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Fază din intilnirea de rugbi Știința București — Dinamo: Nagel (Știința) 
inițiind o frumoasă acțiune a echipei studențești.

Foto: Gh. Dumitru

Tineretul lumii să fie educat
între

J împreună cu toți tinerii din țara
<Jră crescuți rî educați de nar

. l noa
stră, crescuți și educați de partidul 
nostru iubit în spiritul devotamentului 
față de cauza păcii și înțelegerii între 
popoare și al dragostei față de om, 
,am simțit o mare satislacție citind în 
iziare despre propunerea guvernului ro- 
mîn referitoare la înscrierea pe ordi-

. nea de zi a istoricei sesiuni a Adu-
25 bani nării Generale a O.N.U. a punctului

£ Campionatul feminin |>’°P°are‘
" de șah

TIMIȘOARA (prin telefon). — Run- 
--dele a 8-a și a 9-a au programat întîlniri 
"importante, ale căror rezultate au avut 
-.drept efect fărîmi(area plutonului de 
"jucătoare cu egalități de puncte, din

intitulat „Măsuri pentru promovarea în 
'rîndurile tineretului a ideilor păcii, res
pectului reciproc și înțelegerii între

Discutarea acestei probleme la 
O.NU. este deosebit de importantă, în- 
trucît marele for internațional poate 
să influențeze pozitiv în direcția com
baterii educației dăunătoare pe care 
tineretul o primește în multe țări ca
pitaliste. Această educație este domi
nată de ideile disprețului față de om,

promotorii unui nou măcel în luinei. 
Zilnic luăm cunoștință cu indignare: 
de actele huliganice,' rasiste, de oro
rile comise de unii tineri care trăiesc: 
în Germania occidentală, S.U.A. și înu 
alte state capitaliste. Iată de ce, îndrum 
marea tinerilor către o viață demnă,, 
de înaltă ținută morală, de iubire față: 
de om și respect reciproc, conținută! 
în propunerea guvernului nostru îrr. 
vederea încheierii unei conven'd inter
naționale de către ON.U. a fost pri
mită cu deosebit interes de către toți 
tinerii cinstiți din lume.

Mulțumim din adîncul inimii delet. 
gației țării noastre, condusă de tova-- 
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej și ce
lorlalți reprezentanți ai țărilor sociaJ 
liste, pentru efortul neostenit ce îl d«H- 
pun în folosul cauzei păcii.

. v •• «A IJcllcl UC 1UC11C vLlolJl C LțA 1111 luț4 UL OUI, fruntea clasamentului. Campioana tării,Jfață de dori„ța sa jnl un trfli maj 
bun și este îmbibată de ideile rasis
mului și violenței, ea fiind impusă de

--Margareta Tcodorescu a jucat cu două 
^dintre adversarele sale directe. Ea a( 
-►cîștigat Ia Maria Desmireanu și a făcut 
** remiză cu Alexandra Nicolau. O altă 
-.-candidată cu șanse Ia titlu, Margareta 
^Perevoznic a cîștigat la Virginia Steroiu, 1 
--dar a întrerupt în dezavantaj Ia Sanda 
* - Filipescu. 1

Iată celelalte rezultate înregistrate 
--.sîmbătă și duminică: Makkai — Desmi-, 
’^reanu 0—1 (întreruptă din r. _ 7 ,
--Chiș — Makkai */2—Soos, — Po- 
’-lihroniade 0—1, Farcaș — Baumstarck B 
. „0—1, Manolcscu — Szigmond */2— 
--Rădăcină — Nicolau l/2—(/2, Iliescu —-J1 
’^Filipescu într. (runda a 8-a); Szig-<i 
-►mond — Rădăcină 1—0, Steroiu—Ma-> 
Xnolescu 1—0, Baumstarck — Iliescu' 

Desmireanu — Chiș 1—0,< 
--- Soos; 1—0, - Polihroniade —

î
CHIRVASE
„Republica",

PETRE
strungar, Uzinele 
component al echipei de rugbi

Metalul București

Sprijin din toată inima activitatea
Urmăresc cu un deosebit interes lu

crările celei de a XV-a sesiuni a Adu- 
'nării Generale a O.N.U. Ca fiecărui

_  om al muncii de la noi, mi s-aum-
a 7-a);' 'Pbd inima.de bucurie aflind despre importante. Printre acestea la loc de

delegației noastre la O.N.U.
De o înaltă prețuire s-a bucurat cu- 

vintarea iubitului nostru conducător in 
multe țări ale lumii, ale căror princi
pale ziare au subliniat, pasatele mal

■>/2-V2.
^“Makkai ... .,___-...........................

Farcaș ,/2—1/2 (runda a 9-a).
-- Clasamentul, înaintea celei de a lO-a* (ăn, tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 

runde, este următorul: Margareta Teo- a adus prin cuvîtitarea sa un a-
--dorcscu 6 f/2. Margareta Pcrevoznic 6 
±(D, M aria Desmireanu 6, Alexandra Ni-'

relatările presei internaționale în legă- cinste figurează cele două propuneri 
Jură cu ecoul stir nit de importanta 
fCuvinlare rostită la această sesiune 
de conducătorul nostru iubit, tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej. Expri- 
rnind in mod clar și convingător do
rința nestrămutată de pace a poporu

lui rornin, năzuințele sale de a con
tribui la reglementarea pe cale paș
nică a neînțelegerilor intre diferite

Aspect din meciul de fotbal C.C.A. — Steagul roșu Orașul Stalin. Cinci jucători 
1 (Mihăilescu, Meszaroș, Staicu, Fusulan și Ivănescu) urmăresc balonul,

port însemnai la efortul pe care îl 
......... ....... ................ ,.,-^fuc în aceste zile la O.N.U. țoale de-

. -cotau și Elisabeta Polihroniade 5 */,, legațiile țărilor socialiste, la care s-au 
alăturai o serie întreagă de state, pen
tru ca oamenii de pretutindeni să 

\ trăiască feriți de ororile războiului.

•’Vera Szigmond și Gertrude Baumstarck, 
. .4 */ț. Elena Rădăcină, I’arascliiva Soos
■ -și Renee Farcaș 4, Natalia Iliescu 3 */2' 

(1) etc.

înscrise de poporul rornin pe ordinea 
de zi a actualei sesiuni, privind pro
blemele dezvoltării colaborării pe plan 
regional și ale educării tineretului in 
spiritul ideilor păcii.

Alături de ceilalți oameni al muncii 
din patria noastră, imi exprim recu
noștința față de delegația romirtă, in 
frunte cu tovarășul Gheorghe 
ghiu-Dej, șl sprijin din toată 
lupta neobosită pe care aceasta 
fășoară în numele celui mat 
bun al popoarelor : Pavea !

Gheor- 
iri’tna 

o des- 
scump

ION CORNEANU
antrenor emerit

întâlniri extrem de dirze în „Turneul
atingă podeaua cu inimde 
a treia). El a reluat lupta 

a primit o nouă rafală

nevoit să 
(în repriza 
clătinîndu-se, 
în plină figură, fapt care l-a deter
minat pe arbitrul I. Constantinescu să 
oprească — just — lupta și să dic
teze abandonul boxerului de la Pro
gresul.

N. Stoenescu, care a fost opus lui 
I. Paduraru, s-a comportat foarte slab, 
dar a fost creditat cu o victorie — 
nejusfă — la puncte. Astă-seară, de 
la ora 19,30, va avea loc la sala Flo- 
rească cea de a patra gală în cadrul 
„Turneului celor 4".

a treia, la o luptă înverșunată, dar 
fără deosebite 
nic. Dominat în primele două run- 
duri, Puiu încearcă în repriza a treia 
să refacă handicapul, dar aceasta 
prin mijloace incorecte. El împinge 
exasperant de mult și comite obstruc
ții. Juriul a acordat o justă decizie de 
egalitate.

Bucureștenii au revăzut cu plăcere 
pe clujeanul Gustav Simonca, care și 
de data aceasta a făcut, în compania 

„ dinamovistului P. Vizitiu, o partidă 
« „Turneului celor 4 a depășit frumoasă. Simonca a dominat la în- 

din punct de vedere calitativ galele ceput> cîn(f a trimis serii de lovituri, 
precedente. E drept, au fost șt me- Ia care vizitiu nu a răspuns cu 
ciuri care nu au satisfăcut p- *- ........

; ’tori, dar acestea nu au reușit să eclip- 
j jseze spectacolul pugilistic în ansam- 
■’blu. Reuniunea a început cu o par- 
"tidă care a entuziasmat. Aceasta, cu
■ - atît mai mult, cu cît protagoniștii sînt 
"boxeri tineri: Verdeș și Pătrașcu, „co- 
. .coși" cu reale perspective. Boxerul 
- ’clujean a dovedit o tehnică avansată, 
"a eschivat spectaculos și a trimis cu
■ ►o precizie matematică puternice cro- 
"șee la figură. în urma unei astfel de 
Țlovituri (repriza I) Pătrașcu a și fost

expediat la podea. El a reluat lupta 
cu curaj, dar abia în ultima repriză 
a punctat mai hotărît, fără să poată 
răsturna rezultatul.

Pe cît de frumoasă a fost prima 
partidă, pe atît de anostă și confuză a galei. Constănțeanul s-a comportat ex- 
fost întîlnirea dintre Mîndreanu și celent, â lovit din toate pozițiile la 
Puiu. Am asistat, îndeosebi în repriza plex și la figură, îneît Gănescu a fost

REZULTATE TEHNICE: A. Ver- 
deș b.p. F. Pătrașou; 'N. Miîndrea- 
nu m.n. cu N. Puiu; V. Czegeli 
b.p. A. Farcaș; P. Vizitiu m.n. 
cu G. Simonca: Gr. Enache b.p. 
D. Enuț; V. Neagu b.ab.3 A. Gă
nescu ; N. Stoenescu b.p. I. Pădu- 
raru; P. Deca b.desc.2 I. Istrate; 
T. Stuparu b.p. T. Crîngașu; 
I. Alexandru b.p. F. Dan.

Sala Floreasca a fost aseară aproape 
--plină. Cea de a treia reuniune din 
j’cadrul ~

Știința 
Știința

Fază din meciul femi
nin de handbal 
București — 

Timișoara 
Foto : T. Roibu

Ilorea Pătrașcu 
(dreapta) a realizat în 
prima reuniune, ceea ce 
nimeni nu se aștepta: 
victoria in fața rutinatu
lui Puiu Nicolae. Victo
ria de prestigiu realiza
tă de boxerul craio- 
vean îl anunță ca un 
cocoș cu mari posibili
tăți de progres.

atribute de ordin teh-

pe specța- promptitudine. In repriza a doua este 
it să eclip- rîndul dinamovistului să atace. El

plasează cîteva directe de dreapta și 
acumulează avantaj. Ultima repriză 
se desfășoară sub semnul egalității, 
deși Vizitiu este avertizat pentru lo
vituri cu capul. Simonca forțează vic
toria, dar nu poate obține decît un 
„meci nul".

Tînărul Gr. Enache din Brăila a 
realizat o victorie neașteptată dar me
ritată în fața lui D. Enuț, Care a fă
cut greșeala că s-a agitat prea mult, 
atacurile sale fiind lipsite de eficaci
tate.

Vasile Neâgu și Atanase Gănescu 
au furnizat cea mai dură întîlnire a

R. GALARĂȘANU I

NOI AMĂNUNTE CU PRIVIRE 
LA „O.O.E." LA VOLEI FEMEI

T

lipsite de eticaci-

:: Joi încep campionatele republicane de obstacole și dresaj de călărie
Spartul călare din țara noastră se te totalizate în ambele manșe se va 

află în fața unui eveniment deosebit executa un baraj la cronometru pe o 
-■de important: campionatele republica- ' jumătate din parcursul inițial, înălțat 
"ne de obstacole și dresaj care vor în- 
.^cepe joi pe frumoasa bază hipică din 
"Calea Plevnei. Atît la obstacole cît și 
j j la dresaj sînt calificați călăreții și caii 
-■care s-au clasat pe locurile 1—3 în 
"concursurile hipice republicane desfă- 
-■șurate în cursul acestui an. Un căiă 
"i'eț va putea încăleca într-o probă 
j’de campionat de cît maximum 2 cai 
■■cu excepția probelor de obstacole se

mi-grea și grea la care pot concura 
cucîte 3 cai dacă aceștia sînt calificați.
In ediția din acest an, juniorii și fe
tele vor avea dreptul să ia parte și 
la probele de seniori, bineînțeles, cu 
caii care sînt calificați pentru probele 

£ respective de seniori. Și acum cîteva 
j'precizări în legătură cu modul de 
■ ■disputare: Probele de obstacole se vor 
"desfășura în două manșe, barema A 
'' fără gronometru, La egalitate de pune

și lărgit- Barajul este obligatoriu, 
concurentul care nu se prezintă pier- 
zînd dreptul la clasificare- Tot în 
două manșe (barema B) se va des
fășura și proba de ștafetă. Cîștigăto- 
rilor tuturor probelor înscrise în pro
gram li se vor acorda titlurile de 
campion republican pe anul I960

Programul campionatelor republica
ne de obstacole și dresaj este urmă
torul: joi 6 octombrie, dresaj categ. 
semi-ușoară (juniori și fete), dresaj 
(intermediară) obstacole semi-ușoară: 
vineri: dresaj categ. ușoară, obstaco
le ușoară și grea; sîmbătă: dresaj ra- 
teg. mijlocie, obstacole juniori și fe
te. obstacole categ. mijlocie; dumini
că: dresaj categ. grea (olimpică), șta
fetă, • obstacole categ. semi-grea și 
festivitatea de închidere. Biletele se 
găsesc la casele bazei hipice. __ _

După cum s-a mai anunțat, înce- 
pînd din anul viitor se va desfășura 
o competiție ce va angrena echipele 
campioane feminine de volei ale ță
rilor europene. Comisia europeană din 
Federația internațională de volei a 
trimis invitații de participare federa
țiilor de resort din țările europene,.. 
precum și federațiilor de volei ale ță
rilor bazinului mediteranian. Echipele 
campioane ale R.P. Bulgaria. Maro
cului, R.P. Polone, R.S. Cehoslovace, 
Iugoslaviei, Uniunii Sovietice și R.P. 
Romîne și-au anunțat deja prezența la 
această competiție. Tragerea la sorți 
a echipelor se Va’ desfășura în așa fel 
îneît primele patru clasate în campio
natul Europei, disputat în anul 1958 
— U.R.S.S., Cehoslovacia, Polonia și 
Romînia — să nu se întîlnească între 
ele pînă în semifinale. întrecerea se 
va desfășura după aceeași formulă 
după care se desfășoară competiția si
milară care angrenează echipele cam
pioane masculine. Primul tur va în
cepe la 15 ianuarie, sferturile do fi
nală — între 5—19 martie, semifina
lele — între 23 aprilie — 7 mai, iar 
finala va avea loc la datele de 28 mai 
și 11 iunie. Toate echipele vor susține 
un meci pe teren propriu și un altul 
pe terenul echipei adverse.

Uniunea Sovietică va fi reprezen
tată în această nouă competiție de 
Volei de către Dinamo Moscova, cam
pioana unională pe anul în curs, iar, 
țara noastră de Dinamo București,, 
campioană pe 1959—1960,

inima.de


Interviu cu tov. IOAN BORDEA, președintele comitetului regional U.C.F.S, Bacău sezonul sporturilor de iarnă
„Cupa Moldovei" a reușit și în 

■cest an, ca și în cei anteriori, să 
angreneze un însemnat număr de ti
neri și tinere. La startul acestei com
petiții de mase s-au prezentat spor
tivi din cinci regiuni: Suceava, Iași, 
Bacău, Galați și Constanța. Ei s-au 
întrecut cu multă însuflețire și entu- 

. ziasm la numeroase discipline spor
tive. Zilele trecute s-au disputat fa
zele regionale. Pînă la faza finală, 
la care participă toate cele cinci re
giuni, nu mai sînt decît cîteva zile. 
Gazda din acest an a întrecerilor 
finale va fi regiunea Bacău. De aceea 
ne am adresat tov. loan Bordea, pre
ședintele comitetului regional U.C.F.S 
Bacau, cu rugămintea de a ne răs
punde la cîteva întrebări.

unic al întrecerilor, care a trecut 
grabnic la acțiune. In momentul de 
față pregătirile sînt pe sfîrșite.

— Unde se vor desfășura pro
bele ?

— In ce stadiu se află pregă
tirile pentru apropiata finală a 
„Cupei Moldovei" ?

— Întrecerile la atletism și turneul 
de fotbal vor avea loc pe stadionul 
Laminorul din Roman. Probele de 
gimnastică se vor desfășura în sala 
de sport de Ungă același stadion. 
Comuna Secuieni, situată la 8 km de 
Roman, va fi gazda întrecerilor echi
pelor masculine și feminine de volei. 
Meciurile de trîntă se Vor desfășura 
în comuna Trifești. Turneul echipe
lor de oină va avea loc în Giherăiești, 
comună situată 
de raion, orașul

la 12 km de centrul 
Roman.

întrecerile sportive— De ce
au loc în diferite localități ?

;; E frumos afară! Dar zilele însorite 
”din acest octombrie blind vor fi ur- 
•• mate de altele înnourate. In curind, fri- 

',”gu! va învălui meleagurile noastre și 
și de preferințele sportive ale soliei- -• primii fulgi de nea vor începe să se
A trebuit să ținem seama, desigur,

fanților. Astfel, celor din Trifești,” 
mari amatori de trîntă, le-am repar-,■ 
tizat luptătorii. întrecerile de trîntă;;teptăm — constituie 
se vor desfășura deci în comuna mai ^bucurie pentru sportivi. Un nou se- 
sus amintită. Celor din Secuieni, care-zon, bogat în competiții, îi va atrage 
au două echipe de volei în campio-”!" r---- —--1~- ----- 1 --—
natul raional, voleibaliștii, și celor- five de iarnă. Sălile, pistele de gheață 
din Gherăiești jucătorii de oină. ”ș* ■Mi-tiîl» «chi i„„„i a<>

practicarea sportului, se va consolida 
și mai puternic activitatea asociațiilor 
și cluburilor sportive.

O acțiune importantă este și aceea 
a definitivării calendarului sportiv in
tern. Cu ajutorul consiliilor asociații
lor și cluburilor sportive, birourile de 
secții vor trebui să fixeze un program 
competițional cît mai bogat și măi 
variat, să asigure astfel o activitate 
continuă membrilor U.C.F.S, Pornind 
de la întreceri simple — corespun- 

și pîrtiile de schi vor deveni focul de zătoare cu gradul de pregătire a spor-

cearnă din inalturi.
Sosirea iernii — căci pe ea o 

un prilej
aș- 
de

la startul frumoaselor întreceri spor-

..desfășurare al unor însuflețite con- tiviior — ele vor trebui să programe-
— O ultimă întrebare. Cum se; ’cursuri. Mii și mii de tineri vor păși ze gradat competiții tot mai mari, mai

— Sportivii regiunii noastre sînt 
deosebit de bucuroși că ne-a fost în
credințată organizarea întîlnirilor fi
nale ale „Cupei Moldovei". Am discu
tat din timp, în biroul regional U.C.F.S. 
Jocul cel mai prielnic pentru întreceri. 
Ne-am decis pentru raionul Roman. 
A fost constituit' un comandament

— Din mai multe motive. In pri
mul rînd am ținut seama de dorințele 
iubitorilor de sport din acest raion. 
Astfel, colectiviștii din Trifești s-au 
oferit să asigure cazarea și masa 
unor participant Ia finală. Aceeași 
dorință și-au exprimat-o și țăranii 
muncitori din Secuieni și Gherăiești.

0 trambulină care
Sportivii 

„of”. Pînă
. .r.onul de iarnă,
. .trambulină de schi

ajuta să practice cu succes această spec
taculoasă ramură a schiului. In intenția 
bună, de a le moderniza trambulina, fo
rurile competente au alocat sportivilor 
din Vatra Dornci o sumă importantă de 
bani cu care s-an și început lucrările.> 
Numai că, din lipsa de control a or-

I jțanclor sportive locale, banii s-au cheltuit 
fără ea efectiv să se fi adus vreo îmbu
nătățire acestei trambuline. Din contra, 
din cauza unei gropi care a fost săpată 
pe panta de aterizare astăzi trambulina 
din Vatra Doritei a devenit inutilizabilă. 
Ar fi cazul ca cei vinova|i să fie trași 
la răspundere iar trambulina să fie dată 
din nou și cît mai grabnic în folosință 
«chiorilor din localitate. Iată în ilustrația 
alăturată trambulina din Vatra Dornci 
care după cîte se poate vedea există și 
totuși este ca și inexistentă.

din Vatra Dornci au un mare 
acum cîțiva ani, pentru se- 

aveau la dispoziție o 
care, deși mică, îi

jn acest nou sezon pentru prima oară 
•în viitoarea minunatelor întreceri 
Sportive, vor face cunoștință, cu o ac
tivitate care pasionează în țara noa
stră s-ute de mii de oameni ai muncii. 

Pentru deplina reușită a întrecerilor 
sportive din cadrul sezonului de iarnă 
consiliile asociațiilor și cluburilor 
sportive au datoria să înceapă de în
dată pregătirile. In
tensitatea muncii 
din această peri- 

tuziasm. La Trifești, în incinta gos-îoadă va contribui 
podăriei agricole colective „24 lanua-vefectiv Ia realiza-

_ t—„ f rea cu SuCCes a
.: sarcinilor ce le re- 

vin. Cu ajutorul b>- 
j”rour:lor de secții și 
i -al întregului activ 
^obștesc vor trebui 
^.rezolvate toate obi- 
!;;ectivele- trecute în
”planurile de munca- 
■■ Primul pas tre- 
;; buie făcut spre ve- 
-■rificarea și repararea echipamentului 
” sportiv. Fără îndoială că fiecare aso- 
..ciație și club sportiv s-a îngrijit cu 
■’atenție in primăvară de conservarea

■Acum, la verificarea amănunțită a in- 
”tregului inventar, se vor ivi cu sigu- 
-•ranță situații în care va fi necesar 
;; ajutorul consiliului asociației sau al 
\ clubului sportiv. O parte din echipa- 
” mentul și inventarul sportiv va trebui 
••reparat, iar o altă parte — la care u- 
. .zura este prea mare — va trebui înlo- 
”cuit. In consecință, fondurile vdr tre- 
;;bui îndreptate și spre cumpărarea de 
•■echipament și material sportiv (mai 
• •ales că de Ia un an la altul numărul 
Acelor care practică sportul se mărește 
;; necontenit) precum și spre repararea 
■;și recondiționarea celui existent. 
•• Amenajarea sălilor, dotarea lor cu 
’’materialul necesar, verificarea pirtli- 
”lor de schi și găsirea altora care să 
Țaibă un grad de dificultate mai mare 
-■și să atragă astfel pe cei care au un 
. ’ nivel sportiv mai ridicat, începerea 
” lucrărilor la pistele ce vor fi folosite 
;; pentru patinoare — iată numai o par- 
■■te din numeroasele acțiuni pe care 
.-vor trebui să le susțină cu toată ca- 

„.... _ opacitatea lor organizatorică asocia-
țața de fotbal. Insa la „Tractorul" nu...... • , u -i ,■ n --•
numm fotbalul este îndrăgit. De aceea.-cIubur,le sportive. Pregătirea

. j-----minuțioasă și din timp a condițiilor în
tarea acestei discipline sportive, atic---care se va desfășura nou] sezon spor-

„a------- +tiv rfe jarnâ es|e de mafe jmpor(ai,|ă

Ziua în care se va da primul start 
trebuie să găsească totul pregătit 
pentru concurs. Membrii asociațiilor 
și cluburilor sportive din țara noastră 
vor trebui să-și înceapă antrenamen
tele și să participe la competiții chiar 
de la începutul sezonului, pentru a 
putea profita de o perioadă cît mai 
lungă de întreceri. In acest fel se va 
crea posibilitatea atragerii unui număr 
cît mai mare de oameni ai muncii in

prezintă bazele sportive unde vor,, 
avea loc întrecerile ?

— In orașul Roman toate pregăti-.. 
rile sînt terminate. Stadionul și sala;; 
de gimnastică își așteaptă oaspeții... 
La Secuieni, în afara celor două te-;; 
renuri existente s-au amenajat zilele” 
trecute încă două terenuri cu zgură ■ - 
roșie. Toate acestea au fost făcute; j 
bineînțeles cu ajutorul tinerilor din co- • •! 
.nună, care rtu muncit cu mult en- f

interesante. Primele competiții vor 
trebui să se desfășoare pe ateliere, pe 
clase și pe grupe sportive. Apoi, con
cursurile vor trebui să angreneze în 
desfășurarea lor reprezentativele sau 
pe sportivii dintr-un număr mai mare 
de grupe, pentru ca atunci cind mem
brii U.C.F.S. au acumulat o pregătire 
sportivă din ce în

rie", a fost ridicat un podium pentru 
trîntă.

Ar mai trebui să vorbesc și despre 
surprizele pe care gazdele, Ie rezervă 
finaliștilor. Dar surprizele trebuie să 
rămînă... surprize. Finaliștii vor avea 
ocazia să le cunoască o dată sosiți Ia 
locul întrecerilor. Noi îi așteptăm cu 
nultă nerăbdare și dragoste.

Din viafa
organizației

noastre

■T-W > - •W’7. •

OTTO BENKO

ce mai bună să fie 
inițiate întreepri pe 
asociație. Asociația 
sportivă din co
muna Traian (raio
nul Brăila), aso
ciația sportivă'„Po- 
iana" din Cîm- 
pina Ș-a., care au 
o bogată experiență 
în organizarea;7 ac
tivității corî^eti- 
ționale, programea
ză in mijlocul se- 
interasoctațil, 

la care i 
echipe din alte fabrici 'sau 

dînd astfel

Activiști sportivi care nu-și fac datoria!
Pe tovarășul Petre Badea de la 

„Tractorul" îl cunoaște multă lume in 
Orașul Stalin. E doar un vechi acti
vist sportiv. Este nevoie de o legiti
mare a unui jucător de fotbal? O re
zolvă tovarășul Badea. Echipa de fot
bal este în impas? Tot Petre Badea 

.găsește, soluția cea mai bună. Ce să 
mai lungim' lucrurile. In materie de 
fotbal nu există om mai competent și 
mai săritor în întreaga asociație ca el. 
Bravo, veți spune. înseamnă că-și face 
pe deplin datoria. Așa am spune și 
noi dacă am ști că P. Badea este res
ponsabilul secției de fotbal. Dar cum 
am aflat că deține funcția de secretar 
— notați SECRETAR — al asociației 
sportive Tractorul (și încă scos dinpro- 

. ducție pentru această muncă) lucrurile 
pa pată desigur un alt aspect. Să înși
răm acum care sînt sarcinile unui se
cretar ? Nu este cazul. Cine nu cu
noaște aceste atribuții ? El trebuie să 
fie la curent cit întreaga situație, să 
■coordoneze, activitatea celorlalți mem
bri ai consiliului, să-i activizeze pe 
aceștia etc. lși îndeplinește atunci to
varășul Badea sarcinile ? Nul Și, ca 
să convingem mai bine vom da și cite- 
va date și cifre foarte concludente...

a) In prima jumătate a anului aces
ta, asociația Tractorul și-a luat unele 
angajamente. Ele se refereau la mări
rea numărului de membri U.C.F.S., la 
economii, la amenajarea unor noi te
renuri sportive etc. Foarte frumoase, 
angajamentele au fost popularizate și 
prin presă. A trecut însă „sorocul" 
fixat pentru îndeplinire, au trecut și 
cîteva luni peste el, dar ele au rămas... 
pe hirtie.

b) Etapa pe asociație a Concursului 
icultural-sportiv s-a bucurat de mult 
succes în uzină. Muncitorii iubesc spor
tul și-l practică cu multă plăcere. În
cerci o reală bucurie cind vezi stadio
nul plin de mii de muncitori la întîl-

SPQRȚUL POPULAR
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nirtle de fotbal dintre secțiile uzinei. 
„Mai mutțil ca la meciurile de B" ne 
spunea iov. Alexandru Adamec, maf- 
stru la „Prese". De aceea, nimeni nu 
s-a mirat cind numai la fotbal au fost 
înscrise 24 echipe. Din acestea, învin- 
gătoarea trebuia să participe la etapa 
pe oraș. Și, lotuși, asociația Tractorul 
n-a fost reprezentată în această etapă. 
De ce 7 Din neglijența consiliului aso
ciației care, după ce nu s-a îngrijit de 
înscrierea sportivilor, a mai închis în 
sertare și programarea făcută de 
/U.C.F.S. (nu trebuie neglijat faptul 
că în competițiile de mase asociația 
a înregistrat frumoase succese, iar a- 
nul trecut, în cadrul Spartachiadei. a 
ocupat locul I pe oraș).

c) încasarea cotizațiilor de la membrii 
U.C.F.S. a constituit — cu luni în 
urmă — un succes de seamă al consiliu
lui asociației. De pildă, în lima mar
tie, în bugetul asociației au intrat 
9.903 lei din cotizații. Treptat, sumele 
încasate s-au micșorat, culminînd cu 
luna iulie cind nu s-a luat de la con
siliul orășenesc U.C.F.S. nici măcar un 
timbru de un leu. Nu mai vor rilem- 
brii U.C.F.S. să-și plătească cotizațiile? 
Nici vorbă. Dar dacă nu le încasează 
nimeni...

Cele cîteva relatări sînt. credem, su
ficient de convingătoare si ele ne duc 
Id concluzia că ta ..Tractorul" lucrurile 
nu merg așa cum ar trebui și, mai cu 
seamă,, cum ar fi posibil. Realizările — 
pe care nu le contestă nimeni — sînt 
însă rodul dragostei pentru sport a 
muncitorilor ca și a muncii depuse de 
comitetele sindicale de secție și de 
organizațiile U.T.M. Cine ar avea însă 
în primul rînd datoria să se ocupe — 
consiliul asociației — nu o face. Fi
rește, vinovat nu este numai secretarul, 
deși lui îi revine cea mai mare parte 
de răspundere, ci întregul consiliu care 
nu-și îndeplinește îndatoririle. Munca 
acestuia este sporadică, dezorganizată 
și ea se rezumă ta asigurarea unor

Nr. 3697 condiții bune, de desfășurare a activi-

paralel cu preocuparea pentru dezvol-

tismul, voleiul, handbalul și alte spor-'.", 
turi trebuie să găsească aceleași con-- 
diții optime de răspindire. ”

Curios este insă un lucru: situația',', 
de la „Tractorul" este cunoscută foarte .- 
b/ne și in uzină ca și la consiliul oră-',', 
șenesc U.C.F.S. De ce nu se iau atunci-, 
măsuri pentru îndreptare ? Este râs-; ‘ 
punsul pe care am vrea să-l aflăm și • - 
noi. Și el poate fi dat (și trebuie să; ” 
se întîmple acest lucru) prin fapte și'. 1 
cit mai curind.

ELENA MATEESCU

CONCURS DE MOTOCJCLISM 
LA BAIA MARE

37 dintre cei mai buni motocicliștî 
din orașele Bistrița și Baia Mare s-aii 

•întrecut în cadrul unui interesant con
curs de viteza .și îndemînare organizat 
de comisia regională de auto-moto. 
Iată rezultatele tehnice :

CONCURSUL DE ÎNDEMÎNARE; 
Cat. 125 cmc: 1. A. Ungur (B. Marc) 
3:07; 2. T„ Bonto (B. Mare) 3:11. 
Cat. 175 cmc: 1. A. Bicsak (Bistrița) 
3:09,2; 2. I. Scltwetigkoffer (B. Mare) 
3:10,1. Cat. 250 cmc: 1. T. Bonto (B. 
Mare) 2:54,3; 2. A. Toth (B. Mare) 
3:14,8. Cat. 350 cmc: 1. Gli. Frimmer 
(B. Mare) 3:03,5; 2. P. Szabo (B. 
Mare) 3:17,0. CONCURSUL DE VI
TEZA: Cat. 125 cmc: I. T. Bonto 
(B. Mare) 2:05,6; 2. V. Tarr (B. Mare) 
2:10,0. Cat. 175 cmc: 1. Elisabeta Petre 
(Bistrița) 2:40; 2. Gh. Mihai (B. Mare) 
2:43,1. Cat. 250 cmc: 1. O. Pataki 
(Bistrița) 2:24,3; 2. Gh. Mihai (B. 
Mare) 3:57,0. Cat. 350 cmc: 1. V. 
Salamon (B. Mare) 3:19,0; 2. N. Pop 
(B. Mare) 3:29,0.

Vasile Săsăranu, Ion Bondrea- 
• coresp.

zonului întreceri 
ază competiții 1 
tivi și

___ ... , comune, ___ _____
echipamentului și materialului sportiv. U.C.F.S. prilejul să participe la fru- 

' ~ “ moașe competiții cu caracter popular.
Jn urma acestor verificări — care an
grenează o bună parte dintre membrii 
U.C.F.S. — sînt selecționați cei mai 
buni sportivi ai asociației pentru în
trecerile cu caracter oficial.

Iată deci că alcătuirea judicioasă a 
calendarului sportiv are o importanță 
deosebită pentru viața secțiilor pe 
ramură de sport și pentru activitatea 
generală a asociațiilor și cluburilor 
sportive. Dind prilej tuturor iubito
rilor sportului să participe regulat la 
întreceri, să se evidențieze și să ajun
gă în reprezentativele asociației sau 
clubului sportiv se stimulează din plin 
activitatea, se mărește necontenit nu
mărul practicanților sportului.

Pe baza calendarului sportiv intern 
alcătuit de către birourile de secții, în 
colaborare cu consiliile asociațiilor 
sportive, se poate trece la temeinica 
popularizare a competițiilor. Afișele, 
articolele la gazeta de perete, popu
larizarea întrecerilor la stațiile de ra
dioamplificare, toate acestea vor aju
ta secțiile să asigure competițiilor -,■<«» 
număr crescînd de participant )a în
treceri.

Apropierea sezonului sportiv de iar
nă trebuie să constituie un semnal 
pentru începerea pregătirilor. Perioa
da aceasta de „tranzit" între vară și 
iarnă, cind competițiile trec treptat de 
pe terenuri în săli, trebuie folosită 
din plin. Activiștii sportivi air datoria 
sa pornească cu toate forțele pentru 
ca primul start să-i găsească pregătiți 
pentru începerea sezonului sportiv de 
iarnă. >■

AUGUSTIN STROtAN 
adjunct al secției organizatorice 

a U.C.F.S.

INTENSA ACTIVITATE 
SPORTIVĂ

Asociația sportivă Unirea de la 
școala medie nr. 1 din Focșani este 
fruntașă pe oraș. Aici, tinerii elevi des
fășoară o interesantă activitate spor
tivă. In acest an. 175 de elevi și 80 
eleve au cucerit insignele F.G.M.A. și 
G.M.A. Prin muncă voluntară s-a con
struit un teren de baschet. Echipa de 
gimnastică băieți a fost finalistă la 
campionatul republican școlar din 
acest an, iar baschetbaliștii au ocupat 
locul secund la faza regională a cam
pionatului școlar.

Aurelian Axenfe-coresp.
O NOUA ASOCIAȚIE SPORTIVA
Nu de 

comasare 
orădene 
asociație 
activa pe

mult a avut loc ședința de 
a fostelor^ asociații sportive 
Victoria șl Torpedo. Nona 
se numește Olimpia și va 
lingă fabrica de spirt Vic-

—.... inijl- 
invită spor-

membri lor

toria și întreprinderea alimentară „30 
Decembrie". Sportivii ci vor fi înca
drați în Secțiile de popice, șah și tenis 
de masă.

Ilie Ghișa-coresp. regional
* In raionul Teleajen au luat ființă 

în ultimul timp noi asociații sportive. 
Printre acestea se numără asociațală 
Voința-Valea Dulce, Voința-Slon și 
Drumul Belșugului-Gura Vrtioarei. De 
remarcat că în fiecare comună, G.A.C. 
sau G.A.S. din raion există cîte o aso
ciație sportivă. Ca urmare a înființării 
noilor asociații sportive a crescut sim
țitor numărul membrilor U.C.F.S. din 
raion. ajungînd în prezent la 9135. 

(Gh. Nilă-eorespondent)
• Din inițiativa consiliului! asocia

ției sportive și a comitetului U.T.M. de 
la întreprinderea „Electroputere"-Cra- 
iova, tinerii muncitori și-au amenajat 
de curind un teren de handbal redus 
și unul de volei. Terenurile vor li pre
văzute cu tribune. Pe aceste baze spor
tive, precum și pe celeiaite terenuri ale 
asociației sportive se organizează com
petiții de asociație, care angrenează 
8 echipe de volei și 9 de fotbal.

(V, Săndulescn-corespondeid)
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— Raid anchetă prin cluburile noastre —
Cluburile sportive, unitățile de bază ale sportului de performanță de la 

noi, au dat — in general — bune rezultate în activitatea lor de la înfi.in- 
'iyare și ,pînă azi. Frumoasele succese realizate de Adape le noastre reprezen- 
. tative într-o serie de competiții internaționale, rezultatele valoroase obți

nute în unele întîlniri în țară și peste hotare de echipele noastre de club, 
recordurile realizate de unii sportivi în ultimul timp, toate acestea sînt și 
rodul activității depuse în secțiile pe ramură de sport ale multora din clu- 

! burile noastre sportive fruntașe.
Nu-i mai puțin adevărat însă că mai sînt și secții în care munca de 

instruire, ca și cea educativă, nu se ridică la nivelul cerințelor, la nivelul 
condițiilor create, că mai sînt conduceri 
orientează cum ar trebui în îndrumarea sau în desfășurarea activității de 

' zi cu zi.
In rândurile de mai jos, ca și în viitoarele noastre raid uri-anchetă 

pe această temă, ne vom ocupa de uttele aspecte ale muticii duse în secii de 
pe ramură de sport ale cluburilor, re le vi nd aspectele pozitive și căutînd 
să descoperim lipsurile.

- ---------- - - ★ V !

Activitate bună în secția de ciclism 
a Voinței București

Pentru iubitorii sportului cu pedale, 
numele cicliștilor clubului Voința din 
București sînt de mult cunoscute. Intr-a- 
Vlevăr, dacă urmărești marile întreceri 
cicliste ce se desfășoară pe șoselele țării, 
ca și cele de pe velodrom, găsești printre 
cei ce se întrec pentru locuri fruntașe 

pe sportivii dc la Voința.
Stînd dc vorbă cu membrii secției de 

ciclism, cît și cu alți sportivi ai clubului 
(Voința, poți afla lesne „taina” acestor 
succese. In primul rînd, ei îți vor aminti 
de seriozitatea cu care cicliștii se an- 
treneazS, de spiritul sănătos, tovărășesc 
ce domnește în această sec|ie. Educatorul 
și prietenul drag al acestor tineri este 
Antrenorul de categoria I Alexandru So- 
Aieșanu.

Pe ,,nea Alecu”, — așa îl numesc 
’Sportivii pe antrenorul lor — ai sS-1 
găsești în timpul unei siptSmîui de 3—4

Preocupare pentru cadrele
tinere... și despre unii

suporteri

comune la 
se lucrează

Secția de fotbal a Științei Timișoara 
depune o activitate bogată și dove
dește o preocupare intensă pentru 
dezvoltarea sportului cu balonul ro
tund în rlndul tineretului studios ti
mișorean. In cadrul secției activează, 
tn afară de echipa I, 20 de copii și 32 
de juniori, antrenați de Zoltan Bccke. 
Sub îndrumarea acestui antrenor s-au 
ridicat din echipele de copii jucători 
ca: Codreanu, Mițaru, II etnie geami, 
lordăchescu etc. Lotul echipei de ca- 

■ tegoria A cuprinde 24 jucători și este 
antrenat de E. Mladin, ajutat de S 
Bindea și de profesorul /. Ionescu. 
Fotbaliștii se antrenează de patru od 
pe săptamină. De două ort pe săptă- 
mină se fac antrenamente 
două por ți și de două ori 
și cu aparatele ajutătoare.

Iată cîteva rînduri din 
însemnări al antrenorului 
legătură

de 
în 
29

atletul 
Mladin 

legătură cu antrenamentul din 
septembrie: „Echipa manifestă o sta
re de nervozitate excesivă. Deși la a- 
cest antrenament am jucat la două 
porfi „în familie", nici imul dintre ju
cători na a suportat să fie deposedat 
de minge de către adversar. Fiecare 
a dorit să arate celor 3.000 de spec
tatori cit de mare „profesor' 
fotbal..."

Și noi am constatat că pregătirea 
moral-volitivă a jucătorilor de la Ști
ința Timișoara lasă de dorit. Ei joacă 
cu trac acasă, chiar și la antrena
mente, fiind influențafi de unii spec
tatori mereu nemulțumiți, lată deci b 
problemă care ar trebui să preocupe 
conducerea seefiei de fotbal, care de 
altfel asistă la țoale antrenamentele 
și analizele ce se jac după jocuri. 
Conducerea seefiei, ajutată de consi
liul de conducere al clubului, va tre
bui ca în viitor să se preocupe și de 
educarea suporterilor, a acelor simpa- 
tizanfi ai echipei care necunosclnd 
toate preocupările seefiei și nici pro
blemele legate de forma jucătorilor 
sau de eventualele abateri de la dis
ciplină, își exprimă nemulțumirea in 
legătură cu formafia, cu scoaterea 
sau introducerea unor jucători în lot. 
Pentru strîngerea legăturii între 
fotbaliști și simpatizanta echipei, pen
tru a se pune capăt felului greșit cum 
unii înțeleg să „susfină" echipa, ar fi 
necesară organizarea unor ședinfe 
comune la care să participe membri 
susținători și suporteri ai clubului.

de club sau antrenori care nu se

ori pe velodromul Dinamo, unde lucrează 
cu pistarzii, și cam tot de atîtea ori pe 
una din șoselele din jurul Bucureștiului, 
unde supraveghează și îndrumă pe fon- 
diști. Iar de nu e în niciunul din cele 
două locuri mai sus amintite, ai să-l 
găsești în minusculul atelier mecanic al 
clubului punînd la punct o bicicletă, o 
roată sau reparînd cine știe ce piese...

In decursul anilor, din cadrul secției 
s-a ridicat o seric de,, cicliști fruntași ca 
C, Moiceanu, S. Ariton, I. Braham. L 
Stoica, Calcișcă, sportivi care, dacă astăzi 
nu mai fac parte din echipa clubului 
Voința, se gîndesc însă cu drag la fosta 
lor secție, la antrenorul ei. Actuala secție 
de ciclism numără 22 do sportivi dintre 
care 9 juniori. Anul acesta, secția se 
poate mîndri cu titlul de campion repu
blican, cucerit de Ion loniță la proba 
de 1.000 m cu start dc pc loc. Printre 
sportivii fruntași ai secției sc numără 
și V. Cohanciuc, llic Vlaicu. Dumitru 
Crăciun și Aurel Drăgan. Ultimul, un 
tîuăr în vîrstă dc 16 ani, sc anunță a fi 
o speranță a ciclismului nostru. Aceasta 
— ne-a spus antrenorul Alexandra So- 
meșan — cit condiția ca și pe mai departe 
să rănit na aceiași tînăr modest, sir Ruin
ei os, ascultător și perseverent în antre
namente.

In încheiere, trebuie să arătăm că un 
factor hotărîtor care și-a adus, dc ase
menea contribuția ]a stimularea bunei ac
tivități a cicliștilor a fost și buna acti
vitate a biroului secției. A lit tov. Vasile 
Ionescu — președintele secției — cit 
și tov. Ștefan Borș —« membru al birou
lui — ajută în timpul lor liber ca tre
burile să meargă cît mai 
prin contribuția tuturor, 
ccstei secții este rodnic.ă 
nu se lasă așteptate.

bine. Astfel, 
activitatea a- 
iar rezultatele

O secție de atletism care bate pasul pe loc
Un maestru emerit (Dinu Cristea), pa

tru maeștri ai sportului, 10 sportivi cu 
categoria I de clasificare, 16 sportivi de 
categoria a Il-a, 3 de categoria a IlI-a 
și 15 juniori. Iată cum se prezintă re
partiția pe categorii de clasificare a sec
ției de atletism a clubului Metalul din 
București. Pînă aici ar fi totul în re
gulă. Dacă însă ținem seama de nu
mărul în general redus al membrilor 
seției și în special dacă urmărim rezul
tatele celor care urmează după atleții 
de „mina întîia*. vedem că la Metalul 
nu s-a făcut totul ca secția de atletism 
să progreseze așa cum ar permite posi
bilitățile. Este adevărat că unele con
diții obiective au îngreunat în ultimul 

e la timp munca secției : antrenoarea Clau
dia Simionescu a lipsit aproape tot anul, 
din motive de boală, iar antrenorul Sil
viu Dumitrescu a fost preocupat mult 
timp cu pregătirea diferitelor loturi, ei 
fiind înlocuiți cu instructorul voluntar 
C. Nourescu și de antrenorul Ion Gîn- 
scă ; secția este slab înzestrată cu mate
riale și echipament... T.oate acestea 
explică însă numărul mic de atleți 
bune performanțe, numărul redus al 
niorilor cu perspectivă etc. etc.

Nu vrem să analizăm aici faptul 
probele în care se întrec Lia Manoliu, 
Aurelia Sîrbu, C. Crețu etc. nu au ele
mente care se apropie de valoarea pri
melor „viori". De altfel antrenorii pun 
prea mare accent pe pregătirea frunta
șilor secției, care se întrec la diferite 
concursuri republicane și se ocupă prea 
puțin de elementele de perspectivă. Toa
tă stima și considerația noastră față de 
maestrul emerit Dinu Cristea, care a 
adus multe succese atletismului nostru, 
totuși nu putem fi de acord ca antre
norii să se ocupe aproape în exclusivi
tate cu pregătirea lui sau a altor spor
tivi care au atins deja apogeul și de la 
care nu mai putem aștepta rezultate mai 
bune decît au atins pînă în prezent !

O altă lacună în munca antrenorilor : 
slaba preocupare pentru o justă selec
ționare a tineretului. E inexplicabil 
(lipsa de specializare a antrenorilor nu 
poate fi o scuză) faptul că un club, care 
pentru recrutarea cadrelor are la dis
poziție majoritatea întreprinderilor me
talurgice din Capitală nu are decît un 
număr infim de aruncători : la gre
utate, după C. Crețu (15.12 m in anul

nu
cu

1u-
că

Secția de lupte a clubului Q S.M- 
Baia Marc condusă de antrenorul Zol
tan Abrudan, are în centrul atenției 
ridicarea cit mai multor elemente ti
nere. Dintre tinerii ridicați în ultima 
vreme, remarcăm ne Victor Matuș 
(cat 67 kg) și Silviu Gligan (cat. 
73 kg), care alături de Gavril Dohi 
(campion republican de juniori la cat. 
63 kg), Gh, Crișan (campion al 
R.P.R. la categoria grea-seniori). Du
mitru Pricop, Ion Mocirnac, Cornel 
Ardeleana, Vasile Papp ș- a. reprezin
tă cu cinste culorile asociației în di
ferite întreceri Anul acesta echipa de 
lupte C.S.M- Baia Mare s-a situat pe 
primul loc in „Cupa Minerul* și ,*Cu- 
pa 23 August*.

Asistind la antrenamentul luptăto
rilor, am observat într-o sală vecină 
mai mulți tineri care își încercau for
țele în ridicarea unor greutăți. Am 
aflat că în localitate există mulți ti
neri muncitori care ar dori să practi
ce sportul halterelor, însă din cau2a 
lipsei de cadre calificate, care ar pu
tea să le îndrume primii pași în acest 
sport, ei se rezumă la antrenamente 
improvizate. Ar fi de dorii ca condu
cerea clubului să se gîndească dacă 
nu ar putea oferi posibilitatea acestor 
viitori halterofili să practice sportul 
lor preferat în condițiuni mai bune-

— Și halterele ?...
— ... Principalul e bunăvoința.- Cu haltere pot toți...

Desen de MATTY

acesta) urmează Tăpîndea (sub 13 ni), 
Ion Chiran (11,50 m) și cam atîta... Ion 
Chiran e de altfel și singurul aruncător 
de ciocan, iar Tăpîndea. la fel, singurul 
discobol, cu ....36 m (?!?).

E imposibil ca pentru aceste probe, la 
care se cere sportivului o construcție 
atletică, multă forță și îndemînare, să 
nu se fi găsit în marile noastre între
prinderi metalurgice cum sînt Uzinele 
,,23 August", „Semănătoarea*. „Vasile 
Roaită", „Republica* etc. etc. tineri bine 
dotați fizic, care într-un timp mai scurt 
sau mai îndelungat să-și însușească ele
mentele tehnice necesare la probele de 
aruncări. Antrenorii secției de atletism 
ar fi putut lua de exemplu neobosita 
strădanie a antrenorului Paul Barkani de 
la secția de canotaj a clubului. Numai 
anul acesta Paul Barkani a recrutat 
și a ridicat doi tineri, pe Gh. Stănescu 
și Dorin Lăcrînjan, de la școala profe
sională „23 August", care s-au impus la 
campionatele republicane, ocupînd locul 
2 la juniori și locul 3 la seniori !

Credem însă că nici responsabilii spor
tivi ai comitetelor sindicale, 
lor de secție din diferitele 
ale căror asociații sportive 
la clubul Metalul nu depun
duințe pentru a . îndruma tineretul spre 
practicarea diferitelor sporturi și, în 
cazul de față, spre practicarea atletis
mului.

Dacă secția de atletism a clubului Me
talul dovedește încă multe lipsuri, alta 
e situația la secția de box, unde antre
norii I. Stoianovici și Z. Popazu mun
cesc cu spor. Secția cuprinde un număr 
de 40 de sportivi, printre care fruntași 
în această disciplină cum ar fi Marin 
Cristea, Andrei Olteanu, Dănilâ Enuț, 
V. Badea și alții. Cei doi antrenori se 
preocupă intens de depistarea tinerelor 
talente, care sînt inițiate în tainele box
ului de antrenorul Popazu, urmînd ca 
după ce-și însușesc elementele de bază, 
să treacă sub îndrumarea antrenorului 
Stoianovici. Semimijlociul Virgil Badea, 
de exemplu, care ne-a reprezentat cu 
cinste culorile la recenta întîlnre R.P.R. 
— R.P.U. (tineret), desfășurată la Buda
pesta, a fost ridicat anul acesta. In ul-

ai comitete- 
întreprinderi 
sînt afiliate 
destule stră-

La Progresul București: scrimă și baschet
două secții cu rezultate diametral opuse

sectorului tehnic

fruntașă la Pro
ces de scrimă,

— Anul acesta mulți scrimeri fruntași 
de la noi (să amintesc numai de Valeria 
Lutmari, Tunase Mureșean, Radu Mano
liu ), au plecat la alte cluburi. Dar secția 
noastră a rămas la fel de puternică, pen
tru că avem mulți tineri cu care-i putem 
înlocui. Notafi-i numai pe Adrian Ra- 
docea, care nici n-a împlinit 16 ani, dar 
despre eare în curînd veți auzi lucruri 
dintre cele mai frumoase, ne-au spus 
tovarășii din cadrul 
al clubului.

Intr-adevăr, o sec|ie 
greșul București este 
care a adus de-a lungul anilor frumoase 
satisfacții susținătorilor clubului. Gei 
doi antrenori, Angelo Pellegrini și Nae 
Marinescu, se ocupă de pregătirea a •- 
proape 70 scrimeri și scrimere. In a- 
ceastă secție au crescut numeroși sportivi 
de valoare, campioni ai tării și laureați 
în diverse competiții internaționale. Cel 
mai recent succes este și cel mai fru
mos : floretista Maria Vicol, dc la Pro
gresul. a cucerit medalia dc bronz 
recentele J.O. de Ia Roma, 
spadă i-a revenit anul trecut titlul 
campioană a tării.

h 
de 
de

Echipei

timul timp s-au mai impus tinerii Ion 
Olteanu,. Dumitru Minea, Aurică Țene 
etc.

Așa se explică faptul că anul trecut, 
de exemplu, din 6 întîlniri internațio
nale interechipe, boxerii metalurgiști au 
cîștigat 4 și au terminat la egalitate două. 
Anul acesta ei au învins formația. S. K. 
Magdeburg.

După cum reiese din exemplele secției 
de canotaj și box, cu 
pot face progrese în 
sport. Mai ales dacă 
pinieră ca a clupului

mai mult efort se 
toate ramurile de 
ai la bază o 
Metalul I

pe

sus, de unele aspecte ale muncii depuse 
--în cîteva secții din cinci cluburi sportive din țară sau din Capitală. în acele 
** secții în care birourile de secție și antrenorii respectivi au dovedit preocupare 
** serioasă pentru activitatea secției, în care se muncește cu dragoste și cu pasiu- 

ne pentru sportul respectiv, rezultatele bune apar în mod firesc. Acolo unde

Ne-am ocupat, în rîndurile de rna i

'■-munca nu este bine organizată, unde antrenorii nu depun toate strădaniile
pentru îndeplinirea în cele mai bune condițiuni a sarcinilor ce le revin, nu 
numai că echipele sau sportivii respectivi n-au comportări la nivelul cerințelor, 
dar chiar nu apare justificată existența acestor secții în club.

Să nu uităm că în cluburi își au locul performerii, sportivii de valoare.
-►nu elemente modeste, fără perspective. O datorie a cluburilor este aceea de a

curăța rîndurile secțiilor de sportivii plafonați, fără posibilități de dezvoltare, 
care nu mai prezintă garanția obținerii în viitor a unor performanțe corespun
zătoare. Trebuie vegheat și asupra unui alt aspect : în unele secții, exis ă

--sportivi care — dacă o dată au fost buni performeri — azi trăiesc mai mu t
- - - . • ~ i ■ • ii',, zxr» n f • r-►pe baza laurilor cuceriți în trecut și ocupă in efectivul secției locuri care ar 
^ar trebui cedate elementelor tinere, de perspectivă
’ ► Cluburile noastre trebuie să privească cu spirit critic activitatea lor de 
«’pînă acum, să analizeze activitatea depusă în secțiile pe ramură de sjțort, 
’►să propună înființarea de secții pe baza posibilităților reale de activitate și 
^eventual — să renunțe la acele secții care nu dau rezultate. O atenție spec a- 
--lă trebuie acordată și muncii antrenorilor, pregătirii lor tehnice, orientării lor« 
;; Pentru că antrenorul trebuie să se ridice la roluj care-i revine, acela de figu- 
«>ră centrală a secției.

Materiale redactate de : Otto Benko, Al. Inovau, Mircea Tudoran, Radu 
Urzicea.nu și corespondenții noștri AL Gross și V5 Săsăranu.

Echipa 
categoria

neseriozî*

Despre frumoasa activitate depuși în 
cadrul secției de seriiul de la Progresul 
București ne am convins sîmbătă seara: 
în sala de antrena mente, cei doi .intre-* 
nori nu mai pridideau eu sfaturile în 
fața a numeroși scrimeri și scrimere, du 
toate categoriile și de toate... înălțimile..4 

Cu totul alta se prezintă însă situația 
în cadrul secției de ba sc hot. 
masculină a retrogradat din 
A. De ce ?

— In primul rînd datorită 
tații jucătorilor car* lipseau de la an
trenamente, care nu au arătat dragoste?-, 
față de culorile clubului și nu aa fost 
combativi pe teren. Mai mult, se for
maseră cîteva „grupuri* in rlndul juca-, 
torilor și atunci cînd erau în teren, la 
meci, căutau să se pună tn evidență în 
detrimentul echipei. Astfel a răspuns la 
întrebarea noastră tov. T. Niculescu, 
coordonator tehnic la clubul Progresul 
București.

Pe lîngă acestea, ar mai fi de notat 
și faptul că echipa masculină a avut 
de-a lungul campionatului 1959—1960 
mai mulți antrenori, fiecare ivind ve
deri proprii în probleme de antrenament. 
Procesul de instruire a diferit deci de la 
antrenor la antrenor. Pregătirile efec
tuate în ultima perioadă de timp sub 
conducerea prof. G. Dine seu, n-au mai 
putut salva echipa de la retrogradare.

Ceva mai bine se prezintă situația r- 
chipelor feminine. Nu mai puțin de patru 
antrenori (Gh. Niculcscu antrenează e- 
chipa 
rescu 
Rusu 
două 
problema clementului feminin. Adăugind 
la aceasta și preocuparea care există 
pentru juniori și tineret (G. 
G. Ncagu fcu 
reprezentativă 
roiesc că în 
se da atenția 
ale echipelor dc baschet

Dar în cadrul secției mai 
multe probleme 
ccstea alcătuirea 
jucătorii de la 
echipa S.P.C. — 
dc calificare — 
izbîndă în viitoarele întreceri, 
unui antrenor pentru că în momentul de 
față ambele formații sînt pregătite de 
tov. Lucian Davidescu (antrenor de ca
tegoria a treia); reconstituirea biroului 
secției (pentru că cel vechi n-a activat 
decît sporadic), ceea ce întîmpină utielc 
greutăți vineri 30 septembrie trebuia 
să aibă loc ședința de constituire a bi
roului de secție, dar a lipsit chiar... 
președintele !

Scrimă și baschet — două secții cu, 
rezultate diametral opuse...

din categoria A, Niculina Grigo- 
sc îngrijește de junioare, iar Stela 
și Laura Cafrița se ocupă de cele 
centre de copii-fcti|c) au în grijă

S.uciu și 
în echipa 

tineret), 
Progresul

fost selec|iona|i 
masculină de 

cadrul clubului
cuvenită viitoarelor cadre

sînt încă 
nerezolvate. Printre a- 
unei echipa unice din 
Progresul și cei din 

ambele din campionatul 
pentru a avea sor|i do 

angajarea
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Marginalii Ia o reușită competiție de tineret Activitatea la zi
CURSA DE MARȘ IN CAPITALA

Tinerii sportivi romînt și sovietici 
au oferit — în majoritatea meciuri- 
jtor - iubitorilor tenisului de masă 
întreceri spectaculoase, disputate cu 
dîrzenia caracteristică vîrstei. Au fost 
numeroase momente cînd publi
cul a răsplătit cu ropote de a- 
plauze contrele lui Rethi, Averin, Bo- 
dea sau Kalnin, atacurile decisive ale 
Zintrei Lukina, Laima Balaișite sau 
varietatea acțiunilor Marianei Jan- 
drescu. Și, ca o satisfacție în plus

sovietici. Exemplul lor poate consti
tui un stimulent în munca viitoare a 
antrenorilor noștri. Intr-adevăr, am 
fost plăcut impresionați de felul cum 
au acționat cei 8 membri ai lotului 
oaspe. Toți joacă aproape de masă 
(avînd deci posibilitatea să intre re
pede în ofensivă), folosesc des lovi
turile din semizbor, ceea ce accele
rează jocul, atacă decisiv în orice oca
zie favorabilă, indiferent de' evoluția 
scorului, cunosc și utilizează servicii

Tinerii noștri jucători de tenis de masă Adalbert Rethi și Nicolae Angelescu au 
avut duminică o comportare frumoasă, cucerind locul l la proba de dublu băieți 
in turneul individual romîno-sovietic. In fotografie, Angelescu se pregătește să 

Rethi îl urmărește cu atenție.
Fotor B. Ciobarra

variate cu efect. Urmînd această cale, 
sîntem convinși că peste cîtva timp 
sportivii sovieitei vor avea un cu- 
vînt greu de spus și în arena interna
țională a sportului cu mingea de celu
loid.

In altă ordine de idei, este cazul 
să ne oprim asupra unei greșeli grave 
comise de antrenorii noștri în ceea ce 
privește selecționarea echipei mascu
line. Este vorba de introducerea ne
justificată — ca al treilea om al for-

,iaio“ n minge, in timp ce

pentru spectatori, duminică ei au asis
tat la o reabilitare a reprezentanților 
noștri Rethi și Bodea. Maniera de, joc 
și rezultatele obținute de aceștia doi 
ca și de ceilalți sportivi ronrini care 
au evoluat în sala Dinamo nu trebuie 
însă să-i mulțumească nici pe ei și 
nici pc antrenori.

Afirmația noastră se bazează pe 
faptul că jucătorii noștri sînt încă 
prea pasivi, lovesc mingea, în majo
ritatea cazurilor, nu în urcare, la 
punctul cel mai înalt al traiectoriei, ci 
în cădere. De asemenea, jucătorii stau 
prea departe de masă și din această 
cauză preluarea inițiativei este mai di
ficilă. Atenție trebuie acordată și pre
gătirii fizice, deoarece duminică seara 
se observau semne de oboseală. Este 
adevărat că cele două zile de tenis 
de masă de la Dinamo au snpus pe 
concurenți la eforturi serioase. Totuși, 
sportivii sovietici aveau încă suficien
te resurse de energie, ca urmare a 
unei pregătiri multilaterale. Desigur 
că, avînd în vedere vîrsta reprezen
tanților noștri, lipsurile semnalate pot 
fi cu ușurință înlăturate. Motive de 
îngrijorare am avea doar dacă mă
surile de îndreptare nu ar fi luate 
imediat, pentru că această perioadă 
este cea mai propice pentru corijări și 
imprimarea unei concepții sănătoase 
de joc, adică accent pe acțiuni variate 
cu tendință ofensivă.

Socotim că nu este de prisos să re
petăm aprecierile pe care le-am mai 
făcut privind jocul tinerilor sportivi

inației noastre reprezentative — a lui 
Marin Antonescu. Colectivul de antre
nori (Stan Hie, I. Pop și V. Tulcea) 
s-au orientat greșit in alegerea făcută. 
Cel mai îndreptățit să joace în echipa 
de tineret a țării noastre era Nicolaie 
Angelescu, un element dotat, evident 
mai bun decît Antonescu. De altfel, 
luate prin comparație, comportările 
și rezultatele lor anterioare și din 
iurneul individual încheiat duminică 
seara, confirmă indiscutabil, spusele 
noastre. Se cere mai mult discernă- 
mînt în selecționarea unei formații re
prezentative, pentru că nu este per
mis ca să ne diminuăm singuri șan
sele într-o intilnire internațională, 
chiar dacă este vorba de una de tine
ret, alcătuind echipa nu pe baza va
lorii reale a jucătorilor ci pe conside
rente de simpatii personale.

Și tot în legătură cu această pro
blemă a apărării șanselor într-o în
trecere internațională, dorim să sem
nalăm un lucru cel puțin curios după 
părerea noastră. De la o vreme a în
ceput să capete o circulație destul de 
largă părerea total greșită și care 
poate deveni dăunătoare, că atunci 
cînd este vorba de o întîlnire interna
țională de tineret, rezultatul nu con
tează. Această optică curioasă, trans
misă eventual și sportivilor, nu poate 
să ducă decît Ia demobilizarea aces
tora, la scăderea potențialului lor de 
luptă. Fără îndoială că într-o între
cere de tineret are mare importanță 
și schimbul de experiență, dar intere
sează în egală măsură și rezultatele 
obținute. Să nu uităm că în ierarhia 
europeană a tenisului de masă deținem 
locuri fruntașe _ji la tineret. Și ceea 
ce au reușit la timpul cuvenit Maria 
Alexandru, R.adu Negulescu, Cobîr- 
zan și Rethi, poate realiza și actuala 
promoție de juniori. Doar condițiile 
create s-au îmbunătățit mereu, ex
periența de pregătire s-a îmbogățit. 
Este necesară Insă mai multă seriozi
tate, perseverență, muncă metodică, 
pasiune și dragoste în ceea ce facem. 
Și atunci și 
bine apărat 
înalte.

Asociația sportivă Autobuzul a or
ganizat duminică dimineața un inte
resant concurs de marș în împrejuri
mile Uzinelor Tudor VlaJimirescu. 
Concursul s-a bucurat de un frumos 
succes. Iată rezultatele primilor cla
sați : juniori — 6 km: 1. 6. Clement 
(Victoria) 33:20,0; 2. M. Persinaru 
(P.T.T.) 33:50,0; 3. M. Softa (Auto
buzul) 34:20,0; începători — 6 km: 
1. I. Barbu (Autobuzul) 31:40,0; 2. M. 
Smarandache (Autobuzul) 37:00,0; 3. A. 
Andoniu (Autobuzul) 37:35,0; seniori 
— It km: 1. 1. Barbu (Victoria) 
Ți: 15,0; 2. D. Parascliivescu (Victoria) 
51:40,0; 3. ~ ;............. :
53:17,0; 4. Dumitru Chiose (P.T.T.) 
54:42,0; 5. " ~ ' --------
54:55,0; 6. G. Maftei (C.C.A.) 56:36,0.

Gr. Angliei (Victoria)

N. Daradici (P.T.T.)

„CUPA PROGRESUL" A CUNOSCUT 
UN FRUMOS SUCCES

Peste 280 de sportivi, seniori, juniori 
și copii, au luat parte la întrecerile 
concursului de atletism organizat de 
clubul sportiv Progresul. Așa cum am

anunțat ieri, cel mai bun rezultat-al 
întrecerilor a fost obținut în proba ide 
săritură în înălțime de către Eugen 
Ducu, (născut în 1942) care cu 2,02 
m a stabilit un nou record republican 
de juniori. Ducu a intrat în concurs la 
1,80 ni și pînă la 1,96 m a trecut 
toate înălțimile din prima încercare. 
Mai apoi, la 2,00 m și la 2,02 
trecut din a treia încercare.

Iată alte rezultate din cadrul acestui, 
concurs : SENIORI: 400 m : St. Be- 
regszaszi (Dinamo) 52,8; 3.000 tn: Ov.- 
Ltiptt (C.G.A.) 
(Știința) 8:51,6; lungime: M. Băloiu 
(Dinamo) 6,79; greutate: 
(Știința) 13,51; D. Stoian 
13,03; SENIOARE: 
(Rapid) 12,5; 600 m: G. Dumitrescu 
(Metalul) 1:45,0; înălțime: R. Voro-: 
neanu (I.M.S, Roman) 1,56,

Clasamentul general al „Cupei Pro
gresul", rezultat prin adiționarea punc
telor de la seniori, juniori și copii, are 
următoarea înfățișare: 1. Progresul
547.5 p- 2. Ditjamo 411,5 p; 3. Rapid
382.5 pi

NICOLAE D. NICOLAE 
corespondent

8:40,2; L. Borcestu'

I. Sabău
(Prog.)

100 m: G, Luță

Pe primul plan
să se pre- 
componența

prestigiul cucerit va fi 
și ridicat pe trepte mai

C. COMARNISCHI

Ieri dimineața trebuiau 
zinte la F. R. Baschet 
lotului republicați de baschet selecțio
nați din echipele Dinamo Oradea (11. 
Giurgiu), Știința Cluj (II. Demian, 
Gh. Albii, E. Vizi), Știința Timișoara 
(A. Popovici) și Dinamo Tg. Mureș 
(L. Toth). Alături de jucătorii selec
ționați din Capitală, ei urmau să par
ticipe la o serie de antrenamente in 
vederea unor apropiate' întilniri inter
naționale.

Pînă la ora primului nu s-a prezen
tat nici unul. Singurul „semn de viață" 
a fost dat de antrenorul echipei Dinamo 
Oradea — Traian Constantinescu — 
care la ora 9 a întrebat telefonic dacă 
federația este de acord ca jucătorul

lotul reprezentativ!
II. Giurgiu să sc prezinte vuu ri, adicF 
după ce echipa arădeană va susține 
meciul amical cu selecționata orașului 
Gdansk. Pe de altă parte am aflat că 
ceilalți antrenori (Al. Șerban-Știința 
Cluj, V. Kadar-Dinaino Tg. Mureș șl. 
E. Prmtz-^tiința Timișoara) sint ne-i 
mulțumiți de selecționarea jucătorilor, 
lor in lot, deoarece prin aceasta cehii 
pele respective... nu-și vor putea desăz. 
virși pregătirea 
tului republican.

Cum poate fi 
tudine decit ca 
toasă, de desconsiderare a muncii de 
pregătire a lotului reprezentativ, tocmai 
intr-un moment in care disciplina și 
conștiinciozitatea se impun mai mult 
ca oricind ?

in vederea campionat '

calificată această ati~. 
o manifestare nesănă*

O nouă victorie a echipei Progresul

D. St

Selecționata Tg. Mureș a învins 
de două ori selecționata Gdansk
Echipa niaseuliiiă de baschet a ora

șului Gdansk și-a început turneul în țara 
noastră, jueînd sîmbătă la Tg. Mureș 
eu selecționata locală. Victoria a revenit 
gazdelor eu scorul dc 59—46 (27—29)* 
A doua zi, în meci revanșă, mureșenii 
au învins din nou, cu 50—46 (19—19). 
Acest meci a avut loc la Reghin.

Selecționata Gdansk va susține a treia 
întîlnire joi la Oradea, în compania for
mației locale Dinamo (I. PăiiR — co
resp).

după încheierea unei alte întreceri 
zervate tinerelor rachete, anume: i___
pionatul centrelor de copii. In cadrul 
acestei întreceri, cele mai multe titluri 
le-au obținut centrele „23 August” (antr. 
Șt. Sfetescu) — prin C. Vitan, I. Pop 
și Mariana Cheorgliiu — și Șc. snortivă 
nr. 2 (antr. Eva Stăncescu) — prin 

* Doina loanid și Eleonora Rosenstoek.
Un titlu a eîștigat și centrul Șc. sportiv 
nr. 1 (antr. G. Cobzue) prin A. Epifan.

C.C.A. 
zirn — 
Horvath 
l’opovici — 
Năstase — 
6-1, 
6—3, 
3-6; 
lescu 
6—4, 
Popescu 6—1, 6—I; C. Popovici — 
Dron 6—1, 6—-3 ; Cornelia Năstase — 
Mihaela Klahre 4—6, 2—6; Năstase — 
Bardan 6—3, 6—4, 6—4 ; S. Popovici 
— Popescu 6—3, 6—2 ; I. Năstase — 
lonescu 1—6, 4—6; Viziru, Burcescn — 
Bardan, Rakosi 4—6, 6—2, 3—6, 3—6; 
Bureescu, E. Roșianu — Popescu. M. 
Klahre 6—1, 6—4 ; E. Roșianu, 6. Năs
tase — M. Klahre, I. Rădulescu 6—1, 
6—1 ; Horvath, S. Popovici — Emanuel, 
Popescu 6—-2, 6—2 ; 
Năstase — lonescu, ’

Penultima etapa a campionatului pe 
echipe al Capitalei a programat o în
tîlnire decisivă pentru primul loc. In- 
trecînd pc Știința la 
(13—6), Progresul a devenit virtuală 
cîștigătoare a competiției, avînd un total 
de 4 victorii, față de cele 3 obținute 
pînă acum de C.C.A. și Știința. In ultima 
etapă, Progresul va avea ca 
Dinamo, care ocupă ultimul 
sament cu 0 victorii.

Ambele confruntări de la 
cestei săptămîni au furnizat 
moașe. Iată rezultatele tehnice:

PROGRESUL — ȘTIINȚA 13—6: 
Bosch — Georgescu 6—0, 1—6, 6—4, 
6—3 ; Mărmurcaiiu -— Basarab 6—3, 
6—2 ; Boaghe — Burciu 3—6, 4—6; 
Cristea — Bădin 6—2, 6—2, 7—5 ; 
Grigore — Pascal 2—6, 1—6; Ungureanu 
Lungu 1—6, 6—2, 6—4; Julieta Na
mian — Rodica Lazaride 6—2, 6—1; 
Cristea — Georgescu 6—1, 5—0 ab.; 
Grigore — Basarab 5—7, 0—6 ; Ungu
reanu — Burciu 2—6, 2—6 ; Ștcfania 
Trcpcca — Mariana Ciogolea 1—6, 2—6; 
Bosch — Bădin 6—4, 6—3, 6—2 ; Măr- 
murcanu — Pascal 6—2, 7—5; Boa
ghe — Lungu 6—3, 6—2; Cristea, Ca- 
ralulis — Georgescu, Bădin 8—6,$6—2, 
6—2; Mărnuircanu, J. Namian — Ba
sarab, M. Ciogolea 5—7, 6—2, 6—4 ; 
J. Namian, E. Stăncescu — R. Laza
ride, M. Ciogolea 6—3, 6—-1; Mărrnu- 
reanu, Fătu — Basarab, Neamu 6—8, 
0—6; Boaghe, Ungureanu — Burciu, 
Lungu 6—2, 6—3.

scor categoric

adversar pe 
loc în cla-

sfîrșîtul a- 
jocuri fru-

i re- 
r.mi-

DINAMO 14—5: G. Vi-
Bardan 6—2, 6—3, 4—6, 6—0 ; 

Emanuel 6—0, 6—2 ; C. 
lonescu 6—4, 4—6, 6—3 ; 
Rakosi 3—6, 4—6, 6—4,

6—4; S. Popovici — Popescu 
6—2 ; I. Năstase — Dron 4—6, 
Eleonora Roșianu — Ioana Rădu- 
6—1, 6—1 ; Viziru — Rakosi
4—6, 6—3, 6—4 ; Horvath —

Astăzi încep campionatele republicatne

tinerii jucătoriîntreceri pentru

seniori cu peste 120 <le trăgători ți

noastră.

de tineri 
se întrec

o sută 
de tenis

bucura și ea <le o numeroasă parti
cipare (50 de concurenți), iar la pistol 
viteză s-au înscris 8 echipe, cu peste 30 
trăgători. Un număr ridicat de sportivi

; G. Popovici, I. 
Dron 6—8, 0—6.

tȘăîisL»r.iTîrnii
ci asamente

CAMPIONATUL REPUBLICAN FEMININ

CAMPIONATUL

1. Dinamo Buc.
2. Rapid Buc.
3. C.C.A.
•4. Petrolul Teicajen
5. Dinamo Bacău
6. Știința Buc.
'7. C.S.MS. Iași
8. Știința Galați

MASCULIN
Scria I

Seria a II-a
1. (Dinamo Or. Stalin
2. Tehnometal Tim.
3. Dinamo Tg. Mureș
4. Știința Petroșani
5. Știința Craiova
6. Știința Timiș»
7. Voința Sibiu
8. Rapid Oradea

5 4 0 1 101: 67 8
5311 119:100 7
5302 83: 81 T>
5 3 0 2 87: 92 6
5212 94: 95 5
5203 103: 82 4
5203 77: 82 4
5 00 5 68:133 0

CAMPIONATUL REPUBLICAN DE „11“

SPORTUL POPULAR
Pag. a 1-a Nr. 3697

CUPA BRĂILEI
circuit în nocturnă pe străzile orașului 
Uruita (48 hm): Ion Vacile (C.C.A.) 
60 p.

In clasamentul general individual pri
mul loc a revenit alergătorului I. Vasile 
(C.C.A.) urmat de Ion Stoica (C.C.A.) 
și C. Moiceanti (Victoria) iar pe echipe 
cupa a fost cîștigată de formația C.C.A.

In cele două clasamente generale re
zervate juniorilor participant! la această 
competiție primele locuri au fost ocupate 
de Gh. Vasilescu (Victoria) și de echipa 
clubului sportiv Victoria.

Brăila 3 (prin telefon). — In ul
timele zile ale săptămînii trecute s-au 
desfășurat pe șoselele din împrejurimile 
orașului întrecerile „Cupei Brăilei” Ia 
ciclism. In afară de alergătorii din loca
litate și-a disputat întâietatea pentru 
cucerirea trofeului cicliști de la C.C.A., 
Voința Ploiești și Victoria București: 
Cele trei etape ale competiției au fost 
cîștigate după cum urmează : etapa 1 
Brăila — Fătirei — Brăila (120 km): 
Petre Gliiță (Brăila) h 54:27, etapa 
a doua Brăila — Galați — Brăila (61 
km): C. Moiceanu Victoria 1 h 32:15 
— medic orară 41,623 km., etapa a treia

N. CQS.T1N si 1. BALTAG, coresp. J Echipa C.C.A. ciștigătoarea celor mai multe trofee la ediția trecută a campionat»-, 
lor republicane de țirt ,

REPUBLICAN

1. Progresul Buc. 6 4 11 56:26 9
2. C.S.M. Sibiu 6 4 0 2 53:40 8
3. Știința Timi?. 6 4 0 2 42:32 8
4. Știința' Buc. 6 4 0 2 31:25 8
5. Rapid Buc. 5 2 2 1 33:27 6
6. C.S. Mureșul Tg. Mureș 6 3 0 3 34:31 6
7. Tractorul Or. Stalin 6 213 31:31 5
8. Record Mediaș 5 2 0 3 28:36 4
9. C.S.S. Banatul Tim. 6 3 0 4 25:34 4

10. C.S. Oradea 6 0 0 G 16:67 0

5 5 0 0 11b: 55 10
5 5 0 0 115: 69 ?0
5 3 0 2 95: 83 6
5 3 0 2 70: 77 6
5 2 0 3 68:112 4
5 1 0 4 73: 80 2
5 1 0 4 69:102 2
5 0 0 5 65: 95 0

1. Chimia Făgăraș 3 3 0 0 39:15 6
2. C.C.A. 3 3 0 0 47:25 6
3. Textila Cisnădie 3 2 1 0 35:29 5
4. Voința Sibiu 3 201 35:28 4
5. C.S.M. Reșița 3 1 0 2 32:38 26. Victoria Jimbolda 3 1 0 2 20:32 2
7. Dinamo Or. Stalin 3 003 28:49 0
8. Voința Sighișoara 3 0 0 3 30:50 0

De sîmbătă, peste 
jucători și jucătoare 
pe terenurile de la Dinamo. Competiția 
dotată cu „Cupa Dinamo” reunește ju
niori (pînă la 18 ani) și copii (pînă la 
14 ani) împărțiți în opt grupe, pc vîrste. 
S-au disputat pînă acum primele tururi 
eliminatorii, urmînd ca jocurile să 
tinue începînd de ntîine pe aceleași 
nuri.

Această competiție vine la scurt

Peste 300 de sportivi vor participa la 
actuala ediție a campionatelor republi
cane de tir pe echipe și individual, care 
încep azi. Numărul echipelor înscrise la 
concurs constituie o cifră record față de 
edițiile precedente. Numai la armă liberă 
calibru redus concurează 21 de echipe 
de
17 echipe de senioare cu un număr de 
70 sportive. Proba de pistol precizie se 
va

reunesc la standurile «le tragere și pro 
bele rezervate juniorilor, la care și-au 
anunțat participarea 16 echipe cu peste 
60 concurenți. Dintre cluburi, cel mai 
numeros Iot de trăgători îl va prezenta 
C.C.A. ai cărui reprezentanți au cucerit 
la ediția trecută a campionatului cele 
mai multe titluri.

Iubitorii acestui sport așteaptă cu îo 
credere realizarea de către trăgătorii 
noștri fruntași a unor performanțe bune, 
care să oglindească valoarea ridicată a 
tirului din tara



Fază din meciul de la Craiova dintra Știința jî C.F.R. Roșiori. Apărarea echipei 
C.F.R. respinge un atac. Foto : Mircea Popescu

împotriva brutalităților
pe terenurile de fotbal

Fotbalul este, fără discuție, una 
din^X < * ' -x- •• —r—
sportive, 
numărul 
spectatori care 
nică de duminică 
sport. Masele de iubitori ai fotbalului 
își exprimă satisfacția ori de cîte ori 
asistă la jocuri de bună calitate, des
fășurate în limitele sportivității. Se 
poate spune că începutul acestui cam
pionat vădește că, într-o oarecare mă
sură, există preocupare din partea 
unor cluburi și asociații sportive pen
tru creșterea calității jocului, pentru 
disciplină pe teren. Cu toate acestea,, 
se mai găsesc fotbaliști care uită ros
tul întrecerii sportive, uită că lupta 
pentru întîietatea sportivă o duc cu 
alț» tineri ca și ei și, dovedind cea 
mai elementară lipsă de respect față 
de adversar și față de publicul spec
tator, își .permit să-și lovească tova
rășii de întrecere. Deși sîntem abia 
la etapa a IV-a, se vede clar că o se
rie de cluburi și asociații sportive, 
mergînd ,pe linia unor vechi deprin
deri, criticate cu asprime nu de mult, 
promovează o atmosferă necorespunză- 
toare în meciurile de fotbal. Puni nd 
mal presus de interesele generale ale 
fotbalului nostru lupta pentru obține
rea cu orice preț a celor două puncte 
puse în joc, aceste cluburi și asociații 
sportive continuă să neglijeze preocu
parea pentru ridicarea calității fotba
lului practicat de echipe, pentru întări
rea disciplinei, tolerind ca jucătorii 
care le reprezintă pe terenurile de 
sport să recurgă la brutalități, la huli- 
ganisme.

■Meciurile disputate între 
Buc. și Știința Citit. Steagul 
Rapid. București, C.S.M.S. Iași—C.C.A., 
ca și cete din ultimul cuplai de la 
București, constituie exemple de jocuri 
desfășurate într-o nefirească tensiune 
nervoasă.

Opinia publică sportivă, obiectivă și 
competentă, dornică să asiste la un 
fotbal de calitate, condamnă cu tărie 
asemenea meciuri, ca și jocul pericu
los practicat de unii fotbaliști. Ne re
ferim la David (Steagul roșu), care 
i-a lovit grosolan pe Voineseu Î11 me
ciul de duminică, fa Koszka (Rapid), 
eare a faultat la fiecare intrare la ad
versar, ea și la obiceiul de a iuta dur. 
periculos, al lui Panait și Al. Vasile 
fDinamo Bite.), V. Zavoda (C.C.A.), 
Seredai ISteagul roșu) și mu'ți alții.

B au e- 
serioase. 

numai la 
să amin- 
Goypra), 
Pavlov ici

cele mai îndrăgite discipline 
. O dovedește cu prisosință 
I mare de fotbaliști

se

din joc adversarii 
grosolane ? Cum de

și de 
întilnesc dtmii- 

pe terenurile de

Dinamo 
roșu —

In meciurile din categoria 
xistat, de asemenea, abateri 
Dacă ar fi să ne referim 
etapa de duminică, ar trebui 
tim de Ștefănescu (Chimia 
Bay (Știința București), 
(Recolta Cărei), Antoniac (Steaua ro
șie Bacău), Luchian (Rulmentul Bir
jari) și alții, care și-au lovit intențio
nat adversarii.

Este lesne de înțeles că asemenea 
atitudini nu numai că n-au nimic co
mun cu sportul nostru de tip nou, 
ele sint profund dăunătoare fotbalului. 
Jocul brutal aduce după sine acciden
tări, indisponibilități în echipe, dău
nează ridicării calității jocului, fiind 
dușmanul principal al creșterii nive
lului tehnic al fotbalului.

Iubitorii fotbalului se întreabă, pe 
bună dreptate: cum înțeleg cluburile, 
precum și asociațiile sportive cu echipe 
de fotbal să muncească pentru îndeplini
rea sarcinilor actuale ale acestui sport, 
despre care recent s-a discutat pe larg, 
punîndu-se pe prim plan tocmai pro-, 
blema calității jocurilor de campio-, 
nat și disciplinei pe teren? Iubitorii 
fotbalului se întreabă, de asemenea 
cum de nu roșesc acei fotbaliști caro, 
vreind să cîștige întrecerea eu orice 
preț, recurg la mijloace nesportive, ■

Metalul Tîrgoviște, Știința Craiova și C.S. Oradea
conduc în cele trei serii ale

Etapa de duminică a categoriei B sa 
caracterizat prin rezultate in general nor
male. In prima serie, echipa din Tîrgo
viște (cîștigind la scor și profitind fi 
de înfrîngerea la Moreni a dinamoviști- 
lor din Galați) și-a mărit avansul la fost și el obligat să părăsească tere- 
două puncte. Deși a pierdut un punct pe ** 1 x ' «—-x-< «
teren propriu, Știința Craiova se menține 
la ,,șefia" seriei a doua, in timp ce C.S. 
Oradea, învingătoare la scor în derbiul 
etapei, conduce cu im punct avans un 
vlutou de șapte echipe aflate la egali-

înscris în min, 
beră indirectă.
(Rulmentul) a 
lovirea adversarului iar trei minute 
mai tîrziu Ștefan Vasile (Dinamo) a

12 dintr-o lovitură li- 
în min. 23, Luchian 
fost eliminat pentru

SERIA I

categoriei B

prin 
nu 

spor- 
secții

scoțindu-și 
brutalități 
roșesc antrenorii unor astfel de 
tivi, conducătorii unor asemenea 
de fotbal care, în lupta pentru cele 
două puncte, uită de îndatoririle lor 
elementare, de îndrumători și educa
tori ai fotbaliștilor? Cit timp vor mai 
dăinui brutalitățile și huiliganismele pe 
terenurile noastre de fotbal?

Dezaprobările îndreptățite ale publi
cului spectator trebuie să constituie 
un serios avertisment pentru jucătorii 
nărăviți, pentru consiliile cluburilor 
și asociațiilor sportive care tolerează 
în echipele lor de fotbal asemenea ma
nifestări. Trebuie înțeles o dată pentru 
totdeauna că pentru realizarea sarcinii 
de ridicare a calității fotbalului nos
tru trebuie eliminate orice manifes
tări de brutalitate pe teren, trebuie 
întărită exigența față de disciplină, 
astfel ca toate meciurile de fotbal să 
se desfășoare 
punzătoare.

Cluburile și 
buie să tragă 
hotărîrea pe 
jocul brutal, ca și pe antrenorii aces
tora, fără să mai aștepte măsurile 
comisiei de disciplină a federației. Tre
buie stîrpită practica dăunătoare a 
unor secții de fotbal, de cocolojtre a 
abaterilor jucătorilor, de intervenție 
pentru micșorarea sau ridicarea sanc
țiunilor 
cut, de 
Știința 
datoria 
ganelor 
suri hotărite pentru lichidarea totală 
și imediată a oricăror manifestări de 
brutalitate

Inițiativa 
bitri de a 
bitri tineri 
și arbitrii eu mai multă experiență, 
trebuie să dovedească mai mult curaj 
și fermitate în conducerea jocurilor. 
Arbitrii trebuie să sancționeze cu a- 
ceeași promptitudine infracțiunile din 
careu ca și pe cele din mijlocul te
renului, pentru a nu mai încuraja apă
rările imediate in practicarea jocului 
„tare", brutal.

Consiliile cluburilor și asociațiilor 
sportive, secțiile de fotbal, au datoria 
să intensifice munca de educație în 
nodurile fotbaliștilor, să creeze o ade
vărată opinie împotriva celor care 
practică jocul brutal, astfel ca în ron
durile echipelor noastre de fotbal să 
nu mai aibă loc cei care nu fac cin
ste fotbalului nostru, mișcării noastre 
sportive de tip nou.

Prin 
tori lor 
chidăm 
sport, 
natului 
terea valorii fotbalului nostru !

nul, eliminat pentru joc brutal și in
jurii Ia adresa arbitrului. Cele două 
puncte ale victoriei au fost realizate 
de Manoiache (min. 3) și Frîncu (min. 
66), alte numeroase situații favorabile 
fiind ratate de ambele părți. (E. So- 
lomon-coresp.).

FORESTA FĂLTICENI — POIANA 
C1MPINA (0—0). Rezultatul de ega
litate este echitabil. De menționat că 
în acest meci desfășurat la Suceava 
(terenul din Fălticeni este în repara
ție) Foresta a jucat din min. 18 în 
Î0 oameni, Pitică fiind accidentat de 
Postolache. (L. Negru și C. Alexa- 
coresp.).

Florescu (Dinamo) pentru insulta 
aduse arbitrului.

In prima repriză Dumitrescu (Știin-* 
ța) a ratat trei bune ocazii de a în-: 
scrie (singur cu portarul), iar Dinamo 
a ratat în ultimele minute de joc două 
ocazii clare prin Pîntea și Halagian.: 
Golul care a adus victoria Ș*iinței a 
fost înscris de Haimovici în propria 
poartă.

Arbitrul C.~ Denghel (Ploiești) a 
condus satisfăcător un meci destul de 
greu.

SERIA a IH-a

într-o atmosferă cores-

asociațiile sportive tre
ia răspundere cu toată 

fotbaliștii care practică

date de federație cum au fă- 
pildă, Farul Constanța și 

Cluj. De asemenea, este de 
federației de fotbal și a or- 
locale ale U.C.F.S. să ia mă-

din partea fotbaliștilor. 
Colegiului central de ar- 
promova o serie de ar

es le bună, dar aceștia, ca

eforturile unite ale tuturor fac- 
care răspund de fotbal să li
hnita litățile de pe terenurile de 
să ridicăm calitatea campio- 
— mijloc principal pentru creț-

SERIA a SI-a

oas-
„evi-

An- 
mjn. 
Pro-

GA-

METALUL TÎRGOVIȘTE—STEAUA 
ROȘIE BACĂU (9—0). Cea mai ca
tegorică victorie înregistrată de la în
ceputul noului sezon fotbalistic conso
lidează poziția de lider a echipei locale, 
care se dovedește în deosebită vervă 
de joc. Golurile victoriei au fost rea
lizate de Barac (min. 6), Sitaru (min. 
22), Paleru (58, 62), Cazacu (37, 52, 
74) și Prodanciuc (54, 85).

Văzînd că scorul ia proporții, 
peții au reacționat prin... durități, 
dențiindu-se" în această direcție 
toni’ac, care a și fost eliminat în 
81, pentru lovirea repetată a lui 
danciuc. (M. Avanu-coresp.).

FLACĂRA MORENI—DINAMO
LĂȚI (2—0). Gazdele au obținut pe 
merit un succes care le atrage un 
sSlt de trei locuri in clasament și po
sibilitatea de a concura cu șanse 
mărite la șefia seriei. In schimb, gă- 
lățenii, comportîndu-se sub așteptări, 
au cedat poziția secundă și totodată 
patru locuri in clasament. Au înscris: 
Mihăescu în mrn. 11, și Patra, în 
min. 66. In plus, gazdele au fost la 
un pas de a mări scorul, cînd Capo- 
ianu (min. 14) și Constaniinescu (min. 
76) au tras in bară. (R. Săvidescu și 
1. Savu-coresp.).

PRAHOVA PLOIEȘTI —C. S. M- 
BRA1LA (0—1) 2500 de brăileni și-au 
încurajat echipa. Păcat că aceasta a 
jucat foarte dur, deși chiar de la în
ceputul meciului a beneficiat de un 
gol norocos : în min. 3 extrema dreaptă 
Rociu pasează spre poartă, stoperul 
localnicilor, Avramescu, luftează, iar 
Coteț înscrie. Prahovenii reacționează 
puternic prin numeroase atacuri (de 
altfel raportul de cornere 9—1 pentru 
Prahova este edificator) dar imprecizia 
lor în șut și apărarea supranumerică a 
brăilenilor fac ca rezultatul să nu fie 
modificat. De semnalat arbitrajul slab 
prestat de Dinulescu (Buc.), foarte 
îngăduitor față de faulturile comise de 
oaspeți și neatent Ia unele faze. S-au 
remarcat:
(G.S.M.) și Radu Paul, Avramescu 
(Prahova). (I. Răclulescu-coresp.).

C.F.R. PAȘCANI—RAPID FOC
ȘANI (4—1). In prima repriză: netă 
dominare a localnicilor. In a doua 
parte a jocului inițiativa a aparținut 
tnai mult rapidiștilor, dar apărarea 
C.F.R.-ului s-a dovedit la înălțime. Au 
marcat: Popa (min. 7), Atanasiu (min. 
25), Vornicu (din două lovituri libere 
in min. 62 și 63), pentru C.F.R. și |on 
Gheorghe în min. 52, pentru Rapid. 
(C. Enea-coresp.).

S. N. M. CONSTANȚA —UNIREA 
IAȘI (2—2). Partidă de bună valoare 
tehnică, cu faze rapide, spectaculoase. 
Constănțenii au luptat mai mult pen
tru victorie și s-au aflat mai des in 
fața porții adverse (raport de cornere: 
16—2 pentru S.N.M.), dar apărarea 
decisă a ieșenilor a destrămat de cele 
mai multe ori acțiunile gazdelor. Deși 
dominată. Unirea a echilibrat disputa 
prin contraatacuri periculoase. Punctele 
au fost realizate de Busegeanu (min. 
30) și Mocanu (min. 46), pentru 
S.N.M. și Tiron (min. 16 și 54), pentru 
Unirea. (L. Bruckner-coresp.).

RULMENTUL BIRLAD — DINA
MO SUCEAVA (2—0). Joc de slab 
nivel tehnic, dominat de o excesivă 
nervozitate imprimată de suceveni, de
oarece arbitrul Al. Pîrvu (Buc.) — 
în mod just — nu Ie-a acordat gotul

Vasilache, Novac, Munteanu

Echipa braziliană Bahia Vitoria
va juca joi la Bacău

După cum am mai aiHințat, echipa 
’braziliană Balna Vitoria va susține în 
țară un turneu de trei meciuri. Forma
ția oaspe va sosi in Capitală miercuri 

'cu avionul, venind de la Istanbul, iar 
joi 6 octombrie va juca la Bacău în 

.compania totului de tineret, in meciul 
[Cu Bahia, 
următoarea formație: Dateu (Florea) 

• — Gross, toniță (Țtircan), Staicu 
(Costin) — Popescu, Ntinwcillcr IV 
(Surdan) — Pîrcălab, tgua, Marcu,

CHIMIA GOVORA — METALUL 
BUCUREȘTI (2-0). Meciul a avut 
două aspecte diferite, în prima parte 
dorninînd oaspeții (care au ratat bune 
ocazii de gol prin Roman, Ene și 
Dan), iar în cea de a doua inițiativa 
fiind de partea gazdelor. A marcat: 
Lupașcu (min. 41 și 46). In min 75, 
Ștefănescu de la Chimia a fost elimi
nat din joc pentru lovirea intenționată 
a adversarului. (D. Roșianu, coresp.)

ȘTIINȚA CRAIOVA—C.F.R. RO
ȘIORI (0-0). Joc de factură tehnică 
slabă, presărat cu durități, comise de 
oaspeți. (M. Gherghinoiu și S. Io- 
nescu, coresp.)

GAZ METAN-DRUBETA TR. SE
VERIN (3-1). Punctele au fost mar
cate de Pistrițu (min. 2) pentru Dru- 
beta și de Szakacs (min. 23, 38 și 55) 
pentru localnici. Drubeta a făcut joc 
de apărare, mai ales în repriza a doua 
cînd a jucat în 10 oameni, prin acci
dentarea lui Dinică în min. 50. S-au 
remarcat: Szakacs, Limbășan și Oan- 
cea de la Gaz Metan, Andrei și Mincu 
de Ia Drubeta. (D. Vintilă, coresp.).

CHIMIA FAGARAȘ—A S. ACADE
MIA M1LITARA (0-1). Localnicii au 
dominat mai mult dar acțiunile lor au 
fost lente și lipsite de finalitate. Ra
port de cornere: 9-1 pentru gazde. 
A.S. Academia Militară a 
dinamic, mai legat. Unicul 
marcat de Fodor în min. 
pasă primită de la Chitic, 
corespondent).

TRACTORUL ORAȘUL 
C.S. CRAIOVA 3-0 (1-0). 
este just, Tractorul dorninînd în majo
ritatea timpului. Craiovenii au jucat 
ofensiv, dar n-au avut eficacitate. Au 
marcat : lacob, Cicerone și Nemeș. 
(Gh. Măzgăreanu și E. Bogdan, co
resp.).

DINAMO OBOR—C.S.M. SIBIU 
(1-1). In minutul 2 al partidei s-a 
desfășurat o fază care a determinat 
în mare măsură fizionomia acestei 
partide. Ghek și Bukossi au sărit la o 
minge înaltă. Ghek a aterizat mai re
pede iar Bukossi în cădere l-a 
călcat — involuntar — pe genunchiul 
sting. Ghek a suferit o entorsă care 
l-a scos din joc. Rămînînd în 10 oa
meni, sibienii s-au retras într-o apă
rare strictă (extrema stingă și interul 
stingă venind pe ultima linie de apă
rători) reușind să mențină multă vre
me tabela de marcaj, albă. Ba mai 
mult în min. 70 Dragoman „a arun
cat" un balon peste stoperul dinamo- 
vist și doi atacanți sibieni (amîndoi 
în ofsaid, dar arbitrul de tușe Năstase 
n-a semnalat) au plecat în urmărirea 
lui. Apărătorii dinamoviști au faultat 
pe Dadeș și Dragoman a înscris din 
lovitură de Ia 11 m. Dinamo Obor vă- 
zîndu-se în situația de a pierde și a- 
cest meci a forțat jocul și în min. 80 
Bukossi a egalat printr-un șut extra
ordinar de la 16 m. Dinamo Obor 
(care nu mai este de fapt Dinamo 
Obor de anul trecut, lipsind numeroși 
jucători din vechea formație: Gross, 
Stoica, Selimessi, Marin Apostol, Ni- 
culescu etc) a condus exagerat balo
nul și a închis jocul în tripletă.

Arbitrul Ritter a fluierat sfirșitul’ 
partidei consemnînd un rezultat 
egalitate merituos pentru sibieni 
nesatisfăcător pentru dinamoviști. 
fel, jocul a fost de un slab nivel 
nic, anost.

jucat mai 
gol a fost 

25, dintr-o 
(V. Lazăr,

STALIN—
Rezultatul

de 
dar 
Alt- 
teh-

Mul de tineret va alini3

Raksi (lonescu de la Știința București), 
Czako (Creiniceanu).

*
AWeiul de categoria A Știința Timi

șoara—U.T.A. din etapa a Vl-a se va 
disputa la 13 octombrie și nu joi, 6 
octombrie cum s-a anunțat anterior,, 
deoarece unii jucători de Ia U.T.A. și 
Știința Timișoara sint încinși în lotul 
care va juca joi cu Bahia Vitoria la' 
Bacău.

p.V.
. ȘTIINȚA BUCUREȘTI—DJNAMO 

1 .PITEȘTI (1-0). Timp de 74 de minute 
; jocul a decurs în bune eondițiuni, 

pentru ca apoi, să decurgă sub sem
nul nervozității, în urma unui gest re
probabil al tui Bay, portarul Științei

. ’București. Acesta, fiind faultat de Lo- 
’vin (Dinamo Pitești), l-a lovit inten-

' > 1 f-csl
1 : parte

C.S.M. BAIA MARE—C.F.R. TIMI
ȘOARA (t—0). Prima victorie în 
acest campionat a echipei locale. Jucă
torii de la C.S.M. s-au comportat mat 
bine decît în partidele anterioare, reu
șind o victorie meritată prin golul 
înscris în min. 25 de Nedelcti II. Ar
bitru! Gh. Dumitrescu-Bucureșh a con
dus slab. (V, Săsărann-coresp. regio
nal).

RECOLTA CĂREI—AMEFA 
(1—1). Joc foarte disputat. Oaspeții 
au fost superiori în cîmp, dar n-au 
avut finalitate. Rezultatul de egalitate 
a fost obținut prin golurile marcate de 
Jureă (min. 83) pentru AMEFA și 
Koch (min. 89) pentru Recolta. In 
min. 86 Pavlovici (Recolta) a lovit in
tenționat cu pumnul pe Papiit 
(AMEFA), fără ca arbitrul Aurel Po-p- 
Cluj, să ia vreo 
avui loc Ia Satu 
tre.scn-coresp.).

C.SA1. CLUJ—DINAMO S\SAR 
(1—3). Oaspeții au obținut o victorie 
meritată, acționînd cu mai multă clar
viziune și convingere în atac. în con
trast cu înaintașii de la C.S.M. care 
au prestat un joc steril. Punctele au 
fost înscrise de Gali (min. 40 52 și 
60) pentru Dinamo și Crecan (min. 
44) pentru C.S.M. A condus corect L. 
Mihăilescu-Buc. (I. Tiberin și V. 
Morea-coresp.).

INDUSTRIA SÎRMEI 0. TURZII— 
ARIEȘUL TURDA (3—3). Peste 8000 
de spectatori (dintre care mai mult de 
3000 venițî de la Turda) au asistat Ia 
un joc destul de bun. In prima renriză. 
oaspeții au avut inițiativa și au în
scris în min. 20 prin Pop. In a doua 
parte a jocului, localnicii joacă mai 
bjne și conduc cu 3—1 prin punctele 
înscrise de Adam (min. 51 și 65) și 
Kraus (min. 62). Ei slăbesc însă rit
mul și inițiativa trece din nou de 
partea oaspeților. Aceștia egalează 
prin golurile marcate de Pîrvu (min. 
86) și Jozsa (min. 89). A condus bine 
arbitrul M. Cruțescu-București. (P. 
Tonea-coresp.).
' GLORIA BISTRIȚA—C.S.M. RE
ȘIȚA (2—2). Pînă în min. 67 gazdele 
au jucat la întîmplare (și în to oa
meni, pentru că la o ciocnire. Onaca 
s-a accidentat și a părăsit terenul), 
dînd posibilitate oaspeților să se re
marce. De altfel, aceștia au și condus 
cu 2—0 la pauză, datorită golu-ilor 
marcate de Mateon (min. 4) și Pă- 
trașcu (min. 44). O dată cu punctul 
înscris de Vech (min. 67) pentru Glo
ria, bistrițenii au un reviriment total, 
egalează în min. 78 prin Stan și erau 
pe punctul de a marcat golul victoriei. 
(O. Berbecaru-coresp.).

G.S. ORADEA—JIUL PETROȘANI 
(4—1). Gete două echipe — și mat 
ales fotbaliștii de la C.S-O. — au 
prestat un joc bun. Comportarea echi
pei Jiul a fost umbrită însă de atitu
dinea lui Farkaș II, care, în calitate 
de căpitan al echipei, a protestat la 
fiecare decizie a arbitrului Vizireanti- 
Gluj. Ba mai mult, i-a cerut acestuia 
să schimbe pe unul din arbitrii de 
tușă I De asemenea, trebuie să mai 
arătăm purtarea nesportivă fată de 
spectatori a coechipierului său Crăciun. 
Rezultatul întâlnirii oglindește fidel si
tuația de pe teren. După golurile în
scrise de Tomeș (min. 35) și Dul
gherii (min. 38). jucătorii de la Jiul 
se dedau la brutalități la care răspund 
și orădenii. Arbitrul Vizireanu îi tem
perează însă, sancționînd promnt aba
terile și contribuind astfel la desfășu
rarea jocului în condițiuni normate. 
Celelalte puncte au mai 
de Tomeș (min. 6.3 și 
C.S.O.. și Gabor (min. 
oaspeți (I. Ghisa-coresp.

AURUL BRAD—C.S.
TG. MUREȘ (1-2). Ritm 
de ambele echipe. C-~- 
inițiativa în majoritatea timpului, dar 
apărarea mureșenilor a anihilat toate 
atacurile. Aii marcat Selimesv (min. 
2 și 5) pentru C.S. Mureșul și Mitr- 
zaeu (min. 36) pentru Aura1 fMihal 
Susan-coresp.).

ARAD

pe Papju

măsură. Partida a 
Mare IM Dnmi-

fost
70)
68)

ren.)
MUREȘUL 

rapid, impus 
Gazdele au avut

înscrise 
pentru 
pentru

lionat pe dinam ovist, fapt pentru care 
;t eliminat de pe teren. In această 
; a jocului a mai fost eliminat și



Intr o duminică de toamnăt

Cine vine la „Dinamo”?;
Acest titlu mi-a fost sugerat de în

trebarea unui coleg, ziarist, cu ocazia 
unei discuții, duminică 2 octombrie, pe 
stadionul Dinarno din Capitală. Sur
prins de lurnicarul de lume, mi-a pus 
întrebarea : Ai cercetat vreodată să 
vezi cine vine la „Dinarno" sau, în 
general, pe stadioane ?

Na i-am mai răspuns și cătitînd 
să-mi lămuresc singur această între
bare, am pornit-o agale spre sala de 
sport. Aici numeroși elevi de școală 
participau la un concurs de tenis de 
masă. Spectatori ? Profesori, colegi de 
școală, prieteni și rude apropiate ale 
concurenților. Pe gazonul verde al te
renului mare de fotbal, copii din car
tier jucau fotbal. In spatele porților, 
care mi se păreau fantastic de mari pe 
lingă liliputanii fotbaliști, jos pe iarbă, 
alți copii trăiau — ea cei mai veritabili 
suporteri — emoția, jocului. Și goluri 
s-au înscris multe. Nu cum se intimplă 
uneori In „A".

Pe terenurile de tenis, în bluze și 
fustițe plisate, albe ca neaua, niște gî- 
gilici de fetițe jucau tenis sub supra
vegherea atentă și plină de grijă a 
antrenorilor. Un bătrinei vioi, gălăgios, 
îmi spune:

— Vezi micuța aia ? și arătă în 
direcția colțului terenului spre un pla
tan înalt. E nepoțica mea!

Mi-am aruncat privirea intr-acolo. 
Un „spiriduș" — să fi avut 9-10 ani
— alerga pe tot terenul ca argintul 
viu.

— Joacă bine, i-am răspuns.
Eălrineltil s-a întors spre mine, cu 

fața radiind de bucurie, cu ochii stră
lucitori și mi-a adresat un fel de... 
mulțumire, dind aprobativ din cap.

Am trecut la volei. Multă forfotă și 
voioșie, mulți spectatori. Iată fetele de 
la I.C.A.R. își dispută întîietatea iu 
cadrul campionatului — faza orășe
nească, — cu sportivele de la Filaret. 
Alături de ele, juniorii ,Jprofil"-ului 
primeau replica dîrgă a celor de la 
„Recolta". Suporterii ? Prietenii, cole
gii de joacă, muncitorii și funcționarii 
întreprinderilor din care echipele res
pective fac parle. Aplauze, încurajări, 
oftaturi. Așa-i la sport.

Intre plopii semeți, care străjuiesc 
alimați terenul de antrenament pen
tru fotbal juniorii lui Dinamo II (în 
meci oficial) asaltau — ca pe o redută
— poarta fotbaliștilor de la „Energia- 
Acumulatorul". De pe marginea tere
nului, Stănculescu, antrenorul echipei 
Dinamo II își conducea cu pricepere 
băieții. Din cițțd în cînd se auzeau 
îndemnurile lui Baratki. Nu sta I Vino 
și ajută I (era vorba de Nunweiller 6,

- ------------------------------

Simpozion cu tema 
„Jocurile Olimpice 

de la Roma”
Miercuri 5 octombrie, la orele 17, 

în sala Dinamo va avea loc un 
simpozion cu tema „Cea de a 
XVII-a ediție a Jocurilor Olimpice, 
de la Roma". Simpozionul este or
ganizat de U.C.F.S., și I.G.F. Sînt 
invitați antrenorii, tehnicienii ți 
sportivii fruntași din Capitală.

Pe urmele materialelor publicate
îmbunătățirea muncii de 

educație la Farul Constanța

In articolul „Munca educativă tre
buie să stea pe primul plan", apărut 
în ziarul nostru nr. 3630. era criticată 
— printre altele —- și secția de fotbal 
a clubului Farul Constanța, în care 
se ducea o slabă muncă de educație 
cu jucătorii. Cu cîtva timp în urmă, 
am primit la redacție un răspuns de
taliat, semnat de tov. Teodor Lambru, 
secretarul clubului, în care — printre 
altele — se spun următoarele: „Con
ducerea clubului a analizat și prelu
crat cuprinsul întregului articol. A 
reieșit faptul că o serie de jucători 
ca Olaru, Niculescu, Botescu și Sever 
s-au rupt de procesul de producție, 
datorită modului necorespunzător iu' 
care s-a dus munca de educație cu 
fotbaliștii în clubul Farul. Faptele re
latate în articol sînt întrutotul reale 
și vina o poartă In special conducerea 
clubului. Socotim însă că aceste lip
suri se datoresc și celor doi antrenori. 
Lengheriu și Mihai, care se preocupă 
mai mult de latura tehnică a pregă
tirii, lăsînd pe plan secundar munca 
de educație. Pe această cale ținem să 
mulțumim ziarului care ne-a arătat o 
serie de lipsuri și vă asigurăm că 

care, în apropierea lui lzet, furat de 
fază, rămăsese pironit locului). Specta
tori ? Părinți, rude, prieteni ai copiilor.' 
De asemenea antrenori, sportivi fruntași 
și mulți vizitatori obișnuiți ai parcului.. 
Rezultatul meciului? 10-0 pentru Di
namo III

Pe terenurile de fotbal, pe cele de 
volei, handbal, tenis, in sala de sport, 
la velodrom, peste tot pasionați ai 
sportului și culturii fizice; mai tineri 
sau mai vîrstnici. Olimpici sau maeștri, 
începători sau autentici campioni, mun
cit ori diti diferite întreprinderi, elevi, 
de școală și studenți, pionieri, ofițeri 
și ostași. Veniseră „cu mic cu mare", 
vreo 4-5000. să se bucure de splendo
rile parcului „Dinarno", să respire ae- 
rul curat al aleilor străjuite de flori, și 
de pomi umbroși, ale căror frunze nu 
erau încă atinse de rugina toamnei.

Cine vine pe stadionul Dinarno, ca 
de altfel și pe celelalte stadioane ? 
Răspunsul l-am obținut cu precizie du
minică, vizitind minunatul stadion și 
parc al Capitalei, Dinamo. Da I V ine ti
neretul patriei noastre, floarea și pri
măvara comunismului, vin oamenii 
muticii, cei pentru care altă dată spor
tul era o culme eu neputință de a- 
tins.

Astăzi, la „Dinarno", la „23**August“ 
sau „Ciulești.", pe stadioanele și pe 
terenurile de sport ale lașului sau ale 
Tg. Mureșului, peste tot în întreaga 
țară vine POPORUL, el POPORUL 
făuritorul istoriei patriei, marele și 
deplinul proprietar al tuturor stadioa
nelor și bogățiilor patriei. Vine poporul 
pentru că astăzi, sub conducerea in-- 
țeleaptă și încercată a partidului, el 
este un adevărat stăpîn pe prezent și 
își construiește cu încredere și sigur 
viitorul! V. GRADINARU

Un moment de neuitat

Campionul olimpic la talere Ion Dumitrescu, antrenorul de lupte Ion Corneanu și 
luptătorul Ion Țăranu — clasat pe locul 3 la J. O. —. s-au numărat printre spor
tivii romini care cu ocazia acestui important eveniment au întărit prestigiul mișcării 
noastre sportive.
Pentru frumoasa lor comportare și performanțele obținute, Consiliul General al 
U.C.F'.S. le-a acordat înalte distincții sportive:

Ion Dumitrescu — maestru emerit al sportului
Ion Corneanu — antrenor emerit
Ion Țăranu — maestru al sportului.

măsurile luate șt anume: aceea de a 
urmări pe jucătorii noștri cum își duc 
munca în producție și felul cum par
ticipă la conferințele cu caracter so
cial-politic, vor contribui la îmbună
tățirea muncii în secția noastră de 
fotbal".

„Lanțul slăbiciunilor"
nu s-a încheiat...

Vă mai amintiți ? O serie de elevi 
din Roman care trebuiau să participe 
Ia Oradea, la finalele de atletism ale 
campionatelor republicane rezervate 
școlilor profesionale, au rămas totuși 
acasă din vina secției de învățămînt 
de pe lingă Sfatul Popular al orașului 
Roman. In legătură cu aceasta, în zia
rul nostru nr. 3648 a apărut articolul 
„Lanțul slăbiciunilor". Răspunsul pri
mit la redacție este neconvingător și 
caută să arunce vina pe conducerea 
secțiunii de învățămînt a regiunii 
Bacău, care, — pasămite — trebuia să 
anunțe secția de învățămînt și cultură 
din Roman de lucrurile care se petrec 
la... Roman 1

Atunci, cine sînt vinovați de faptul 
că cei 14 elevi nu și-au putut apăra 
șansele la Oradea ? Din cuprinsul răs
punsului nu reiese acest fapt. Probabil 
că vinovați sînt elevii înșiși fiindcă 
s-au calificat pentru faza finală, dînd 
bătaie de cap tovarășilor din secția 
de învățămînt și cultură din Roman I

u

Bune și rele după
•Vom reține din etapa a doua a re

turului campionatului de rugbi două 
aspecte care ni se par mai interesante. 
Unul referitor la activitatea, în general, 
pozitivă a arbitrilor și un altul legat 
de evoluția cu totul nesatisfăcătoare 
a echipei Progresul București.

♦ Și de data aceasta, arbitrajele 
au fost la înălțime. V. Cișmaș (Pro
gresul — C.G.A.), V. Georgescu (Ști
ința Buc.—Dinamo), C. Diamandi 
(Metalul — C.F.R. Grivița Roșie), N. 
lonescu (Știința Petroșani — Petro
lul Ploiești) — pentru a nu aminti 
decît cazurile cele mai edificatoare — 
au făcut dovada unei capacități evi
dente. Buni cunoscători ai regula
mentului, dind decizii clare, ei au 
căutat totodată să frîneze tendința 
unor sportivi către joc dur, mergînd 
pînă la eliminarea acestora de pe te
ren. Poate că în această direcție, mai 
există unele... rezerve. Ne referim la 
tînărul arbitru V. Cișmaș. L-am apre
ciat pentru calitatea arbitrajului pres
tat (competență, prezență permanentă 
pe faze, orientare spontană în decizii). 
Ii trebuie însă ceva mal mult curaj 
cînd este vorba de a penaliza o in
fracțiune. Chiar dacă este vorba de 
sportivi cu pretenții ca Dobre, Decle- 
zis sau Vicol... Arbitrului Cișmaș îi 
mai reproșăm și altceva: ținuta ne
corespunzătoare în care apare pe te
ren. Un cuvînt de spus ar trebui să

Pe cale de îndreptare

Articolul „Lucrurile s-au îndreptat 
dar nu complet" apărut în nr. 3651 
în care era criticat consiliul asocia
ției sportive Prahova 1 Mai Ploiești 
pentru activitatea necorespunzătoare 
dusă în organizarea concursurilor 
sportive din cadrul asociației, pentru 
slaba muncă de propagandă și lipsa 
de organizare a secțiilor pe ramură 
de sport, a fost, după cum citim în 
răspunsul primit, „un prilej de a ana
liza în mod temeinic lipsurile consta
tate și de a se lua unele măsuri care 
să contribuie la îmbunătățirea activi
tății sportive, în uzină".

Pentru a se asigura o participare 
cit mai mare a membrilor U.C.F.S. 
în concursurile sportive pe asociații, 
au fost organizate campionate pe aso
ciație la fotbal, handbal în 7. volei, 
atletism, șah și tenis de masă. Tinerii 
din cadrul uzinei, sprijiniți de organi
zația U.T.M. și conducerea uzinei, au 
început lucrările de amenajare a unei 
baze sportive ; de asemenea s-au înre
gistrat succese și în munca de pro
pagandă.

în încheierea răspunsului, consifiul 
asociației sportive Prahova 1 Mai 
Ploiești ne asigură că va face totul 
pentru ca această asociație să devină 
fruntașă.

I

etapa de duminică
aibă și colegiul central de arbitri 
care să reglementeze o dată pentru 
totdeauna această problemă. Un ar
bitru poate cere jucătorilor să apară 
în echipament corespunzător, dacă 
nu este el în primul rînd un exemplu 
în această privință ?... (T, St.)

♦ Dîn nou Progresul a decepționat. 
Pentru a cîta oară? Nu înțelegem 
cum e posibil ca o echipă care are 
în componența sa jucători cu o ma
tură experiență, să se complacă într-o 
situație atît de penibilă. Duminică, în 
partida cu G.C.A., 15-le Progresului 
s-a tîrît literalmente pe teren aproape 
80 de minute. Iar cele 2—3 sclipiri 
nu au avut darul de a șterge de
plorabila impresie pe care ne-a lăsat-o 
evoluția sa de ansamblu. îngrijorător 
e faptul că față de ultimii ani echipa 
a dat și dă mereu înapoi, aflîndu-se 
într-un declin ce este în contradicție 
flagrantă cu eforturile celorlalte for
mații — unele chiar cu posibilități 
mai modeste — care toate se stră
duiesc să dezvolte și să introducă 
noul în joc (vezi Știința Oluj, Știința 
București, G.S.M.S. Iași ș.a.).

De ce oare se complace într-un joc 
static, confuz, lipsit de interes. De 
ce oare internaționalii Marinache și 
Gliiriac, atît de remarcați în partida 
ai Franța, nu determină echipa să 
joace în spiritul adevăratului rugbi. 
Iar Vicol, Dumitrescu, Ghiuzelea, 
Dobre și ceilalți nu arată tineretului 
un joc constructiv.

Evident, la Progresul ceva, nu 
merge. Semnalăm faptul, pentru că 
acest „ceva" pare a se permanentiza. 
Ce-i de făcut? Soluții de remediere 
a acestei situații există. Rămîne nu
mai ca antrenorul Victor Vardela să 
le aleagă cu curaj pe cele mai juste. 
Pentru o îndreptare radicală. (D. G.)

♦ Clasamentul campionatului repu
blican are următoarea înfățișare :
la C.F.R. Grivița Roșie 13 13 0 0 216: 45 39
2. C. C. A. 13 11 1 1 157: 27 36
3. Știința Cluj 13 9 2 2 95: 41 33
4. Dinamo 13 9 1 3 145: 71 32
5. C.S.M.S. Iași 13 5 3 5 61: 61 26
6. Știința București 13 6 1 6 94:116 26
7. Progresul 13 4 2 7 71: 87 23
8. Știința Petroșani 13 3 3 7 50:111 22
9. Metalul 13 4 0 9 46: 71 21

10. Știința Timișoara 13 3 1 9 57:102 20
11. Constructorul 13 3 1 9 51:136 20
12. Petrolul Ploiești 13 0 1 12 29:204 14

Astăzi ultima zi pentru cumpărarea buletineior- 
abonament Pronoexpres

20.000 premii la concursul de duminică

îyt'onosport

Astăzi nu este numai o obișnuită 
„ultimă zi" la Pronoexpres. In afara 
faptului că numai astăzi mai puteți 
depune buletinele pentru concursul 
Pronoexpres de mîine, tot astăzi ex
piră termenul pentru cumpărarea bu- 
letinelor-abonament la concursurile 
Pronoexpres din luna octombrie.

Cumpărînd abonamentul la Prono
expres îți asiguri participarea la toa
te concursurile dintr-o lună, ești au
tomat prezent în întrecerea pentru 
marile premii. Popularul nostru actor 
Horia Șerbănescu ieșea tocmai dintr-o 
agenție Loto-Pronosport, ieri, cînd 
l-am întîlnit. împăturind buletinul- 
abonament Pronoexpres și punîndu-I 
cu grijă In buzunar, Horia Șerbă
nescu ne spunea : 
„In afara buletine
lor sistem redus pe 
care le depun la 
fiecare concurs, eu 
îmi iau cu regula
ritate — la început de lună — și 
abonamentul Pronoexpres. Ca să 
fiu sigur că nu scap nici un con
curs. Abonamentul mi-a adus cîteva 
frumoase premii. Iată de ce folosesc 
cu încredere buletinele-abonament la 
Pronoexpres."

Și mulți dintre fotbaliștii noștri 
fruntași, joacă la Pronoexpres pe bu
letinele-abonament. Macri, căpitanul 
echipei Rapid, este prezent de o lun
gă perioadă de timp cu aceleași nu
mere la concursurile Pronoexpres, u- 
tilizînd tot buletinele-abonament. 
„Știu că numai perseverența te ajută 
să obții premii mari. Eu mă asigur 
pe o lună întreagă cu buletinele-abo
nament. Le-am spus și coechipierilor 
mei despre sistemul meu preferat de 
participare și sîntem pe cale de a 
organiza chiar un colectiv Pronoex
pres, avlnd ca sistem de participare 
și abonamentele. Sperăm să vă anun
țăm nu numai victorii în campionat

0 competiție binevenită, 
care are nevoie 

de mai mult sprijin
Antrenorii echipelor feminine bucu- 

reștene din categoria A s-au sfătuit 
săptămîna trecută și au hotărît să or
ganizeze o competiție ad-hoc care să 
folosească la verificarea pregătirii 
echipelor lor, acum, cu două săptă-. 
mîni înainte de începerea noului cam
pionat O inițiativă valoroasă care ar 
trebui să fie luată în seamă și de an
trenorii echipelor masculine.

Sîmbătă după-amiază și duminică 
dimineață s-au disputat, în sala Giu- 
lești, primele două etape. Cele opt e- 
chipe și antrenorii lor (Rapid și Di
namo participă cu cîte două formații)) 
au fost prezente pe teren la orele fi
xate, dar.--, cine să arbitreze meciu
rile? Comisia orășenească de volei nu 
se interesase să delege cîțiva arbitri. 
Și astfel, meciul Rapid I—Dinamo II 
a fost condus de..- Doina Ivănescu,: 
care și-a făcut astfel debutul de arbi
tru! Partida C. P. București-Sănătai 
tea a fost arbitrată — cu rîndul — de 
doi antrenorii I-am mai văzut în scaunul 
de arbitraj pe jucătorii Grigorovici de 
la Rapid, Schaffer de la C.G.A'^etc. 
Arbitri secunzi, scored și asistenți de 
linie, n-au existat. Ce părere are co
misia orășenească de volei? Dac fede
rația de specialitate, care știa despre 
această competiție?

Echipele participante au arătat des-; 
tule lipsuri pe care — desigur — că 
antrenorii și le-au notat și vor căuta 
să le remedieze în timpul care a mai 
rămas- S-au detașat — ca și altă dai 
tă — datorită pregătirii jucătoarele 
de la Dinarno și Rapid ; Metalul — în 
progres față de campionatul trecut, 
C.P.B. — pe aceeași linie ca și pînă 
acum, în timp ce jucătoarele de la 
Progresul ni se par obosite din cauza 
antrenamentelor prea intense efectuate 
pînă acum, și dovedesc o stare de 
nervozitate exagerată.

Iată rezultatele de pînă acum: SEi 
RIA I: Rapid I — Dinamo II 3—1, 
C.P.B.—Sănătatea 3—0, C.P.B.—Di
namo II 3—2, Rapid I—Sănălatea 
3—0; SERIA A Il-a: Dinamo I—Ra
pid II 3—0, Metalul—Progresul 3—2, 
Dinamo I—Metalul 3—1, Rapid II— 
Progresul 3—0

— m. t. —

ci și pe plan Pronoexpres", a încheiat 
Macri.

Asemenea celor doi interlocutori 
trebuie să procedați și dv. Cumpă
rați chiar acum buletinele-abonament 
la Pronoexpres și în felul acesta în 
luna octombrie nu lipsiți de la nici 
un concurs. Șt cum precedentele con
cursuri au fost bogate în premii, 
sînt toate indiciile că și cele ce vor 
urma se vor situa pe această linie.

UN CONCURS AL GAZDELOR...

Așa poate fi denumit concursul 
Pronosport de duminică 2 octombrie. 
In 9 din cele 12 partide victoria a 

revenit echipelor ce 
au jucat pe teren 
propriu. In două 
doar oaspeții au 
cîștigat^ iar semnul 
egalității, „X"-ul, 

a apărut o singură dată. Din analiza 
frecvenței semnelor ajungem la con
cluzia că, din cînd în cînd, apar con
cursuri dominate de echipele-gazdă. 
Dar asta este departe de a constitui 
o serie. Dimpotrivă. Chiar în con
cursul următor se poate trece Ia 
polul opus, la polul victoriilor în de
plasare. Așa că participanții trebuie, 
să judece cu toată atenția întîlnirile 
etapei următoare, mai ales că se de
plasează unele dintre formațiile în 
formă: C.C.A., Rapid, Știința Craiova 
etc. Deci indicii pentru apariția „2“- 
urilor I

Iată acum, rezultatele PROVIZO
RII ale trierii concursului Prono
sport :

161,60 variante cu 12 rezultate exacte 
2623,20 variante cu 11 rezultate 

exacte
15.957 variante cu 10 rezultate 
exacte.
Rubrică redactată de I.S. Loto-Pro

nosport.



Învățăminte pe marginea „Cursei de 6 zile”J
desfășurată în Austria U)

Jală pe componența ștafetei care au îmbunătățit, sîmbătă seara, recordul republi
can al probei 4x100 m mixt; de la stingă la dreapta : Blajec (liber), Al. Popescu 

(fluture) t Cămin schi (spate) și Alex. Schmaltzer (bras).

★ ★

Sîmbătă în meciul cu Doxsa

Tinerii noștri jucători au dat seime
de... îmbătrînire

■ Sîmbătă scara, cind Blajec intro
ducea mingea in plasa porții apărata 
de Szegedi — Ia numai un minut de 
la începerea jocului „clieie" Dinamo 
București—Combinata Dozsa — am 
sperat intr-un nou succes al formației 
noastre. Plecați puternic din start, 
i-aiiî crezut pe dinamoviști eliberați de 
eir.jȘile generatoare, uneori, de gre- 

' șeii. Dar, dezamăgire. Pe parents,
• bucureștenii s-au întrecut in erori de 

tot felul, înlesnind adversarului o vic
torie ușoară și nescontată. Tinăra 
noastră echipă de polo a dat semne 
de îmbătrînire. Să ne referim, în pri-

• null rind, la concepția de joc. In me- 
, ciul c.u.. Dozsa, dinâmovișții au acțio

nat mai închistat și mai confuz ea 
orieînd, angrenîndu-se într-o tactică 
fara speranță. Rind pe rind, Zahan, 
Grințescu sau Bădiță ■ s-au postat în 
fața porții maghiare, .încercînd să-și 
păcălească adversarul direct. Mai ro- 
buști și, în orice caz mai familiarizați 
cu această tactică, Ddrnbtdr, Mayor, 
Varga sau Kiss s-au priceput să-i ani
hileze pe dinamoviști. , Tactică, după 
cum s-a dovedit, la fel de nepotrivită, 
favorizînd busculada, jocul la întîm- 
plare. O dată adoptată această tactică, 
înseamnă că s-a neglijat complet fac
torul temperamental, atît de impor
tant intr-un sport de echipă. Pentru 
ce s-a renunțat Ia concepția modernă 
de joc (folosită pînă acum), atît de 
potrivită cu virsta jucătorilor noștri, 
cu tinerețea formației aliniată sîmbătă 
de Dinamo? Este greu de găsit o ex
plicație logică. Spectatorii veniți să 
aplaude o victorie romînească, fructul 
»mui joc de calitate, desfășurat pe tin 
front larg, cu atacuri și contraatacuri 
spectaculoase, au fost nevoiți să asiste 
lă o partidă de slab nivel tehnic, 
presărată cu neregularități. ceea ce a 
Făt ul o proastă propagandă iocului de 
polo.

La sfîrșitui partidei, căpitanul for
mației noastre. Aurel Zahan, unul din 
principalii vinovați de infrîngere, a 
avut o atitudine ireverențioasă față de 
arbitru acuzindu-1 de imparțialitate. Un 
gest cu totul nesportiv, pe care, din 
păcate, nu l-au reprobat unii tovarăși 
din conducerea clubului prezenți la 
meci, Să răsfoim,, pentru o mai bună 
înțelegere a situației, filele carnetului 
nostru de însemnări: la situația de 
2—2, arbitrul elimină din formația 
oaspeților pe Kiss, vinovat de a fi 
faultat .pe„Zalian. înainte de a .repune 
mingea în jpc, Zahan găsește necesar 
să-și lovească adversarul sub ochii 
tuturor și, bineînțeles, și ai arbitrului, 
ceea ce-i atrage eliminarea. Cu Bădiță 
eliminat dinainte și cu Culineac, care 
avea să-i urmeze, bucureștenii mu pot 
împiedica modificarea scorului la 3—2. 
Evident, Conducătorul jocului nu se 
poate face vinovat de lipsurile 1 sem
nalate (atit de des) în educația spor
tivului A. ’ Zahan...

...Imediat după gol (3—2) arbitrul 
elimină din nou pe Kiss pentru fault. 
Dar, deși în inferioritate numerică, 
Dozsa profită de greșelile gazdelor și 
majorează scorul la 4—2. Cu acest 
complex de împrejurări (unde este vina 
arbitrului ?) oaspeților nu le va fi greu 
în continuare să controleze situația ", 
mai ales cind de partea cealaltă își 
face loc deruta, dînd naștere la gre
șeli de tot felul. Comportarea nesatis
făcătoare a echipei noastre în meciul 
cu Dozsa a nemulțumit profund pe 
cei prezenți la dispută. Cu atît mai 
mnlt, cu cît ea vine să încheie penibil 
un sezon internațional sportiv, bogat 
în succese. Ar fi de dorit să se recu
noască faptul că principalii vinovați 
de eșec au fost jucătorii dinamoviști. 
In interesul polo-nlui nostru, și al re
zultatelor viitoare.

G. NIEOLAESCU

Intre 19 și 24 septembrie s-a desfă
șurat la Bad Aussee, în Austria, 
„Cursa de 6 zile", denumită și „Olim
piada motocicliștilor”, La această 
mare competiție internațională au par
ticipat alergător^din 15 țări: Uniunea 
Sovietică, Austria, R. S- Cehoslovacă, 
Suedia, Anglia, R.D. Germană, R.P- 
Polonă, RJF. Germană, Italia. Olan
da, Belgia, Finlanda, Elveția, R. P. 
Bulgaria și R P- Romînă. In total au 
luat startul 275 de motocicliști. Pro
bele la care și-au disputat întiietatea 
au fost următoarele: „Trofeul interna
țional", cupa internațională „Vasul 
de argint", disputa rezervată tipuri
lor de motociclete, întrecerea pentru 
echipele dc club, concursul echipelor 
militare și întrecerile individuale.

I „Cursa de 6 zile" care a avut loc în 
Austria, s-a desfășurat în condiții 
deosebite față de edițiile anterioare.

Caracteristic pentru ediția din acest 
an a fost introducerea mai multor 
probe de departajare și a baremului 
de punclaj auxiliar pentru cucerirea 
medaliilor de aur- Prin aceasta, difi
cultatea concursului a crescut consi
derabil, iar lupta pentru întîietate a 
căpătat un caracter și mai dîrz.

La acest mare concurs motociclisf 
țara noastră a fost reprezentată de 
un lot de 9 alergători împărțiți în 
două echipe: Mihai Pop, Gh. Ioniță, 
Ludovic Szabo, Barbu Predescu (echi
pa A), Mihai Dănescu, Mircea Cer- 
nescu, Iosif Popa, Ștefan Iancovici 
(echipa B), iar. Vasile. Szabo, fiind' 
rezervă, a hiat parte numai la între
cerile individuale.

La startul „Cursei de 6 zile", des
fășurată la Bad Aussee, s-au prezen
tat cei mai buni motocicliști din Eu-
ropa, care au dovedit încă din pri
mele zile o pregătire superioară și 
dîrzenie in lupta pentru ocuparea uimi 
loc buu în. clasamentul pe echipe- 
Disputa pentru cucerirea medaliilor de 
aur’a fost pasionantă șf, în’ final, au 
reușit numai aceia caic au dispus de 
o pregătire multilaterală-

Traseul stabilit pentru concursul 
organizat sub egida Federației Inter
naționale de Mofociciism a avut unele 
particularități care au creat serioase 
dificultăți concurenților. Mediile orare 
și categoriile de drumuri alese au 
supus la im efort maxim continuu 
atit motocicliștii cît și mașinile. Este 
important de subliniat faptul că o 
mare parte din iraseu a fost format

Campionatul republican

Știința București a întrecut
și pe Progresul București

ȘTIINȚA BUCUREȘTI - PROGRE
SUL BUCUREȘTI 4—3 (2—>1). Intre- 
cînd pe liderul actual al clasamentu
lui, studenții din București au furni
zat surpriza etapei. Ambele formații 
și îndeosebi jucătorii de la Progresul 
iu evoluat la'(in nivel slab din punct 
de1 vedere tehnic, comițînd numeroase 
gteșeli. Oricum, victoria obținută de 
Știința este pe deplin meritată. Stu
denții au avut inițiativa, conducînd 
in permanență. In ultimul minut, Pro- 

. greșul a reușit să egaleze, dar cu 15 
secunde înainte de sfîrșit un șut tri
mis de la distanță de Cloșcă s-a 
oprit în plasă. A condus satisfăcător 

-Ervin Beniamin (Buc.). Au marcat: 
Cloșcă (2), Chirvăsiiță și Chiriac pen
tru Știința, Medianii, Mărculescu și 
R. tonescu pentru Progresul.

G.S. ORADEA — C.S. MUREȘUL 
5—3 (2—1). Ambele echipe au prestat 
uri joc anost, static, nemulțumind pe 
numeroșii spectatori prezenți la piscina 

' acoperită. Scorul putea fi mai mare, 
dacă, de pildă, Oanță ar fi dat do
vadă de mai multă precizie în trasul 
la poartă. De altfel, el a ratat și o 
lovitură de la 4 m. Punctele au fost 

■' WiscHse de Novac (3), Rujinski și 
. . ;Uegyesi pentru învingători, Csiszer, 

Flc-miu și Simon dc la învinși. (1. 
Ghișă — coresp. reg.)

ȘTIINȚA CLUJ — VOINȚA 1.UCU- 
REȘTI 18—0 (9—0). Gazdele au do
minat de la început pînă la sfîrșit, 
primind o slabă rezistență din partea 
echipei bucureștene. Au înscris: Szabo 
(7), Danciti (3), Darotzi (2), Kari 
(2), Zete (2) și Urcan (2)i (Șt. Tâ
rna ș — coresp.)

dm drum de cat. 1 care permitea 
dezvoltarea unor viteze mari. După 
aceste porțiuni urmau altele de teren 
greu cu pante abrupte, treceri înguste 
și accidentate, situate chiar la margi
nea prăpăstii lor. O alia caracteristică 
a traseului a fost aceea că șoselele 
au fost înguste, foarte sinuoase și 
puternic circulate. Deși erau asfaltate, 
acesle drumuri au supus pe cor.cu- 
renți la un efort nervos maxim. Ele 
cereau motocicliștilor să fie tot tim
pul atenți pentru a evita accidentele. 
La toate acestea se adaugă și faptul 
că majoritatea timpului a fost nefavo
rabil: ploaie, vint. zăpadă (la mare 
altitudine).

In cele 6 zile de concurs moioci-

obstacol greu de trecut, căruia nu i au 
putut face față — în bune cbndițitmi 
— decît acei concurenți care an do
vedit multă dîrzenie și o excelentă 
pregătire- Jn afara circuitului de 
viteză, pe parcursul celorlalte 5 
etape au mai fost introduse în
că 5 probe de departajare: două 
probe de viteză in pantă (de 
urcuș), două probe dc motocros și una 
de viteză în linie dreaptă pe o distan
ță <le 400 m cu punct fix de oprire 
în limita a 2 m- Orice metru depășit 
la această probă de viteză și trinare 
se penaliza în puncte auxiliare. Din 
cele arătate mai sus rezultă că atît
omul cît și mașina trebuiau să. facă 
față unui examen multilateral, în care

Bad Aussee. Concurenta și-au depus mașinile — după verificarea tehnică — in 
parcul special amenajat.

cliștii au avut de parcurs 1870 km 
repartizați astfel: etapa I — 383 km; 
etapa a II-a — 445 km; etapa ă HI-a 
— T60 km; 'etapa: ă- lV-a' — 350 km; 
etapa a V-a -ț- 312 km; etația a Vl-a 
130 km (Ia care'se adaugă 90 km 
parcurși la ciicuîtul di viteză care 
s-a desfășurat la Zeltweg, la 138 km 
de Bad Aussee, pe pista de bfeton a 
aeroportului, în formă de Leu o lun
gime de. 3200 m)- Proba de viteză a 
fost foarte disputată- Desfășurint --se 
Ia sfîrșitui etapei a Vl-a, aproape 
fără pauză, în condițiile în care 
oamenii și mașinile erau la capătul 
forțelor, această probă a constituit un

proba de regularitate și rezistență a 
fost îmbinată cu celelalte probe cla
sice ale motociclismului.

Greutăților arătate li s-a adăugat și 
faptul că organizatorii nu au acordat 
niciodată timpii afectați pentru vre
me rea. deși în 4 din cele 6 zile de 
concurs a plouat. In același timp, 
unele date cu privire la traseu au fost 
inexacte: s-au indicat categorii de 
drumuri care nu corespundeau cu rea
litatea. Defecțiunile de organizare au 
pus p- concurenți în situația de a 
parcurge traseul fără o orientare pre
cisă în ceea ce privește dozarea știin
țifică a efortului pe parcurs, în ve
derea realizării mediei orare stabilite.

Concursul internațional
de obstacole

C. C. A. pe
PRAGA 2 (prin telefon). Duminica 

s-a desfășurat la Plaga un concurs 
internațional de obstacole. La această 
competiție, care a avut loc în cinstea 
,,Zilei armatei R.S. Cehoslovace", au 
participat motocicliști din Uniunea 
Sovietică, R.P. Polonă, R.D. Germană, 
R. P. Ungară, R. P. Bulgaria, R. P. 
Chineză, R. P- Romînă și R. S. Ceho
slovacă. Cei peste ÎOO.OOO de specta
tori care au luat 
dionului Stachov 
ceri deosebit de 
sportivilor de la 
parte la întreceri, a fost compusă dm : 
Mihai Dănescu, Gh. Ioniță, Gh. Voi- 
culescu, Gh. Ion și .Eugen Keresteș 
(antrenor G. Mormocea). In clasa- 
mentuT final al întrecerii (amil acesta

de la Praga
locul IV

loc în tribunele sta- 
au asistat la îrttre- 
frumoase. Delegația 
C.C.A., care a luat

■-.............. ■ ------- ■ . ■ ------------- ------- -------I
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s au desfășurat două curse pe cile 8 
ture) echipa C.C.A. a ocupat locul IV. 
Sportivii romîni ar fi putut ocupa uri 
loc mai bun dacă după prima cursă 
Gh. Ion n-ar fi avut o defecțiune meca
nică imposibil de reperat în pauza de 
numai o oră dintre probe. O compor
tare foarte frumoasă an avut alergătorii 
,M. Dănescu, Gh. Ioniță și Gh. Voicu- 
lescu care au fost — îndeosebi spre 
sfîrșitui întrecerilor — pe primul plan 
al cursei.

L Dukla (R. S. Cehoslovacă) ; 2. 
Ț.S.K-A, (Uniunea Sovietică) ; 3. Legla 
(R.P. Polonă) ; 4. Casa Centrală a Ar
matei (R.P. Romînă) ;‘ 5. Vorwarts 
(R.D. Germană); 6/ Honved (RP. 
Ungară) ; 7. ȚD.N.A. (R.P. Bulgaria); 
8. „1 August" (R.P. Chineză).

Gh. Tomiuc (Progresul) a cîștigat proba de scrima, 
iar C.C.A. 1 continua sa conducă în clasamentul general

I) 880 p.; 6. C. Lichiardopol (C.C.A.* rinescu (C.C.A. I) 2110 p.; 4. W. Ro- 
I) 880 p.; 7. T. Tilmaciu (Dinamo 
Oradea) 850 p.; 8. V. Teodoresctt
(Progresul) 820 p.; 9. C. Țintea (Ști
ința București) 790 p.; 10. Tr. Croitoru 
(C.C.A. II) 730 p. Clasamentul pe 
echipe Ia 
astfel:
C.C.A. I 
iești 2025 
5, A.S.A. 
Cluj' I 1604,5 
1572 p.

După două probe în clasamentul ge
neral individual pe primul loc a trecut 
Gh. Tomiuc (Progresul) "cil 2.200 p. 
El este urmat in . ordine de: 2. D.

Acest lucru i-a determinat pe alergă
tori să meargă tot timpul în forță- 
Urmările s-au văzut chiar din prima 
zi. Din cei 275 de concurenți care au 
luat startul s-au prezentat la sosire 
numai 267. Apoi, în etapa a II-a, au 
abandonat 9 alergători, în etapa a 
IV-a — 21, în etapa a V-a — 6, iar 
în ultima etapă 3- In total au abando
nat 47 de sportivi-

Primele locuri în această grea dar 
interesantă întrecere internaționala au 
fost cucerite de următoarele reprezem 
tat-ive naționale.

„Trofeul international": 1- R. S. Cej 
hoslovacă; 2-Anglia; 3- Suedia; 4. Aus
tria; 5. R- D. Germană; 6. Uniunea 
Sovietică etc-

Cupa internațională ,, Vasul de ar
gint": l- Italia B; 2. R. S- Cehoslova
că B; 3. Italia A; 4. R. S. Cehoslo
vacă A; 5- R. D- Germană; 6- Olan
da A. etc. Prin abandoritil celor trei 
motocicliști (unul de la echipa A și 
doi de la echipa B) echipele noastre 
nu au mai contat în lupta pentru pri
mele locuri-

Întrecerea tipurilor de motociclete 
(marca fabricii): 1. R, D. Germană 
(VER Zschopau I); 2- R- F. Germană 
(Kreidjer II); 3- R. S. Cehoslovacă 
(C- Z. II) etc.

Concursul echipelor de club: I.Ieri au continuat întrecerile din ca
drul campionatului de pentatlon mo
dern, prin disputarea probei de scrimă, 
începute ta ora 9 în sala Tineretului, 
asalturile au durat peste 7 ore, ceea 
ce a supus pe concurenți unor efor
turi deosebite. Victoria a revenit re
prezentantului clubului Progresul, Gh. 
Tomiuc care a totalizat 1060 de puncte. 
Datorită acestui fapt Gh. Tomiuc a 
luat conducerea în clasamentul general 
individual după două probe.

Iată rezultatele tehnice înregistrate 
în proba de scrimă; 1. Gh. Tomiuc 
(Progresul) 1060 p.; , 2—â. N. Mari
nescu (C.C.A. I), W. Roman (Pro
gresul) 1.000 p.; 4. D. Țintea (C.C.A. 
1) 880 p.j 5. Isolt Gercb (A.S.A. Cluj, Țintea (C;C-A. 1) 2125 p.j 3...H Ma- 9,30.

I.
această probă se prezintă

Progresul 2837,5 p.; 2.
2642,5 p.;3. Știința Bucu-
p.’, 4. C.C.A. II 1799,5 p.; 
Cluj II 1637 p.; 6. A.S.A. 
*,5 p.; 7. Dinamo Oradea

man (Progresul) 2030 p.; 5. 6. 
chiărdopol (C.C.A. 1) 1970 p.; 6. 
Tîlmaciu (Dinamo Oradea) 1940

Tr. Croitoru (C.C.A. II) 1230
8. V. Teodorescu (Progresul) 1805
9. I. Vesa (C.C.A. 11) 1745 p.;
VI. Lisncvschi (Știința București) 1525 
p. Pe echipe clasamentul general are 
următoarea înfățișare : 1. C.C.A. I
6087,5 p.; 2. Progresul București 5992,5 
p.; 3. C(C.A. I[ 4104,5 p.; 4. Știința 
București 4040 p.; 5. A.S.A. Cluj II 
3282 p.; 6. Dinamo Oradea 3125 p.ț 
7. A.S.A. Cltij I 2854,5 p.

Campionatul continuă azi prin' dis
putarea probei de pistol ia Poligonul 
Tunari. întrecerile vor itiCepe la ora

7.

Li- 
T. 
p; 
p-; 
p-; 
io.

ADAC Wnrttember-Stuttgart (R. F-
Germană); 2- Central AMC (R s.
Cehoslovacă) etc- ■ 1

întrecerea echipelor militare: 1. R.
S- Cehoslovacă B; 2. Anglia; 3- Sue
dia. Sportivii sovietici au avut o com
portare meritorie, clasîndu-se lă ma
joritatea probelor pe primele opt 
locuri.

VICTOR VOiCHIȚA 
vicepreședinte al F.R M-



„Scena de gheață oferă mari posibilități
• -

R.P.R.—R. S. Cehoslovacă și R. P. R.—R. 0. Germană,

de exprimare artistului... 99 piimele jocuri internaționale de handbal in 7

Interviu cu ENDRE JESZENSZK.I, maestrul de balet al Ansamblului maghiar pe gheață din acest sezon
Vineri seara, cînd Istvan Krajkovits, 

directorul Ansamblului maghiar pc ghea
ță, a făcut cunoscut că premiera de a 
doua zi nu va avea loc, o mare tristete 

putut citi pe fețele artiștilor din 
Cina a decurs sub semnul 

apăsătoare. Toți erau profund

s-a 
Budapesta, 
unei liniști 
dezamăgiți.

Și totuși 
de ore pînă la mult așteptata întîlnire 
cu publicul bucureștean, nici unul din 
patinatorii oaspeți nu regretă zilele de 
„relachc" provocate de întîrzierea cu care 
au sosit vagoanele cu recuzita. Motivul?

— avut prilejul să cunoaștem 
bine și să îndrăgim un oraș minunat, cu 
oameni nu mai puțin minunați. Altfel, 
prinși de grijile spectacolelor zilnice, cu 
nelipsita lor suită de așteptări și emoții, 
nu ne ar fi rămas destul timp pentru a 
vizita vastul șantier pe carc-l oferă Bucu- 
reștiul anului 1960. Și poate n-am fi 
făcut acea admirabilă plimbare în pito
reasca pădure a Snagovului...

Astfel a început interviul nostru cit 
Entire Jeszenszki, maestru de balet al An
samblului. Endre nu este rudă cu fai
mosul alergător pe 3.000 m obstacole, 
cum am fost tentați să credem. Dar, 
în lumea artelor numele nu-i este mai 
puțin ilustru decît al tizului său în sport. 
Pînă în 1951 Jeszenszki a fost prim balerin 
la Operele din Scghedin și Budapesta, 
reușind roluri neuitate în „Flăcările Pari
sului”. „Pasărea Albastră”, „Noaptea 
Valpurgiei”, „Mandarinul” etc.

— Ce v-a îndemnat atunci să schim
bați... decorul ?

— Dc fapt, nu este o schimbare. Lucrez 
tot in domeniul coregrafic, numai că 
dansul este executat pe gheață...

— ...și desigur este mult mai greu !
— Nu atît din punct de vedere tehnic, 

cit mai curînd artistic. Cred că nu mai 
greu ci. exact spus, mai complicat. Pen
tru că patinajul artistic beneficiază de 
un repertoriu dinamic, mult mai vast. 
Și sînt. desigur, mai largi posibilitățile 
practice de a exprima sentimentele prin 
mișcare

— Am aflat că dați o mare atenție 
baletului în pregătirea patinatorilor.

— Desigur. Dar cu adaptarea elemen
telor de dans la caracteristicile alune
cării pe gheață. Lucrăm foarte mult la 
bară, pentru deschidere.

— In București se studiază posibilita-

tea creării unui ansamblu pe gheață- 
Vă cerem o părere: considerați că în 
alcătuirea unui astfel de colectiv trebuie 
recurs în principal la dansatori care șă 
învețe patinajul, sau la patinatori care 
să-și însușească baletul ?

luat rămah bun. In încheiere a ținut să 
ne declare că întregul ansamblu așteaptă 
cu emoție și nerăbdare premiera de joi.

Dar nu mai pu|in și publicul bucu- 
reștean...

acum, cînd au mai rămas 43

VALERIU CH1OSE

La

T. Ghițescu a
de maestru

In programul jocurilor internaționale 
pe care ic va susține echipa reprezen
tativă masculină dc handbal în 7 a 
tării noastre au intervenit unele modi
ficări ; Cele două meciuri din prelimi
nariile campionatului mondial (tur și 
retur cu reprezentativa U.R.S.S.) nu vor 
mai avea loc la 1 decembrie 1960 și 15 
ianuarie 1961 cum fusese programat. Fe
derația noastră de specialitate, în dorința 
dc a asigura o pregătire temeinică se
lecționatei noastre, a perfectat la înce
putul lunii decembrie cîtcva jocuri in
ternaționale. Astfel, între 4 și 6 decem-

brie handbalișlii romini vor juca 
R. S. Cehoslovacă unde vor întîlni, 
afară dc reprezentativa Cehoslovaciei, 
o puternică echipă de club. După aceea 
ei se vor deplasa în R. D. Germană unite 
între 10 și 12 sînt perfectate două par
tide cu reprezentativa It. D. Germane. 
Datorită acestui fapt este posibil ca 
primul joc din cadrul preliminariilor 
Campionatului mondial să se dispute la 
Moscova către sfîrșitul lunii decembrie, 
urmînd ca returul să aibă Ioc la Bucu
rești la mijlocul lunii ianuarie.

în 
în 
și

Zîmbiud, Endre Jeszcnszki ne răs
punse :

— Vasăzică, o dilemă ! Do fapt, ca nu 
există. Un artist pe gheață trebuie să 
stăpincască în egală măsură și patinajul 
și dansul. Beci, din acest punct de ve
dere nu prezintă cea mai marc impor
tanță direcția din care pornești. Practic 
însă, experiența m-a învățat astfel:

• Pentru soliști, de la care publicul
așteaptă evoluții de mare măiestrie și o 
execuție tehnică perfectă, este mai re
zonabil să se aleagă patinatori con sa
crali. •

• Pentru corpul de balet, al cărui 
rol nu este numai acela de „decor viu” 
— veți vedea joi — cred că e mai practic 
să se recurgă la balerini și balerine. Cu- 
noscind mișcarea în scenă, lor le va 
veni mult mai ușor să-și apropie noți
unile elementare ale patinajului artistic. 
Dar trebuie pornit de la ideea că nici un 
ansamblul pe gheață nu se poate naște 
dintr-o dală... emerit. Valoarea sa crește 
cu anii și cu experiența.

Cum repetiția trebuia să înceapă curînd 
și cum maestrul Endre avea destule tre
buri dc rezolvat, i-am mulțumit și ne-am

turneul de șah de la Marianske Lazne

obținut norma
international

internațional de șah de la 
Lazne (IL S. Cehoslovacă),

ArtiștU Ansamblului maghiar pe | 
gheață, în frumoasa Piață a Pala- | 
tutui R.P.R. admirind noile con- | 
strucții, o mlndrie a Capitalei noas- I

Foto : B; Ciobanii. I

A luat sfîrșit Turul ciclist al R.P. Bulgaria
Duminică a luat sfîrșit Turul ciclist 

al R. P. Bulgaria, competiție care în 
acest an a angrenat în întrecere echi
pe reprezentînd mai multe țări, pre
cum și selecționate ale unor regiuni 
și orașe din R. P. Bulgaria. Atît în 
clasamentul individual, cît și în cel 
pe echipe primele locuri au fost ocu
pate de către cicliștii țării gazdă. La 
individual victoria a revenit valorosu
lui ciclist Boian Koțev, iar pe echipe 
— reprezentativei R. P. Bulgaria.

Ultimele două etape s-au desfășurat 
sîmbătă și duminică. Etapa a 9-a (Ru
se—Plovdiv, 196 km) a revenit ciclis
tului belgian Durnez, urmat de Boian 
Koțev și polonezul Jirownik. După 
această etapă pe primul loc în cla
samentul generat trecuse bulgarul

Boian Koțev. Ultima etapă, a 10-a, 
pe distanța Lovetz—Sofia (168 km), a 
fost cîștigală de către ciclistul bulgar 
Ivan Todorov. Purtătorul tricoului gal
ben, Koțev, a sosit cu plutonul, păstrîn- 
du-și astfel poziția de lider și cîștigînd 
ediția jubiliară a Turului ciclist al 
R. P. Bulgaria. In clasamentul general 
individual Koțev este urmat de către 
Durnez (Belgia), Lebout (Belgia), 
Jarszembski (R. P. Polonă) etc. Re
prezentativa R. P. Bulgaria, clasată 
pe primul loc pe echipe, este urmată 
în clasament de selecționatele 
Germane, Belgiei, Poloniei și lugjla- 
viei. Iată acum component» selecțio
natei R. P. Bulgaria : Boian Koțev, 
Marin Iliev, Dimităr Kotev, Ivan To
dorov, Stoian Gheorghiev.

NOI Levski, Botev, Slavia, Ț.D.N.A.
Spartak Varna — toate cu cîte 4 p.

UN NOU LIDER IN R. P. F. IUGO
SLAVIA: O- F. K. BEOGRAD

INTILNIRI IN CAMPIONATUL
U.R.S.S.

Turneul 
Marianske 
încheiat la sfîrșitul săptămînii trecute, 
a adus șahului romînesc o frumoasă ■- 
firmare. In tabelul final al întrecerii, 
printre primii clasați figurează numele 
reprezentantului nostru, maestrul spor
tului Teodor Chițcscu. In luptă cu un lot 
se’ecl dc concurcnți — printre care se 
numărau trei mari maeștri și șapte maeș
tri internaționali — șaliistul romîn s-a 
situai mereu pc primul plan, clasîndtt-se 
pînă la urmă pe locul IV-—VII — la 
uu singur punct distanță de cei doi în
vingători. reputații jucători 
Ludek l’achman și Miroslav 
lizînd 7 puncte, Gbițescu a 
ins dc maestru internațional 
firmare a talentului deosebit 
nostru șaliist, a cărui forță de joc și 
dîrzeilic se făcuseră cunoșcute în repetate 
rînduri, în concursurile din tară și dc 
peste hotare.

Este interesant dc redat desfășurarea 
ultimelor întîlniri din cadrul marcltd tur
neu înaintea ultimei runde, Ghițescu se 
prezenta cu 6 puncte și o partidă între
ruptă pentru a doua oară cu cehoslovacul 
lansa Șaliistul nostru luptase cu multă 
ambiție pentru a salva finalul acestei par
tide, dar pînă la urmă șansele de cîștig 
ale adversarului său s-au dovedit supe
rioare Astfel, Iui Ghițescu. îi era absolut 
necesară, o victorie în ultima sa partidă, 
pentru a putea obține mult dorita nor
mă... El trebuia să joace cu Eisinger 
(R.F.G.), aflat și el în plutonul fruntaș, 
lată clasamentul înaintea ultimei runde : 
Paclnnan 7l/2, Eisinger, Filip, Lehman 
și Trifunovici 7, Ghițescu și Lokvenc 6 
etc. Și Chițcscu (cu albele) a reușit să-l 
învingă pe Eisinger, trecînd înaintea a- 
eestuia în clasament ! In celelalte partide 
mai. importante, Pachman a făcut remiză 
cu Trifunovici, Filip (cu negrul) l-a în
vins pe Habar, iar Lehman a pierdui 
la Kozma.

cehoslovaci 
Filip. Tota- 

obținut nor- 
Esțe o coii- 
al tânărului

lată acum clasamentul final al turneu
lui (cu două partide în suspensie, al 
căror rezultate încă nu ne-a parvenit) : 
1—2. Pachman și Filip (R. S. Ceh.) 8 
p. ; 3. Trifunovici (Iugoslavia) l1/, 
p; 4—7. GHIȚESCU (R.P.R.), Jansa 
(R. S. Ceh.), Lehman și Eisinger 
(R.F.G.) 7 p; 8. Kozina (R. S. Ceh.)

P 1 9. Lokvenc (Austria) 6p; 10 — 
12. Bely (R.P.U.), Dittman (Austria) și 
Rcjfir (R. S. Ceh.) 5'/, (1) p ; 13. Habar 
(Iugoslavia) 5 p; 14. Ujtelki (R. S. Ceh.) 
3‘/2 (1) p.

Sîmbătă și duminică s-au desfășurat 
alte trei meciuri din cadrul etapei finale 
a! campionatului U.R.S.S. pentru locu
rile 1—6. Ca și în meciul de „Cupă", 
Torpedo a întrecut din nou, și cu ace
lași scor — (2—0), pe dinamoviștu 
din Moscova. In felul acesta ei con
tinuă să se afle în fruntea clasamen
tului cu 9 puncte. O performanță bună 
au reușit dinamoviștii din Kiev, care 
au întrecut la Moscova pe Lokomotiv 
cu 1—0, acumulînd 8 puncte. S.K.A. 
Rostov a realizat prima victorie în 
etapa finală dispunînd cu 2—1 de 
T.S-K.A. Moscova- Astfel, înaintea ul
timelor patru etape, clasamentul este 
următorul: Torpedo 9 p., Dinarno 
Kiev 8 p., Lokomotiv, S.K.A. Rostov 
și T.S.K.A. — toate cu cîte 5 p., Di
namo Moscova 4 p.

Intr-un meci contînd pentru locurile 
7—12, la Tbilisi, Spartak Moscova a 
întrecut 
titate-

cu 2—1 pe Dinamo din locâ-

ii

In perspectivă

Cupa Campionilor europeni” 
la rugbi

lucrărilor Congresului inter- 
Fedcrației internaționale dc 
Casablanca, s-a stabilit în

In cadrul 
national al 
rugbi dc Ia 
principiu crearea unei competiții „Cupa 
campionilor europeni”. Această întrecere 
urmează să înceapă în luna martie 1961. 
Campioana Franței va juca direct în fi
nală.

(Agerptes)

DOUA V1CTORII CONSECUTIVE
PENTRU Ț.D.N.A.

UJPESTI DOZSA DIN NOU 
IN FRUNTE

In mod surprinzător, liderul campio
natului ungar, Salgotarjan, a fost în
trecut în cea de a Vll-a etapă de către 
Vasas Budapesta cu 3—2. Celelalte 
fruntașe ale clasamentului au obținut 
victoria sau cel puțin un punct în me
ciurile susținute. Rezultatele tehnice 
ale etapei a Vll-a: Ujpesti .Dozsa — 
Honved 2—1, Șzegcd — Debrețin 3—0, 
M.T.K. — Dorog 3—0, Csepel— Pccs 
2—2, Gyor — Diosgyor 1—1, Tataba- 
nya — Ferehcvaros 2—2. In fruntea 
clasamentului a revenit Ujpesti Dozsa 
— 11 p. Ferencvaros, M.T.K- și Sze
ged au acumulat cîte 10 p. Urmează 
Salgotarjan și Vasas — 9 p, Csepel 
8 p. etc.

Intrecînd cu 1—0 pe Vojvodina Ntx 
visad, O. F. K. Beograd a preluat con
ducerea în campionatul iugoslav. Ectîi- 
pa belgrădeană a acumulat 5 p. din 
3 meciuri- Iată alte rezultate din etapa 
a IlI-a: Dinarno Zagreb — Radnicki 
Belgrad 2—0, Steaua Roșie Belgrad — 
Haiduk Split 2—1, Velej Mostar — 
Vardar Skopje 0—0, Rjeka . — Pârtii 
zan Belgrad 2—1, Split —Sarajevo 
5—3. Conduce O. F. K. Beograd cu 
5 p-, urmată de Vojvodina, Split, Rjeka 
și Steaua Roșie Belgrad — toate cu 
cite 4 p., Partizan, Dinarno și Velej 
— cu cîte 3 p.

A tl-A VICTORIE A LUI 
TOTTENHAM

FRUNTAȘELE CLASAMENTULUI 
ÎNVINSE IN CAMPIONATUL 

CEHOSLOVAC

In ultimele două etape ale campio- 1 
natului bulgar desfășurate în cursul ' 
săptămînii trecute, campioana țării .' 
Ț.D.N.A. a obținut primele sale victorii: ;
1— 0 cu Spartak Varna și 3—0 cu Sep- ' 
temvri Sofia. Alte rezultate: etapa a ■
III- a: Lokomotiv Sofia — Spartak ,
Plovdiv 0—0, Septemvri Sofia — Be- 
roe Stars Zagora 2—3, Minior I
Dimitrovo — Marek Stahke Di
mitrov 4—2, Dunav Ruse — j
Slaviă Sofia 0—1, Botev Plovdiv
— Levski Sofia 1—1, Spartak Solia
— Ciornoe more Varna 0—0, etapa a
IV- a: Slavia Sofia — Spartak Sofia 1 
1 — 1, Botev Plovdiv — Spartak Varna '
2— 2, Ciornoe more — Lokomotiv I—0, 
Beroe —- Minior 3—0. In clasament 

conduci Minior Dimitrovo cu 6 p. ur
mată de Ciornoe more — 5, Lokomotiv,

Cu excepția echipei Ruda Hvezda 
Bratislava, care a întrecut cu 1—0 
pe Slovan din aceeași localitate, toate 
celelalte fruntașe ale clasamentului 
cehoslovac au părăsit terenul învinse 
în etapa- a VIII-a. Campioana țării 
Spartak Hradec KraIove a întrecut cit 
2—1 pe fostul lider — Dukla Praga- 
Alte rezultate : Banik Ostrava — Spar
tak Stalingrad 0—2, Slovan Nitra — 
Tatran Prc.șov 1 — t, Spartak Sokolovo
— Snop Kladno 5—3, Ruda Hvezda 
Brno — Trencin 4—2, Dynamo Praga
— Spartak Țrnava 2—1. In clasament 
Ruda. Hvezda Bratislava 13 p., Dtfkla 
Praga 12 p„ Spartak Trnava și Snop 
Kladno -cite 9 p„ Spartak -Sokolovo, Ba
nik' Ostrava, Spartak Hradek, Spartak 
Stalingrad — cu cite 8 p.

MONACO A REALIZAT SCORUL 
ETAPEI

Startul-record al lui Tottenham Hot
spur continuă... Sîmbătă, în derbiul 
campionatului englez, Tottenham a in-t 
trecut (în deplasare I) pe Wolverhamp
ton cu categoricul scor de 4—0. Pe 
rind, Jones, Blanchflower, Allen și Dy
son au străpuns poarta foștilor cam
pioni și astfel liderul are acum 22 
puncte, menținînd în clasament avan
sul de 3 p. asupra lui Sheffield Wedi 
nesday. Aceasta a întrecut, tot în <Iei 
plasare, pe Nottingham cu 2—l. Cele
lalte rezultate din etapă: Arsenal — 
West Bromwich l— 0, Astori Villa — 
Leicester l—3, Bolton — Manchester 
U. I —I, Burnley — FuRiain 5—0, 
Chelsea — Everton 3—3. Manchester 
C. — Birmingham 2—l, Newcastle — 
Cardiff 5—0, Preston — Blackpool 
l—0, West Ham — Blackburn 3—2.
RAPID VIENA SINGUR IN FRUNTE

MECIUL DE ATLETISM
R. P. POLONĂ-R. F. GERMANĂ

In întîlnirea dintre selecționatele 
masculine de atletism ale R.P. Polone 
și R.F. Germane, disputată la Varșo
via, victoria a revenit gazdelor cu 
scorul de 121—89 puncte. Atletul po
lonez, Krol, a stabilit un nou record 
al țării sale la 400 mg: 51,5 sec. In 
proba de 200 m a ieșit învingător 
Marian Foik (R.P. Polonă) cu 20,8 
sec., care l-a întrecut pe cunoscutul 
campiorț german Manfred Germar,

cronometrat în 21,1 sec. Alte rezul
tate: 100 m: Harry (R.F.G.) 10,5
sec,; 400 m : Kinder (R.F.G.) 46,6
sec.: 3000 m obstacole: Krszykowiak 
(R.P.P.) ------
(R.P.P.)

8:35,0; disc: Piatkowski
....... , 55,64 m; suliță: Stdlo 

(R.P.P.) 80.44 m. Meciul dintre selec
ționatele feminine ale celor datiă țări, 
desfășurat 'în orașul Lueneburg, s-a 
terminat la egalitate : 53—53.

(Agerpres)

Monaco, fruntașa . clasamentului 
francez a obținut din nott o victorie 
concludentă:; 5—1 cu Nice. Alte re
zultate din etapa a Vll-a: Reims — 
Sedan 4—3, Troyes — Nancy 2—1, 
Lens — Valenciennes 2—0, Angers
— Rennes 1 — 1, Racing — Stade Fran- 
cais 3—1, Le Havre — Rouen 0—2, 
Lyon — St. Et.enne 2—2, Grenoble — 
Limoges 2—0, Nîmes — Toulouse 3—0. 
înaintea disputării unor jocuri restan
tă din etapele trecute (Monaco — An
gers, Reims— Monaco, St Etienne -- 
Angers și Nice — Racing), în clasa
ment continuă să conducă Monaco și 
Racing cu cîte 12 p., urmate de Rennes
— (0, Reims, Lens și Lyon — 9 Nice, 
Sedan, Le Havre, Toulouse și Rouen
— 8.

Profitînd de surprinzătoarea înfrîn- 
gere suferită de Austria Viena la Salz
burg (3—1), Rapid s-a instalat singur 
în fruntea clasamentului pe baza vic
toriei cu 5—1 în fața lui Wiener Neu
stadt. Scorurile mari att caracterizat 
cea de a 6-a etapă a campionatului au
striac. Iată celelalte rezultate : Schwe- 
chat — Wacker 6—B, Dornbirn — 
L.A.S.K. 5—2, Simmering — Graz 
1—3, W.S.K. — Vienna 3—3, S.V.S. 
țJnz — W.AC. 3—2. Pe primele locuri 
ale clasamentului se găsesc Rapid cu 
10 puncte, Schwechat 9, Austria viena 
și Grazer A. K. 8.

IN „CUPA CAMPIONILOR 
EUROPENI"

La Malmoe s-a desfășurat returul in- 
tîlnirii dintre campioanele Suediei și 
Finlandei : I. F. K- Malmoe — Kamra- 
terna. întîlnirea s-a încheiat cu victo
ria gazdelor: 2—I (2—1). Intrucît șt 
în primul meci a- cîștigat campioana 
Suediei (3—1), aceasta s-a calificat 
pentru etapa următoare a campetițiii.
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