfel, la 4 + 1 rame fete, la Uhan și mai 
ales la Șanhai echipajul nostru a câș
tigat cu greu. Avînd în vedere că 
în R.P. Chineză canotajului i se acor
dă o mare atenție și că există toate 
condițiile de dezvoltare (au ambarca
țiuni de fabricație proprie — foarte 
multe, ape și lacuri foarte favorabile, 
mai ales baza de la Uhan) prevedem ca
notajului chinez o mare dezvoltare în 
viitorul apropiat.

— Cum a contribuit delegația noa
stră la succesul schimbului de ex
periență cu canotorii chinezi ?

— In afara celor 22 de sportivi (băieți 
și fete) în marea majoritate maeștri a! 
sportului, din delegația noastră au fă
cut parte și trei antrenori : S. Zelinschi. 
Fr. Cerhati și D. Popa. Ei au ținut a- 
proape zilnic lecții teoretice și practic* 
cu grupul de antrenori chinezi care 
ne-au însoțit pe tot itinerariul, precum 
și cu antrenorii, și sportivii din orașele 
în care ne-am oprit (Uhan, Canton, 
Ilanceu, Șanhai). Tehnica vîslitului, 
pregătirea ambarcațiunilor pentru con
curs, probleme legate de organizarea 
concursurilor și arbitraj, toate acestea 
au fost discutate cu prietenii noștri

chinezi în toate ocaziile. Pentru o și 
mai mare eficacitate a schimbului de 
experiență, am recurs — în afara ieși
rilor pe apă în comun - și la forme 
mai directe, ca — de exemplu — antrena
mente într-o barcă de 8 + 1, în care se 
urcau 4 vîslași romîni și 4 chinezi. An
trenorii și sportivii cu care am intrat 
în contact au urmărit cu mare atenție 
nu numai antrenamentele comune cl și 
ședințele teoretice, în cadrul cărora au 
pus antrenorilor noștri întrebări varia
te asupra problemelor de specialitate.

— Ce alte aspecte ne mai puteți 
împărtăși din această vizită ?

— Vreau ca și pe această cale să ex
prim mulțumirile întregii d'legații pen
tru primirea extrem de călduroasă care 
ni s-a făcut și pentru grija tovărășeas
că cu care prietenii chinezi ne-au în
conjurat în tot timpul vizitei. Ne-am - 
întors din această .............
de neuitat, despre 
despre munca sa 
trece, de tot mai 
construirea socialismului, 
nouă a poporului chinez și despre mi
nunata sa patrie am cules puternice 
Impresii cu ocazia vizitelor pe care 
le-am făcut.

călătorie cu impresii 
marele popor chinez, 
încununată, pe zi ce 
mari succese pentru 

Despre viața

Din carnetul corespondentului

Echipa de gimnastică copii a asociației sportive U.V..4. .4..M.E.F.4.

ir ’

Competiție sportivă la Pitești

Nu de mult, 5a Pitești, s-a desfă
șurat etapa regională a campionatu
lui republican masculin și feminin 
pe echipe (juniori), la gimnastică 
întrecerile au fost urmărite cu viu in
teres.

Sportivii din Pitești s-au compor
tat remarcabil, cîștigînd ambele tit
luri de campioni regionali (juniori 
și junioare) pe anul 1959. Fără în
doială că tînărultii profesor de edu
cație fizică Constantin Luca îi re
vine un merit "deosebit pentru im 
pulsul pe care l-a dat gimnasticii în 
orașul Pitești. Performanța sportivi
lor pitcșfeni este cit atît mai valo 
roasă cu cit ei au întrecut pe gim- 
naștii din Cîmpu’ung-Muscel, oraș cu 
veche tradiție în această ramură de 
sport, în care se găsește și Școala 
sportivă U.C.F.S., cu secție de gim
nastică.

Individual, cei mai buni au fost: 
Brîndușa Cliifulescit (Pitești) și Ion 
Glieorglie (C. Lung).

Regretabil este faptul că la startul 
acestor întreceri au lipsit gimnasHi 
din Rm. Vîlcea. (I. CHIL1BAR și 
I. FEȚEANU)

Manifestații sportive la Babadag

Recent, la asociația sportivă „Bel
șugul" de pe lingă G.A.S. Babadag 
s-a desfășurat campionatul de șah 
al asociației sportive pe anul 1959 
Au participat 12 sportivi. Insigna de 
campion al asociației a revenit tree- 
torisfuliii fruntaș Puia Marin. (MIR
CEA CRUCEANU).

O asociație sportivă cu activitate 
frumoasă

Asociația sportivă „Voința" Baia 
se numără printre asociațiile fruntașe 
din regiunea Constanța. In cadrul a- 
cestei asociații, activitatea se desfă
șoară în cinei secții : fotbal, tenis 
de .masă, trîntă, tir și atletism. Da
torită felului în care sportivii știu 
să împletească munca în gospodăria 
agricolă colectivă cu activitatea spor
tivă, ei reușesc să ob.ină succese 
frumoase. In mod deosebit s-an le- 
niareat: Ion Crăciun și Florea Con
stantin (fotbal), Glieorglie Nasta (te
nis de masa), Ion Pencil, Ion Do- 
brică și Nicolae Constantin (trîntă) 
și Florea Gianin (atletism).

De menționat că ecliipa de ItnMă- 
tori a asociației „Voința" din Baia 
s-a calificat pentru faza regională 
a camnionatului de lupte. (ION SEU. 
LEANU).

Azi
în Capitală

TIR — Poligonul Tunari, de la ora 9 : 
„Cupa de iarnă“.

VOLEI — Sala Floreasca, ora 18 : 
Cetatea Bueur-Dinamo (m).

RUGBI - Teren Gloria, ora 14,39 : 
Metalul M.I.G.-Constructorul București 
(cat. A).

GIMNASTICA - Sala Dinamo, de la 
ora 10 și 17 : finala campionatului repu
blican pe echipe.

NATAȚIE — Bazinul Floreasca, de la 
ora 18 : concurs internațional Bacu- 
re.știr-B uda pesta la înot, sărituri și polo.

HANDBAL - Sala Floreasca, de la 
ora 16 : meciuri de verificare ale lotu
rilor reprezentative.

Mîirse
tn Capitală

BASCHET — Sala Floreasca, ele la 
ora 10 : Progresul—Banatul Timișoara 
(fem.); știința—Voința lași (mase.); de 
la ora 16 : Progresul—Dinamo Oradea 
(mase.); Rapid—Știința București (ferii;); 
C.C.A.—Rapid (mase.); Metalul M.I.G.— 
Dinamo București (ma’C.).

FOTBAL - Stadionul. Republicii, ora 
12,30 : A3. Pompierul—Rapid; ora 14,15: 
Metalul Titanii—C.C. A.

TIR - Poligonul Tunari, de la ora 9 : 
„Cupa de iarnă”.

VOLEI — Sala Giulești, de la ora 8,30: 
Constructorul—Știința Timișoara (mase.); 
Rapid—Tractorul (mase.); Victoria—Uti
lajul Petroșani (mase.); sala Floreasca,

ora 8,30 : Progresul—Progresul Tîrgo-
viște (fem.).

RUGBI - Stadionul Tineretului, teren 
IV, ora 8,45 : C.C.A.—Progresul; stadio
nul Dinamo, ora 10.30 : Dinamo-C.F.R. 
Grivița Roșie (cat. A); stadionul Tine
retului, teren Ilf, ora 8,45 : Arhitec- 
tura—Rapid ; teren IV, ora 14 : Cetatea 
Bueur-Dinamo Miliția (cat B)

NATAȚIE — Bazinul Floreasca, de la 
ora. 17.30 : ziua a Il-a a concursului in
ternațional București-Budapesta (înotrf 
sărituri, polo).

ȘAH — Aula I.P.G. (str. av. Tr. Vuia)^ 
de la ora 14 : ultima rundă a campio
natului republican. De la ora 20 : par
tidele întrerupte.

LUPTE - sala Dinamo, de la ora 10 : 
întreceri în grupa I a campionatului 
R.P.R.

HOCHEI — Patinoarul • 23 August, ora 
18 : C.C.A.-Știința Cluj (meci amical).

!n țară
RUGBI - Iași : C.S.M.S.-Știința Cluj 

(cat. A).
BJYSCUET - Timișoara : Știința—Stea

gul roșu Orașul Stalin; Cluj : Știința— 
Dinamo Tg. Mureș (mase.): Tg. Mureș: 
Voința—I.C.F., C.S. Tg. Mureș—Voința 
București; Cluj: Știința—Constructorul 
București; Orașul Staiin : Voința—C.S. 
Oradea (fem.).

VOLEI — Constanța : Știința Galați— 
Stiinta Clu.i; Orașul Stalin: Politehni
ca—C.C.A. (mase.). Cluj : Știința-C.P. 
București, Someșul — Metalul M.I.G. 
București; Timișoara : Știința-Voința 
Sibiu; Constanța : Petrolul — Dinamo 
București; Orașul Stalin : yoința—Rapid 
București (fem.j,
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Cele mai bune rezu Hale din 1959 (III)
2,03*
2,03*
1.38

1,97
1,96
1,92

1,90
1,90

1,85

1,84

•)

SAKITUKA IN ÎNĂLȚIME 
Xenofonte Boboc (C.C.A.) 
Cornel Porumb (Știința Cluj) 
Constantin 
ința Buc.) 
Eugen Ducu 
Victor Cincă 
Grigore 
Buc.) 
Viorel Păltineanu 
Alexandru Meri că 
Buc.) 
Cornel Stănescu 
Buc.)
Constantin 
Timișoara) 
rezultat a fost obținut într-un 

în care a existat o perfectă

(1,06)
(1,93)
(1,95)

(1,88)
(1,86)
(1,91)

(1,75)
(1,95)

(1,77)

( - )

Dumitrescu (Ști-

(Progresul Buc.)
____ (Știința Buc.)
Marinescu (Progresul

Popovici

(C.C.A.)
(Dînamo

(Dinamo

(C.S.S.

Acest 
concurs l._ ____ _ ___
egalitate între ambii a-tleți. Ordinea lor 
in acest clasament a fost sabilită după 
criteriul alfabetic.

SĂRITURĂ CU PRĂJINĂ
Zoltan Szabo (Știința 
Gheorghe Constantin 
Buc.) 
Paul loan (C.C.A.) 
Mecodii Trandafilov 
Buc.)
Mihai Răuțoiu (Știința Buc.) 
Victor Cincâ (Știința Buc.) 
Dumitru Gîrleanu (Progresul 
Buc?
Petra Astafei (C.S.S. Buc.Ț 
Afanasie Savin
Simion Biaga

SĂRITURĂ IN
(7,30)
(7,26)
(7,09)
(6,74) 
( “ ) 
( “ ) 
(6,55) 
(7.04) 
(6,52)
( - )

4,42 (4,35)
4,20 (3,93)

4,20
4.10

(4,20)
(4,20)

Duc.) 
(Dinamo

(Dinamo

4,10 
4,00 
4.00

3,36
3.S3
3.80

7,44
7,23
7,19
7,01
7,01
6,99
6.91
6.91
6,89
6.85

(4,00)
(3,60)
(4,15)

(3,31)
(3,55)
(3,50)

Buc.)
Buc.)

15,47
>4.34
14,78

14,50
14,26

14,24
14,21 
’4,03
3,38

13.96

16,76

(C.S.S. 
(Dinamo

LUNGIME
Sorin Ioan (C.C.A.) 
Rudolf Licker (Dinamo 
Valeria Jurcă (Știința Buc.) 
Manole Băloiu (Dinamo Buc.) 
EJ.iade Simion (Dinamo Buc.) 
Dinu Drăgan (C. S. Oradea) 
Mircea Axente (Dinarno Buc.) 
Victor Cincă (Știința 
Ioan Mesaroș (C.F.R. 
Ștefan Stoian (Știința

TRIPLU SALT
Sorin 1 
Nicolae 
Șerban 
Buc.) 
Mircea 
Adrian 
Buc.) 
Ionel 
Ștefan 
Vasile 
Rudolf 
Octav. 
Buc.)

ARUNCAREA GREUTĂȚII 
(15,84)

(14,37)
(14.23)
(14,71)

(15.24) 
(14,14)

(14.25)
(14,28)
(14,19) 
(14,48) 
(14.38)

BUC.)

BUC.) 
Timiș.) 
Buc.)

16,24

15,95
15,38

(16,19)

(16,77)
(15,08)

14,40
14,19

(14,34)
(15,10)

13,87 (13,11)

Ioan (C.C.A.) 
■t Mărășescu 

Ciochină
(C.C.A.) 
(Știința

Stein (Știința Buc.) 
i lonescu (Dinamo

Nicolae (Spartac Buc.) 
Stoian (Știința Buc.) 

Vencu (Metalul M.I.G.) 
Licker (Dinamo Buc.) 
Viscopoleanu (Rapid

Constantin Crețu (Știința 
Cluj)
Nicolae Ivanov (Dinamo 
Buc.)
Aurel Rai ca (Recolta Buc.) 
Stefan Perneki (Știința Tg. 
Mureș)
Romeo Coveianu (C.C.A.) 
Gheorghe Popescu (Știința 
Buc.)
Iulius Iordan (Știința Buc.)

(50,20) Cornel Brașovean (Progresul 
Timiș.)

(47,35) Nicolae Crăciunescu (Con
structorul Buc.)

ARUNCAREA CIOCANULUI
(62,34)
(36,41)

(57,68)

(55,10)
(55,53)

(40,88)

(48,74)
44,1G

44,84
44,43

(43,69)
(46,09)

(42,23)

Virgil 
Buc.)
Romeo 
Eugen

48,30
46,98
45,55

13,84
13,81
13,71

( — ) Ioan Mincu (C.S.A.)
(13.48) loan Boască (Moinești)
(13,15) C-tin Drăgulescu (Dinamo 

Buc.)
ARUNCAREA DISCULUI

(53,21)

(47,08)
(19,26)
( - ) Ștefan

Arad) 
Paul Flora (C. 
Ștefan Perneki (Știința Tg. 
Mureș)
C-tin Drăgulescu (Dinamo 
Buc.)

Manolescu (Dinamo

Coveianu (C.C.A.) 
Vîlsan (C.C.A.) 
Panda (Constructorul

S. Oradea)

50,08 Nicolae Rășcănescu (C.C.A.) 
C-tin Drăgulescu (Dinamo 
Buc.)
Constantin Dumitru (Rapid 
Buc.)
Acațiu Sigmund (Știința Cluj) 
Daniel Greifenstein
Hunedoara)
Constantin Mușat
Buc.)
Ion Erdely (Știința

(Corvinul 

(Știința 

Cluj)

Conici Porumb a obținut în acest an o serie de succese importante, printre 
care și cucerirea

De ieri dimineață speranțele tenisu
lui nostru de masă și-au început între
cerea pentru desemnarea campionilor 
republicani. In prima zi au avut loc, 
în majoritatea timpului, întîlniri inter- 
echipe masculine și feminine, iar spre 
seară s-au desfășurat și primele meciuri 
individuale. In general, partidele au 
fost disputate cu multă dîrzenie, iar 
unele din ele s-au ridicat la un nivel 
tehnic mulțumitor, dacă ținem scama 
de vîrsta participant lor.

Iată rezultatele tehnice mai impor
tante: ECHIPE BĂIEȚI (19 formații): 
turul I: Progresul Cluj-Progresul Con
stanța 3—0, Voința Buzău-Fere Gri- 
vița Buc. 3—0, Voința Arad-C.S. Ora-, 
dea II 3—0, Aripile C.F.R, Or. Stalin- 
C. S. Șc. I Buc. 3—0, Isvorul Bocșa 
(Timișoara) - C. S. Șc. II Buc. 
3—0, Voința S. Alare-Alba Iulia 3—0, 
TehnometaȚ Timișoara-C. S. Harghita

2— 0, G. S. Oradea-Progresul II Buc*
3— 0; sferturi de finală: Voința Bih 
zău-Progrestil Cluj 3—1, Voința Arad, 
Aripile C.F.R. Or. Stalin 3—0, TehntH 
metal Timișoara-C. S. Oradea 3—Oj 
ECHIPE FETE (16 formații): tu:ulI 
C. S. Șc. I Buc.-Voința Cărei 3—0^ 
Șoimii Breaza-Făclia Turda 3—2, Isvot 
rul Bocșa (Timișoara)-Deva 3—0, Voin»" 
ța Arad-C. S. Oradea 3—1, Constructo
rul I Buc.-Surdomuți Tg. Mureș 3—K; 
sferturi de finală: C. S. Șc. I Buc.9 
Șoimii Breaza 3—0, Isvorul Bocsa-Con4 
structorul II Buc. 3—0, Voința Arad-' 
C. S. Șc. II Buc. 3—0, Constructorul
I Buc.-Voința Blaj 3—0.

Competiția continuă azi de la ora 
8,30 și 16,30, iar miine de la ora 9. 
întrecerile au loc în sala Casei de culă 
tură a tineretului din raionul Gheor- 
ghe Glieorghiu-Dcj (bd. Grozăvești 
nr. 82).

400 p. d. - un rezultat din ce in ce mai frecvent
Pe arenele de popice din întreaga 

țară se desfășoară în aceste zile o bo
gată activitate competițională : campio
natul republican pe echipe. Oficial, a- 
ceste întreceri au început în luna oc
tombrie, cînd peste 1000 de formații au 
luat startul în cursa pentru cucerirea 
titlului de campioană a țării.

400 P. D.j UN REZULTAT OBIȘNUIT

Studiind cîteva note informative tri
mise de comisiile regionale, raionale și 
orășenești federației de specialitate, am 
constatat că acum depășirea graniței 
celor 400 popice doborîte nu mai con
stituie o problemă. Exemple : L. K6-

titlurilor de campion mondial universitar și campion balcanic 
la săritura in înălțime.

Foto R. Vi Iar a

41,04

44,02
41,84

79,96

71,25

68,81

(43,31)

(43,05) 
(43,47)

Corncl
Buc.)
Lucian 
Gheorghe
Buc.)

Bălan (Progresul

Purdea (Știința Buc.) 
Popescu

ARUNCAREA

(Știința

48,31 (50,53) Victor Albu (Constructorul 
Constanța)

47,58 (51,06) Villi Iacoveanu (Rapid Buc.)
45,60 (44,88) Nicolae Stan (Știința Buc.)

szegy, I. Szeredi, T. Negru și I. Fdldy 
din Timișoara au realizat din 5 jocuri 
cîte trei rezultate peste 400 p. d. (416— 
444-422. 430-425-426, 441-404-401 și, res
pectiv, 413-419-424). La Cluj, în cadrul 
fazei orășenești, în clasamentul celor 
mai mari procentaje individuale con
duce cu autoritate popicarul Franciso 
Szasz (Voința) cu 475 p. d. urmat în 
ordine de Fr. Micola (Electrica) 437 p. d.». 
A. Szep (Voința) 433 p. d., N. Ferenczi 
(Corvin) 423 p. d., L. Arkosi (Voința) 
421 p. d., I. Szabo (Rapid.) 418 p. d. La 
fete, pe primul loc se află Margareta i 
Kellemen și Ileana Gyarfas cu cîte 400 
p. d. După primele patru etape, echipa 
Petrolul Ploești conduce în campiona— 
tul orășenesc. Cea mai bună medie din 
cele patru meciuri a realizat-o jucăto
rul Enache Albu cu 420 p. d. secondat 
de Gh. Măhărăscu 405 p. d. și V. Gră
madă 403 p. d. De reținut că ultimii 
doi popicari sînt elemente tinere. De 
asemenea, o frumoasă comportare au 
avut-o pînă în prezent și jucătorii A- 
lex. Ilonțai (419). Oct. Moise (412), Alex. 
Devecska (407). M. Suta (402) din echipa 
Unio Meteorul roșu Satu Mare. Ne o- 
prim aici, fiindcă lista rezultatelor va
loroase este foarte lungă.

NUMEROASE ECHIPE DEBUTANTE ;

O altă constatare îmbucurătoare : la 
actuala ediție a campionatului republi
can participă numeroase echipe din re
giuni ale țării unde - pînă nu de mult 
— «portul popicelor nu se practica pe 
scară largă și în mod organizat. Iată 
cîteva exemple : în orașul Bacău își 
dispută întîietatea în turul campionatu
lui 8 echipe, iar la Lugoj, Aiud, Hațeg 
și Drăgășani debutează în această com
petiție importantă cîte 5 formații din 
fiecare localitate.

De o mare popularitate se bucură 
campionatul republican m orașul Bucu
rești unde se întrec pesLe 150 de for
mații. De asemenea în R.A.M. participă 
în mod regulat 1? etapele acestei com
petiții 56 echipe de categ. I, 11 de ca
teg. a Il-a și 13 formații feminine. La 
acest capitol merită să evidențiem și 
comisiile orașelor Sibiu, Tr. Severin? 
Ploești, Timișoara,- Reșița, Arad, Craio-n 
va și altele, care au reușit să angrene
ze un mare număr de echipe în între
cerile campionatului R.P.R.

I. TRAIAN '

SULIȚEI

Bizim

i'

(75,62)

(72,15)

(73.43)

(68,47)

(62.43)
(60,41)
(54,70)
( — ) Nicolae 

Oradea)

Popescu

Demeter

(Știința

(Știința 

(Dinamo 

(Dinamo 

Buc.)

Alexandru
Buc.) 
Gheorghe 
Buc.) 
Andrei 
Buc.)
Dumitru Zamfir 
Buc.) 
loan Cristea (Rapid 
Horst Wentzel (C.C.A.) 
loan Sabău (Știința Buc)

Macovei (S. S.

Cupa S* P* C

E.

Juniorii s-au evidențiat în gala de joi seara
Peste 1,000 de spectatori au asistat 

joi seara la gala de box din cadrul 
Cupei S.P.C. disputată în localul Gasei 
de cultura a tineretului din raionul Gri
vița Roșie. Cele mai frumoase întîlniri 
'"-au oferit juniorii și în primul rînd 
jmintim pe cei care au evoluat în li
mitele categoriei „muscă", Gh. Stănctiț 
(Recolta) și FI. lancu (Grivița Roșie). 
Victoria la puncte a revenit juniorului 
Gh. Stăncuț.

In primul meci de seniori, Al. Io- 
ncscu (C.F.R.—l.C.I.) și M. Dogaru 
(Semănătoarea) au furnizat o întîl- 
nire anostă, cu dese obstrucții. Juriul 
a atribuit (discutabil) victoria la puncte 
lui Al. lonescu. „Ușorul" C. Târtase 
(Grivița Roșie), atacînd cu serii foarte 
puternice la figură și la corp, l-a forțat 
pe G. Dumitru (Știin.ța) să abandoneze 
în prima repriză. D. Dănilă (Metanii) 
și I. Ailenii (C.F.R.—l.C.I.) au oferit 
o dispută mediocră. Victoria la puncte 
a fost acordată boxerului de la Metalul. 
Al. Podarii (C.C.A.), a obținut victoria 
prin abandon în repriza a Il-a în fața 
lui D. lonescu (Tehnica Modernă). 
ALTE REZULTATE : Gh. Barbure (Di
namo) b.p. A. Voicu (Gr. Roșie) ; C.

Kiss (Acefalul) b.p. D. Mihai (Gr. Ro
șie); I. Ioniță (Pasteur) b.p. P. Nea- 
goe (Constructorul) ■— decizie eronată. 
V. Petrescu (Dinamo) b.p. C Cojocaru 
(C.F.R. — l.C.I.). FI. Dron (Șt.) b.p. 
A. Barna (Șt.).

P. HE NȚ

Cit mai mulți copii Ia patinoar!
Comisia de patinaj a orașului 

București a luat lăudabila inițiativă 
de a organiza pe gheața patinoaru
lui artificial din parcul „23 August" 
concursuri ' pentru atragerea tineretu
lui în practicarea acestui util și fru
mos sport. Această acțiune a fost 
inaugurată acum două săptămîni, iar 
duminica trecută am asistat la a doua 
reuniune a celor mai tineri sportivi. 
Prima constatare : numărul celor dor
nici să-și însușească tainele patina
jului a fost dublu decît la primul 
concurs. 34 de concurenți la patinaj 
viteză și 17 la patinaj artistic, copii 
între 5 și 13 ani. Cei mai tineri 
concurenți : Aurica Ion (care numără 
numai cinci ani), ~ ~
Diana Militaru și Dan Militaru.

Specialiștii prezenți pe patinoar au 
avut cuvinte de laudă despre com
portarea celor mai mulți dintre par- 
ticipanți care, îndrumați cu grijă,

vor putea urca treptele măiestriei. 
Iată acum rezultatele înregistrate: 
Patinaj artistic fete: Daniela Gheor
ghiu 48,8 p, Heda Helman 41 p, Car
men Macovei 40 p, Gabi Manta 33,2 
p, Vera Takaci 33 p. Patinaj artistic 
băieți: Zaharia Lupovici 35 p, Gheor
ghe Lucaci 26,9 p, Justin Lungu 25,6 
p, Sandu Dragoș 20,3 p. Bogdan 
Antonescu 16,6 p. Patinaj viteză: băieți: 
cat. pînă la 7 ani : 1. Sandu Dragoș, 
2. Dan Militarii. Categ. 
ani: 1. Gh. Pantea, 2.

,mîrleanu, 3. Constantin 
Categ. pînă la 12 ani: 
nescu, 2. R. Datcu, 3. 
Fete: categ. pînă la 7 ani: 1. Au- 

Sandu Dragoș, rica Ion, 2. Diana Militaru. Categ. 
pînă la 10 ani: 1. Matilda Duca.

Mîine, începînd de la ora 8,30 va 
avea loc pe patinoarul artificial „23 
August" un nou concurs, la aceleași 
probe, rezervat tinerilor începători.

pînă la 10 
Șerban Po- 
Mărăndici.

I. C. Mari- 
S. Necula.

Tr.

G

Miine la ora 14.se va desfășura ulti
ma rundă a finalei campionatului re
publican de șah. Jucătorii vor fi su
puși la eforturi deosebite deoarece după 
consumarea celor cinci ore regulamen
tare doar o pauză de un ceas îi va 
despărți de reluarea întreruptelor pro
gramate la orele 20, și care vor con
tinua piuă la încheiere.

Reamintim poziția în clasament a 
fruntașilor, aflați în cursă pentru titlu: 
1. Mititelu 12 p., 2—3. Ciocîltea, Ghi- 
țescu ll>/2 p., 4—5. Drimer, Urseanu 
11 p. Iată și partidele pe care le vor 
susține protagoniștii : Mititelu cu albe
le joacă împotriva lui Bozdoghină, și 
Ciocîltea cu negrele întîlnește pe Ur
seanu, Ghițescu tot cu negrele pe 
Botez, Drimer cu albele pe Rădulescu.

Sportul este azi un mijloc mi
nunat de călire a celor care îl prac
tică, de pregătire a lor pentru pro
ducție, pentru viață. Prin sport se lea
gă prietenii trainice, care sînt rezul
tatul unei munci neîntrerupte și me
todice de educare a sportivilor noștri.

Un rol deosebit în crearea unei noi 
atmosfere pe terenul de sport îl are 
respectarea disciplinei.

In rugbi, mai mult poate decît în 
alte jocuri sportive, disciplina are o 
importanță deosebită. Grămezile spon
tane, placajele și alte execuții tehnice, 
specifice jocului de rugbi, cer din par
tea rugbiștilor o perfectă încadrare în 
disciplina jocului. La rugbi disciplina 
este ridicată — datorită situațiilor 
specifice care intervin în timpul jocu
lui — la un nivel mai înalt, conftm- 
dîndu-se cil loialitatea.

La capitolul „respectarea discipli
nei" putem spune că avem astăzi nu
meroase cluburi și asociații ai căror 
jucători n-au săvîrșit decît arareori 
abateri. In această categorie se înca
drează echipele C.C.A., Corvinul Hu
nedoara, Chimica Tîrnâveni și altele. 
Ani 
tașj 
fel de abateri de la disciplină. Ast
fel, putem cita comportarea frumoasă 
a jucătorilor Carol 
Radu (C.C.A.), N. 
Picu (C.F.R. Grivița 
(Dinamo București), 
structural București), D. lancu (Me
talul M.I.G. I), F. Tudorache (Pro
gresul). R. Demian (Știința Cluj), R. 
Rosenberg (C.S.M.S. lași) etc. Acești 
jucători corecți trebuie să devină a- 
devărați agitatori în problema disci
plinei în cadrul echipelor din care fac 
parte.

Maj sînt însă, din păcate, și cazuri 
de nerespectare a disciplinei, care fac 
ca unele jocuri să aibă un aspect urît, 
să se întrerupă sau chiar să nu se 
dispute deloc. Cu prilejul unor jocuri 
susținute la București, echipele Con-

Pentru întărirea disciplinei
!a urni jucători

. de 
de 

ve- 
din 

din. 
Mi
as i-

de zile, numeroși jucători frun- 
în acest sport n-au avut nici un

Kramer, 
Soculescu 
Roșie), I. 

V. Marțea

Nanu 
și Tr. 
Barbu 
(Con

structorul Bîrlad și Unirea Brăila, 
pildă, au părăsit terenul înainte 
terminarea meciurilor. Spectatorii, 
ni ți în număr mare pe un teren 
Timișoara pentru a vedea jocul i 
tre echipa C.F.R. din localitate și 
nerul Lupeni, au fost obligați să 
ste la brutalitățile săvîrșite de jucă
torii ambelor formații, ceea ce a dus 
la întreruperea partidei înainte de 
consumarea timpului regulamentar. 
Asemenea situații, e drept destul de 
rare, s-au mai î'ntîlnit totuși și în alte 
orașe ale țării.

Unii jucători, certați cu disciplina, 
își lovesc adversarii, adresează inju
rii coechipierilor și adversarilor și 
chiar arbitrilor. Din această categorie 
fac pai te jucători ca : T. Rădulescu 
de la Constructorul București, Gh. 
Șerban de la C.F.R. Grivița Roșie, I. 
Gîdei și M. Păun de la Constructorul 
Bîrlad, I. Rumbah de la C.F.R. Timi
șoara și alții. Asemenea abateri apar 
cu atît mai grave atunci cînd ele sînt 
săvîrșite de jucători fruntași, de că
pitanii echipelor sau chiar de unii an
trenori. Lică Cotter, M. Antonescu, 
I. .lingă și alții fac parte din această 
categorie. împotriva unor astfel de ju
cători s-au luat măsurile cuvenite 
prin aplicarea unor sancțiuni dis
ciplinare (avertismente, suspendări 
pe un anumit număr de etape etc.).

Au fost și unele cazuri deosebit 
grave — care n-au nimic comun 
atitudinea de sportiv de tip nou 
caracterizează imensa majoritate a 
cătorilor de rugbi — de care s-au

de 
cu 
ce 
ju- 
fă-

cut vinovați M. Taici și T. Costinaș 
de la Minerul Lupeni, N. Varta de la 
Petrolul Ploești, M. Alaman de la 
Unirea Brăila, N. Manea de la Ceta
tea Bucur, care, de asemenea, au fost 
sancționați după gravitatea abaterii.

Cu prilejul analizării abaterilor de 
natura celor arătate mai sus. Comisia 
de disciplină din cadrul Federației Ro
mîne de Rugbi a purtat discuții cu an
trenorii și responsabilii secțiilor din 
care fac parte cei vinovați, care la 
rîndul lor au fost și ei ascultați. Tre
buie spus că cei mai mulți din jucă
tori și-au recunoscut autocritic, cin
stit, abaterile, fără să caute justifi
cări și și-au luat angajamente de în
dreptare pe care le-au și adus la în
deplinire, nemaiîncălcînd pînă în pre
zent regulamentul (exemple: Al. Pen- 
ciu C.C.A.), D. Zlătoianu (Dinamo 
București), Tenenbaum (Știința Bu
curești). Aceeași atitudine corectă au 
avut-o și majoritatea antrenorilor și 
responsabililor secțiilor de rugbi, care 
au înțeles că abaterile de la discipli
nă nu trebuiesc tolerate. (Exemple: 
antrenorii V. loniță (Petrol Chimie), 
D. lonescu (Știința București) și res
ponsabilii secțiilor de rugbi de la 
Constructorul București și Dinamo 
București.

Sînt însă frecvente cazurile cînd 
unii jucători — și chiar și unii antre
nori — caută să justifice abaterile 
săvîrșite, prin „miza mare a jocului", 
provocările adversarilor, lipsurile ar
bitrajelor etc. Inconsistența unor ast
fel de susțineri apare evidentă dacă

se are în vedere faptu.1 că aproape 
toate jocurile importante — cu „mizSb 
mare“ — s-au desfășurat fără să seu 
înregistreze cea mai mică abatere der 

i fa disciplină. Ca exemplu dăm jocti-k 
. rile de campionat din această toamnă 

dintre C.F.R. Grivița Roșie și 6.C.A.*. 
Dinamo și Constructorul București^ 
Provocarea din partea adversarului-, 
(chiar dacă în unele cazuri ar fi fost' 
reală) nu poate justifica aplicarea le-» 
gii barbare a „talionului", așa cun»- 
greșit a procedat recent jucătorul Mb 
Leonte de la Știința București.

Deficiențele de felul celor amintita 
sîntem siguri că pot fi lichidate pe 
deplin. Pentru aceasta este necesar 
ca în cadrul cluburilor și asociațiilor 
să se desfășoare o mai intensă muncă 
educativă. Și oriunde buruiana rea 
a indisciplinei va mai încerca să 
mai iasă pe undeva Ia iveală, ea tre» 
buie să fie smulsă, fără nici o cru-i 
țâre, din rădăcini. Asemenea situații 
este bine să formeze obiectul unor a- 
dunări speciale în cadrul echipelor 
unde s-au ivit, adunări organizate cu 
sprijinul organelor locale U.C.F.S. și 
chiar al Federației Romîne de Rugbi» 
Prestigiul echipelor noastre de rugbi 
va crește în primul rînd, datorită 
prieteniilor trainice, care se leagă în 
cadrul unor jocuri disputate în limi
tele sportivității. Totodată, numai utt 
joc curat, frumos, desfășurat în spirU 
tul sportivității poate atrage spro- 
rugbi noi mase de tineri.

Acesta este drumul trasat de partirfc 
mișcării de cultură fizică și sport dît» 
țara noastră și pe care U.C.F.S. cert» 
să meargă rugbiul din țara noastră,. 
pentru ca ..............................
să fie un 
munistă a

alături de celelalte sporturi 
factor real în educarea coa 
tineretului.

DUMITRU POPESCU 1 
membru în Comisia dej 
Di ciplină a Federației 

Romîne de Rugbi



Comentariul nostru
Sfîrșitul acestui an nu i-a lipsit pe iubitorii șahului de evenimente com- 

petilionale interesante După ce aproape două luni turneul candidaților a ținut 
încordată atenția întregrii lumi șahiste, iar meciul Botvinik-Tal stîrnește de 
pe acum, la trei luni înainte de start, discuții tot mai aprinse, iată că un 
alt eveniment a intrat în scena pătratelor albe și negre: meciul pentru de
semnarea campioanei lumii.

Abia în anii din urmă a fost reglementată desfășurarea competițiilor 
șahiste feminine. Precum se știe. Uniunea Sovietică are meritul de a fi depus 
cele mai mari eforturi în acest domeniu. Astfel. întrecerile șahistelor au pără
sit... rubricile de curiozități ale unor ziare, căpătînd caracterul unor competiții 
oficiale, de regularitate. N-a trebuit prea multă vreme pînă cînd reprezen
tantele U.R.S.S. și-au demonstrat superioritatea, cîștigînd prin Liudmila Ru
denko primul campionat mondial (oficial) în 1949. De atunci titlul suprem 
se află fără întrerupere în posesia șahistelor sovietice, lată încă o dovadă, 
alături de multe altele, a faptului că orînduirea socialistă deschide perspec. 
tive nemaiîntâlnite dezvoltării multilaterale a femeii, afirmării sale depline în 
toate domeniile de activitate.

Și astfel de joi. Elisaveta Bikova — deținătoarea titlului și Kira Zvorî- 
Itina — ciștigătoarea turneului candidatelor, iși dispută mtîietatea pe par
cursul a 16 partide. Prima întrebare este desigur „cine va învinge". Greu 
de răspuns. Se înfruntă cele mai puternice jucătoare ale lumii. Regulamentul 
are o clauză prin care campioana mondială își păstrează titlul în caz de ega
litate. Ceea ce nu este un avantaj de neglijat. Dar Zvorîkina a demonstrat 
la turneul de la Plovdiv o clasă de joc foarte înaltă. Un lucru e sigur: 
indiferent de rezultat, titlul va râmine la Moscova, iar deținătoarea lui va 
fi tot o reprezentantă a școlii șahiste sovietice. De altfel, un rezultat ase
mănător va avea și nu prea îndepărtatul meci dintre Botvinik și Tal.

Nu poate fi trecută cu vederea superioritatea zdrobitoare pe care șahiști: 
sovietici o demonstrează cu prilejul fiecărei confruntări. Și nici nu i de 
mirare. Acolo unde uriașa forță creatoare a poporului are larg cîmp de 
manifestare, spiritul, rațiunea, logica au găsit cale deschisă ca să triumfe...

FOT
Fotbaliștii sovietici peste hotare
Joi seara, în nocturnă, s-a desfășurat 

pe stadionul „Parc des Princes14 din 
Paris întilnirea internațională de fotbal 
dintre echipeie Nîmes — clasată pe 
primul loc în prima divizie franceză - 
și Dinamo Tbilisi. După un joc de înaltă 
factură tehnică, viu aplaudat de nume
roșii spectatori, fotbaliștii sovietici au 
obținut o frumoasă victorie, cu scorul 
final de 2-0.

Aceasta este a doua victorie obținută 
de Dinamo Tbilisi în fața echipelor 
fruntașe franceze. Iată ce scria ziarul 
parizian „Le Figaro“ după ce dinamo- 
viștii învinseseră cu 6-2 pe Racing Club 
Paris : „Jucătorii Jui Dinamo Tbilisi au 
demonstrat că >'n Uniunea Sovietică 
există fotbaliști rapizi, deciși, plini de 
inițiativă și posesori ai unei înalte 
tehnice**.

Pe stadionul Cer.’en ario din Monte
video. fosta campioană unională Spartak 
Moscova - clasată pe locul VI la ultimul 
campionat al U.R.S.S. - a întîlnit pe 
Nacional, cea mai puternică echipă din 
Uruguay. Gazdele au obținut victoria 
cu 3-0.

Nice și Fenerbahce se vor mai 
întîlni o dată

Cel de al doilea meci Nice-Fenerbahce 
din optimile de finală ale „Cupei cam
pionilor europeni-1, desfășurat joi la 

’ Nice, s-a încheiat cu victoria campioa
nei franceze la scorul de 2-1 (0-0). Scorul 

’ a fost deschis de Foix (min. 64) iar 5 
minute mai tîrziu Fevre marchează al 
doilea punct pentru francezi, părînd să 
asigure astfel calificarea lui Nice (în 
•tur scorul fusese 2-1 pentru campioana 
turcă). Din acest moment jocul a început 
să devină extrem de brutal. In min. 81 
arbitrul Macko dictează un II m împo
triva lui Nice, transformat de , Lefter, 
Sn mijlocul unui vacarm general. Agen- 

f țiile de presă relatează că „meciul s-a 
. desfășurat într-o atmosferă sudameri- 
,cană...“

Scorul general al întîlnirilor fiind egal 
. (3-3), un al treilea joc a fost programat 
pentru săptămîna viitoare, la Barcelona.

Calificarea prin... lovituri de Ia 11 m.
Miercuri s-a desfășurat în R.P.F. Iu

goslavia o etapă de cupă. Cu acest pri
lej s-a disputat derbiul belgrădean din- 
, tre Steaua roșie — campioana țării și 
ciștigătoarea ultimei ediții a cupei - și 
Partizan, intre aceste echipe există o 

r veche rivalitate sportivă, deseori tran
șată în favoarea primei. De data acea- 

. bta însă, succesul a fost obținut de Par
tizan cu seorul de 6-5. Jocul efectiv a 
durat 120 de minute (deci cu prelun
giri), la capătul cărora scorul era 2-2 
<în 90 de minute : 1-1) ! Conform regu
lamentului Cupei, pentru a desemna to
tuși echipa care va juca în turul ur
mător, fiecare echipă a beneficiat, după 
terminarea celor 120 de minute de joc, 
de cîte cinci lovituri de la 11 m. Parti
zan a reușit să transforme patru, iar 

-Steaua roșie numai trei. Astfel că Par- 
• tizan s-a calificat cu un scor general 
de 6-3.
Se marchează mai puține goluri ?

De curînd, revista cehoslovacă de spe
cialitate „Kopana“ a publicat o intere
santă statistică asupra mediei de goluri

Campionatul 
feroviar

’ Miine se vor desfășura la Bruxelles 
întrecerile din cadrul campionatului in
ternațional feroviar de cros, la care 
vor lua parte reprezentanții mai multor 
națiuni.

Tara noastră va fi reprezentată de

DUBLA VICTORIE A REPREZENTATIVELOR
DE BASCHET ALE U.R.S.S.

— Astăzi, echipele sovietice susțin noi jocuri jn S. U. A. —
Echipele selecționate de baschet ale 

Uniunii Sovietice și-au continuat tur
neul pe care I întreprind in S.U.A. 
susținînd la 2 decembrie în orașul 
Cleveland (Statul Ohio) două întîl- 
niri cu puternice formații americane. 
Ambele întîlniri s-au încheiat cu vic
toria sportivilor sovietici.

Reprezentativa feminină a U.R.S.S. 
a întîlnit redutabila formație studen
țească „Nacional Bussines College". 
După un joc presărat cu faze specta
culoase și de mare luptă, baschet
balistele sovietice și-au adjudecat vic
toria cu scorul final de 48-46. Din for
mația sovietică excelent a jucat Valen
tina Kostikova care a înscris 14 
puncte.

Deosebit de atractivă a fost partida

susținută de reprezentativa masculină 
a U.R.S.S., căreia i-a fost opusă for
mația clubului „Wffig- Foot". După ce 
au avut inițiativa în tot cursul meciu
lui, dominînd copios pe adversari, 
baschetbaliștii sovietici au repurtat 
victoria cu scorul de 87-73. Cei mai 
buni realizatori ai celor două echipe au 
fost Mihail Semenov (U R S.S.) și 
Jim Francis (Wing Foot).

Viitoarea evoluție a reprezentative
lor sovietice de baschet este progra
mată astăzi în orașul Lawrence (Sta
tul Massachussets). Adversara echipei 
masculine va fi puternica formație de 
club „Wichitto Vikkers", în care joa
că cei mai buni baschetbaliști ameri
cani.

Intîlniri internaționale ele handbal în 7
Recent a avut loc la Varșovia dubla 

întîlnire internațională de handbal în 
7 dintre reprezentativele .R.P. Polone

AL PE GLOB
care se marchează în campionatele ță
rilor europene. Concluzia revistei este 
că media golurilor scade constant, a- 
ceasta din pricina ineficacității atacu
rilor și — mai ales — datorită adoptării 
sistemului cu trei fundași în apărare.

Miine Începe returul campionatului 
francez

SCURTE ȘTIRI
• CAMPIONATUL DE HOCHEI AL 

U.R.S.S. a programat întilnirea derbi, 
a patra în actualul sezon dintre echi
pele T.S.K.M.O. și Aripile Sovietelor. 
Precum se știe, în cele trei partide 
anterioare T.S.K.M.O. a cîștigat o sin
gură dată (2-1) și a pierdut de două 
ori (2-8 și 2-6). Și de data aceasta 
succesul a fost de partea Aripilor So
vietelor, care au cîștigat cu scorul de 
6-5. t.c."..".c. ..._:___
gur punct avans în clasament

Astfel T.S.K.M.O. mai are un sin-

IN CADRUL INTILNIRII interna- 
„ls de natație dintre echipele clu

burilor Slavia Praga și Wiessenschaft 
Leipzig (93-107) tînăra înotătoare 
cehoslovacă Kadlekova în vîrstă de 15 
ani a stabilit un nou record al țării în 
proba de 200 m fluture cu timpul de 
2:55,8.

țional.

Kaloev atacă ! 
centru atacant 
care a marcat 
în poarta lui

pe irezistibilul 
al echipei Dinamo Tbilisi, 
nu mai pufin de 3 goluri 

Racing Club Paris.

Statistica anului trecut situează pe pri
mele locuri campionatele Austriei și 
Scoțief, singurele în care media întrece 
cifra de ’4 goluri (4,26 și — respectiv - 
4,05). Pe locul trei : Olanda 3,82. Cam
pionatul nostru figurează cu o medie 
de 3,10.

Desigur, statistica revistei cehoslovace 
este interesantă. Concluziile nu pot fi 
însă acceptate în întregime. Faptul că 
în campionatul austriac sau olandez se 
marchează mai multe goluri nu denotă 
neapărat o superioritate a concepției de 
atac a echipelor respective, ci provine 
mai curînd de la acel dezechilibru evi
dent care există în aceste țări între e- 
chipele fruntașe și celelalte formații 
divizionare, ceea ce face ca primele să 
obțină adesea victorii la scor ridicat. 
Nici sistemul cu trei fundași nu poate 
fi socotit vinovat... De pildă, Anglia 
(țara care a adoptat prima sistemul 
WM) are o medie ridicată — 3,69 — iar 
în etapa de sîmbăta trecută în cele 11 
jocuri de prima ligă s-a înregistrat ci
fra 4,36...

international 
de cros

următorii atleți: Toma Voicu, Gheorghe 
Biro, Ion David, Ion Pricop, Ion Ve- 
liciu, Mircea Spudercă, Gheorghe Bă- 
ruță și Ion Mureșan. Crosiștii romîni 
au părăsit ieri dimineață Capitala, pe 
calea aerului.

Turul campionatului Franței s-a -în
cheiat săptămîna trecută cu un neaștep
tat insucces pentru echipa Stade de 
Reims. Fosta campioană n-a reușit să 
cîștige nici unul din cele două meciuri 
pe care le mai avea de disputat. După 
ce a făcut 1-1 cu codașa clasamentului 
Toulon (în meci restanță), Reims a mai 
lăsat șl duminică un punct la Le Ha
vre : 2-2. In schimb. Nîmes, care pe tot 
parcursul turului s-a arătat o echipă 
de luptă, încheie convingător : 4-0 cu 
Bordeaux și - bineînțeles - primul loc 
în clasamentul de toamnă. Nîmes men
ține 1 punct avans față de Reims și 6 
față de a treia clasată Limoges.

Iată celelalte rezultate din ultima eta
pă : Strasbourg - Limoges 1-3, Lens- 
Monaco 1-2, Sedan—Toulouse 3-4, An
gers-Stade Fr. 3-0. Racing—Sochaux 8-0, 
St. Etienne-Valenciennes 3-1, Nice- 
Rennes 3-1, Toulon-Lyon 1-1.

Miine se dispută prima etapă din re
tur, în care se remarcă partidele Ra
cing—Lens, Rennes—Reims, Nice—Lyon, 
Nîmes—Strasbourg.

★

•' In cadrul preliminariilor turneului 
olimpic, în meci retur, reprezentativa 
Surinam a dispus de selecționata Anti- 
lelor olandeze cu 4—1. Cum primul joc 
s-a terminat cu 2-2, Surinam cîștlgă 
grupa VII preolimpică și va participa 
la turneul de baraj care desemnează 
pe cele 3 reprezentante ale continentu
lui american la J. O.

• Derbiul campionatului spaniol 
Real—Barcelona a revenit echipei din 
Madrid cu 2-0. Real Madrid conduce in 
clasament cu 2 puncte avans față de 
echipa din Barcelona.

și R. Cehoslovace. In jocul echipelor 
masculine handbaliștii cehoslovaci au 
învins destul de greu formația gazdă 
cu scorul d». 17—14 (9—8). Au înscris : 
Frollo (7), Havlik (3), Rada (2), Mares
(2) , Trojan, Ruza și Herman pentru R. 
Cehoslovacă,’iar de la gazde, Suski (4), 
Cieslak (3), Swietlinski (2), Rawa- 
dowski (2), Zawadzinski (2) și Frascak.

In partida dintre formațiile feminine, 
echipa R. Cehoslovace (campioană 
mondială) — care va întîlni la 20 de
cembrie, la București echipa R.P. Ro- 
mîne — nu a reușit decît un rezultat 
egal : 9—9 (5—4). Au marcat: Schmid- 
tova (4), Malerova (2), Dvorakova, 
Marzinova și Markova pentru R. Ceho
slovacă și Tymova (3), Swardowska
(3) , Piwowarczykova (2), Kazimiercza- 
kowa pentru R.P. Polonă

• SELECȚIONATA DE POLO PE 
APĂ a R.S.S. Gruzine, care cuprinde 
în formație mai mulți titulari ai repre
zentativei U.R.S.S., a plecat în R. P. 
Ungară, unde va susține mai multe 
întilniri.

• TRADIȚIONALA INTlLNiR’i DF. 
ȘAH la 50 de mese între echipele ora-: 
șelor Leipzig și Berlin a revenit jucă
torilor din Leipzig la scor minim: 
25‘/2—24>/2.

• îN SALA „MESSUHALLI" din 
Helsinki s-a desfășurat întilnirea inter
națională de box intre echipele Finlai 
dej și Elveției. Gazdele an învins cu 
scorul de 8-2.

• PE APA LACULUI PATUS de 
lingă orașul brazilian Porto Alegri a 
avut loc campionatul mondial de iah- 
ting. Pe primul loc s-a clasat pere
chea daneză Elvstroem—Iohanssen, ur
mată de cuplul cubanez Gonsalo—Paul 
Diaz și echipa japoneză Isi—Kavada. ,

La 12 decembrie

Meciul de box dintre reprezentativele 
R. F. GermaneU. R. S. S. și

de box a
12 decembrie

Echipa selecționată
U.R.S.S. va întîlni la 
la Dortmund echipa reprezentativă a 
R.F. Germane. Boxerii sovietici s-au 
pregălit cu multă atenție în vederea 
acestui meci. Anul trecut,
U.R.S.S. a învins cu scorul de 8—2 
echipa vesdgermană. Pentru meciul 
de la Dortmund echipa sovietică va 
fi alcătuită din următorii boxeri (în 
ordinea categoriilor) : Botvinik, Gri
goriev. Nikanorov, Kokoșkin, Enghi-

echipa

barian, Tamulis, Lagutin, Satkov, Ka- 
datkov și Abramov. După cum se 
vede, în afara unor pugiliști experi
mentați, cum sînt campionii euro
peni Abramov, Satkov și Enghibariar 
în echipă au fost introduse elemei 
tinere ca Botvinik (in momentul 
față mai bun ca Stolnikov), Kokos- 
kin și Tamulis. Cu mare interes este 
așteptată evoluția „semigreului" l\a- 
datkov o adevărată speranță a boxu
lui sovietic (Agerpres).

Pînă unde poate merge „sportul44 capitalist!
Traversarea Canalului Mînecii a de

venit un fapt banal pentru organizatorii 
concursurilor de înot profesionist din 
occident și pentru cei care urmăresc 
asemenea exhibiții. Apele reci care se
pară Doverul de Calais au fost de mai 
multe ori străbătute In ambele sensuri 
și numărul înotătorilor ajunși teferi la 
mal începe să fie superior aceluia al 
înecaților, așa că...

Firmele care finanțează asemenea 
concursuri-stnucidere (în special socie
tățile de televiziune din țările capita
liste) se gîndesc acum la noi trasee 
periculoase care ar putea face obiectul 
unor asemenea tentative senzaționale. 
Și iată că a fost găsit acest traseu.

Este vorba de Marea Irlandei, ca 
ape totdeauna învolburate, cea care se
pară Scoția de Irlanda. E drept, traseul 
nu este chiar inedit. Cu ani în urmă, 
un înotător englez — pe nume Tom 
Blower — a încercat să parcurgă în înot 
distanța dintre cele două maluri, dar a 
fost pescuit fără viață, cînd mai erau 
de străbătut vreo 8 kilometri din totalul 
de 40 Cu atît mai bine, însă, pentru 
buzunarele patronilor!... Este vorba deci 
de o traversare absolut senzațională, o 
.întrecere cu moartea", în jurul căreia 
se poate face acea reclamă deșănțată 
aducătoare de dolari sau lire sterline.

Pentru a angaja un .sinucigaș" dor
nic să-și încerce puterile în luptă cu

Afaceri cu sinucigași...
valurile Mării Irlandei n-a fost nevoie 
de prea multă alergătură. El a fost 
găsit in persoana înotătorului profesio
nist grec Iason Zirganos, care avea 
pînă atunci la activ nu mai puțin de 
40 de traversări ale Bosforului, iar de 4 
ori învinsese... Canalul Mînecii.

Și iată-l plonjînd la Grummsport în 
Irlanda de nord, cu destinația Port- 
Patrick în Scoția. In urma sa naviga 
cu precauție micul iacht „Alice" pe 
bordul căruia se aflau .financiarii" tra

versării, precum și numeroși reporteri, 
fotografi, manageri și — bineînțeles — 
cîțiva înotători specializați în salvarea 
înecaților, gata să sară în ajutorul „e- 
roului" dacă puterile l-ar fi lăsat.

Zirganos a început bine tentativa. 
Deși în acea zi bătea un vînt puternic, 
iar temperatura apei era mai scăzută 
ca deobicei, el se apropia decis de 
ținta traversării sale. După 17 ore de 
efort, înotătorul se afla la acel punct 
unde predecesorul său Blower își în
cheiase în chip tragic cursa. Zirganos 
înotă mai departe. E drept, loviturile 
brațelor sale erau din ce în ce mal

slabe, iar în acest timp valurile se ri
dicau tot mai înalte, mai amenință
toare. Mai erau 5 kilometri pină la 
Port-Patrick, cînd înotătorul făcu semn 
celor de pe bordul iachtului „Alice" 
să-i dea ceva de băut. Dar termosul 
cu ceai cald scăpă din degetele anchi
lozate de Irig ale lui Zirganos. El iși 
pierdu cunoștința.

„Pescuirea" nu fu prea ușoară. Cor
pul lui Zirganos aluneca din miinile 
salvatorilor din pricina uleiului cu 
care fusese uns la plecare. In sfîrșit, 
el fu urcat pe iacht, care porni cu 
toată viteza spre mal. Oricum „Alice" 
ajunse prea tîrziu la Port-Patrick. 41."- 
dicul convocat de urgență la debar
cader nu putu decît să constate decesul 
celui care — la cererea unor organiza
tori lipsiți de scrupule — se apucase 
să lupte cu valurile mării irlandeze.

Regretele care au însoțit dispariția 
dintre cei vii a lui lanos Zirganos n-au 
fost... unanime. Dimpotrivă. Pentru pa
tronii mult trîmbițalei traversări ea a 
fost chiar subiect de bucurie. Aceasta 
pentru două motive: in buzunar le-a 
rămas intact salariul promis înotătoru
lui, și în același timp — faptul cel mai 
important pentru ei — Marea Irlandei 
și-a mărit reputația sa lugubră puțind 
face obiectul unor noi afaceri bănoase 
cu traversări și sinucideri...
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