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Antrenorii trebuie : Sportivii de la oraș sprijină electrificarea satelor
să contribute serios meserii din 

sportive

(a lichidarea jocului
brutal

Elevii de la școala de 
Sibiu, membri I * 
Energia, s-au 
bere prin cîteva 
rimile orașului, 
teni în campania 
podăriiloT lor

La gospodăria 
Martie" din Șelimbăr, 
instalația de lumină 
rrajdurile și șurile în care este depo
zitat finul și au electrificat noul grajd, 
construit 
denie. Un 
au lucrat 
trice a silozurilor de la gospodăria agri-

ai asociației 
deplasat în orele lor li- 

comune din împrcju- 
pentru a ajuta pe să- 
de electrificare a gos-

agricolă colectivă „6 
ei au refăcut 

electrică Ia toateRetlectînd aproape întotdeauna 1‘P'fj 
iuriie în pregătirea tehnică, jocul durf 
iracticat de unii fotbaliști dovedește. Ț". 
n același timp, lipsurile din munca 
■ducativă. Și cine sînt. în primul rînd, 
•esponsabili și de una și de alta, dacă 
au antrenorii, cei care se află în per
manență în mijlocul sportivilor, cei 
care se ocupă nemijlocit de întreg 
procesuL de instruire și educare a 
jucate, .lor ?

Aproape în egală măsură cu jucă
torii care încalcă morala sportivă, care 
dovedesc lipsă de respect față de ad 
versar ș: de public, vina aparține șt 
intrenorilor. Este limpede că dînd a- 
tenție la antrenamente ridicării mă
iestriei jucătorilor, continuei îmbună
tățiri a tehnicii lor, ei conduc echipele 
pe drumul adevăratului fotbal. Și — 
este lucru știut — un bun tehnician f Soțja _ [>ucllrești _ Bacău... iată 
n-are nevoie să recurgă ia faulturi, ia Iruta jer-( a fotbaliștilor brazilieni 
mijloace nepermise. pentru a ciștiga taf]ați in turneu în Europa. Aseară 
balonul în lupta cu adversarul. IataT|otul jucătorilor echipei Bahia Vitoria 
de ce greșesc profund acei anțremr > a ^jbovît doar cîteva minute la aero- 
care la antrenamente pun în principal | {uI Baneasa. După o scurtă escală, 
accentul pe pregătire» fizică, socotind .ț. ■ . . . . ,
că in ceea ce privește tehnica juca- r 
torii nu mai au nimic de învățat.Ț 
Sau, poate fac acest lucru pentru căj 
procesul de Instruire tehnică e mai greu,! 
cere mai multă răbdare, muncă de! 
perspectivă. în timp ce pregătirea frt _ _ ____ ____ ______ _____
zică poate fi asigurată fără prea mare..c;ț puține cuvinte cu oaspeții noștri, 
osteneală din partea antrenorului.;; \e.am mărginit să discutăm doar cu

Oare antrenorii I. M'hăilescu și St --Jaime Vianna, antrenorul echipei. In- 
Filote (Rapid) cred, de exemplu, că £ tcresîndu-ne despre rezultatele ob- 
tînărul Koszka este uri tehnician per-Ț ținute de Vitoria în jocurile disputate 
fect ? Nu sintem de această părere. >'ni Spania, R.D.G., R.F.G., Turcia și 
i.. „a î.,nxt,>rTpp gulgaria, antrenorul Vianna ne-a

spus că echipa a venit în turneu să 
joace fotbal și rezultatele îi intere
sează doar din punct de vedere... 
statistic.

Consult!nd

după ultimele cerințe mo
șit grup de tineri sportivi 
la refacerea instalațiilor elec-

colă colectivă ,,Wilhelm Pieck” din Mar- 
pod. Trei echipe de 
la instalarea 
trei mori din 
Aceste mori, 
renta! electric, 
sporit. In sîîrșit,
Energia au executat lucrările de insta
lare a lun^nii electrice în gospodăria 
agricolă cofcctivă „Olga Bancic” din 
Bradu, comună complet colectivizată

Acestea sînt numai cîteva din acțiu
nile patriotice întreprinse de tinerii 
sportivi ai scolii de meserii din Sibiu.

M. VLADOIANU, coresp.

elevi au muncit 
luminii electrice la cele 
Tălmaciu și Tălmăcel. 
acționate acum de eu- 
vor da un randamen' 

sportivii asociației

Ca toți tinerii din țara noastră 
sînt mîndru de poziția delegației R.P. 
Romîne la a AV-a sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U., care, alături de 
delegația Uniunii Sovietice condusă 
de N. S. Hrușciov și de delegațiile 
țărilor socialiste și ale altor state iu
bitoare de pace, acționează cu hotă- 
rlre pentru înlăturarea neînțelegerilor 
intre popoare, pentru coexistență paș
nică.

Am citit ca cel mai mare interes 
minunata cuvînfare a conducătorului 
delegației noastre, cel mai iubit fiu 
al poporului român, tovarășul Gheor- 
ghe Gheorgliiu-Dej, șl mi s-a umplut 
mima de bucurie aflind, printre alte 
propuneri deosebit de valoroase, pe 
aceea de a fi înscris' pe ordinea de 
zi a istoricei sesiuni a O.N.U.

punctul intitulat: ..Măsuri pentru 
promovarea in rîndurile tineretului a 
ideilor păcii, respectului reciproc și în
țelegerii între popoare".

Crescut șl educat de partidul nos
tru drag îmi dau seama de covlrși- 
toarea importanță a acestei propuneri 
pentru triumful celui mai scump de
ziderat al oamenilor muncii de pretu
tindeni: Pacea. De aceea, sini hotărît 
ca alături de toți tinerii cinstiți din 
lumea întreagă să contribui și ea. 
din tot sufletul, șl cu toate forțele, 
la victoria nobilului ideal al păcii 
și prieteniei între popoare.

A. NOVACEK 
maestru al sportului, 

student la I.M.F. București

Expresia celor mai arzătoare năzuințe

Echipa braziliană de fotbal Bahia Vitoria 
a sosit în țară

Azi, la Bacău, oaspeții susțin primul

avionul special i-a purtat pînă la 
Bacău, unde azi vor susține primul 
lor joc din cadrul turneului din țara 
noastră, în compania lotului de tine
ret.

Timpul scurt ce ne-a stat la dispo
ziție nu ne-a permis să schimbăm de-

lit schimb, constatăm că acest jucători, 
e „tare" în faulturi. Am vrea să știm 4 
ce crede îndeosebi antrenorul Ființe Y 
care, ca jucător, s-a bucurat de apre.Ț 
cierea tuturor, nu numai pentru va-T 
luarea sa tehnică, ci și pentru ținuta!
Iu* sportivă de pe teren? Un răspuns + putut da totuși

această „statistică" ne-am 
, i seama de valoarea 

datorează șl antrenorii I. Lengheriu șiȚ echipei oaspe. Iată cîteva rezultate ob- 
j. . rr . .j. ... țjnute de Bahia Vitoria în recentul

turneu întreprins în Europa: 2—1 cu 
Fenerbahce și 1 — 1 cu Galataseray — 
în Turcia, 4—2 cu Hospitale, 2—0 cu 
C.G. Lajagana și 1 — I cu Hispaniola 
Barcelona — în Spania, 3—1 cu Her
tha Berlin — în R.F.G., 3—3 cu Ro
tation Leipzig și o înfrîngere : 1—2
cu Levski la Sofia. In R.P. Bulgaria a 
mai jucat Ia Plovdiv (2—2) și la 
Dtmitrovgrad

Un bilanț < 
și confirmă 
brazilieni. ‘ 

Iată acum
chipei oaspe 
cău: Wdson 
Pincuela 
Carlinhos, Matos, Otoney,

T. Mih 7 de la Farul, atunci cînd ne 
relerim la „intrările" periculoase ale 
lui Cittncan și ale altor apărători d.n 
această echipă. Și rîndurile de față vi
zează ne mulți alți antrenori ai ech • 
pelor noastre, cum sînt Dinamo, C C A , 
Steagul roșu, C.S.M.S. lași și alt» 
echipe din categoriile A și B.

Dar rolul antrenorului nu ia sfîrșit 
o dată cu ’nceperea meciului. In tim
pul jocului, în pauză, el trebuie să 
tempereze pe jucătorii nervoși, să le 
amintească într-una obligația de a 
juca corect, să-i avertizeze că nu-și 
vor mai găsi locul în echipă dacă nu 
respectă disciplina și regulile între
cerii sportive.

Cel mai bun răspuns antrenorii iii 
pot da prin jocul echipelor lor în vii- 
tcarele meciuri

(3-2).
care vorbește de la sine 
posibilitățile fotbaliștilor

formațla probabilă a e- 
pentru jocul

— Valvir,
Roberto, Zeca

de la Ba- 
Medrado, 

— Wassil. 
Salvador.

meci al turneului —

Wassil, Matos și Otoney, 
jucătorul de rezervă Bdu- 
jucat în selecționata Bra-

Pincuela, 
precum și 
quinha au 
ziliei în meciul cu Gliile din cadrul 
competiției 
mai dispune 
carlos, Ruy, 
Lutzinho și

Am trăit clipe emoționante, pline de 
mîndrie patriotică, cînd am luat cuno
ștință de cuvîntarea rostită de tovarășul 
Gheorghe Gheorgltiu-Dcj — 
rul delegației noastre la cea 
sesiune a Adunării Generale

Prin bogăția de 
telor. cuvîntarea a 
ral mesai de pace 
țională adresat de 
ror 
rea 
cea

conducăto- 
de a XV-a 

a O.N.U.
logica fap- 
un înflâcă-

„O’Higgins Cup“. Lotul 
de încă 6 jucători: Jose- 
Adnson, Tooro, Fialho. 

Armandinho.

(al- i.)

idei, prin 
constituit 
și colaborare interna- 
poporul nostru tutu- 

indiferent de orlndui- 
chcmare ca problema 
a zilelor noastre, de
și totală să fie rezol-

statelor lumii, 
lor internă, o 
mai arzătoare 

zarmarea generală
vată cit mai grabnic.

Am reținut eu deosebită atenție această 
parte a cuvîntării rostită de iubitul nos
tru conducător, deoarece ideea dezarmă
rii generale și complete a prins rădăcini

adînci în conștiința oamenilor cinstiți 
din lumea întreaga. Animat de acest im
perativ al vremii noastre — pacea — 
poporul nostru a arătat cu hotărire nă
zuința Iui fermă spre rezolvarea acestei 
probleme cheie, a vieții internaționale.

Dorința tuturor oamenilor muncii din 
țara noastră, care muncesc cu elan și' 
hărnicie pentru desăvîrșirea operei de 
construire a socialismului, este ca istori
cele propuneri din cuvîntarea tovarășului 
Gheorghe Gheorgliiu-Dej, ca și ale tutu
ror susținătorilor păcii, să se înfăptuiască 
cît mai curînd.

STELIANA CIRSTOIU 
responsabilă de brigadă — căpitana echi
pei de handbal a uzinelor textile „7 No

iembrie”

„TURNEUL CELOR 4”
«ANDREI NAGY (BOCȘA ROMINA) LA A 

DOUA VICTORIE IN CAPITALĂ • ION PĂTRUT 
L-A TINUT DOUĂ REPRIZE „IN SAH" PE MI
HALIC ! • ASTĂ SEARĂ ULTIMA REUNIUNE DIN 

„TURNEUL CELOR 4"

REZULTATE TEHNICE. M. Cristea 
m.n. cu A- Nuri ; C. Ciucă b.p. D. 
Davidescu; N. Mîndreanu b.p. F. Pă- 
frașcu; N. Puiu b.p. A. Verdeș; A. 
Nagy b.p. Gh. Predescu; I. Mihalic 
b.p. I. Pătruț; M. Dumitrescu m.n. 
cu O. Baciu; C. Stănescu m.n. 
V. Sășeanu; 
I. Istrate; M.

Spectatorii 
număr destul 
sălii Floreasca, 
motive să plece nemulțumiți de 
reuniune. Spectacolul sportiv nu 
situat — decît în mică măsură 
la nivelul așteptat, cu toate că 
programul galei figurau numeroși 

boxeri a căror valoare nu poate fi 
pusă la îndoială. Intr-o măsură, con
siderăm că aceasta se datorește ma
relui 
pe o 
veste 
mâți 
se datorește accidentării lor 
citirile precedente,

C. Stănescu m.n. cu 
T. Crîugașu m.n. cu 
Nicolau b.p. N. Motoc, 

prezenți marți seara în 
de mare în tribunele 

au avut suficiente 
la 

s-a

VICTORII AȘTEPTATE 
ȘI O... SURPRIZA

Partidele Mîndreanu — 
Patrașcu, Puiu — Verdeș, 
Mihalic — Pătruț s-au 
terminat cu victoria aș- 

primilor. Dar, 
respective n-au 
o simplă for- 
a.șa cum se 
început, pentru

în

număr de meciuri „înghesuite 
perioadă foarte scurtă, 
absența unor pugiliștî 

la reuniunea de marți,

«t pri- 
progra- 
aceasta 
în me-

ASTA SEARA : REUNIUNE 
FINALA IN 

TURNEUL CELOR 4"
sala

LA BOX

Tînărul Traian Cogut (Dinamo Iași) a fost revelația primelor două zile de con
curs din cadrul campionatelor republicane de tir. El a cucerit titlul de campion 
republican la armă liberă 60 focuri și a ocupat locul doi la armă liberă 3 x 30 

juniori pe trei pozifii, Citiți cronica întrecerilor. In pagina a 2-a

Astă-seară este programată în 
Floreasca ultima reuniune din cadrul 
„Turneului celor 4“. Se vor disputa, 
printre altele, următoarele meciuri : M. 
Cristea (T. Noi) — C. Ciucă (C.S.M. 
Reșița); A. Nuri .(Farul Constanța) — 
D. Davidescu (Rapid); I. Mihalic 
(Dinamo Cluj)—O. Baciu (C.C.A.); 
M. Dumitrescu (T. Noi) — I. Pătruț 
(Rapid); V. Neagu (Farul Constanța) 
— D. Enuț (Metalul Buc.); C. Stă- 
nesett (Rapid) —N. Stoenescu (Dinamo 
Orașul Statin); V. Sășeanu (Dinamo 
Oraștd Stalin) — I. Pâdtiraru (Metalul 
Cîmpina); M. Gheorghioni (Corvinul 
Hunedoara)—I. Alexandru (Prahova 
I Mai Ploiești)! Reuniunea va începe 
la ora 19.

teptată a 
întîlnirile 
constituit 
malitate, 
sconta la 
boxerii cu experiență. Ei 
au ciștigat, e drept, dar 
fără să strălucească. Tî- 
nărul clujean Verdeș, de 

/pildă, a servit o replică 
dîrză lui Puiu Nicolae. 
mai cu seamă în reprize
le II și III, cînd l-a „gă
sit" pe acesta cu multe 
directe de dreapta. Abia 
spre finalul meciului, Puiu 
a forțat și a obținut de
cizia. Neașteptat de bine 
s-a prezentat rapidistul 
în meciul său cu Mihalic. Fără să 
se intimideze, Pătruț s-a bătut o re
priză și jumătate de la egal la egal 
cu Mihalic, a folosit cu succes uper
cuturile de dreapta și, în general, n-a 
rămas cu nimic dator la loviturile 
boxerului din Cluj. Ultima repriză a 
fost însă la discreția lui Mihalic.

Surpriza galei a constituit-o victoria 
boxerului din Bocșa Romînă, Andrei 
Nagy, asupra lui Gheorghe Predescu. 
Tînărul Nagy, care nu a împlinit un 
an de cînd a îmbrăcat mănușile de 
box, a repurtat marți cea de a doua 
victorie, în decurs de două zile. Se 
știe că duminică, el a obținut decizia 
în meciul cu Gh. Angliei (C.C.A.), 

îl expediase pe acesta la- 
Predescu,

In clișeu : schimb de lovituri între Mihalic fi Pătruf 
Foto : B. Ciobanii

Ion Pătruț serioase lacune înepuizat, dovedind 
pregătirea fizică.

Fostul campion 
a încrucișat mănușile cu N. Motoc 
(Rapid). Partida a fost la discreția 
boxerului din Cîmpina care, a lovit 
extrem de puternic, directa de dreapta 
funcționîndu-i fără cusur. Nicolau nu 
a avut emoții decît în prima repriză, 
cînd rapidistul a contrat deseori. Apoi, 
Nicolau a preluat inițiativa și, pini 
la gongul final, a atacat în perma
nență, obținînd decizia în unanimitate.

R. CALARAȘANU

al țării, M. Nicolau,

ÎNCEPE COMPETIȚIA DOTATA 
CU „CUPA F. R. BOX“

după ce 
podea. Și în partida cu 
Andiiei Nagy s-a comportat remarcabil, 
lăsînd să se întrevadă că este un 
element de perspectivă. Ceea ce s-a 
observat la tînărul Nagy a fost forța 
loviturilor. El a reușit să-l trimită la 
podea și pe Predescu (în repriza a 
Ill-a), în
de stingă la cap. Nagy a terminat însă

urma unui puternic croșeu

RAPID
MIINE SEARA :
— CONSTRUCTORUL

va avea loc lă Casa 
tineretului din raionul 
(trainvat 6. 10, 24 — 
I.T.B.) prima reuniune 

din cadrul Cupei Federației Romîne 
de Box. Se vor întîlni cu acest pri
lej echipele Rapid și Constructorul, 
Gala va începe la ora 19,30.

Mîine seară 
ele Cultură a 
Grivița Roșie 
stația Depoul



„Cupa Moldovei44
5 - -

ine, start în întrecerile finale
’ BACAU 5 (prin telefon de la tri
misul nostru). Alături de ceilalți tineri 
de pe plaiurile moldovene, sportivii din 
regiunea Bacău se pregătesc pentru 
apropiata finală a „Cupei Moldovei", 
care va începe vineri 7 octombrie.

Zilele trecute au avut loc întrecerile 
etapei regionale. Competiția de trîntă 
s-a disputat în orașul Roman și a 
dat cîștig de cauză următorilor spor
tivi : cat. 50 kg: Gh. Călin (raion 
Tg. Ocna), 6i kg: C. Chiriac (raion 
Roman), 68 kg: M. Samson (raion 
Roman), 76 kg : M. Olarii (raion Ro
man) 84 kg: C. Ciornei (raion Adjud),

• ••

SPORTURJ .NflUTICEl

Pentru candidații la examenul
de antrenor stagiar

peste 84 kg: Ion Boatcă (raion Moi- 
nești).

Întrecerile de atletism au fost or
ganizate tot în orașul Roman. Urmă
torii tineri au obținut dreptul de a 
lua startul în ultima etapă: BĂIEȚI. 
100 m: I. Boatcă (raion Moinești), 
800 m: Q. Vicoveanu (raion Roman). 
3000 m: G. Vicoveanu (raion Roman), 
lungime: E. Buzariu (raion Bacău), 
înălțime: I. Gavriluț (raion Roman), 
greutate: I. Boatcă (raion Moinești). 
FETE. 100 m: M. Măriuță (raion Ro
man), 400 m: M. Măriuță (raion Ro
man), lungime: A. Ioniță (raion Ba-

Canotorii își continuă întrecerile
Duminică dimineața lacul Herăstrău 

a cunoscut o deosebită animație. Deși 
sezonul de sporturi nautice s-a înche
iat oficial, o dată cu disputarea cam
pionatelor țgpuhlicane, am putut urmări 
totuși două interesante concursuri care 
prelun'gefc astfel activitatea competi- 
țională a canotorilor bucureșteni. Este 
vorba de întrecerea deschisă schifiștilor

cău), înălțime: A. Căutișanu (raion 
Roman), greutate: At. Dumitriu (ra
ion Bacău). Meciurile de volei, care 
au atras numeroși spectatori, 
organizate în raionul Bacău 
consemnat la băieți, succesul 
Flamura Roșie Sascut (raion 
iar la fete victoria echipei din 
(raion Roman). După întreceri care 
s-au desfășurat în diferite localități, 
timp de două săptâmîni, zilele trecute 
a fost desemnată și echipa campioană 
regională la fotbal. Aceasta este Bra
dul Roznov (raion P. Neamț).

La comandamentul unic de organi
zare < întrecerilor sportive din cadrul 
„Cupei Moldovei" a sosit lista parti- 
cipanților din regiunea lași. La în
trecerile de fotbal, de pildă, regiunea 
lași va fi reprezentată de echipa Re
colta Podul lloaiei (raion Tg. Frumos), 
la oină de Recolta Andrieșeni (raion 
Iași); la gimnastică de echipa din 
comuna Focuri (raion Tg. Frumos) etc.

In legătură cu examenul de antrenor

au fost 
și au 

echipei 
Adjud), 
Trifești

stagiar, care se va ține, așa 
cum s-a mai anunțat, în ziua de 15 noiembrie, la I.C.F., Secția Tehnică a 
U.C.F.S. comunică următoarele :

Programele de curs, care conțin problemele ce trebuiesc pregătite pen
tru examen, se găsesc la Secția Tehnică din Consiliul General U.G.F.S., 
str. Vasile Conta nr. 16, etajul V, camera 124, de unde se pot ridica zilnic.

Materiile la care se va da examen sînt următoarele:
1. Teoria, practica și metodica sportului respectiv;
2. Teoria educației fizice ;
3. Socialism științific ; 

Anatomie și fiziologie ; 
Igienă și control medical; 
Pedagogie generală ; 
Psihologie generală.
parte din bibliografia indicată, constînd din cursuri I.C.F., poate fi

procurată de la biblioteca Institutului de Cultură Fizică, contra cost (și 
prin poștă), restul materialului bibliografic găsindu-se de vînzare la librării.

Pentru candidații din provincie, programele de curs vor fi trimise de 
către Secția Tehnică pe adresa consiliilor regionale U.C.F.S., nominal, 
pentru fiecare candidat în parte.

4.
5.
6.
7.
O

3 :22,0, 3. Victoria (C. Ciocoi, R. En- 
gelmanj 3 :35, 4. Voința (N. Nicolau, 
R. Răzuș); Schif 2 rame: 1. Rapid 
(C. Cristescu, V. Floria) 3:16,4. 
„TRAVERSAREA LACURILOR". Ca
iac simpla. Junioare (3 km) • 1. Anca 
Vurtejan (Victoria) 18:23,0, 2. Miha- 
ela Seceleanu (Victoria) 18:46,0, 3. 
Magda Veron (Constr) 19 : 06, 4. Ma- 

___________________ g V. ȚeO- 
__  x_____  20 : 32,0. Senioare 

(3 km): 1. Irina Crăcăoanu (Con
structorul) 18:00,0, 2. Georgeta Mihai 
(Voința) 18:50,3. Iulia Bomhati (Vo
ința) 19:50, 4. Lucia Prisăcaru (Voința) 
22:56, 5. Sanda Ionescu (Voința) 
22:58. Juniori (6 km): 1. Gh. Istratc 

25:21,0, 2. Matei Radu
(Voința) 25 : 26, 3. Gh. Fruinușan 
(Victoria) 25 : 30,0, 4. Gh. Militant 
(Progresul) 25:44,0, 5. S. Dudici (Vic
toria) 25:52 (26 ambarcații). Seniori 
(12 km): 1. V. Isăcescu (Progr.) 57: 
20,0, 2. Gh. Ispas (Progr.) 57:45, .3. 
P. Toncu (Rapid) 58 : 15, 4. I. Svo
boda (Progr.) 58 : 30, 5. Aî. Popescu 

“(Progr.) 60 : 00,0. (14 ambarcații).

din categoriile, a 11-a, a 111-a și neclș- , ria‘țreșa (Voința) 2O:p9tO, 
sificați și eea tie' caiac fond .Traversa- • dorescu (Constr) 20 : 32,0
rea lacurilor", care a întrunit aproape 
60.de participanți. Organizarea , celor 
două concursuri de către comisia oră
șenească de specialitate și respectiv 
clubul Progresul trebuie să constituie 
un îndemn pentru celelalte cluburi din 
Capitală de a iniția și ele noi competi- (Victoria) 
ții asemănătoare la care să fie chemați 
cît mai mulți tineri canotori.

Iată rezditatele înregistrate: CON
CURSUL DE CANOTAJ ACADEMIC. 
Feminin: schif simplu: 1. Vali Costă- 
chescu (Rapid) 3:40,1, 2. Elisabeta Rusu 
(Voința) 4:09,1; Schif dublu: 1. Rapid 
(Costela Stanciu, Ștefania Constantine- 
scu) 3:35,1; Schif 4-\-l rame: 1. Voința 
(Ioana Bîzgă, Victoria Zdrug, Dana 
Boboc, Viorica Nicolae + Elisabeta 
Rusu) 4:03,1; masculin: Schif simplu'.
1. Marius Barbu (Rapid) 3:16,0, 2. 
Dinu Niculescu (Constr.) 3:20,5, 3. P. 
Mărcuță (Victoria) 3:26,6, 4. Valentin 
Cioc (Voința) 4:13: Schif 4-f-l: (C. 
Purcel, C. Marinescu, N. Mihăilescu, 
V Marin-ȚG. Guist) 3:09,2, 2. Rapid 
3 : 14,7, 3. Constructorul 3 : 29,7, 4. 
Victoria 3:46,5; Schif 2 vîsle: I. Ra
pid (I. Tănăsescu, T. Ciontii") 3:13,5,
2. Metalul (Cili. Sofian, R. Georgescu)

LOCAJIUNE DE BILETE

OTTO BENKO

Primele întreceri din cadrul 
republican pe echipe și

campionatului 
individual

O nouă etapa 

in campionatul de „11”
Astăzi va avea loc o nouă etapă 

în cadrul campionatului republican 
masculin de handbal în 11. Cele mai 
importante jocuri vor avea loc ia 
Sibiu, unde formația locală Voința 
întîlneșfe pe C.C.A. și, la Gisnădie, 
tinde Țextila va primi replica echipei 
reșițene C.S.M. Celelalte două me
ciuri ale etapei sînt programate la 
Făgăraș (Chimia-Voința Sighișoara) 
și Orașul Stalin 

Jimbolia).

Pentru jocurile de fotbal Progresul— 
Știința Cluj și Dinamo Buc. — (Dinamo 
Bacău, care vor avea loc în cuplaj du
minică 9 octombrie pe stadionul ,’,23 Au
gust", biletele cu seria 40 se pun în vîn
zare începînd de azi după-amiază la 
casele obișnuite.

★
Pentru spectacolele ansamblului ma

ghiar pe gheață cu revista ,,AȘA S-A 
NĂSCUT DRAGOSTEA", care vor avea 
loc între 6—19 octombrie a.c., în fiecare 
seară la orele 19,30, la patinoarul artifi
cial din Parcul ,,23 August", biletele se 
pot procura de la chioșcul special din 
str. Ion Vidu și Agenția C.C.A. din 
b-dul 6 Martie. — Comitetele sindicale 
din întreprinderi, organizații de masă 
și instituții pot obține bilete direct de 
la sediul I.E.B.S. din str. Vasile Conta 
nr. 16.

Sînt valabile seriile de bilete nr. 164 
și 165 pentru 6 octombrie, 166 pentru 7 
octombrie, 167 pentru 8 octombrie, 168 
pentru 9 octombrie, 169 pentru 10 oc
tombrie, 170 pentru 11 oct., 184 pentru 
12 oct., 185 pentru 13 oct., 186 pentru 
14 oct., 229 pentru 15 oct., 230 pentru 16 
oct.; 231 pentru 17 oct., 232 pentru 18 
octombrie.

■Așa cum era de așteptat, întrecerile ..ghiar și P. Mocuță, care au 
din cadrul campionatului republican pe locurile doi și trei la baraj 
echipe și individual care au început 
marți dimineața pe poligonul Tunari, 
au dat loc la dispute dîrze, mai ales 
la probele de pistol viteză și talere 
aruncate din șanț. Unii concurenti au 
realizat cifre superioare celor obținute 
de primul clasat la Jocurile Olimpice 
La probele de armă liberă juniori, de 
asemenea, tinerii conctirenți au fost la 
înălțimea așteptărilor. Mai slabe au 
fost rezultatele la armă liberă 60 focuri 
culcat seniori, unde nu s-a reușit să 
se depășească 590 puncte. Evidențiem 
totuși performanța tînărului trăgător 
T. Coguț (Dinamo Iași), care cu cele 
590 p. a cîștigat titlul de campion re
publican depășind pe favoriți.

ocupat 
cu cîte 

585 p. Nesatisfăcător s-au comportat 
,M- Dumitriu clasat pe locul 6 
Trinșa pe locul 10

REZULTATE VALOROASE 
LA TALERE

și I.

con- 
greu 
fapt,

STAPINIREA DE SINE SI-A SPUS 
CUVINTUL '

După cîteva serii și chiar după 
sumarea unei manșe, era foarte 
să fie prevăzut cîștigătorul. De 
lupta se dădea între campionul olimpic
I. Dumitrescu și Gh. Enache, care ter
minaseră prima manșă la egalitate cu 
cîte 97 de talere lovite. O mică neaten
ție din partea lui Gh. Enache în prima 
serie din manșa a doua, cînd a scă
pat trei talere, a fost suficientă pen
tru a crea un avantaj lui I. Dumitres
cu. avantaj pe care acesta l-a menți
nut pînă la ultimul foc cîștigînd astfel 
cu un rezultat excelent, 195 t, titlul 
de campion republican.

După prima manșă, la pistol viteză, 
tînărul V. Atanasiu depășise net pe 
trăgătorii cu experiență, obținînd 296 
p 1 Pînă la urmă însă emotivitatea și-a 
spus cuvîntul. V. Atanasiu n-a putut 
rezista, ratînd numeroase puncte în 
manșa următoare. In schimb Ștefan 
Petrescu, în ascensiune evidentă, după 
cele 292 p în prima manșă, a realizat 
296 p. în cea de a doua, totalizînd ast
fel 588 p. cifră superioară recotduiui 
olimpic. Merită a fi scoase în eviden
ță și rezultatele obținute de Gh. Ma-

JUNIORII AU FOST LA ÎNĂLȚIME...

...chiar dacă rezultatele lor nu au 
depășit recordurile țării. Printre evi- 
dențiați se numără juniorul T. Cogut, 
care a cîștigat titlul de campion la 
armă liberă 60 focuri culcat seniori, 
D. Alexandrescu (Metalul Buc.), cam
pion la armă liberă juniori poziția ge
nunchi, Gh. Sicorski (Șc. sp Or. Sta
lin), campion la poziția culcat. Foar
te bine s-a comportat de data aceas
ta M. Ferecatn, care a cîștigat detașat 
la armă litieră 3X30 t.

(Dinamo-Victoria

Autoritate..

REZULTATE TEHNICE

Talere aruncate din șanț (200 b.) : 
1. I. Dumitrescu (Recolta M. A.) 195 
t. campion al R.P.R.; 2. Gh. Enache 
(C.C.A ) 193 t. ; 3. Gh. Florescu
(C-G.A.) 181 t. ; Pistol viteză' I. St. 
Petrescu (Metalul) 588 p. ; 2. Gh. Ma
ghiar (Din. Buc.) 585 p.; 3. P. M.~ 
ctiță (Dm. Buc.) 585 p. Pe echipe: I. 
.Metalul 2303 p ; 2. Dinamo Buc. 2287 
p; 3. C.C.A. 2228 p. Armă liberă călii 
bru redus 60 f. culcat seniori: I. i’r. 
Cogut (Din. Iași) 590 p. campion al 
R.P.R.; 2. M- Rotarii (C.C.A.) 589 p. ■; 
3. I. Sîrbii (C.C.A.) 589 p. Pe echipe: 
1. Știința Buc. 2332 p. ; 2. C.C.A. 2332 
p.; 3. Dinamo Buc. 2328 p. Armă I’- 
beră calibru redus 3x30 f. juniori po
ziția culcat: 1. Gh. Sicorschi (Șc. sp. 
Or. Stalin) 296 p. (recordR.P.R. egalat) 
campion al R.P.R. ; 2. I. Olarescn (St. 
Buc ) ; 3. Tr- Cogut 294 p. Poziția in 
genunchi: 1. D. Alexandrescu (Meta
lul) 286 p. campion al R.P.R.; 2. M. 
Ferecatu 286 p. ; 3. I. Olărescu 285 p- 
Poziția in picioare: 1. M. Ferecatu 274 
p. campion al R.P.R. ; 2. Al. Riisesen 
(Dinamo Buc.) 270 p. ; 3. Tr. Cogut 
269 p. Pe trei poziții: 1. M. Ferecatu 
851 p. campion al R.P.R. ; 2. Tr Cc- 
gut 846 p; 3. Al. Rusescti 843 j ® Pe 
echipe: I. Dinamo Buc. 2515 p-, 2 
Știința Buc. 2495 p.; 3. C.F.R. .'rad 
2376 p. Armă liberă calibru redus 60 f. 
culcat senioare: 1. A. Cosma (Mure
șul Tg. Mureș) 592 p. (record R.P.R. 
egalat) campioană a R.P.R. ; 2. E. An- 

■tosch (Știința Buc.) 590 p- ; 3. D. Po
pa (Voința Btic.) 590 p. Pe echipe : 1 
Voința Buc. 1752 p. ; 2. Știința Bite. 
1747 p.; 3. Dinamo Buc. 1734 p.

V. GODESCIJ
>v.

Fe^mstate.

r — Este a noua oară cînd iți atrag atenția I Eu nu 
'glumesc/ Dacă mai lovești o dată adversarul arh să 
ie— admonestez Ut

hi O

'•1 •ițf

— En, ten; lin 
Sauraca biiipi f 
Sauraea • tieay > <« 
A fost ofsaid ? 
Da ori ba?'

.- A. O'

— Alo, Federația ? In cazul că un jucător a oprit 
mingeii, cu mina, in propriul careu, credeți că e cazul 
sa dau 11 metri? ,

Desene de S..NOVAC

60.de


Ln HIE

Duminică, cuplaj pe stadionul 
„23 August":

PROGRESUL - ȘTIINȚA CLUJ, 
DINAMO BUCUREȘTI — 

DINAMO DACĂU
Meciurile de categorie A progra

mate pentru duminică 9 octombrie, 
in Capitală, se vor disputa în cuplaj 
pe stadionul „23 August", după cum 
urmează: Progresul — Știința Cluj 
(ora 13,45), Dinamo București — Di
namo Bacău (ora 15,30).

Jocul de categorie B Metalul Bucu
rești — Drubcta Tr. Severin se va 
disputa sîmbătă, cu începere de la 
ora ' 15,30 pe stadionul Dinamo, iar 
meciul Academia Militară — Tracto
rul’Orașul Stalin va avea loc du
minică (ora 10,30) pe stadionul Re
publicii.

Sancționarea unor arbitri
Întreit ;a presă a criticat arbitrajul 

necorespunzător pe care l-a prestat 
Al. Tqth (Oradea) la meciul de du
minică dintre C.C.A. și Steagul roșu. 
Analizînd acest arbitraj în ședința de 
marți 4 octombrie. Colegiul central de 
arbitri a hotărît suspendarea lui AI. 
Toth pînă la sfîrșitul turului, atît pen
tru piecitirile din categoria A cît și 
pentru cele din categoria B. In acest 
mec), AI. Toth nu a sancționat folosi
re . neregulată a forței fizice și a 
dovedit lipsă de curaj in sancționarea 
uniformă a infracțiunilor în cîmp și a 
celor din suprafața de pedeapsă.

De asemenea a fost sancționat cu 
suspendarea dreptului de a arbitra me
ciuri din campionalul republican (A 
B) pe 4 etape Adrian Macovei (Ba
cău), care, ca arbitru de tușă la ace
lași meci, a contribuit la calitatea 
slabă a arbitrajului, prin neatenția pe 
care a dovedit-o la unele faze.

ggmErascUi
S-A RELUAT CAMPIONATUL

DE CALIFICARE
Surpriza etapei: Cimentul Medgidia 

a întrecut pe Farul Constanța!
Duminică a început și returul cam

pionatului de calificare. Surpriza s-a 
înregistrat la Medgidia, unde forma
ția locală Cimentul a reușit să în
treacă pe f arul Constanta: 8--G (3-6)- 
Rugbiștii de la Farul au avut iniția
tiva în prima parte a jocului, cînd au 
și /'.scris de două ori prin Alboiu și 
Pr seu (cîte o încercare). Gazdele 
reduc din handicap prin Scolni.cn (în
cercare). La reluare, Cimentul preia 
inițiativa și reușește să-și asigure 
conducerea printr-o nouă încercare 
(transformată). Autor: Polidis.

La Bîrlad, Rulmentul, confirm’n- 
du-și valoarea, a întrecut la un scot 
concludent pe Laminorul Roman: 
20—3 (14—0). Meciul a fost presărat 
de durități, „inițiativa" avînd-o gaz
dele și în special Gîdei și Scobercea.

La Orașul Stalin, Olimpia n-a reu
șit să întreacă decit foarte greu pe 
Chimia Tîrnăveni: 3—5Q>(3—0). Rug- 
biștii din orașul de laJțfcalele Tîmpei 
au străpung o. singură , dată apărarea 
echipei oaspe prin Rîmniceanu- De 
relevat forma bună a jucătorilor Me- 
linte și StâfdSvici (Olimpia), Coman 
și Crc(u (Chimica)-

fot o victorie la limită a obținut și 
C.S.M. Sibiu în întâlnirea pe care a 
susținut-o acasă cu C.S M. Cluj: 
6—3 (0—0). Au înscris:,, Borcea (in- 
ceroare) și Frăsineanw (Iov- de pe
deapsă) pentru gazde/, Moldoveanu 
(Iov-, de pedeapsă) pentru oaspeți.

In Capitală s-au disipa t două me
ciuri- In primul, PetrofȚChimie a în
trecut destul de ușor fftrnația C.F.R- 
Buzău (12—0) prin puristele realiza
te de Cristea (două înțgfCări), Hațe- 
ganu (încercare) și Cdpelman (lovi
tură de picior căzută).ilb cel de al 
doilea meci. Aeronauticii ■— mai bine 
orientată tactic — și-a apropiat vic
toria în fața Gloriei Republica: 8—6 
(8—3). Cel de al treilea meci pro
gramat în Capitală (Metalul 11 — 
Petrolul li Ploiești) nu s-a disputat 
deoarece ambele echipe n-au prezen
tat carnetele de legitimare cu viza 
medicală la zi- In această situație, ar
bitrul N. Fulea — procedând regula
mentar — a consemnat pe foaie dublu 
forfait. (O situație asemănătoare s-a pe
trecut și la Sibiu, unde C;S M. Cluj s-a 
legitimat cu... o foaie '^6 care erau 
trecuți componenții echipei- Foaia, care 
purta viza clubului, nu era contra
semnată de organele U.C-F.S-).

Note, știri, comentarii Azi încep campionatele republicane
INTERES MARE LA BACAU 
PENTRU JOCUL CU BAHIA 

VITORIA

BACAU (prin telefon). Intîlnirea 
internațională de fotbal dintre lotul 
de tineret și Bahia Vitoria este aș
teptată cu mult interes de amatorii 
de fotbal din Bacău și din regiune. 
In cadrul pregătirilor pentru acest 
meci lotul de tineret s-a antrenat 
marți la două porți în compania 
unei combinate alcătuite din jucătorii 
de rezervă și juniorii echipei Dinamo 
Bacău. In cele 50 de minute, cit a 
durat acest antrenament de omoge
nizare, formația de tineret a marcat 
6 goluri prin lonescu (2), Raksi (2), 
Pîrcâlab și Creiniceanu. Lotul de ti
neret a jucat in formața în care, 
probabil, va apare și în meciul cu 
Bahia : Datcu — Gross, loniță (Țur- 
can), Staicu (Costin) — Popescu, 
Nunweiller IV (Surdan) — Pîrcâlab. 
Igna, lonescu, Raksi, Czako (Creini
ceanu).

GH. DALBAN, corespondent

SA SE RESPECTE PRETURILE 
TIPĂRITE PE BILETELE DE 

INTRARE 1

Aflîndu-se în concediu la Băile Vic
toria, de lingă Oradea, tov. Nicu 
Wolitzer, din București, calea Grivi- 
țci nr. 146, a vrut să vadă meciul 
de fotbal de duminica trecută, dintre 
C.S.O. și Jiul-Petrpșani. Cerînd un 
bilet la peluză, a rămas, firește, sur
prins aflînd că acesta costă... 5 leii 
Spectator care , vine duminică de du
minică la fotbal, tov. Wolitzer știa 
că un' bilet Ia peluză, la meciurile 
de categoria B, precedate de o în-

In cîmp da și
In ce măsură poate influența arbitra

jul în sens pozitiv desfășurarea unei 
partide s-a dovedit cum nu se poale 
mai elocvent în meciul Minerul — Dinamo 
București, în care conducătorul jocului, 
C. Nițescu — Sibiu, de la bun început 
a intrat pe teren hotărît să nu treacă cu 
vederea nici o infracțiune comisă de fot
baliști. Foarte consecvent și obiectiv în 
decizii, în permanență aproape de fază. 
C. Nițescu a reușit să se impună în fata 
jucătorilor.

Spectatorii din Lupeni au dat dovadă 
de obiectivitate și pricepere mani festin- 
du-și la pauză, prin aplauze, mulțumi
rea față de arbitrajul prestat. O întâm
plare nefericită însă a făcut ca la sfîr
șitul jocului unii să protesteze pentru că 
arbitrul nu a sancționat un pretins 
„fault" comis asupra lui Creiniceanu. 
Iată cum s-au întîmplat lucrurile : în 
minutul ()0, în urma unei dispute pentru 
balon, Creiniceanu a rămas culcat la 
pămînt acuzi nd dureri la picior. El a 
fost dus pe brațe la vestiar, unde, între
bat de noi ce i s-a întîmplat ne-a răspuns 
că a avut un cîrcel la piciorul drept și 
nu a fost faultat.

încă o problemă de arbitraj ridicată

Fuga de
Arbitrajul lui C. Nițescu-Sibiu tre

buie pus în antiteză cu felul cum în
țelege să arbitreze Al- Toth-Oradea.' 
Ne vom referi, în mod special la o 
veche meteahnă a acestuia din urmă: 
fuga de răspundere, teama de a aplica 
regulamentul și în interiorul careului, 
nu numai în cîmp-

Dar. să vorbim la concret. In mi
nutul 8 al meciului C.C.A. — Steagul 
roșu, llașoti, care pătrunsese în 
careu, a fost faultat clar de Mihăiles- 
cu- O infracțiune pe care a văzut-o 
tot stadionul. A văzut-o, fără în
doială, și Al. Toth-Oradea. Și to
tuși, după cum. știți. Al. Toth n-a 
fluierat nimic. De ce ? Fiindcă infrac
țiunea se produsese in careu și tre
buia — potrivit regulamentului — 
sancționată printr-o lovitură de la 11 
metri. Arbitrul Toth — și el a d-ovedit 
acest luciu în repetate rîndun — se--- 
sperie însă atît de tare cînd se pro-

Iată cum se prezintă clasamentul
categoric? A înaintea 
nică:.

etapei de dninî-

1. Diriamo Buc. 5 41 0 10: 4 9
2. C.C.A. 5 4 0 1 18: 9 8
3. U.T.A. 5 3 1 1 11: 5 7
4. Rapid 5 2 2 1 11: 8 6
5. Dinamo Bacău 5302 13:10 C
6. Petrolul 5 13 1 0: 7 5
7. C.S.M.S. Iași 5 2 1 2 8: 8 5
8. Progresul 5212 10:11 5
9. Corvinu^\\ 5 2 1 2 7:11 5

16. Știința vCÎi0 5 2 0 3 8: 9 4
11. Știința Timișoara 5113 8:11 3
12. Steagul roșu 5113 7:11 3
13. Farul 5 0 2 3 7:14 2
M. Minerul fi 1 0 < 2

tîlnire de juniori — cum era cazul 
în duminica aceea la Oradea — costă 
2,25 lei (inclusiv timbrul olimpic).

Cum se putea, deci, să i se ceară 
5 lei pentru un bilet la peluză?

Tovarășii din conducerea C.S.O. 
găsiseră „metoda". Pe biletul de in
trare era aplicată o ștampilă care 
arăta că biletul costă 3,25 lei, în loc 
de 1,75 lei cît e tariful oficial. Alli 
50 de bani reprezentau timbrul olim
pic, iar restul de 1,25 lei reprezenta 
costul unui mic program pe care 
spectatorii ERAU OBLIGAȚI să-l ia 
o dată cu biletul. Altfel, nu li se 
vindeau bilete, nu puteau intra pe 
teren 1

Exprimîndu-și nemulțumirea față de 
asemenea practici, tov. Wolitzer a 
primit următorul răspuns: „Dacă-ți 
place, bine — dacă nu. vezi-ți de 
treabă!"

Consiliul orășenesc U.C.F.S. Oradea 
trebuie să ia în discuție cele de mai 
sus, sancționînd pe cei vinovați și 
luînd măsuri pentru a se pune capăt 
unor asemenea practici. Așteptăm răs

punsul.

„CUPA ZIARELOR" LA FOTBAL

La începutul acestei săptămînî s-au 
desfășurat primele jocuri din cadrul 
competiției dotată cu „Cupa Ziarelor". 
Iată rezultatele primei etape: Apărarea 
Patriei — Combinata Scînteia 8—0; 
Combinata Informația Bucureștiului -Ț- 
Sportul Popular — F.lore 2—0.

Luni, 10 octombrie vor avea Ioc 
pe terenul „Hipica" (tramvai 4 și 3), 
meciurile etapei a Il-a : Apărarea 
Patriei — Elore; Combinata Infor
mația Bucureștiului -Ț Sportul Popu
lar — Combinata Scînteia.

în careu nu?
fn această partidă. De astă dată dina- 
moviștii au fost nemulțumiți la o de
cizie a arbitrului. Este vorba de penal
ii ui acordat — cu ușurință după pă
rerea lor — de C. Nițescu împotriva 
formației dinamovisle. Apărătorii dina- 
moviști recunosc că V. Alexandru l-a 
ținut în brațe pe Țurcan, care se pre
gătea să intercepteze cu capul o minge, 
dar susțin că arbitrul a acordat penal țiul 
cu... ușurință deoarece nu a fost fază 
de gol.

Un astfel de raționament este pro
fund greșit, dar nu e mai puțin ade
vărat că el este urmarea faptului că unii 
arbitri privesc într-un fel infracțiunile 
comise în careu — avantajînd apărătorii 
— și altfel pe cele comise în cîmp, ceea ce 
dovedește lipsă de consecvență în decizii 
și în special lipsă de curaj ! Ar putea, 
de exemplu, să conteste cineva valabili
tatea acordării unei lovituri libere în 
cazul cînd în centrul terenului un jucă
tor și-ar împiedeca adversarul să intre 
in posesia mingii... îmbrățișîndu-l ? De 
ce în careu, absolut aceeași greșeală, 
să rămînă nesancționată ?

AL. I.

răspundere
duce o infracțiune în careu (mai ales 
la scorul de 0—0), incit... uită să 
mai. fluiere.

Că totuși Al. Toth știe cînd e fault 
și cînd nu este s-a putut constata la 
distanță de numai un minut, cînd lui 
Constantin i s-a făcut EXACT același 
fault ca lui Hașoti — prinderea pi
ciorului în aer. De data aceasta, ar
bitrul Toth a fluierat. De ce? Infrac
țiunea se produsese în afara careului!

E clar: Al Toth este un arbitru, care 
fuge de răspundere-

— J. B. —
’•■■Oi

Aproape 20.000 de premii la Pronosport
Ciștigătorii

Premiile țoncnrsului Pronosport nr. 
40 din 2 octombrie ■ sînt următoarele:

159.60 variante cu 12 rezultate a cîte 
541 lei:

2.605.20 variante cu 11 rezultate a 
cîte 39 lei;

15.829.70 variante cu 10 rezultate a 
cîte 10 lei.

Fond de premii: 345.543 lei.
Deci concursul de duminică a oferit 

aproape 20.000 de premii, o cifră — 
.,record”. De sigur că toți cei ce au ob
ținut premii Ja concursul de duminica 
trecută sînt dornici să confirme succe
sul și să apară pe listele de premii și la 
concursul.din 9 octombrie.

Programul Concursului nr. 41 prezintă 
multe puncte de atracție. El începe cu 
o înlîlnirc.Jnternațională și continuă cn 
partide foarte echilibrate din campionatul 
categorici A și ÎL Dc notat că formații 

>•- S* *4 .

la obstacole și dresaj
Azi încep pe baza hipică din parcul 

„Gh. Gheorghiu-Dej“ din Capitală 
campionatele republicane de călărie Ia 
probele de obstacole și dresaj la care 
vor lua parte călăreți de la E.H.A. 
București, E.H. Grănicerul Dinamo 
București, Știința București, Petrolul 
Ploești, C.S.M. Sibiu, A.S.A. Sibiu, 
Mureșul Tg. Mureș, Știința Cluj, Mon
dial Lugoj, Centrul de tineret Iași, Jiul 
Craiova și A.S.A. Craiova. Cei aproape 
două sute de concurenți care vor lua 
startul în Calea Plevnei se vor întrece 
de astăzi și pînă duminică, dimineață 
și după amiază, la următoarele probe: 
joi—dresaj categoria semi-ușoară și 
semi-grea, obstacole semi-ușoară; vi
neri—dresaj categoria ușoară, obstacole

0 FINALĂ DE CAMPIONAT NECORESPUNZĂTOARE
După o lungă întrerupere a activității 

compel) ționale. halterofilii noștri frun
tași s-au întrecut. Ia sfîrșitul săptă- 
mînii trecute, la Constanța, în cadrul 
campionatelor pe echipe.

In mod firesc, așteptam de Ia acest 
concurs afirmarea sportivilor fruntași, 
apariția unui număr mare de halterofili 
tineri și în special rezultate cît mai bune. 
Dar, din păcate, acest campionat ne-a 
oferit numai decepții ; pentru că, pe 
scurt, se poate spune că a fost cel mai 
slab concurs care s-a desfășurat în ul
timii ani în țara noastră.

Concret : printre cei 42 de halterofili 
care au luat startul” n-am găsit decît 
extrem de puține nume noi, elemente 
tinere de valoare. Este vorba doar de 
AL Tom a (C.S.M. Calați) în progres 
cu 15 kg. față de anul trecut, Gh. Mincu 
și N. Matei (Dinamo Obor) și Carol 
Zcntai (Olimpia Orașul Stalin). Acesta 
din urmă este un „greu* cn perspective, 
cu condiția să se pregătească cu multă 
conștiinciozitate în viitor, fn schimb, 
Î11 rîndul echipelor și-au găsit din nou 
loc elemente „îmbătrînite” care de 
ani de zile bat pasul pe Ioc sau sînt 
chiar în regres. Este vorba de Gh. Iencin 
(de ce nu La înlocuit antrenorul echipei 
C.C.A. cu un element tînăr, dc pildă, 
N. Pană?). C. Bucur (Victoria), A. Nes- 
torov, L. Ilnidei (Rapid) etc. Ba mai 
mult, pentru a-și completa echipa, antre
norii unor echipe s-au transformat ,,peste 
noapte” în... concurenți : Gh. Piticaru 
(Olimpia) și AI. Cosma (Dinamo Obor). 
Este foarte adevărat însă că Gh. Piticaru 
a luat această hotărîre înaintea concursu
lui, cînd a constatat că titularul echipei, 
N. Bălcăceanu, a lipsit m mod ne justi
ficat de la concurs. Biroul federal tre
buie să analizeze temeinic acest caz și 
să ia cele mai drastice măsuri față de 
acest act de indisciplină.

In general, însă, antrenorii dovedesc 
o lipsă totală de preocupare pentru des
coperirea și promovarea elementelor ti
nere. Ei se situează pe poziția como
dității, utilizînd de ani de zile aceleași 
elemente fără perspective de progres, 
ale căror rezultate sînt mult sub nivelul 
așteptărilor. Ce-i de făcut ? Este îmbu
curător faptul că anumițî halterofili 
vîrstnici (din eei citați mai sus) dove
desc dragoste pentru acest sport și că 
mai practică activ sportul halterelor, 
dar prezența lor nu trebuie să bareze 
afirmarea clementelor tinere sau să de
termine pe antrenori să se mulțumească 
cu situația actuală. Antrenorii trebuie

scuterelor la concursul special
care au pierdut etapa trecută in depla
sare cum sînt Petrolul, Progresul sau 
Corvinul vor căuta să refacă din terenul 
pierdut. Numai că ele intîlnese formalii 
în vervă de joc: C.C.A., Știința Cluj ți, 
respectiv, Rapid. Astfel eă „l*-rile nu 
sînt așa de sigure!

no sport
• Așa cum s-a anunțat Ia vreme, pen

tru desemnarea celor 10 cițtigători ai 
scuterelor la concursul special Prenoex- 
preț din 21 septembrie a avui loc o tra
gere din urmă. Iată numele celor 10 
eîștigătbri ai scuterelor: 1. Alexandra 
Bitteanu, Tr, Severin; 2. Petre Urdă, 
Giurgiu; 3. Fraucițc Blaj, com. Buruc- 

categoria ușoară, și grea ; sîmbătă— 
dresaj categoria mijlocie, obstacole ju
niori, fete și categoria mijlocie ; dumi
nică—dresaj olimpic, obstacole ștafetă 
și categoria semi-grea.

Programul campionatelor republicane 
de călărie (obstacole și dresaj) din 
acest an prezintă un interes sporit prin 
faptul că probele se vor desfășura în 
cîte două manșe, cîștigător fiind decla
rat cel care a totalizat cele mai puține 
puncte penalizare. Iubitorii de echitație 
din Capitală vor avea prilejui să-i 
vadă din nou la „lucru" pe călăreții 
fruntași care au alcătuit echipa noas
tră reprezentativă la J. O. de la Roma 
și unde au ocupat un merituos loc V 
pc echipe.

să se preocupe de lărgirea bazei de mase, 
de căutarea elementelor tinere și talen
tate.

Și acum cîteva cuvinte despre fruntași. 
Din capul locului trebuie să spunem că 
rezultatele lor n-au fost la înălțime. 
Dacă anul trecut, la campionatele pe 
echipe de la Oradea, am consemnat 4 re
corduri republicane, acum, la Constanta, 
nu s-a înregistrat nici unul ! Unii hal
terofili fruntași, de la care așteptăm 
progrese, s-au dovedit a fi în... regres.

Iată un tabel comparativ al | crfor- 
manțelor înregistrate de unii b;iilterot iii
acum un an la Gradea și recent la Con-
stanța.

1959 1960
Ion Panait (C.C.A.) 287,5 kg 2P.r kg
N. Amzuică (Rapid) 322,5 „ „20 „
1. Vlădăreanu Dinamo Obor 330 „ 310 „
T. Roman (C.C.A.) 367,5 îj 367,5 ,i
S. Cazan (C.C.A.) 420 -,i 410 „

In această situație se află și al ți hal-
terofili : L. lonescu, (Victoria). A. Va-
sarhclyi (C.C.A.) ș.a. Ce dovedește acest 
lucru ? Desigur. în primul rînd lipsă 
de preocupare, de entuziasm și pregătire. 
In timpul verii, halterofilii noștri fruntași 
au neglijat antrenamentul. Vina o poartă 
antrenorii care nu i-au îndrumat și con
trolat suficient. Din cei arătați mai us, 
aproape toți sînt component ai iotului 
republican, care s-au bucurat de condiții 
excelente de pregătire, dar n-au știut eă 
răsplătească grija și încrederea ce le-a 
fost acordată. Așteptăm ca biroul F.B II. 
să analizeze în mod temeinic toate aceste 
grave lipsuri și să ia cele mai severe 
măsuri

Dc la această finală de campionat a 
lipsit valoroasa formație a Științei Cluj. 
Am fi dorit ca echipa clujeană, în rîndul 
căreia se află și recordmnanul țării 
noastre, Balaș Fiți, să fie prezentă la 
această importantă întrecere. Printr-o 
scrisoare adresată Federației, Știința 
Cluj a anunțat că nu poate participa 
din cauză că trei din halterofili sînt 
accidentați, fapt deosebit de regretabil, 
care denotă lipsă de atenție în pregătire.. 
In legătură cu aceasta ne îngrijorăm 
și asupra pregătirii pe care talentatul 
Balaș Fiți o poate face la Cluj, tiut 
fiind faptul că echipa din acest oraș 
nu are un antrenor corespunzător. Ar fi 
regretabil ca din această cauză Balaș 
Fiți să fie lipsit de perspectivele de 
progres și afirmare continuă pe care le 
așteptăm cu toții.

ION OCHSENFELD

Proncexpres
nești, raion Roman, reg. Bacău; 4. Vio
rel Negrea—Oradea; 5. Alexandru Săi- 
leanu—Tîrgoviște; 6. Ion NiCulce — 
București; 7. 1 lie Ilreboreanu—București; 
8. Ilie Popîrlan-Sinaia; 9. Nicolae Drăg- 
noiu — Ploiești; 10. Gligorc Gutulu — 
eom. Racovița, raion Lugoj, rcg. Timi
șoara.
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La tragerea Pronoexpres din 5 oc
tombrie 1960 au fost extrase din urnă 
următoarele numere:

40 47 29 41 '43 38
Numere de rezervă : 27 12

Rubrică redactată de I.S. Loto-Prono- 
sport.
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învățăminte pe marginea „Cursei de 6 zile” 
desfășurată in Austria (II)

La startul „Cursei de 6 zile” — 
care a avut loc la Bad Aussee, în 
Austria — au participat și motociclîș- 
tii rornîni Mihai Pop, Gh, Ioniță, Lu
dovic Szabo, Barbu Predescu (echipa
A) , Mihai Dănescu, Mircea Cernescu, 
Iosif Popa, Stefan Iancovici (echipa
B) , Vasile Szabo — individual. In 
acest greu concurs internațional mo- 
tocicliștii rornîni au reușit — in gene
ral — să facă față în bune condițiuni, 
dovedind o pregătire tehnică și tac
tică corespunzătoare. Antrenorii G 
Mormocea și N. Sădeanu și-au făcut 
datoria pregătind bine lotul nostru 
reprezentativ In plus antrenorul G. 
Mormocea, de la C.C.A., a dovedit pri
cepere și orientare în conducerea și 
îndrumarea concurenților pe timpul 
întrecerilor.

Dînd dovadă de un moral ridicat, 
animați de dorința de a aduce noi vic
torii pe tărîm sportiv culorilor patriei, 
motocicliștii noștri s-au comportat 
meritoriu, reușind să cucerească trei 
medalii de aur și trei medalii de ar
gint. Cei mai buni au fost, fără în
doială, alergătorii Mihai Dănescu, Ște
fan Iancovici și Ludovic Szabo, care 
au reușit să termine cursa cu 0 puncte 
penalizare, iar la probele de departa
jare au acumulat un număr de puncte 
superior baremului de 1.500 impus de 
regulament. Astfel, Mihai Dănescu a 
obținut 1956 puncte, Ștefan Iancovici 
1905 puncte, iar Ludovic Szabo 1841 
puncte. Merită să fie subliniat succe
sul remarcabil realizat de alergătorul 
Mihai Dănescu de la C.C.A. (a pilo
tat un C.Z. de 125 cmc) care, parti- 
cipînd pentru prima dată la un con
curs internațional de 6 zile, a cucerit 
medalia de aur, cea mai înaltă distinc
ție individuală a concursului organi
zat de F.l.M. E| s-a dovedit a fi un 
motociclist talentat, cu voință și o pre
gătire corespunzătoare exigențelor unui 
concurs de talia acestuia. Comporta
rea sa în concurs a fost superioară 
chiar aceleia pe care au avut-o moto
cicliștii cu mare experiență internațio
nală. Optimismul, dîrzenia și voința 
de a învinge l-au situat pe Mihai Dă
nescu în rîndul celor mai buni moto- 
cicliști din Europa. Pentru comporta
rea sa. pentru excelentul rezultat pe 
care l-a realizat, Mihai Dănescu me
rită pe deplin calde felicitări Consi
derăm că și în viitor va privi cu tot 
atîta seriozitate pregătirea sa spor
tivă, morală și de voință.

Ștefan Iancovici de la clubul sportiv 
Metalul București (C.Z. — 125 cmc), 
un element de asemenea tînăr, cu pers
pective în această disciplină, a dove
dit că medalia de aur cucerită anul 
trecut la Gottwaldov și titlul de 
maestru al sportului acordat de către 
U.C.F.S., au constituit un stimulent 
prețios pentru activitatea sa sportivă. 
El s-a pregătit cu multă seriozitate 
pentru concursul din Austria și a cu
cerit astfel pentru a doua oară conse
cutiv medalia de aur. Este un palma
res frumos pentru un tînăr sportiv.

Ludovic Szabo de la clubul sportiv 
Dinamo (C.Z. — 175 cmc), un aler
gător cu o bogată experiență interna
țională, a obținut o nouă medalie de 
aur care confirmă încă o dată înalta 
sa clasă în motociclism.

Mihai Pop (Dinamo), Barbu Pre
descu (Metalul București) și Vasile 
Szabo (Dinamo) au cucerit medalii 
de argint. Barbu Predescu a avut 3 
puncte penalizare, Mihai Pop — 3 p. 
p., iar Vasile Szabo — 1 p. p. ceea ce 
dovedește că ei au fost foarte aproape 
de obținerea medaliei de aur. Și așa 
însă, performanța pe care au realizat-o 
este remarcabilă.

Deși s-au obținut rezultate valoroa
se. in acest concurs trei dintre repre
zentanții noștri au fost nevoiți să 
abandoneze. Cauzele pentru care au 
abandonat sînt următoarele: griparea 
ambielajului (Mircea Cernescu — eta
pa I). blocarea motorului (Iosif Popa 
— etapa a IV-a) și ruperea roatei din 
față a motocicletei (Gh. Ioniță — 
etapa a Il-a). Aceste abandonuri tre
buie să constituie un serios avertis
ment atît pentru antrenori cît și pen
tru alergători, care au datoria să facă 
întotdeauna o atentă și minuțioasă 
verificare tehnică a mașinilor.

★

Delegația noastră prezentă la star
tul cursei de la Bad Aussee a tras în
vățăminte prețioase din desfășurarea 
acestui concurs de amploare. Cîteva 
dintre cele mai importante le vom îm
părtăși cu acest prilej. „Cursa de 6 
zile” cere participanților în primul 
rînd o serioasă pregătire fizică gene
rală. Aceasta deoarece în cele 6 etape 
concurenților li se solicită eforturi fi
zice maxime. Alergătorii noștri nu au 
avut cea mai bună pregătire în acest 

sens și lipsurile s-au manifestat mai 
ales cu prilejul etapelor grele, cînd — 
după mărturiile concurenților — aceș
tia se simțeau uneori epuizați. Cel 
mai bine, din punct de vedere al pre
gătirii fizice generale, s-a prezentat 
alergătorul Mihai Dănescu. De fapt 
prin aceasta el s-a situat în fruntea 
motociciiștiior rornîni.

Dificultățile traseului, marile varia- 
țiuni de altitudini și deci și de tempe
ratură, intemperiile — toate acestea 
cer din partea alergătorilor, pentru a 
putea fi depășite cu succes, o excelentă 
pregătire fizică. Tocmai pentru ca în 
viitor alergătorii noștri să se prezinte 
bine la acest capitol, an
trenorii vor trebui să a- 
corde o atenție deosebită 
pregătirii fizice, călirii 
motociciiștiior în perioa
da antrenamentelor de 
iarnă. Această pregătire 
va trebui să desfășoare 
pe baza unui program 
judicios alcătuit, în care 
să fie cuprinse exerciții 
multilaterale, pornindu-se 
de la cele simple, pînă la 
atletica grea, probe de 
cros, urcarea (cu greu
tate în spate) pe pante 
dificile, stăpînifea greu
tății motocicletei, urcarea 
mașinii în pante (cu și 
fără motor), ridicarea 
motocicletei pini la 10 m 
înălțime pe pante inac
cesibile mersului pe roți 
etc.

O altă concluzie care 
s-a desprins este aceea 
că va trebui să se acor
de atenție mare verifi
cării tehnice a mașinilor. 
Este necesar ca pe vii
tor toate intervențiile 
tehnice, interne, la mo
toare să se facă numai 
cu avizul colegiului cen
tral al antrenorilor. Pen
tru inovațiile bune F.R.M. 
va trebui să-i stimuleze 
pe cei ce-și aduc contri
buția la îmbunătățirea 
funcționării și randamen
tului mașinilor. 

In funcție de cele observate în or
ganizarea „Cursei de 6 zile” din Au
stria va trebui să facem și modificări 
în desfășurarea campionatului nostru 
republican de regularitate și rezistență. 
In primul rînd lungimea traseului va 
trebui să fie de peste 1.600 km și să 
se apropie astfel de mărimea trasee
lor din cursele internaționale organi
zate de F.l.M. El va trebui să cuprin
dă categorii de drumuri diferite, care 
să supună conclirenții și mașinile la 
un sever examen al pregătirii, atît în 
teren accidentat cît și pe drumuri de 
categoria I. Nu trebuie uitat faptul 
că defecțiunile la două dintre cele trei 
mașini care nu au rezistat la con
cursul din Austria s-au produs în urma 
efortului maxim solicitat pe drum bun. 
Aceasta denotă că mersul în plină ac
celerație pe o distanță lungă supune 
motorul la eforturi specifice de turație 
pentru care el trebuie să aibă o pre
gătire specială. Tehnicienii au datoria 
să analizeze temeinic această proble
mă și să ia ceje mai corespunzătoare 
măsuri. De asemenea va trebui ca la 
ediția pe anul 1961 a campionatului 
republican de regularitate și rezisten
ță să se fixeze etapele conform prac
ticii internaționale, adică lungimea lor 
să meargă pînă la 400—500 km. Par
curgerea unui număr mare de kilo
metri într-o singură zi va asigura mo- 
tocicliștilor noștri o pregătire la nive
lul exigențelor dificilei competiții or
ganizată de Federația internațională.

In regulamentul întrecerii vor tre
bui introduse probe de departajare 
variate, care să supună pe concurări ți 
la un examen multilateral și să con
tribuie astfel la ridicarea valorii lor. 
Prin aceste probe se va putea asigura

Campionatul republican de pentatlon modern

Dumitru țrntea și echipa C.C.A. I conduc după patru probe
întrecerile din cadrul celei de a Vl-a 

ediții a campionatului republican de 
pentatlon modem au continuat marți cu 
desfășurarea probei de tir. Proba a fost 
cîștigată de Constantin Țintea (Știiiițn 
line.) care a realizat un punctai foarte 
bun: 192 Ji (910 p). El a fost urinat de: 
D-tru Țintea (CC.Țl) 188 p (860 p); 
Cr. 1 ,i(C.C.A. I) 187 p 
(840 p); 17. Roman (Progresul) 185 p 
(800 p); Tr Croitoru (C.C.A II) 134 p 
(780 p); V Mi>rii.iu (C.C.A. ind.) 184 p 
(780 p. ). Pe echipe proba a revenit spor
tivilor de la C.C.A. II care au totalizat 
2.000 puncte. Pe locurile următoare s-au

un clasament concludent, bazat pe cele 
mai temeinice și mai grăitoare ele
mente. Probele de motocros și viteză 
(fie cu oprire fixă, fie pe circuit) vor 
trebui să se situeze la nivelul între
cerilor internaționale. Să se manifeste 
fermitate în stabilirea mediilor orare, 
combătîndu-se tendința nejustă a unor 
alergători și antrenori de a se „în
dulci” aceste haremuri. Va trebui să 
nu se accepte nici un fel de pretexte, 
deoarece mediile orare largi nu fac o 
selecție judicioasă și — mai ales — 
nu contribuie la buna pregătire a aler-

prezintă mașina arbitrului pentru veri
ficarea tehnică

Mi hai Dănescu (unul dintre cei mai valoroși alergă
tori rornîni )

gătorilor care vor forma reprezenta
tivele noastre naționale.

Plecările în concurs (sau sosirile) 
vor trebui făcute o dată sau de două 
ori, în cele șase zile, pe timp de noap
te, în așa fel îneît alergătorii să fie 
obligați să parcurgă o parte din tra
seu la lumina farurilor. Acest lucru îi 
va obișnui cu alergarea pe timp de 
noapte, le va dezvolta atenția și în- 
demînarea. In Austria participanții la 
„Cursa de 6 zile” au fost supuși în 
mod curent la astfel de examene difi
cile.

★

Considerăm că în sportul nostru cu 
motor există sportivi și antrenori des
toinici, care pot și trebuie să ridice 
și mai sus prestigiul sportiv al patriei 
noastre în această disciplină. Ei vor 
reuși să realizeze acest lucru dacă vor 
tine în permanență seamă de elemen
tul nou ce intervine în arena interna
țională, de creșterea gradată și per
manentă a dificultății marilor între
ceri. Motociclistul trebuie să fie un 
sportiv multilateral pregătit și cu te
meinice cunoștințe tehnice. Pentru a- 
ceasta antrenorii vor trebui să se pre
gătească cu conștiinciozitate, să fie la 
curent cu cele mai noi procedee teh
nice și de pregătire a concurenților și 
mașinilor pentru concurs. Rezultatele 
realizate pînă acum ne îngăduie să 
afirmăm că motociclismld poate ob
ține în viitor performanțe și mai re
marcabile.

VICTOR VOICHIȚA 
vicepreședinte al F.R.M.

clasat: Progresul 1.900 p; C.C.A. I 
1.880 p; Dinamo Oradea 1.640 p; 
Știința Buc. 1.560 p; A.S.A. Cluj II 
480 p.

Miercuri s-a desfășurat cea de a patra 
probă a concursului, proba de înot 300 m, 
încheiată cu următoarele rezultate: 1. V. 
Ștefănescu (C.C.A II) 3:48.2—1.060 p; 
2: Gh. TmniilC (Prog.) 4:05,0—975 p;
3. Cr. l.ichiardopol 4:11.2—045 p;
4. 17. Roman 4:24.4—880 p; 5 V. Ma
rinescu (C.C.A. I) 4:25.2—875 p; 6. 
P. Deal: (A.S.A. Cluj I) 4:27.4—835 p. 
PE ECHIPE: 1. C.C.A. I 2.665 p; 2. 
C.C.A. II 2.490 p; 3. Progresul 2.355 p;

Deschiderea
„Sportul în R.

Sub auspiciile Institutului Romîn 
pentru Relațiile Culturale cu Străină
tatea, aseară a avut loc la clubul 
sportiv Dinamo deschiderea expoziției 
„Sportul în Republica Democrată 
Germană”. La festivitate au luat 
parte reprezentanți ai I.R.R.C.S., ai 
U.C.F.S. și numeroși activiști sportivi. 
Au fost de față reprezentanți ai Am
basadei R. D. Germane la București. 
Cuvîntul de deschidere a fost rostit 
de tovarășul general-maior Pamfil 

Tatu, președintele clubului Dinamo.
Cei prezenți au vizionat cu mult 

interes fotografiile, planșele, vitrinele 
și diferite standuri din cadrul ex
poziției. însemnările redactate de re
porterul sportiv berlinez D. G. Klein- 
iein, au completat imaginile. Spicuim 
cîteva dintre acestea : „1950 — Ber
lin. O mare bucurie pentru toți spor
tivii ! Camera populară aprobă în 
unanimitate legea cu privire la ti
neret și dezvoltarea sportivă. Spor
tivii efectuează mii de ore de muncă

Demonstrațiile tinerilor jucători de tenis de masă sovietici
După terminarea competiției inter

naționale de tineret, jucătoarele și 
jucătorii de tenis de masă sovietici 
au mai fost oaspeții noștri pînă 
miercuri dimineață, cînd au plecat 
spre patrie.

Luni și marți, sportivii sovietici au 
fost invitați să facă cîteva demonstra
ții în fața muncitorilor, tehnicienilor 
și funcționarilor de la Fabrica de con
fecții „Gheorghe Gheorghin-Dej” și

Astă-seară, la lumina reflectoarelor...

ARTIȘTII MAGHIARI PE GHEAȚĂ DEBUTEAZĂ 
IN FAȚA PUBLICULUI BUCUREȘTEAN

Astă-seară, la orele 19,30, are loc 
pe patinoarul artificial din parcul 
„23 August” premiera spectacolului 
„AȘA S-A NĂSCUT DRAGOSTEA” 
prezentat de Ansamblul maghiar pe 
gheață.

Repetiția generală, care a avut loc 
ieri, a demonstrat deosebitele cali
tăți și înalta valoare artistico-spor- 
tivă a ansamblului. La un nivel su
perior s-au situat evoluțiile soliștilor, 
în frunte cu reputații campioni Ma
riana Nagy, Ester Jurek, Gabor Vida,

Astăzi și msine la CSuj

Dubla intilnire de volei dintre reprezentativele 
masculine ale R. P. Romine și R. P. Polone

Amatorii voleiului din orașul Cluj 
vor avea prilejul să asiste astăzi și 
mîine la două interesante meciuri in
ternaționale, care vor opune echipele 
reprezentative masculine ale R.P. Ro- 
mîne și R.P. Polone.

Cele două întîlniri sînt deosebit de 
importante, ele constituind o ultimă 
verificare a formațiilor respective 
înaintea începerii campionatului mon
dial din luna noiembrie, competiție la 
care vor fi prezenți atît jucătorii noș
tri cit și cei polonezi.

Voleibaliștii rornîni s-au pregătit 
intens în ultimul timp, sub conduce
rea antrenorului Nicolae Sotir, ară- 
tînd că privesc cu cea mai mare se
riozitate aceste întîlniri. De altfel, 
meciurile cu reprezentativa R.P. Po
lone vor fi destul de dificile pentru 
formația țării noastre, ținînd seama 
de valoarea foarte bună a voleibaliș
tilor polonezi. In aceste partide, an
trenorul Nicolae Sotir va folosi ur
mătorul lot ’ Chcrebețiu, Corbeanu. 
Derzei, Miculescu, Fieraru, Păunoiu,

4. Știința 2.345 p; 5. A.S.A. Cluj I 
2.160 p; 6. Dinaino Oradea 1.185 p.

înaintea ultimei probe a campionatu
lui (crosul sc va desfășura astăzi de 
la ora 13 pe traseul de la Căliigăreni) 
clasamentele generale se prezintă astfel: 
INDIVIDUAL: 1. D. Țintea 3 830 p: 2 
Cr. Lichiardopol 3.755 p; 3. IP. Roman 
3.710 p; 4. Gh. Tomiuc 3.575 p: Tr. 
Crnitoru 3.535 p; 6 N. Marinescu 
3.165 p; ECIHPE : 1 C.C.A. I 10.632.5 
p; 2. Progresul 10.247,5 p; 3. C.C.A. II 
8.594 p; 4 Știința Buc. 7.945 p; 5. Di
namo Oradea 5.952 p; 6. A.S.A. Cluj 1 
5.104,5 p.

expoziției
D. Germană*‘

voluntară. Sala sporturilor din Berlin 
este construită în 139 de zile, iar ba
zinul de înot din Friesen în 151 zile! 
1952 — Helsinki. Sportivii din R.D.G. 
nu sînt admiși. Emil Zatopek cere re
cunoașterea comitetului nostru națio
nal olimpic... 1956 — Cortina d'Am
pezzo. Ilarri Glas cucerește prima 
medalie olimpică pentru R.D.G... 
1958 — Leipzig. Spartachiada arma
telor: 12 armate în luptă sportivă 
pașnică, în 18 orașe ale republicii 
noastre. 1959 — Berlin, Praga, Var
șovia. Startul Cursei Păcii în Berlin I 
Adolf Schur cîștigă pentru a doua 
oară cea mai mare cursă ciclistă de 
amatori din lume. 1960 — Squaw Val
ley. Helga Haase — medalia de aur 
la cursa de patinaj pe distanța de 
500 m și medalia de argint pentru 
cursa de 1.000 m. Helmut Recknagel 
— campion olimpic pe anul 1980 la 
sărituri cu schiurile de pe trambu
lină..."

V. T.

Uzinele „Boleslaw Bierut”. Demonstra
țiile efectuate de oaspeții noștri 
împreună cu Mariana Jandrescn, Ele
onora Mihalca, Mircea Popescu șj A- 
dalbert Rethi s-au bucurat de mult 
succes, fiind aplaudate cu căldură de 
numeroșii spectatori. La sfîrșit, mem
brii delegației sovietice au stat de 
vorbă, făcînd schimb de impresii ce „ 
muncitorii, tehnicienii și funcționarii * 
celor dottă întreprinderi.

Mikfos Kucharovicz etc., care și-au 
demonstrat măiestria, încadrați de un 
corp de balet alcătuit din patinatori 
stăpîni pe toate mijloacele tehnice.

Subiectul captivant al revistei 
„AȘA S-A NĂSCUT DRAGOSTEA”, 
costumele strălucitoare, reușita pu
nere în scenă, muzica frumoasă și 
sugestive, orchestra de calitate con
dusă de maestrul Peter Magyari, sînt 
atributele principale ale acestui spec
tacol care va cuceri fără îndoială 
pe iubitorii sportului și artei din 
București.

Drăgan, Mihăilescu, Nicolau, Roma< 
Pavel și Rusescu. Ț

Echipa poloneză a sosit ieri la a- 
miază în Capitală și, după un scurt 
popas, a luat avionul spre Cluj. Am
bele meciuri vor fi conduse de arbi
trul Meszaros (R.P. Ungară).

AZI A TREIA ETAPĂ
A COMPETIȚIEI FEMININE

DE VOLEI DIN CAPITALĂ...
...ți un meci amical:
Dinamo — Farul Constanta

In sălile Dmamo și Giuleșta conti
nuă azi competiția de volei organizată 
pentru echipele feminine bucureștene 
din categoria A. După primele două 
etape, care au avut loc sîmbătă și 
duminică și în care cele 8 echipe par
ticipante au arătat că mai au de pus 
la punct o scrie de amănunte privind 
jocul lor, este interesant de urmării 
astăzi dacă s-au realizat progrese în 
această direcție.

Programul de azi este următorul î 
sala Dinamo, de la ora 17: Dinamo 1
— Progresul, Dinamo — Farul Con
stanța. (După cum se vede a interve
nit o schimbare: 'în programul de azi 
apare și Farul Constanța, care nu 
joacă însă în această competiție. Me
ciul Dinamo 11 — Sănătatea care tre
buia să aibă loc azi se va disputa 
ulterior). Sala Gittleșfi, de la ora 
16,30: Rapid II — Metalul, Rapid I
— C. P- București.

Finalele competiției vor avea loc 
sîmbătă după-amiază (locurile 3 și 
4 din cele două serii vor juca între 
ele) și duminică dimineața (locurile 
1 și 2).


