
Prietenie frățeasca, de nezdruncinat
Ieri a avut lac în întreaga țară, 

într-o atmosferă entuziastă, des
chiderea „Lunii prieteniei ro-

eveniment de- 
minunat pri 

a sentimente- 
nutrite de oa-

mîno-sovietice“. Acest 
osebit constituie un 
lej de manifestare 
lor calde, frățești 
menii muncii din R. P. Romină, față 
de marele popor sovietic, ai cărui 
fii și-au vărsat sîngele pentru 
rarea patriei noastre de sub 
fascist și care ne sprijină din 
inima să ne construim o viață

eroici 
elibe- 
jugul 
toată 
nouă. 

Dăruind cu generozitate din bogata lor 
experiență acumulată în cursul celor 
43 de ani de la Marea Revoluție So
cialistă din Octombrie, oamenii sovie
tici — conduși de Partidul Comunist 
al Uniunii Sovietice — se bucură de 
dragostea fierbinte și de toată stima 
poporului nostru, care vede în ei exem
ple din cele mai minunate de muncă 
și abnegație pentru întărirea patriei, 
pentru apărarea celui mai de preț bun 
al omenirii, pacea.

Istoricele izbînzi obținute de poporul 
sovietic în construirea desfășurată a 
comunismului trezesc în inimile noas
tre sentimente de profundă admirație, 
și ne însuflețesc totodată în activita
tea noastră de zi cu zi pentru înde
plinirea mărețelor sarcini trasate de 
cel de al Ili-lea. Congres al Parti
dului Muncitoresc Romîn. „Experiența 
proprie a poporului romîn — a spus 
tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej — a ară
tat că relațiile de colaborare dintre 
țările socialiste, ajutorul frățesc multi
lateral acordat Romîniei de către 
Uniunea Sovietică, au înlesnit imens 
opera de construcție socialistă des
fășurată de poporul romîn, care a 
pwbit, aslfel să obțină într-un timp 
» i mari succese în dezvoltarea eco
nomică și social-culturală a țării".

După Congresul al Ili-lea al 
P.M.R., țara noastră a pășit într-o 
nouă etapă, iar ajutorul Uniunii Sovie-
tice constituie un factor de primă im
portanță în rezolvarea sarcinilor pri
vind desăvîrșirea construcției socia
liste, dezvoltarea mai departe a bazei 
fehnico-materiale a noii orînduiri. O 
dovadă grăitoare a acestui ajutor îl 
constituie giganticul combinat meta
lurgic de la Galați, cea mai însem
nată construcție a planului de șase

Au fost desemnați primii campioni republicani de călărie

Incepînd de joi dimineața călăreții 
fruntași s-au reunit din nou la baza 
hipică din calea Plevnei pentru a lua 
startul în probele noii ediții a cam
pionatului republican de călărie.

întrecerile de joi și vineri au făcut 
să fie cunoscuți noii campioni repu
blicani : dresaj categoria semiușoară 
Manuela Bogza (Știința București) 
pe calul Arcaș (Bogza a constituit 
surpriza campionatului; lucrul la dre
saj l-a început abia în actualul se
zon), dresaj categoria semigrea : Ni- 
culae Mihalcea (E.H.A.) pe calul Bo
lero, obstacole categoria semiușoară ; 
Cristian Țopescu (Grănicerul) pe ca
lul Gelu, dresaj categoria ușoară: 
Ion Oprea (Dinamo București) pe ca
lul Cîntec, (Ion Oprea a ciștigat de
tașat), obstacole categoria ușoară : 
Constantin Vlad (Dinamo București) 
pe calul Savant (dinamovistul și-a a- 
părat cu succes titlul cucerit anul 
trecut), obstacole categoria grea : 
Gheorghe Langa (E.H.A.) pe calul 
Rubin.

în privința acestei ultime probe tre
buie să subliniem comportarea excep
țională a lui Langa. Parcursul între
cerii, mult mai dificil decît al campio- 
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ani, combinat care va fi ridicat cu 
sprijinul Uniunii Sovietice. Dar acesta 
este numai un exemplu al ajutorului 
dezinteresat pe care ni-l acordă neîn
cetat țara care a Uimit lumea prin 
realizările sale în știință, tehnică și' 
cultură. In toate domeniile de activi
tate, poporul nostru simte zi de zi 
sprijinul frățesc pe care ni-l acordă 
cu nespusă dragoste marea țară a 
socialismului, biruitor.

Colaborarea rodnică, unitatea de
plină de vederi dintre țările noastre 
s-a putut vedea de altfel, în modul 
cel mai elocvent și lâ cea de a XV-a 
sesiune a O.N.U. unde delegația țării 
noastre în frunte cu tovarășul Gh. 
Gheorghiu-Dej sprijină cu fermitate 
propunerile deosebit de importante fă
cute de conducătorul delegației Uni
unii Sovietice, N. S. Ilrușciov, venind 
la rîndul ei cu propuneri constructive, 
alături de celelalte țări socialiste și 
state iubitoare de pace.

împreună cu întregul popor, sportivii 
noștri trăiesc din plin bucuria sărbă
toririi „Lumi prieteniei romîno-sovie- 
tice“. Ei știu că și în domeniul cul
turii fizice și sportului ajutorul fră
țesc al Uniunii Sovietice este de o 
covîrșitoare importanță. Iată de ce 
sutele de mii de tineri sportivi ai pa
triei închină acestei sărbători tradițio
nale întreceri și competiții sportive. 
In fruntea întrecerilor festive se situ
ează, ca de obicei, crosul de mase „Să 
întîmpinăm 7 Noiembrie". Cu mult in
teres este așteptată de asemenea o 
altă manifestare tradițională a sporti
vilor noștri și anume „Ștafeta priete
niei romîno-sovietice". Ea va aduce 
din toate colțurile țării mesajele de re
cunoștință și dragoste ale sportivilor 
romîni adresate prietenilor lor dragi 
din Uniunea Sovietică.

Nenumăratele competiții sportive, 
conferințele și simpozioanele în care 
se va vorbi despre prietenia de ne
zdruncinat dintre tineretul țărilor noas
tre, despre ajutorul experienței sovie
tice în desăvîrșirea măiestriei sporti
vilor romîni, sînt numai cîteva din 
multiplele acțiuni prin care tinerii spor
tivi de la noi își manifestă atașamen
tul față de măreața sărbătoare a prie
teniei.

I. Sîrbu: 399 puncte din 400 posibile!
Rezultate excelente in întrecerile de joi și vineri ale campionatelor republicane de tir

Joi și vineri, pe poligonul Tunari au 
continuat întrecerile din cadrul cam
pionatelor republicane. Buna pregătire 
tehnică a multor concurenți, la care 
s-a adăugat și vremea foarte frumoa
să, (cald și luminozitate perfectă), 
ne-au dat prilejul să asistăm la obți
nerea unor performanțe excepționale.

Cu tenacitatea care îl caracterizează, 
I. Sîrbu s-a depășit pe sine în proba 
de armă liberă calibru redus 3x40 
focuri poziția culcat, reușind o per
formanță 
din 400 
trialului 
Pe trei 
1.149 p. 
bun. Se 
și frumoasa comportare a tînărului M. 
Rusescu (Dinamo București), clasat al 
doilea în aceeași probă de trei poziții, 
precum și pe cea a concnrențiior M. 
Antal și S. Dănescu (Știința Bucu
rești).

La pistol calibru mare cîștigătorul 
era greu de prevăzut, mai ales după 
ce au fost consumate cele 30 focuri de 
precizie. Un grup de 6—7 trăgători

extraordinară : 399 puncte 
posibile, cifră superioară ac- 
record mondial și republican, 
poziții, I. Sîrbu a totalizat 
rezultat, de asemenea, foarte 
cuvine să scoatem în evidență
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Mîine, în categoria A la fotbal...
Dintre jocurile etapei de mîine a ca

tegoriei A, partida de la Ploiești dintre 
Petrolul și C.C.A. se detașează prin in
teresul pe care-l provoacă în rîndul ama
torilor de fotbal. Este o partidă echili
brată, în care — în ciuda avantajului 
terenului, care este de partea Petrolului 
— șansele sînt foarte apropiate. In 
vederea acestuj joc, ploieș tenii — care 
doresc să se reabiliteze după insuccesul 
din etapa precedență, cînd au pierdut 
în fața lui C.S.M.S. Iași — au făcut joi

MHNJS PE STADIONUL
„23 AUGUST”

Ora 13.45: Progresul — Știința 
Cluj.

Ora 15.30: Dinamo — Dinamo 
Bacău.

un antrenament „în familie*,  în compania 
unei formații alcătuită din jucători de 
rezervă și juniori. Prima garnitură a 
învins cu 9—3, în 105 minute de joc. 
Atacul Petrolului a combinat frumos și 
a înscris prin Dridea (4), Chiriță (2), 
A. Muntcanu (2), cel dc-al nouălea gol 
iii ud înscris, în propria poartă, de Pal. 
Petrolul a aliniat formația: Ionescu (Sfet- 
cu) — Tend lcr, Ccpolschi, Florea — D. 
Muntcanu, Marin Marcel — Zaliaria, Ta- 
barcca. Dridea, A. Munteanu, Cliiriță.

(Continuare in pag. a 5-a)

Trcccrca fiecărui 
obstacol cere din 
partea concurentu
lui o înaltă măies
trie, curaj și stăpl- 
nire de sine, dar 
și o perfectă con
ducere a calului pe 
„parcurs". Toate a- 
cestea fac ca între
cerile de călărie să 
stlrnească de fie
care dată interesul 
general al specta
torilor. Deosebit de 
spectaculoase au 
fost și primele în
treceri ale actualei 
ediții a campiona
telor republicane. 
Iată un aspect din 
proba de obstacole 
de categorie semi
ușoară.

p. campion al R.P.R. 2. N. Rotaru 
(C.C.A.) 384 p ; 3. S. Dănescu (Știin
ța București) 383 p; Pe echipe: 1. 
C.C.A. 1510 p, campioană a R.P.R.;
2. Dinamo București 1502 p ; 3. Știin
ța București 1492 p ; Poziția în picioa
re : 1. C. Antonescu (Victoria) 309 p ; 
campion al R.P.R. 2. I. Sîrbu 366 p.:
3. G. Sorin (Metalul) 363 p; Pe echi
pe: 1. G.C.A. 1422 p campioană a 
R.P.R.; 2. Metalul 1389 p; 3. Victo
ria 1365 p; Pe trei poziții : 1. I. Sîrbu 
1149 p campion al R.P.R.; 2. M. Ru-

_______ _____ _ _t , sescu 1137 p; 3. C. Antonescu 1135 
ința București). Tereza Quintus (C.F.R. PI Pe echipe: I. C.C.A. 4497 p; 
Arad) și Rodica Luca (Progresul 
București).

lată rezultatele: Armă liberă calibru 
redus 3x40 focuri seniori poziția cul
cat : 1. I. SÎRBU (C.C.A.) 399 p 
nou record al R.P.R. (vechiul record 
398 p) campion al R.P.R. : 2. M. Ru- 
sescu (Dinamo București) 395 p: 3. 
A. Rugină (Voința București) 393 p : 
Pe echipe • I. C.C.A. 1501 p campioa
nă a R.P.R. ; 2. Știința București 
1560 p ; 3. Dinamo B‘<C'.ir’șfi 1555 o ; 
Poziția in genuncâj; 1. I. Sîrbu 334

realizaseră cifre apropiate, iar ultimul 
cuvînt trebuia să-l spună cele 30 
focuri de viteză. Și lucrurile s-au pe
trecut chiar așa. P. Mocuță (Dinamo 
București), deși era în inferioritate 
după focurile de precizie, și-a depășit 
categoric adversarii la viteză, deve
nind astfel campion republican. Subli
niem aci și frumoasa comportare a 
junioarelor Ioana Soare (Știința Bucu
rești), Victoria Zamfir (Cetatea Giur
giu) și Ileana Ranca (C.S.M. Cluj) la 
proba de armă liberă 3x30 focuri, ca și 
pe cea a senioarelor Denise Popa (Vo-

Finala Cupei Moldovei

O fază palpitantă din meciul Dinamo București—Dinamo Bacău disputat 
în turul campionatului trecut. Vor reedita oare cele două echipe duminică 
jocul interesant din campionatul precedent?

Au început întrecerile...
ROMAN 7 (prin telefon de la tri

misul nostru special). Azi a avut loc 
pe stadionul „Laminorul" din Roman 
deschiderea festivă a finalei „Cupei 
Moldovei". Cei peste 4000 de specta
tori au primit cu vii aplauze coloana 
sportivă a finaliștilor, care și-au 
făcut intrarea pe stadion. Primii care 
trec prin fața tribunei sînt sportivii 
regiunii Iași. Printre ei recunoaștem 
echipa de oină din Andrieșeni. Toți 
membrii echipei sînt colectiviști. Ince- 
pînd din anul 1953 și pînă în prezent, 
echipa a realizat un record linie în 
felul ei. A cucerit de șapte ori conse
cutiv titlul de campioană regională 

(Combinata 
2854-287=572 
namo Buc.)

campioană a R.P.R. ; 2. Dinamo 
București 4449 p ; 3. Metalul 4397 p. 
Pistol calibru mare: 1. P. Mocuță 
(Dinamo București) 2844-292=570 p; 
campion al R.P.R. 2. V. Atanasiu

Știința-Metalul Buc.) 
p ; 3. G. Maghiar (Di-

2864-283=569 p; Pe

(Coijiinucuc ui pag. a 4-a) 

la oină. In primul rind ai echipei dis
tingem pe candidatul de partid Ivan 
Matcoboje, utemiștii Nichituș Dumitru 
și Gheorghe Tisoiit. Printre sportivii 
regiunii Bacău se numără și Gheor
ghe Chiriac din Icușești, raionul Ro
man. El a reușit trei ani consecutiv 
să se claseze pe un loc fruntaș în 
campionatul regional de trîntă. Aplau
ze numeroase au smuls colectivistele 
din Liești. Cu multă simpatie au fost 
întîmpinați și fotbaliștii de. la G.A.C. 
Partizanii Păcii din Urechești, raionul 
Focșani. In primul rind al echipei ză
rim pe Gh. Gherghițeanu. In virstă 
de 17 ani, el este un muncitor des
toinic. Pînă în prezent a depus 270 de 
zile muncă în cadrul G.A.C.

Tov. loan Bordea, președintele con
siliului regional U.C.F.S. Bacău salu
tă în numele comitetului de organizare 
pe pârtieipanții la finală. După puțin 
timp începe prima întrecere din cadrul 
acestei competiții. Se întîlnesc fotba
liștii de la Recolta Basarabi, raionul 
Medgidia, cu cei de la G.A.C. Parti
zanii Păcii, comuna Urechești. în prî-: 
mele minute, cei care atacă sînt fotba
liștii din Urechești, apoi din min. 15 
și pînă la pauză, domină jucătorii de 
la Recolta. In urma unei acțiuni spri
jinite de întreaga înaintare, Gh. Ote- 
lea (Recolta) înscrie imparabil în min. 
23. In cea de a doua repriză, deși cei 
de la Recolta mai marchează de două 
ori prin Oancea (min. 50) și Musuret 
(min. 87) jocul e mai echilibrat Re
zultatul final al întîlnirii este de 3—0 
pentru sportivii din raionul Med Hia.

întrecerea ia 800 m băieți a dat 
loc unei dispute dîrze. După primul 
tur conduce Lică Pompiliit (Galați). 
La 500 m el cedează conducerea lut 
D. Răducanu (Iași). Cu 200 m înain
te de sosire. G. Vicoveanu (Bacău) 
atacă puternic Se nare că va învinge 
detașat. Pe ultimii 50 metri se dă o 
luptă pasionantă între Vicoveanu și 
Răducanu. Primul învinge de puțin, 
urmat de Răducanu si Lică

OHO uLNKâ/
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CURS DE ARBITRI

Consiliul orășenesc U.C.F.S. Tîrgoviște 
organizat un curs de arbitri de fotbal. 

jLa examenul final toți cursanții au do- 
jvedit că și-au însușit temeinic cunoștin
țele căpătate în perioada decembrie 1959- 
Vscptembrie 1960. S-au evidențiat în mod 
deosebit Constantin Ionescu, Mircea Ma
tei și C. Ghenciulescu. Au funcționat ca 
lectori Gh. Smanioto, M. Ionescu, Gh. 
_£tănoscu și P. Oiței.

MIȘU AVANU și PETRE OPREA 
corespondenți

ÎNCEPUT DE CAMPIONAT

Asociațiile sportive din orașul Craiova 
nu trecui, o dată cu începerea noului 
campionat de fotbal, la o serie de mă
suri menite să contribuie la desfășururea 
normali a întrecerilor. Astfel, bazei spor
tive a clubului C.F.li. Electro i s au adus 
modificări radicale; tribuna a fost mă
rită cu, aproximativ 3.000 de locuri, a- 
juntând actualmente la o capacitate de 
10.000 de locuri. Amenajările s au efec
tuat prin muncă voluntară.

ȘT. IONESCU 
corespondent

„CUPA U.R.C.M.*  !N REGIUNEA
BAIA MARE

J)c . curind s-au desfășurat întrecerile 
de sșh dotate cu cupa U.R.C.M. pe anul 
1960. Goncursul a angrenat 6 echipe re- 
prezentind centrele eimperației meșteșu
gărești din regiunea noastră. Trofeul 
pus in joc a revcpît reprezentativei ora
șului Cărei, care a acumulat 15 puncte 
«Ini 20 . posibile.

.1». elasanițptul individual cele mai 
bune rezultate au fost obținute de I. Co- 
xăbian (U.R.C.M. Baia Mare) și V. Orsi 
(Drapelul roșu Cafei), eare a« realizat 
cîte 5 puncte'.

MĂRIA BOT1Ș și V. SĂSÂRANU 
corespondenți

O REUȘITA EXCURSIE 
CICLOTURISTICA

Consiliul asociației sportive Pariatul 
Louea a Orgaiuzat în ultima vreme o se
rie de interesante concursuri de casă, 
lleceni ciclotiiriftu acestei asociații au 
parcurs 502 km. treci nd prin cîteva cen
tre ale regiunii Hunedoara. Astfel, 14 ti
neri mineri ău vizitat orașele Hațeg, Hu
nedoara, Deva, llia, Brad, '/.lalna, Alba 
Julia, Sebeș, Orăștie, Simeria, și Pe
troșani. După terntiharea excursiei, con
ducătorul echipei Zottan laczko a decla
rat : „De fapt excursia noastră cicloturis
tică a avut o formă de circuit al regiunii 
Hunedoara. Am avut de parcurs un tra
seu destul de dificil. Aproape 25 de km. 
a trebuit să lăsăm bicicletele și să mer
gem pe jos pe potecile munților și pădu
rilor pe care le-am avut de străbătut în 
drumul nostru**.

V. HLOI’EȚCHI 
corespondent

ȘPARIACHIADA PETROLISTULUI" 
LA PLOIEȘTI

Recent s-au încheiat întrecerile de șah 
din cadrul fazei orășenești a ,,Spartacliia- 
dci Petrolistului**  la eare au participat 24 
d< hăiefi și 4 fete din Ploiești. Partidele 
s-au desfășurat în sala clubului Petro
lul. Pentrii'faza finală a competiției s-au 
calificat: Constanta Chiper (Petrolul) 
și Toma Mcstinger (Petrocliim).

M. BEDROS1AN 
corespondent

In aceste zile, la consiliul regional 
U.CF-S- Cluj domnește o atmosferă 
deosebită, 
tivi 
pună 
vi ml 
nale 
avea 
tombrie- Etapa finală 
petiții — aliată la a doua ediție — 
se va desfășura două să-ptămînj mai 
■tîrziu. Anul acesta, întrecerile finale 
ale „Cupei Agriculturii", competiție 
care a atras Ia start mii de tineri din 
regiunile Oradea, R.A.M., Stalin, Cluj, 
Hunedoara și Baia Mare, vor avea 
loc în regiunea Cluj- De aceea, ne-a-ni 
adresat tov- Petre Jurcă, președintele 
consiliului 
rugîndu-1 
întrebări.

— Care

Numeroși activiști spor- 
din raioanele regiunii vin să 
la punct ultimele amănunte pri- 
buna desfășurare a fazei regio- 
a „Cupei Agriculturii", care va 
loc simbătă 8 și duminică 9 oc- 

a acestei com-

regional U.C.FS. Cluj, 
să ne răspundă la cîteva

este stadiul pregătirilor 
pentru finalele. „Cupei Agriculturii"?
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CARNET DE REPORTER

Prin satele raionului
^m rugat bireut consiHuhti regional U.C.F.S. Stalin (pe care la sosirea în 

localitate l-am găsit in ședință de lucru) să ne recomande una din comu- 
A ne le raionului Codlea unde puteam găsi materialul de care aveam nevoie

pentru un reportaj despre sportul sătesc. Răspunsul însă, nc-a pus în încurcă
tură: „In caFe doriți !’*.  latu-ne, așa fior, ca la... început. Și atunci, folosind ca 
ghid harta raionului, am pornit pe ruta Cristian-Rișnov-Bran..,

După ce am .vizitat însă trei asociații 
sportive sătești și ne-am convins de a- 
vuitul pe care l-a luat sportul pe aceste 
meleaguri am înțeles că răspunsul tova
rășilor dc la U.C.F.S.: -----
însomna, de fapt, asigurarea că 
găsi lucruri la fel de interesante și 
bucurajjoare în oricare dintre sate 
comune..,

JUBILEUL GOSPODĂRIEI 
SI AL... PREȘEDINTELUI ASOCIA

ȚIEI SPORTIVE
La Cristian, președintele asociației 

sportive era ocupat. Am lăsat vorbă că 
vom reveni și am poposit în Rîșnov, la 
gospodăria agricolă de stat. Aici își are 
sediul asociafia sportivă Recolta. Primul 
pe care-1 cunoaștem este Virgil Vasiliu, 
contabilul șef al gospodăriei și președin
tele asociației. El ne pune în temă cu 
activitatea sportivă ce sc desfășoară în 
comună. Aflăm că \,Recolta*  a luat f i
ință cu 10 ani în urmă, o dată cu gos
podăria agricolă de stat; că la înceinu 
cei ce făceau sport puteau fi numărați 
pc degete ; că atunci fetele ieșeau foarte 
greu pe terenul de sport), dap președin
tele ne atrage atenția : mai sînt și acum 
tinere cu cure trebuie să muncim pentru 
a le convinge. Dar reușim...).

...Acum asociația numără peste 1 (XI dc 
membri U.C.F.S. In comună se joacă 
fotbal, volei, șah, se face atletism. Dai 
cel mai popular sport este (...nu, nu-i 
fotbalul !) călăria. La numeroasele con
cursuri ce sc organizează fie în comună, 
fie în împrejurimi (dar de la care tinerii 
de Ia G.A.S. Rîșnov sîuț nelipsiți) iau 
parte numeroși sportivi. Se dispută între
ceri de obstacole dar și mult aplaudatele 
curse de atelaje țărănești în care înde
mânarea este clementul determinant. Cei 
mai buni ? Greu de răspuns. După o con
sultare cu președintele consiliului raional 
U.C.F.S. am primit „clasamentul*':  .1, 
Gh. Flueuș, îngrijitor de vite ; 2. Petru 
Oaițăn, 
dier.

Ca o 
șoara o

L-am 
îndeplinește această muncă.

— l)e .10 ani — a răspuns modest. 
De la înființare...

UNUL DINTRE ANIMATORI! 
SPORTULUI

Cînd omul ajunge la 60 de ani sc con
sideră, în general, bătrîn. Traian Panic
ii mon însă nu este de aceeași părere. La. 
cei 60 dc ani ai săi se ia la întrecere cu 
tinerii, ...îi depășea Așa a fost la cros, 
așa la ciclism și tor așa la popice. Aso
ciația sportivă Branul de pe lîngă că
minul cultural din localitate se niîndrcștc 

astfel dc membri U.C.F.S. Profesorii

: „In care doriți!” 
vom 
im- 
sau

tractorist ; 3. Iuliu louaș, bri-a-

concluzie: în comunii se destă- 
bogală activitate.
întrebat pc președinte, de ei»<l

cu
de educație fizică dc la școala de 7 ani 
nr. I, Ștefan Șpîrclicz și Horia Pfotogea, 
ne spuneau că o dată, la cros, fetele nu' 
prea voiau să alerge. Ba că o să le certe 
părinții, ba că, dacă se îmbracă în cos-, 
turn de sport nu se mai mărită. Atunci, 
,.moș l’antclimon" (caic este muncitor 
tăietor Ia Ocolul silvic) a pus „tenișii" în 
picioare, maioul pc el și a pornit în în
trecere. Tinerii și mai ales tinerele s-au 
rușinat și l-au urmat. Acela a fost, parcă,1 
eel mai reușit dintre, crosuri.

★
Asociația sportivă Branul are aproape 

70 de membri U.C.F.S. Dar parcă numai 
aceștia syit sportivi ? Nu fac oare sport 
și cci 120 dc copii ai centrului de ini’-

— Mai iutii să vă spun cîteva 
cuvinte despre faza regională. Con
cursul de atletism va avea loc pe sta
dionul din Cimpia Turzii și vor lua 
parte atic fi și atlete din cele 14 ra
ioane ale regiunii- Meciurile masculi
ne și feminine de volei se vor dispu
ta în comuna Sinpaul, raionul Luduș, 
jocurile de fotbal in comuna Ier.nui, 
tot din raionul Luduș, iar cele de po
pice la Jibou. In ceea ce privește fi
nalele „Cupei Agriculturii" noi sintem 
bucuroși că ni s-a încredințat cinstea 
de a le organiza. 
u-CF.s- c 
sil aibă loc în raionul Huedin. Ime
diat am fost la fața locului pentru a 
cunoaște mai bine posibilitățile de or
ganizare, starea bazelor 
In momentul de fa(ă se 
ultimele amănunte.

— In ce localități se 
întrecerile finale?

— Cele de atletism chiar 
din, pe .stadionul orașului. Junioarele 
și senioarele se vor întrece la 80 m 
și 400 n plat, lungime, înălțime șt 
greutate. Juniorii și seniorii la 100 m

' . Biroul regional
a stabilit ca toate finalele

sportive etc.
pun la punct

vor disputa

la Hue-

Codlea... EXCURSII... EXCURSII...

(icre în schi ? In comună sc organizează 
numeroase competiții dc popice (cu cîtc- 
va zile înainte dc vizita noastră se în
cheiase un eoncurs la care au luat parte 
6 echipe) ciclism, șah. 
Centrul de schi este foarte 
bine înzestrat. In magazie 
am găsit 50 dc perechi 
de schiuri, tot atîtea pe
rechi de lioeanci, precum și 
alte materiale și echipa
ment sportiv. Dc îndată ce 
va cădea zăpada, centrul de 
schi își va începe activita
tea practică. Cea teoretică 
a început încă de la 1 sep
tembrie...

cate cu multă plăcere și cu destulă pri
cepere.

Dar, Ia „Drum nou” s-ar putea face 
mai mult. Și asta eu puțină bunăvoință 
din partea conducerii gospodăriei. Mai 
mult sprijin, mai multă atenție și grijă 
față de nevoile asociației sportive ar 
avea urmări firești în dezvoltarea și mai 
mare a sportului în comună. Conducerea 
gospodăriei poate să ia exemplu de la 
tovarășii din sindicatul mixt comunal ca 
și de la cooperativa sătească care dau 
tot sprijinul activității sportive. Si-apoi,

IN ALTA COMUNA...

Imaginea 
noului, ne-a 
și de grădini|a

belșugului, a 
fost sugerată 

„ ,i sezonieră 
din Cristian și de ereșa și 
căminul gospodăriei agri
cole colective dar și de 
felul în care colectiviștii 
adunau la sediul gospodă
riei lor finul : în autoca
mioane. Dc la carul cu boi, 
la. mașină. Ce punte fi mai 
convingător ! .

„Drum nou" se numește 
gospodăria colectivă și tot 
așa și asociația sportivă, 
care numără 200 de membri 
U.C.F.S, Tinerii colectiviști au îndrăgit acti. 
vitatea culturală (gospodăria are cor, briga
dă artistică, fanfară) dar și pe cea sportivă.

Fotbalul, voleiul, tenisul de masă,, 
schiul, călăria și chiar boxul sînt praeti-

Doi dintre cei mai buni schiori ai centrului din Bran : 
Mircea k’oinescu și Felicia 'l ampa, elevi ai școlii de 
7 ani din localitate, s-au fotografiat împreună cu in
structorii lor după un concurs la care au luat parte 

anul trecut la Predeal

E duminică. In fața filialei O.N.T*  
„Carpați" din Tîrgoviște este mult 
freamăt. Grupuri de salariați din în
treprinderile orașului și raionului Tîm 
goviște așteaptă să plece în excursie. 
Este plăcută o excursie după o săptă- 
mină de muncă rodnica I Excursiile 
constituie doar un minunat prilej pen
tru ei de a cunoaște cit mai mult din 
mărețele realizări ale oamenilor muncii 
din țara noastră, de a mai vedea un 
minunat colț al patriei noastre.

Sînt nenumărate excursiile de acest 
fel organizate de filiala O.N.T. „Car- 
pați“ Tîrgoviște, Numai în luna iulie» 
3712 turiști din raza acestei filiale an 
vizitat o serie de muzee, institute de 
artă și baze sportive din orașul Bucu
rești. Se cuvine evidențiată munca 
susținută pentru buna desfășurare a 
activității turistice depusă de tov. 
Bogdan Romulus, șeful filialei.

PETRE OPREA — corespondent

O COLABORARE RODNICA

cînd sportivii gospodăriei înregistrează 
succese se bucură și ei, iar acestea. siot 
cucerite în numele G.A.S. „Drum. nou”- 
Cristian.

ELENA MATEESCU

„SPARTACHIÂDA PETROLISTULUI- LA CÎMPINA

Activitatea turistică deosebit de bo
gata care există în orașul și raionul 
Mediaș se datorește în buna niasnra 
și colaborării rodnice dintre consiliul 
raional U-CF.S. Mediaș și agenția 
locala O.N.T. „Carpați". S-a abwturt 
astfel o comisie turistică puternică, iar 
pe lîngă fiecare întreprindere au luat 
ființă cercuri turistice. Comisia turis
tică a desfășurat o vie activitate în 
organizarea cercurilor turistice, Jin- 
du-le apoi cele mai bune îndrumări. 
Săptâmînal an fost organizate excursii 
de o zi satt dona Ja Lacul Roșu, (tbcile 
Turzii, Lacul Btlea, Păltiniș, Sighișoara, 
Sovata, Ocna Sibiului, Poiana Nar**»»-  
lor etc. Prin excursii de 3-4 zile și î 
lungi s-a dat posibilitatea oamenilor 
muncii din Mediaș să viziteze Valea 
Oltului, munții Retezat, Delta Dunării*  
litoralul, Baia Mare, Hunedoara, Go
vora, Alba Iulia etc. In cele peste 50 
de excursii organizate an hiat parte 
mai mult de 6200 de turiști. ' ' ;

Cele mai frumoase rezultate au fost 
obținute de cercurile turistice de la nzu 
nele „Vasia Vasilescu", de la întrer 
prinderea „8 Mai" etc. Realizările pu
teau fi și mai mari dacă toate cercu
rile turistice ar fi arătat aceeași preoa 
cupare pentru bunul mers al activia 
tații. Dar cercurile turistice de la 
„Drum Nou", „Emailul Roșu", „Bra
dul Ardelean", ca și cel de la asociația 
sportivă Avîntul nu s-au preocupat în
deajuns de problema excursiilor pcntnl 
oamenii mrincii din aceste întreprin
deri.

DAN VINT1LA — coresp.

La sfîr.șitul săptămînij trecute, ora
șul Cîmpina a găzduit întrecerile din 
cadrul ,^Spartachi;tdei Petrolistului", o 
frumoasă . competiție de mase, deveni-; 
tă tradiționala pentru tineretul din 
regiunea Ploiești. In cadrul competi
țiilor organizate la Câmpina, și-au 
disputat întiietatea tineri și tinere din 
& asociații sportive din orașele 
Băicoi; - Cîmpina șt- Moreni.

Iată rezultatele înregistrate: ȘAH.: 
băieți — 1. Liviit Moroșanu (Șc. Pe- 

pina) ; fete —' I. Mariana Popescu. : Muncă, învățătură, sport si prietenie 
(Petrolul I.C.C.S.) ; VOLEI : băieți J r i
I. Poiana Cîmpina, 2. Șc. Petrol nr. 2 
Cîmpina, 3. Energopetrol Cîmpina; 
fete — Petrolul Băicoi; FOTBAL : 
1. Petrolul Băicoi, 2. Rafinăria 4 Cîm
pina, 3. Șc. Petrol nr. I Cîmpina; 
TIR: 1. Șt. Bnlat (Petrolul Cîmpina) 
71 p., 2. Dumitru Alantescu (Flacăra 
Moreni) 57 p., 3. -P. Dragomir (Poia
na Cîmpina) 39 p., 4. Șt. Moraru
(Șc. Petrol nr. 2 Cîmpina) 39 n. ; 
TENIS DE MASA: băieți — 1. Eu
gen Stroe (Petrolul Cîmpina), 2. Raz- 
van Săvnlescu (Flacăra .Morc-n ), 3, Al 
Mîncîruț (Petrolul .Cîmpina) ; fete — 
1. Paula Laik (Flacăra Moreni); PO
PICE : băieți — 1. D. Constantinescu 
(Raf. 4 Cîmpina), 2. 
(I.R.U.E. Cîmpina), 3. 
scit (F.A.S. Cîmpina); fete

na Reitu (Petrolul Cîmpina), 2. Maria 
Rat (Raf. 4 Cîmpina), 3. Olga Vasi- 
lescu (Raf. 4 Cîmpina).

TIL BEBU și VL. GAVRILIȚA
corespondenți

Cartea de vizită a unei echipe

a

Ion Postelnicii
Mihai Nițule-

1. Ele-

Bupei AgricirttiFîi”
și 80(1 ni plat, lungime, _ înălțime 
greutate- Turneul

I
Cun.osieu.in măi de mult echipei, dur 
numai din... tribună. O echipă tinără, 
căreia i se întrezărea un viitor fru
mos. Iată de ce cu cîteva zile în urmă 
pașii m au purtat spre rafinăria de ia 
marginea Ploieștitilu-i.

Era intr-o vineri după-a miază. în- 
\tunericul se lăsase parcă mai repede 
Tea oricind peste gazonul verde, unde 
tcu cîteva clipe mai înainte avusese loc 

antrenamentul. Era după prunele me
ciuri susținute de 
prima categorie de

'fr
«r Pe la s} ir silul
thandbalul în 7 făcea primii săi pași 
Tprin părțile locului, tinarul profesor 
’bde educație fizică F’orin Stoenescu iși 
^îndrepta gîndurile și speranțele spre 
- 'Școala profesională a rafinăriei. Văzu- 
f,[se aici destule elemente talentate, care 
*>bme pregătite ar fi putut face fa(ă 
Șcu succes cerințelor moderne ale aces- 
Xtui sport. Trebuia făcut doar începutul.

De atunci au trecut cîțiva ani. Isie- 
Xtimea și dragostea pentru sport a băie-

echipa Petrolul in 
handb ■'

anuhu i'jj?, chid

- .. Și--(ilor, zecile și sutele de ore de antre-
fitial feminin d-e'^nament făcute cu migală și seriozitate, 

volei se va desfășura în comuna Șîn-..cu pasiunea celor 16—17 ani pe care 
crai, iar cel masculin la. Izvorul Crișu-yî: —■_ -*
lui. întrecerile de popice (numai mas-‘-^ea rezultatele așteptate.
culin) vor avea loc în comuna Agili--- intîmpla uneori ca un ju-

, i .i câtor să nu se prea împace cu disci-reș, iar cele de fotbal in comunele Al-..pUtul y de pildă, conside-
maș și Cuzăpldc. ^.rîndu-se într-o vreme

— Ce măsuri s-au luat pentru pre-;;senine de înfumurare, iar V. llăvărnea- 
gatirea bazelor sportive? .. . . M j , Â. • .T z » / r t , cet-incet insa torta colectivului, aiuto-_ - In momentul de fața se lucrează..^
intens la amenajarea tuturor bazelor..iucrurile. Educația sănătoasă făcută 
sportive care vor găzdui finalele. La"pe băncile școlii profesionale se dove- 
Hucdin este pe terminate pista de'-'-^ea a U o’bază extrem de prețioasă, 
atletism’, ultimele retușuri se fac și-- 
la popicăria asociației sportive Uni-'. ■ 
rea din
Sînt pe terminate și lucrările dc ame--‘
najare
fotbal.

Dorim să asigurăm „Cupei 
culturii" un succes deplin.

crai, iar cel masculin la Izvorul Cri șu ii aveau, acești tineri, au început să

Se mai intîmpla uneori ca un ju-

„titular" dădea

Inzz era deseori certat cu disciplina. In- 
.-•cet-incet însă forța colectivului, ajuto- 
x.rul băieților din echipă, au îndreptat

Aghireș, care are pistă dublă.

la terenurile de volei și de • •

Agri-

M. T. -.

■Și astfel echipa a pornit pe un drum 
'.nou, pe drumul afirmării. In acest 
.timp, în viața tinerilor handbaliști de 
■la rafinăria 3 Teleajen au intervenit 
■multe lucruri n-oi.
. In rafinărie . la locul de producție, 
'.majoritatea sînt fruntași. Despre re
zultatele lor în muncă îți vorbesc cu 
mîndrie inginerul șef al termocentra
lei și m:.. ici torii din secția montai me-

canică, unde 7 dintre jucători lucrează 
împreună. „Puștii", cum li se spune 
aici, sînt iubiți și a.preciați de tova
rășii lor de muncă. Pe panoul- frunta
șilor se află și chipurile sudorilor I. 
Paraschiv și Gh. Enache, lăcătușului 
D. Nețoi sau a tablonistului de la., 
mocentrală Gh. Vasile. toți din echipa 
de handbal.

Dar tinerii handbaliști nu s-au mul
țumit numai cu citit. Pentru ca să 
poată stăpini bine tehnica modernă in 
producție ei și-au dat seama că tre
buie sa învețe. Și gîndul a devenit 
faptă: majoritatea dintre ei sînt acum 
elevi-

După orele de serviciu și antrena
ment, 15 tineri care cu cîteva ore mai 
înainte minuiaii cu otita dibăcie strun
gul, maneta tabloului de comandă sau 
mingea, stau aplecați deasupra cărții, 
luptindu-se cu „x" și „y" sau anali- 
zind fraza și propozițiuneu Instalato
rul N. Zaharia este in clasa a X-a, su
dorul I Paraschiv intr-a 1 X-a, iar res
tul „plutonului" (Gh. Iconaru, D. Ne
țoi, D. Dobre, Gh. Vasile, V. Hăvîr-: 
nea.nu ș.a.) in clasa a V! 1 l-a. Rar se in- 
tup.plă ca unul să rămină în urmă cu. 
cartea. Ajutorul celui mai bun se face 
mereu simțit. Ca pe terenul de sport.

Prietenia lor se leagă pe zi ce trece 
iot mai mult. La aceasta contribuie 
desigyr și faptul că aproape întreg 
lotul locuiește împreună în locuințele 
rafinăriei. In mijlocul echipei domnește 
atmosfera bunei conviețuiri, a priete
niei sincere.

Toate acestea, ca și orele de invăță- 
mint politic ținute după antrenamente, 
și-au arătat roadele. Așa a fost posibil 
ca intr-un timp scurt, juniorii care cu 
un an și jumătate în urmă pășeau 
timizi în sala Floreasea, să joace azi 
în prima categorie a țării alături de 
Bulgara, Ivănescu, Nodea și tot ce 
are handbalul nostru mai valoros la 
ora actuală.

Muncă, învățătură, sport și priete
nie, iată cheia succeselor unei tinere 
echipe ce pășește sigur pe drumul afisA 
mării. 1

C0NSIAM1N ALfcXij
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JOCURILE OLIMPICE DE LA ROMA, CEA MAI MARE ÎNTRECERE SPORTIVĂ MONDIALĂ - 
IMPORTANTĂ CONTRIBUȚIE LA ÎNTĂRIREA PRIETENIEI INTRE POPOARE

----- * ★

Deși a trecut aproape o lună din ziua cînd, pe Stadio dei Centomilla 
din Roma a fost coborît steagul cu cele cinci cercuri olimpice, în lumea 
sportivă comentariile asupra celei de a XVII-a ediții a Jocurilor Olimpice 
continuă să mențină încă în ac tuailitate această întrecere sportivă 
fără precedent.

Aceste largi comentarii sînt explicabile deoarece Jocurile Olimpice de 
la Roma au întrecut ca valoare și amploare toate edițiile precedente, 
reprezentînd una din cele mai importante pagini ale sportului mondial.

7 Roma asupra victoriei repurtate de 
sportivii sovietici. Astfel, ziarul sue
dez „Ny Dag“ scrie: „Trăsătura cea 
mai caracteristică a sportivilor sovie
tici la actuala Olimpiadă este uimi
toarea multilateralitate și înaltul nivel 
de dezvoltare al tuturor disciplinelor 
sportive. La Roma, sportivii sovietici 
au arătat că sînt acum cei mai buni 
la numeroase discipline, considerate 
ca monopoluri ale sportului occiden
tal, ca de exemplu călăria, scrima și 
ciclismul". Ziarul „El Popular" din 
Mexic comentează: „Rusia a ieșit în
vingătoare la aceste Jocuri pentru că 
structura ei social-economică și poli
tică oferă întregului tineret posibilita
tea de a practica sportul și de a se 
bucura de toate cuceririle culturii". 
Ziarul francez „Paris Jour" scrie : 
„Marii învingători ai celei de a XVII-a 
Olimpiade sînt rușii, care au cules 
o recoltă bogată de medalii de aur, 
ceea ce le-a permis să întreacă cu 
mult S.U.A.".

Victoria sportului sovietic la J.O. 
de la Roma este o dovadă din cele 
mai grăitoare a nivelului tehnic ridi
cat, a. măiestriei neîntrecute a spor
tivilor din țara constructorilor comu
nismului, în care mișcarea de cultură 
fizică și sport cunoaște o dezvoltare 
uriașă.

Alături de sportivii sovietici, spor
tivii din țările socialiste au repurtat 
și ei succese de mare prestigiu în în
trecerile de la Roma. Astfel, R. P. 
Ungară, R. P. Polonă, R. P. Roinînă, 
R. S. Cehoslovacă și R. P. Bulgaria 
s-au clasat toate în primele 15 locuri 
întrecînd numeroase alte țări cu tra
diție sportivă.

Toate aceste succese ale sportivilor 
din U.R.S.S. și din țările de demo
crație populară în întrecerile de la 
Roma au dovedit lumii întregi supe
rioritatea mișcării de cultură fizică și 
sport din toate țările socialiste față de 
sportul capitalist.

SPORTIVII ROMINI AU 
OBȚINUT FRUMOASE SUCCESE

Ml umărul mare de participanți, va- 
loarea lor tehnică ridicată, difi

cultatea concursurilor, au făcut ca sar
cina sportivilor romîni care ne-au re
prezentat la Roma să fie deosebit de 
grea. Menținerea prestigiului cucerit 
de țara noastră la Jocurile Olimpice 
de la Melbourne cerea în aceste con- 
dițiuni eforturi deosebite din partea 
fiecărui component al lotului nostru. 
Munca de pregătire a sportivilor din 
lotul olimpic, puterea de luptă și pa
triotismul de care sportivii romîni au 
dat dovadă de-a lungul întrecerilor au 
făcut ca ei să aibă la cea de a 
XVII-a ediție a J.O. o Comportare bună, 
să obțină frumoase succese, răspun- 
zînd astfel cu cinste încrederii ce le-a 
fost acordată și condițiitnilor de pre
gătire ce le sînt asigurate.

Cucerind trei medalii de aur, lina de 
argint și șase de bronz, precum și 
locul ICt în clasamentul neoficial pe 
națiuni, sportivii romîni au reușit să 
confirme valoarea ridicată a sportului 
din țara noastră și prestigiul de care 
se bucură pe plan internațional.

Locul 10 obținut de țara noastră în 
clasamentul celor 84 de țări partici
pante este lin loc valoros mai ales 
dacă ținem seama de faptul că în ur
ma noastră se află țări cu o veche 
tradiție în sport ca : Anglia,
Franța, Canada, Suedia, Finlanda, Iu
goslavia etc. Este de subliniat faptul 
că R. P. Romînă a cucerit cele 10 
medalii olimpice în 7 ramuri de sport, 
ceea ce dovedește o valoare multila; 
terală, spre deosebire de alte țări 
(unele clasate chiar înaintea noastră, 
cum ar fi Japonia) care au cucerit 
medalii numai la una sau două ramuri 
de sport.

Este îmbucurător faptul că, excep- 
tînd natația și halterele, sportivii ro

diali sau europeni au trebuit să se 
mulțumească cu un loc destul de mo
dest în clasamentul diferitelor probe 
sau chiar nu s-au calificat în finale. 
Iată cîteva exemple: recordmanul mon
dial, americanul Connoly (70,60 m) 
a ocupat locul 8 la aruncarea cioca- 

' nulii i; John Thomas — marea spe
ranță a atletismului american — de
ținătorul recordului mondial la sări
tura în înălțime cu o performanță de 
2,23 m a trebuit să se mulțumească 
cu locul 3 în această probă în care 
ainericanii au avut o îndelungată su
premație, fiind învins la Roma de 
sovieticii Șavlakadze și Brumei; atle
tul american Cantello, unul din marii 
favoriți ai probei de 
n-a ocupat decît 
această ediție a 
atleților americani 
venita în ultima
lă, s-a clătinat îp mod evident). 
Semifondistul Valentin (care — cu 
puțin înainte de J.O. — alergase dis
tanța în 3 min. 38 sec.) a fost eli
minat în seriile probei de 1500 m, 
săritorii cu prăjina Preussger și Rou
hanis nu s-au calificat în finala probei

ditat cu o performanță de 18,98 m 
la aruncarea greutății, n-a reușit să 
îndeplinească la Roma standardul de 
Calificare în concurs.' Surprize s-au 
înregistrat însă nu numai la atle
tism. La canotaj, „opt-ul“ SfU.A. s-a 
clasat pe locul V în proba în care 
din 1930 a cucerit continuu primul 
loc; ta hochei pe iarbă India a pier
dut medalia olimpică de aur pe care 
a cîștigat-o neîntrerupt din 1928.

N-au fost însă surprize doar înfrîn- 
gerile marilor campioni. In multe 
probe marile surprize au venit din 
partea sportivilor unor țări care pînă 
acum nu contaseră în lupta pentru su
premația mondială. Așa s-au petrecut 
lucrurile în turneul de box, unde spor
tivii din țările africane — unele din
tre ele de curînd eliberate din robia 
colonialistă — au avut un cuvînt greu 
de spus, în întrecerile de caiac-canoe 
unde sportivii din Franța și Italia au 
ocupat în mod neașteptat locuri frun
tașe, la unele probe atletice (neozeelan
dezii la 800 și 5.000 m și etiopianul 
Abebe la maraton) unde medaliile de 
aur au revenit 
necunoscuți pe

cele mai importante pagini ale sportului mondial-

oarecum redus de participant, la edi
ția din acest an a Jocurilor Olimpice 
au fost necesare concursuri prealabile 
care să limiteze numărul participanți
lor în întrecerile finale (tir, atletism, 
ciclism etc). Datorită marelui număr 
de participant, drumul spre turneul 
sau’ fazele finale a fost deosebit de 

.............. t____ _ __ dificil. La box, de exemplu, pentru a 
competiții de mare amploare, al căror ajunge în finală la unele categorii,

! • ■-« - —:c: un boxer/era nevoit să susțină cîte
5—6 meciuri în decurs de 10 zile. La 
lupte, pentru desemnarea campionului 
olimpic unii luptători au fost puși în 
situația ca în decurs de cinci zile să 
lupte de 6—8 sau chiar de 10 ori, iar 
în ultima zi de concurs unii luptători . .
au avut cîte 2—3 meciuri. De exem- recordmanul_ european Rowe,__cre- 
piu, reprezentantul nostru Ion Țăranii 
a susținut în ultima seară 3 întîlniri 
decisive pentru cucerirea medaliei de 
bronz. La scrimă, pentru trăgătorii 
care ajungeau în finală întrecerile con
stituiau un adevărat „maraton", de
oarece timp de două . zile . pentru 
proba ' individuală și alte două zile 
pentru proba pe echipe, se- „trăgea" de 
dimineața pînă. seara tîrziu, fiecare 
scrimer fiind nevoit să susțină circa 
80—100 de asalturi de cîte 4—6 tușe, 
întrecerile de haltere durau la unele 
categorii cîte 10 ore, prelungindu-se 
uneori pînă la orele 4 dimineața.

Se poate spune că pentru nici o 
ediție a Jocurilor Olimpice nu 

s-au făcut pregătiri atît de intense 
și de minuțioare pe plan mondial ca 
pentru Jocurile de la Roma. Aceste 
pregătiri au culminat în anul preo- 
limpic — 1959 — și în prima jumă
tate a acestui an, cînd calendarul 
sportiv internațional a abundat în 

scop principal era pregătirea și verifi
carea celor care luptau pentru cu
cerirea unui loc în echipele olimpice. 
In aceste condiții, era firesc să asis- 

‘tăm nu numai la adevărate avanpre- 
jmiere într-o ramură sportivă sau alta, 
ci și la o avalanșe de recorduri mon
diale sau continentale, rezultat al pro
greselor uriașe făcute în tehnica spor
tivă și în metodica antrenamentelor. 
Lumea sportivă a luat act cu inte
res major de o serie de recorduri de 
mare valoare (Connoly, Boston, 
Schmidt, Thomas, Tamara Press, lo- 
t»»da Balaș — la atletism, Mc Troy, 
I\mads la tratație etc.) care anunțau 

■pentru Roma o și mai mare modificare 
ța tabelelor de recorduri. Dar, nu int
imai în atletism si natație, sporturi 
Fîn care valoarea performanțelor se 
poate măsura în secunde sau metri, 
s-au înregistrat în timpul pregătirilor 
preolimpice salturi valorice însemnate. 
Marile competiții internaționale de 
box, gimnastică, lupte, baschet etc. au 
dovedit o creștere simțitoare a clasei 

■internaționale și au sporit interesul 
pentru întrecerile olimpice. Ba mai 
mult, în unele sporturi ca de exemplu 
fotbalul, baschetul, polo pe apă, a 
fost nevoie de turnee preolimpice care 
să limiteze participarea la Jocurile 

. de la Roma, deoarece un foarte mare 
număr de țări — și cu o valoare des
tul de bună — emiteau pretenții de a 
fi prezente pe stadioanele, sălile 
piscinele Romei-

AU FOST DOBORITE
73 RECORDURI OLIMPICE!

sau

PARTICIPARE RECORD:
84 DE TARI, PESTE 7000 

DE SPORTIVI
unIn felul acesta am ajuns la 

alt aspect: acela al participări:. 
Este domeniul în care au fost cu 
mult depășite toate „recordurile" ante
rioare. Din capul locului vom arăta 
că la Roma, numărul țărilor partici
pante a fost de 84 față de 07 de țări 

'ci*  au concurat Ia Melbourne. De 
"/'.«•menea, numărul participanților la 
întrecerile ultimei ediții a J.O. a fost 
de peste 7.000 față de cei 3.329 de 
la Melbourne. In aceste condiții, nu
mărul participanților la majoritatea 
probelor și disciplinelor sportive a fost 
dublu sau chiar triplu față de Mel
bourne. Iată numai cîteva cifre pri
cind participarea la Jocurile Olimpice 
de la Roma : la întrecerile de atletism 
au luat parte 1.409 concurenți, re
prezentînd 76 de țări; la box s-an 
întrecut 282 de sportivi din 56 de țări; 
400 de alergători au luat parte la în
trecerile cicliste; pe pista nautică de 
la lacul Albano s-au întrecut la ca
notaj academic și caiac-canoe 894 de 
sportivi; 715 înotători, 692 Scrimeri, 
411 trăgători au figurat, de asemenea, 
pe foile de concurs ale Jocurile Olim
pice.

Pe de altă parte este de menționat 
faptul că Jocurile Olimpice din acest 
an desfășurîndu-se în Italia au favori
zat participarea țărilor europene cu 
loturi complete, ceea ce a făcut și mai 
anevoios drumul spre cucerirea meda
liilor olimpice. Este un lucru asupra 
căruia trebuie insistat pentru că dis
tanța dintre continentul european și 
Melbourne, precum și costul ridicat 
al deplasării au făcut ca la ediția pre
cedentă foarte multe țări să prezinte 
efective reduse sau chiar să nu parti
cipe de loc. în plus, pentru sportivii 
țărilor europene nu s-a mai pus — 
ca la Melbourne — problema aclima
tizării cu condițiile de anotimp dife
rite sau cu greutățile unei lungi că
lătorii.

Au fost la Roma ramuri sportive 
sau probe la care au trebuit să se 
desfășoare șase-opt sau chiar zece 
serii eliminatorii (atletism, înot, ci
clism, scrimă). întrecerile din serii 
s-au ridicat adesea la nivelul unor 
veritabile finale, în cadrul lor dobo- 
rîndu-se chiar recorduri olimpice. Pen
tru alte ramuri sportive, la care în 
trecut nici nu se punea problema unor 
serii eliminatorii datorită numărului

de pe malurile Tibru- 
?i faptul că aici au 

de recorduri olimpice, 
pildă din 34 de probe 
în program în 30 de

la înot s-au înregistrat noi 
olimpice în toate cele 19

semnificativ este și

A ceste exemple demonstrează lar- 
™ ga participare la toate discipli

nele sportive prevăzute în programul 
Jocurilor. Așa se explică de ce între
cerile olimpice au cerut participanților 
eforturi neobișnuite, o pregătire fizică 
și psihică deosebit de ridicată, indis
pensabile pentru a termina aceste lungi 
și obositoare probe. Trebuie să ară
tăm însă că Jocurile Olimpice de la 
Roma s-au caracterizat nu numai prin 
această nemaiîntîlnită participare, 
ci și printr-o înaltă pregătire a con- 
curenților și deci un nivel tehnic ge
neral foarte ridicat.

O. privire de ansamblu asupra nive
lului tehnic și performanțelor obținute 
la Jocurile Olimpice de la Roma in 
comparație cu cele de la Melbourne 
ne arată că în această privință s-au 
întrecut toate așteptările. In primul 
rînd vom sublinia cifra de 31 de 
recorduri mondiale doborîte la Roma, 
față de 14 la Melbourne. Pentru a 
arăta înaltul nivel valoric al întrece
rilor din orașul 
lui vom aminti 
fost depășite 73 
La atletism, de 
cite au figurat
probe s-au stabilit noi recorduri olim
pice. La haltere, din 28 de probe au 
fost stabilite 26 de noi recorduri olim
pice, iar 
recorduri 
probe.

Foarte
dintre media performanțelor stabilite 
la ultimele două ediții ale J.O. De 
exemplu, media primelor 6 rezultate în 
proba de 100 m plat este de 10,29 
sec. față de Melbourne unde a fost de 
10,70 sec. De notat că la această 
probă timpul cu care s-a cîștigat me
dalia de aur la Melbourne a fost de
pășit de toți finaliștii de la Roma. La 
400 m plat media de la Roma este 
de 45,45 sec. față de 47,31 sec. de 
la Melbourne. La lungime bărbați, pen
tru prima dată în istoria întrecerilor 
atletice s-au înregistrat în același con
curs 4 sărituri peste 8 metri. La 
înălțime fete, recordul olimpic a fost 
bătut de reprezentanta noastră Iolanda 

Balaș cu 9 cm, iar la 1500 m toți fina
liștii, inclusiv alergătorul nostru Zol- 
tan Vamoș au înregistrat timpuri mai 
bune decît cîștigătorul de la Melbourne. 
La haltere, recordul olimpic la catego
ria grea a fost depășit de fenomenalul 
sportiv sovietic I. Vlasov cu 37,5 kg. 1

Jocurile Olimpice de la Roma au 
fost caracterizate și printr-un echilibru 
valoric foarte accentuat, care a dus 
la înregistrarea a numeroase surprize. 
Foarte tnulți favoriți, recordmani mori-

aruncare a suliței, 
locul... 10. (La 
J.O. supremația 
la atletism, de
vreme discufabi-

unor sportivi aproape 
arena internațională.

SPORTIVII 
ÎNTRECUT categoric pe cei 

AMERICANI

SOVIETICI l-AU

Pe lingă numeroasele semne 
întrebare pe care Joci

: de
Jocurile 

în legă
tură cu cîștigătorii diferitelor probe, 
opinia publică sportivă mondială îm
părtășea unanim părerea că lupta pen
tru primul loc în clasamentul general 
pe națiuni se va da între sportivii 
sovietici care cîștigaseră primul loc 
la Melbourne și cei americani care
— pe baza unei pregătiri îndelungate
— manifestau o mare încredere în 
posibilitatea lor de a recuceri locul 
I în acest clasament și deci poziția 
fruntașă pierdută încă din 1962, cînd 
la J.O. de la Helsinki sportivii sovie
tici — participînd pentru prima oară 
la Jocurile Olimpice — s-au afirmat 
puternic ca cei mai buni din lume. 
Și, intr-adevăr, în cele aproape trei 
săptămîni de întreceri, „cursa" pentru 
supremație dintre sportivii sovietici și 
cei ai S.U.A. s-a desfășurat fără ca 
vreun alt pretendent să fi intervenit 
efectiv în ea. Pînă la urmă, U.R.S.S. 
a cucerit o victorie de mare răsunet, 
întrecînd însă, de această dată, S.U.A. 
mult mai categoric decît la Melbourne.

Iată situația medaliilor cucerite la 
Roma de 
țări:

de la Roma le ridicau

către sportivii celor două

Aur Argint Bronz
43 29 3F“
34 2t 16

U.R.S.S.
S.U.A.

Și mai evidentă apare superioritatea 
sportivilor sovietici în clasamentul pe 
puncte în care ei au acumulat 683 
puncte față de cele 457,5 ale sporti
vilor din S.U.A. Au fost discipline 
sportive în care sportivii sovietici au 
dominat categorie întrecerile. Așa s-au 
petrecut lucrurile la gimnastică, la 
lupte _clasice, haltere, tir și atletism 
feminin. Dar, reprezentanții U.R.S.S. 
au fost prezenți în primele locuri la 
toate disciplinele sportive olimpice 
chiar și acolo unde supremația apar
ținea de multă vreme altor țări (ci
clism, dresaj, scrimă etc.).

Desigur, se pot spune multe des
pre această strălucită victorie a spor
tului sovietic la J.O. de la Roma, vic
torie care a produs o uriașă impresie 
în toată lumea. Spicuim cîteva din 
numeroasele comentarii și aprecieri 
făcute după Jocurile Olimpice de ta

mîni au fost prezenți în primele șas?i 
locuri, Ia toate celelalte sporturi lai 
care au participat. Unele din aceste 
locuri 4—6 sînt deosebit de valoroase 
și în această privință trebuie subli
niate în special performanțele reali
zate de Z. Vamoș la 1.500 m, Sonia 
Iovan în clasamentul individual com
pus, precum și în concursul pe apa
rate la gimnastică, I. Cosma în cursa- 
individuală de ciclism fond, de echi
pajul de caiac-dublti fete, precum și 
de echipa de călărie participantă l’a 
,.Cupa Națiunilor", clasată pe locul V, 
(și nu VI, cum greșit a fost anunțat 
inițial de oficialii probei).

In aprecierea rezultatelor obținute 
de sportivii noștri trebuie, de aseme-1 
nea, ținut seama și de alte aspecte- 
Astfel, noi nu am participat decît 
la un număr de 13 din totalul de 18 
sporturi olimpice. In unele cazuri am- 
fost dezavantajați evident de tragere»1 
la sorți, așa cum "s-a întîmplat Jab 
polo unde am căzut cu Italia,? care a 
devenit apoi campioană olimpicăJși îtr 
fața căreia am pierdut cit,. 3—4’și cu 
U.R.S.S. — clasată pe locui secund — 
la care am cedat cu 2—3, în conti
nuare nepierzînd nici un meci. Oricum, 
locul V ocupat de echipa noastră do 
polo este și el valoros. In plus, o 
serie de arbitraje eronate, cum air 
fost cele de la box și scrimă, rte-ău 
privat de poziții mai bune în clasa
ment sau chiar de medalii.

In legătură cu participarea noastră, 
desigur că dacă unele federații ar fi 
început pregătirile mai din timp și ar 
fi avut o preocupare mai atentă pen
tru pregătirile olimpice, am fi avut 
posibilitatea — față de condițiile exis
tente în mișcarea noastră de cultură 
fizică și sport — să participăm cu 
un lot și mai mare (baschet, atle
tism, canotaj aeademic, înot etc.).

Dintre sportivii noștri, cea mai bună 
comportare au avut-o luptătorii, care 
au cucerit trei medalii olimpice, două 
locuri V și un loc VI. De subliniat 
și faptul că țara, noastră a obținut la 
Roma pentru prima oară medalii în 
întrecerile atletice, întreceri care se 
bucură de mare prestigiu în ansamblul 
Jocurilor Olimpice. Note bune pentru 
lotul feminin de gimnastică, pentru 
trăgători.

Rezultatele obținute de sportivii 
noștri și chiar poziț'a noastră în cla
samentul general ar fi fost și mai 
bună dacă unele loturi (box, scrimă) 
s-ar fi comportat la înălțimea aștep
tărilor și a posibilităților, sau dacă 
unii sportivi ca Olga Orban, Gh. Po- 
povici. Ștefan Petrescu, I. Sîrbu, 
I. Rotarii, Gh. Negrea, M. Dobrescti, 
I. Milialie, V. Mariuțan, echipajul de 
canoe-dublu (A. Dumitru, I. Lipaht). 
ar fi concurat la nivelul posibilităților 
lor reale.

Firește, asupra comportării, diferite
lor noastre loturi vom mai reveni fo
losind colaborarea antrenorilor și me- 
todiștilor care au însoțit delegația.

Silit însă unele învățăminte de ordin 
general pe care Ie vom nota succint 
în aceste rînduri. Astfel, o lacună 
comună aproape tuturor loturilor noas
tre a fost insuficienta rezistență fată 
de lungimea concursurilor, manifestată 
în special la box, scrimă și sporturi 
nautice. în unele sporturi din cauza 
unei insuficiente munci documentare 
asupra performanțelor pe plan mon
dial și a evoluției metodelor de an
trenament, am fost surprinși de unele 
noutăți tehnice, și acest lucru a ieșit 
mai mult în evidență în întrecerile de 
scrimă, box, călărie, caiac-canoe. O 
lacună care s-a manifestat la unii din 
sportivii noștri la Roma (scrimă fete, 
tir) a fost și lipsa de stăpînire 
nervoasă element de multe ori llotâ- 
rîtor în întreceri de asemenea lungime 
și atît de echilibrate — imposibili
tatea de a se concentra îndeajuns in 
momentele decisive ale concursurilor.

Comportarea sportivilor noștri, rezultatele lor precum și întreaga acti
vitate desfășurată de delegația noastră la cea de a XVII-a ediție 

a Jocurilor Olimpice de la iRoma au constituit o bună propagandă pentru 
țara noastră. Sportivii romîni au fost priviți cu simpatie de către spec
tatori, de către oamenii muncii italieni, cu care s-au întilnit în capitala 
Italiei, ca și în alte orașe apropiate, unde membrii delegației noastre au 
făcut diferite vizite.

In afara relațiilor de prietenie cu sportivii și cu populația țării gazdă, 
delegația noastră a legat noi prietenii cu sportivi și conducători sportivi 
din țările regiunii bațcano-adriatice. din America Latină, din Africa și 
din alte țări. Prezența țării noastre s-a făcut simțită și printr-o partici
pare activă la numeroasele congrese ale federațiilor internaționale, ținute 
în acest timp la Roma, precum și la diverse consfătuiri și conferințe. 
Cu aceste ocazii au fost stabilite numeroase contacte internaționale, 
care contribuie la cunoașterea și mai largă a succeselor țării noastre, 
în diferite domenii de activitate, peste hotare.

întrecere sportivă fără precedent, Jocurile Olimpice de la Roma 
au constituit o puternică manifestare a prieteniei între tineretul sportiv 
din întreaga lume, o importantă contribuție la cauza păcii.

In zilele marilor întreceri olimpice au fost stabilite nu numai zeci de 
recorduri și performanțe de valoare mondială, ci și trainice legături de 
prietenie care, fără îndoială, vor continua să se dezvolte în viitor. Acesta 
este un mare succes al Jocurilor Olimpice, un succes la realizarea căruia 
și-au adus din plin contribuția și sportivii patriei noastre

DAN GIRLEȘTEANU 
fțADU URZ1CEANU
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După ultima competiție

însușirea corectă a procedeelor tehnice-
iată „secretul" marilor performanțe

Ecourile unei competiții de amploarea 
celei organizate la sfîrșitul săptămînii 
trecute de clubul Dinamo București 
nu se pot stinge atît de ușor. Cel 
puțin, desfășurarea probelor de înot 
AR TREBUI să formeze, multă vreme 
île aci înainte, obiectul unor DISCUȚII 
ORGANIZATE, la care să participe 
toți tehnicienii noștri de specialitate.

De asiă dată, toți cei care au dorit 
să învețe ceva au avut posibilitatea 
să o facă. Șapte zile la rînd, înotători 
și înotătoare cu frumoasă reputație în 
natația europeană s-au antrenat și au 
concurat în piscina de la ștrandul 
Tineretului, dezvăluind amatorilor ceva 
din „secretele" performanțelor lor. 
Brasul mondial a avut, în persoana 
recordmanei lumii Ursula Kiiper și a 
cuplului sovietic Prokopenko-Antonian, 
reprezentanți de valoare; înotul craul 
de asemenea : în probele de viteză, 
recordmanul Europei Gtjula Dobay a 
adus cu el ceva din personalitatea 
marilor sprinteri, iar, în cele de deihi- 
fond, Androsov și Lavrinenko au ară
tat însușiri remarcabile. Nici la „del
fin" n-au lipsit demonstranții : Zinaida 
Belovezkaai, pentru proba feminină, și 
Alexandru Popescu pentru cea mascu
lină.

Au fost doar cîteva individualități, 
dar suficiente pentru a ne înlesni ia 
sfîrșitul întrecerilor o concluzie gene
ral valabilă : însușirea corectă a pro
cedeului tehnic este baza, pe care 
trebuie să se clădească performanța de 
mare valoare. N-a fost greu, de pildă, 
să se rețină că buiia alunecare a re
cordmanei mondiale Ursula Kuper (-în 
proba de 200 m s-a observat, firește, 
mai ușor) se datorește bunei coordo
nări care există între mișcarea brațe
lor și cea a picioarelor; o alunecare 
facilitată ce-i -drept și de poziția ușor 
ridicată a corpului, cu umerii degajați 
deasupra apei.

GvuJa Dobay în probele <le viteză, 
Androsov Lavrinenko în cele de

au demonstrat un erau!demifond
corect, dar mai ales eficace. S-a putut 
observa la acest procedeu (singurul 
unde există în competiții probe de 
sprint și probe de demifond), că 
temperamentul și tipul constituțional 
al înotătorului sînt indicațiile cele mai 
prețioase în alegerea pe care trebuie 
s-o facă antrenorul pentru a-și dirija 
elevii spre sprint sau demifond. Ce 
vrem să spunem ? Că Gyula Dobay, 
fără o viteză excelentă fără influxul 
nervos cu care este dotat, n-ar fi putut 
ajunge niciodată recordman al Europei 
în proba de 100 ni liber (55,7 sec.) 
oricît de mult ar fi lucrat în direcția 
îmbunătățirii forței și a rezistenței. 
Androsov și Lavrinenko sînt tipurile 
ideale pentru înotătorii de demifond. 
Avînd o talie mijlocie și membrele 
inferioare relativ subțiri, dar brațe 
puternice ei pot menține cu ușurință 

pe 30 lungimi de 
importanța pe care 
tehnică în obține- 
de valoare, obser- 
noștri ar fi cît se 

și aceasta la toate 
un proce-

o viteză uniformă 
bazin. Revenind la 
o exercită factorul 
rea performanțelor 

■vațiile antrenorilor 
poate de utile; 
capitolele care alcătuiesc un proce
deu tehnic: poziția corpului, mișcarea 
brațelor (sprijin, tracțiune, împingere), 
mișcarea picioarelor, coordonarea miș
cării brațelor, coordonarea brațelor cu 
picioarele, respirația.

MECIURI SPECTACULOASE IN ULTIMA
A „TURNEULUI CELOR 4“

REUNIUNE

De remarcat poziția ușor ridicată a ca
pului șl umerii „degajați" deasupra apei, 
la brasul recordmanei mondiale Ursula 

Kiiper

Prezentarea și discutarea observații
lor culese sub forma unor lucrări-rele- 
rat ar constitui un prețios ajutor în 
munca practică a antrenorilor noștri;

Ultima reuniune, care avea să dc- 
. semneze pe primii patru boxeri ai tie- 
cărei categorii de greutate a prilejuit 
meciuri spectaculoase, cu rezultate in
certe pînă la gongul final.

Trecînd acum la comentarea unor 
■partide, considerăm că trebuie să dăm 
întîietate meciului dintre Mihalic și 
Baciu Ovidiu, care s-a ridicat cu muil 
peste valoarea celorlalte partide dispu
tate pe ringul de la Floreasca. Timp 
de 9 minute am asistat la schimburi 
extrem de puternice. Mihalic a ata
cat dc la început și a marcat nu
meroase serii la corp și croșeuri la 
cap, la care îfaclu a răspuns cu contre 
de dreapta. Pe la mijlocul reprizei a 
doua , boxerul de la C.C.A. a expediat 
o serie de lovituri la cap, termi
nate cu un croșeu dc stînga, în urma 
căruia Mihalic a fost trimis la podea. 
După ce a fost numărat, acesta a 
atacat decis și a plasat excelente lovi
turi, rcfăcînd din handicap. Repriza 
a treia era deci, decisivă. Hotărit să 
întoarcă meciul în favoarea sa, Mihalic 
a plasat numeroase upercuturi la ficat 
aducîndu-1 pe Baciu în situația de 
groggy Ș< cucerind astfel cea mai fru
moasă victorie a serii.

Gh. Angliei a furnizat, de asemenea, 
în compania lui Gh. Predescu o par
tidă remarcabilă. Aplicînd variate pro
cedee tehnice și utilizînd impecabil

directul de dreapta, Angliei a cucerit 
victoria. Meritul pentru calitatea a-: 
cestui meci revine însă și boxerului 
de la I.G.F. care a pus deseori în 
încurcătură pe partenerul din ring. Am 
așteptat cu nerăbdare meciul care avea 
să pună față în față doi punched ri-i

REZULTATE TEHNICE : M. Cristea 
(Metalul Buc.) m.n. cu C. Ciucâ 
(C.S.M. Reșița), A. Nuri (Farul Con
stanța) b.p. D. Davidesc-u (Rapid 
Buc.), Gh. Anghel (C.C.A.) b p. Gh 
Predescu (I.C.F.) P. Vizitiu (Dinamo 
Buc.) m.n. cu A. Farcaș fDinamo 
Craiova), I. Mihalic (Dinamo Cluj) 
b.p. O. Baciu (C.C.A.), I. Pătruț 
(Rapid Buc.) b.p. M. Dumitrescu 
(T. Noi), V. Neagu (Marina Con
stanța) b.p. D. Enuț (Metalul Buc.), 
C. Stănescu (Rapid Buc.) m.n. cu 
N. Stoenescu (Dinamo Or. Stalin), 
I. Păduraru (Metalul Cîmpina) b.p 
V. Sășanu (Dinamo Or. Stalin). P. 
Deca (Dinamo Craiova) m.n. cu T. 
Stuparu (Dinamo Craiova), M. Gheor- 
ghioni (Corvinul Hunedoara) b.p. I 
Alexandru (Prahova Ploiești).

cimoscuți: V. Neaga și D. Enuț. Par
tida s-a terminat cu victoria con- 
stănțcanului a cărui „armă" au fost 
seriile prelungite Ia cap. Enuț a făcut 
greșeala că după fiecare acțiune ră- 
mînca pc loc, fiind astfel o țintă pre
cisă pentru tirul adversarului-

R. C.

5
G. NICOLAESGU

I. SIRBU 399 PUNCTE DIN 400 POSIBILE!
(Urmare din pag. 1)

Concurs de viteză și obstacole
pe pista stadionului Dinamo

In campionatul de

înaintea fazei a doua a campiona
tului republican de motocros alergă
torii noștri fruntași se vor întîlni

Dinamo Orașul Stalin a obținut prima victorie
Joi a avut loc o nouă etană în cadrul 

campionatului republican masculin de 
handbal în 11.

VOINȚA SIBIU — C.C.A. 10—12 
(5—5). Un joc foarte disputat, termi
nat cu victoria pc deplin meritată a for
mației militare, care a fost mai calmă în 
ultimele minute de joc, dînd dovadă de 
mai multă maturitate. Localnicii au jucat 
mult timp de la egal la egal cu puternica 
echipă bucureșteană, dar spre sfîrșitul 
jocului au dat semne dc nervozitate cu 
totul nejustificate, ceea ce a dus la eli
minarea a patru jucători, care au în
sumat 30 dc minute dc penalizare. Au 
marcat : Jochman 3, Bulgaru 3, Barabaș

în fa|a unei formalii fruntașe și mai 
experimentală. (C. Frucea — coresp.). 

DINAMO ORAȘUL STALIN — VIC
TORIA JIMBOL1A 12—10 (7—6). Joc 
spectaculos, foarte disputat, în care am
bele echipe au luptat cu multă ardoare 
pentru victorie. Dinamoviștîi, cu un atac 
mai organizat și o apărare 
rită în intervenții au obținut 
victorie in acest eainpionat. 
•— coresp).

Medul Chimia Făgăraș — 
ghișoara a fost amînat.

M line vor avea loc partidele celei dc a 
V-a etape care programează următoarele 
întâlniri : București : C.C.A. — Textila 
Cisii&die (stadionul Progresul de la ora 
10) ; Jimbolia : Victoria — Voința Sibiu; 
Sighișoara : Voința — Dinamo Orașul 
Stalin; Reșița : C.S.M. — Chimia Fă
găraș.

mîine dimineață, începînd de la
10 pe pista de zgură a stadionului 
Dinamo, pentru a participa la un in
teresant concurs de viteză pe zgură, 
precum și la o probă cu obstacole. 
La întreceri și-au anunțat participa
rea alergătorii secțiilor moto de la 
C.C.A., Dinamo, Metalul, Rapid și 
Voința, sportivi din rîndurile cărora 
nu vor lipsi motocicliștii recent pre- 
miați cu medalii de aur la concursul 
internațional de 6 zile din Austria, 
precum și reprezentativa C.C.A., cla
sată pe locul 4 la concursul inter
național cu obstacole din R.S. Ceho
slovacă.

ora

echipe: 1. Dinamo Buc. 2262 p, cam
pioană a R.P.R.; 2. Combinata Știin
ța—Metalul 2238 ț “ ------
Skeet manșa I : 
(A. S. Recolta) 
(G.C.A.) 98 t.: 
(A.G.V.P.S.) 96 
(G.C.A.) 93 t. 5.

p; 3. C.C.A. 2202 p.
1—2. I. Dumitrescu 
Și
3.

t; 4. Gh.

Flo resell 
Popovic! 

Enache 
,____ , I. Albescu (C.C.A.)
93 t. Armă liberă calibru redus 3x30 
focuri senioare poziția culcat: 1. De
nise Popa 295 p; campioană a RP.R.', 
2. Tereza Quintus 294 p; 3. Rodica 
Lina 204 p; Armă liberă calibru re
dus 3x30 focuri junioare, poziția 
culcat: 1. Ioana Soare 293 p, campioa
nă a R.P.R. ; 2. Victoria Zamfir 292 
p; 3. Ileana Ranca 292 p

Frumoasa comportare a participan- 
ților la cea de a Xll-a ediție a cam
pionatelor republicane a fost umbrită 
însă într-o oarecare măsură de com
portarea nedisciplinată și neglijentă a 
trăgătorului M. Damitriu (C.C.A.),

Gh. 
Gh.

care a scăpat un foc in aer — lâ 
proba de pistol calibru mare. Juriul de 
concurs a greșit că pentru o aseme
nea abatere l-a penalizat cu indul
gența, scăzîndu-i 10 puncte în loc 
să-l elimine din întreceri. Cum trăgă
torul respectiv nu este la prima aba
tere de la disciplină, considerăm că 
este necesar ca atit clubul C.C.A. cît 
și biroul federației de tir să analizeze 
temeinic acest lucru și să ia măsurile 
corespunzătoare.

Mîine vom cunoaște campionii

hi ai hotS- 
prinia lor 
(C. Gruia

Voința Si-

0 etapă cu multe surprize în perspectiva

Fază din meciul Știința București • 
’ Știința Timișoara

Foto : T. Roibu

JOCURI

Etapa

Și

DECISIVE IN ÎNTRECEREA
FEMININĂ LA „7“

de azi și mîine a campiona
tului republican feminin de handbal în 
7 programează pentru amatorii din Ca
pitală un nou joc important între două 
formații bucureștene, Rapid și Știința, 
în care campioanele, în revenire de 
formă, păstrează prima șansă.

Liderul, Progresul București, are un 
joc destul de greu fa Tg. Mureș unde 
va întîlni formația locală Mureșul, în 
timp ce Știința Timișoara, care va 
juca pe teren propriu cu C.S. Oradea, 
are șanse să treacă pe primul loc. 
Celelalte două meciuri ale etapei sînt: 
C.S.M. Sibiu—Tractorul Orașul Stalin 
și Record Mediaș—C.S.S. Banatul Tim.

a campionatului 
■din -cadrul retu

rului — cuprinde meciuri! echilibrate. 
Amatorii de rugbi din Capitală vor 

avea prilejul să vizioneze trei meciuri. 
Primul, cel dintre Constructorul și Ști
ința București se anunță deosebit de 
disputat. Constructorul care a „por
nit " slab în actualul sezon (în pri
mele două etape a 
tot alîtea Infringed) 
să se reabiliteze în 
porterilor ei- Al doilea 
pune formației C.C.A., echipa Metalul. 
In aparență, o victorie ușoară pentru 
militari, care se află angajați' direct în

etapa de mîine 
republican — a lli-a

înregistrat 
va căuta 
ochii su- 

meci o-

întrecerea pentru titlu. Tot în Capi
tală, Dinamo va primi replica Pro
gresului îtrtr-un meci în care păstrea
ză prima șansă.

In provincie, meciul cel mai echili
brat va avea loc la Petroșani unde 
studenții din localitate vor înfrunta pe 
C.S.M.S. lași, revelația de pînă acum 
a returului campionatului. La Timi
șoara, Știința va căuta să „scoată" 
cel puțin un rezultat de egalitate în 
partida cu C.F.R. Grivița Roșie. In 
sfîrșit, la Ploiești, Petrolul I este ferm 
decisă să obțină prima victorie din 
campionat în dauna Științei Cluj.

In cursul zilei de ntîine se vor întreb 
ce peste 150 de cicliști, dintre care 60 
de juniori, pentru cucerirea mult rîv- 
nitelor titluri de campioni ai țării pe 
anul 1960. Întrecerile de la startul că
rora nu vor lipsi nici unul din cei 
mai buni fondiști ai țării (G. Moicea- 
ntt, I. Cosma, W. Ziegler, S. Duță, 
Calcișcă, Șt. Poreceanu ș.a.) se ver 
desfășura pe diferite porțiuni de pe șo
seaua București-Orașul Stalin. Startul 
se va da la toate probele de la km 9 
(Buftea) după următorul program: 
ora 9: seniori 200 km; ora 9,10: cate
goria a IlI-a și tineret 120 km, ora 
9,20: juniori cat. 1 100 km, ora 9,25: 
juniori cat. a Il-a 60 km, ora 9,30: 
fete 30 km.

Cu excepția seniorilor care vor sosi 
în fața Casei Scînteii, în restul probe
lor plecările și sosirile vor- avea loc 
la k'” 9. Adunarea concurenților la 
ora 8,30.

Imensele pregătiri pe care le-au făcut 
alergătorii în cadrul cluburilor și aso
ciațiilor respective, precum și com
portarea frumoasă dovedită de cei mai 
mulți dintre ei în „Turul Ciclist al R.P. 
Romîne", ne îndreptățesc să sperăm 
că întrecerile de mîine vor fi specta
culoase și viu disputate.

«

înaintea ultimelor runde ale finalei feminine A APĂRUT

TREI MECIURI MASCULINE 
IN CAPITALA

3, Thdinan 2 și Oțelea pentru C.C.A., 
Martini 2, Niemescli 2, Zikely 2, Sauer 
2, Kiss 2 pentru Voința. Arbitrul C. 
Căpălînă (Buzău) a condus cu scăpări, 
fără a influenta rezultatul meciului.

(C. Pitaru-corcsp.)
TEXTILA CISNÂDIE — C.S.M. RE

ȘIȚA 19—12 (9—5). Textiliștii au con
firmat forma bună în care se află, oh- 
finind o nouă victorie dară, de astă dată

SPORTUL POPULAR
Pag. a 4-a Nr. 3699

In prima scrie a întrecerii mascu
line, trei din cele patru formații bucu- 
reștene, Rapid, Dinamo și Știința joacă 
în Capitală cu Petrolul Teleajen, Di
namo Bacău și respectiv Știința Ga
lați, iar C.C.A. se deplasează la Iași 
unde va primi replica echipei locale 
C.S.M.S.

Iată și programul jocurilor din seria 
a 11-a: ORADEA: Rapid-Știința Ti
mișoara ; ORAȘUL STALIN: Dinamo 
—Știința Petroșani ; CRAIOVA: Ști
ința—Voința Sibiu; TIMIȘOARA: 
lehnometai—Dinamo Tg. Mureș.

TIMIȘOARA (prin telefon). — Trei 
victorii consecutive ale Alexandrei Ni- 
colau (la Szigmond, Slcroiu și Filipcseu) 
au adus-o pc studenta bucureșteană din 
nou pe primul plan al competiției, ea îm
părțind Jocurile fruntașe cu Margareta 
Teodorescu (cîștigă Ia Chiț și Szigmond, 
remiză cu Soos). La jumătate dc punct 
de primele două se menține Margareta 
Perevoznic (cîștigă la Baumstarck și 
Makkai, remiză 
la Filipcseu). 
aceste trei jucătoare să se 
finală pentru titlu, care se 
duminică scara.

Alte rezultate din cursul
Iliescu — Polihroniade 0—1, Manolcscu 
— Filipescu */ 2—*/ 2, Rădăcină — Sie- 
roiu </2—■*/ 2, Farcaș — Makkai 0—l. 
Soog — Dcșuiireanu */ 2—'/2 (runda 10-a);

cu Polihroniade, pierde 
Este probabil că între 

dea lupta 
va indicia

sâptSmîuii:

Dcsmireanu — Farcaș 0—1, Chiș — 
Soos 1—0, Makkai — Iliescu I—0, 
Baumstarck — Manolcscu 0—1, Fili- 
pescu — Rădăcină J/2—ll2 (runda 11-a); 
Iliescu — Desmireanu */ 2—*/ 2; Rădăcină 
— Baumstarck */ 2—*/ 2, Farcaș — Chiș 
*/2—>/2, Manolcscu — Polihroniade într., 
Szigmond — Slcroiu inlr. (runda 12-a).

Clasamentul înaintea rundei a 13-a : 
Margareta Teodorescu și Alexandra Ni- 
colau 9, Margareta Perevoznic 8 J/2, Eli- 
sabeta Polihroniade 7 (1), Maria Desmi- 
reanu 7, Rodica Manolescu 6 (1), Sanda 
Filipcseu, Elena Rădăcină și Renee Far
caș 5 */ 2, Gertrude Baumstarck și Pa- 
raschiva Soos 5, Vera Szigmond 4 */ 2 (1), 
Natalia Iliescu, Emilia Chiș și Suzana 
Makkai 4 */ 2, Virginia Slcroiu 3 (1). fJf. 
Gross — corespondent).

numărul 19
al revistei ilustrate
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Tinerii fotbaliști romîni s-au impus
în meciul cu Bahaa Vitoria: 2*0  (0*0)

I. Progresul-C.C.A.
Dinamo Buc.-Rapr 
UTA-Dinamo Ba 
Petrolul-Minerui

St. roșu-Farul
Corvinul-Șt. Timi.șo

VII. Știința Cluj-CSMS k
VIII.

IX.
X.

XI.
XII. Dinamo Snceava-Dinamo Galați

DIN NOU UN PREMIU MARE
LA PRONOEXPRES

In urma trierii și omologării varian
telor depuse la concursul Pronoexpres 
nr. 40 din 5 octombrie WO au fost 
stabilite următoarele premiu

Progresul Ștefănești (reg. Suceava) — 
Laminorul Roman (reg. Bacău), Celu
loza P. Neamț (reg. Bacău) - Minerul 
Vatra Dornei (reg. Suceava), Petrolistul 
Dărmănești (reg. Bacău) - Unirea Bo
toșani (reg. Suceava), Bradul N. C. C 
Bacău (reg. Bacău) - Penicilina Iași; 
ETACS Bîrlad (reg. Iași) - Gloria Te
cuci (reg. Galați), progresul Vaslui (reg. 
Iași) - Progresul Brăila (reg. Galați). 
Grivlța Roșie Făurei (reg, Galați) - Ra
pid Mizil (reg Ploiești). Feroemail Plo
iești - C. S. M. Galați, Constructorul 
Or. Stalin - Minerul Deva, Metalul Co- 
libași (reg Pitești) - Cimentul Fienl 
(reg. Ploiești). Unirea Potcoava (reg. Pi
tești) — Progresul Balș (reg. Craiova), 
Comb. Ind. Lemnului Tg. Jiu — Minerul 
Vulcan (reg. Hunedoara), C.F.R. Sime- 
ria (reg. Hunedoara) — Unirea Tg. Jiu 
(reg. Craiova), Dunărea Zlmnicea (reg. 
Buc.) — Dunărea Corabia (reg. Craiova,; 
A. S. Muncitorul Lugojan — A. S. Glo
ria Timișoara. Sebeșul Sebeș (reg. Hu
nedoara) — Știința Babeș Bolyai Cluj, 
Someșul Beclean (reg. Cluj) — Minerul 
Miercurea Clue (R.A.M.), Voința Odorhei 
(RAM.) - Dîrlos Mediaș (Dîrlos) reg 
Stalin, Someșul Gherla (reg. Cluj) — 
Rapid Oradea <sau Spartac. Valea lui 
Mihal), Progresul Cehul Silvaniei (reg. 
Baia Mare) - Unirea Dej (reg. Clui),

Categoria I: O variantă de 88.955 
lei

Categoria a I l-a : 16 variante a cîte 
4.175 lei

Categoria a llî-a : 38 variante a cîte 
1.893 lei

Categoria 
cîte 157 lei

Categoria 
cîte 81 lei

Categoria 
cîte 18 lei.

Fond de
Iată că ultimul concurs Pronoexpres 
a adus un premiu de mare valoare, 
a fost obținut de un participant din 
eurești, T. Alexandru, care joacă cu 
idaritate Ia Pronoexpres încă dc 
înființarea acestuia. Perseverența i-a 

us o frumoasă satisfacție. Din exem- 
ul lui trebuie să desprindem conclu

zia că numai printr-o neîntreruptă par
ticipare sînt obținute premiile impor
tante.

Un nou concurs Pronoexpres se a- 
propie: cel de miercuri 12 octombrie, 
a cărui tragere va avea loc la Brăila. 
Gumpărați-vă din timp cît mai multe 
buletine fiindcă numai astfel realizați 
marile performanțe la Pronoexpres, 
asemenea recentului mare cîștigător.

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

(Urmare din pag. 1)

deschisă acțiunile în 
noștri fotbaliști, pre*  
finețea cu care jucă- 
controlat balonul.

Primul joc în țara noastră al echipei 
braziliene Bahia Vitoria a stîrnit un 
deosebit interes în rîndurile amatorilor 
de fotbal din Bacău și din regiunile în
vecinate. Printre cei 15.000 de spectatoin 
care au fost prezenți la prima evoluție 
a uhei echipe sud-americane în Moldova = 
au fost foarte mulți excursioniști din 
Iași, Galați, Focșani, Buzău etc.

Partida dintre Selecționata de tineret 
ri Bahia Vitoria a oferit un reușit spec
tacol fotbalistic. Tribunele arhipline au 
ațlaudat la scenă 
viteză ale tinerilor 
cum și tehnica și 
lorii brazilieni au

Prin cele două goluri marcate (Ioniță 
dintr-o lovitură liberă de la 20 m. în 
min. 54 și Raksi în min. 85) echipa noa
stră de tineret a obținut o victorie va
loroasă, țtnînd seama de cartea de vi
zită a echipei oaspe, care în actualul 
turneu întreprins în Europa din 14 me
ciuri susținute pînă acum a pierdut doar 
unul, la Sofia, cu Lewski.

Sistemul brazilian de așezare a jucă
torilor pe teren (4-2-4) nu a constituit 
o surpriză pentru fotbaliștii noștri, el 
fiind pregătiți pentru a-1 contracara, 
ceea ce le-a reușit pe deplin. Apărarea 
imediată și în special Ioniță și Staicu 
au respins prompt atacurile - indivi
duale - ale brazilienilor. Cei doi mijlo
cași (Popescu și Nunweiler IV) au stă- 
pînit mijlocul terenului, îiind mereu pri
mii la balon. Linia de atac, bine dirijată 
dft-Jon.escu (care prin pătrunderile sale 
d erutante a dat mult de lucru apărăto
rilor de la Bahia Vitoria), a creat multe 
faze spectaculoase, terminate cu șuturi 
la poartă. In prima parte a jocului 
poarta lui Wilson a fost supusă unui a- 
devărat bombardament, dar scorul a

Pregătiri la Timișoara pentru jocul cu Bahia ’.'itoria
TIMIȘOARA (prin teJefon). Prcgă- 

tindu-se pentru jocul cu Bahia Vito
ria, Combinata U.T.A. — Știința Timi-

Unde mergem ?
AZI

ora

ora

IN CAPITALA
Handbal în 7 . Teren Giulești, 

19,30 : Rapid—Știința Buc. (f).
Atletism. Stadionul Tineretului, 

15,45 : etapa a III-a a campionatului 
Capitalei.

Baschet. Sala Dinamo, de la ora 17 : 
meciuri în cadrul „Cupei Prieteniei" : 
Știința—Progresul (f), C.C.A,—Metalul 
(m), Dinamo—Progresul (m).

Rugbi. Teren Constructorul, ora 15,30 : 
Constructorul—Știința Buc^ (camp, re
publican).

Tenis. Teren Progresul, de la ora 15 : 
Progresul—Dinamo, teren Știința, de la 
ora 15 : Știința—C.C.A. (meciuri în cam
pionatul Capitalei).

Fotbal. Stadionul Dinamo, ora 15,30 : 
Metalul Buc.-Drubeta Tr. Severin.

MÎINE

F ÎN CAPITALA

Fotbal. Stadionul ,.23 August4* * * *,  ora 13,45: 
Progresul-Știința Cluj, ora 15,30 : Di
namo Bucu rești-Dina mo Bacău ; stadio
nul Republicii, ora 10,30 : Academia Mi
litară—Tractorul Orașul Stalin.

Lupte. Sala Dinamo, ora 7,30 : etapa a 
IV-a, faza orășenească a campionatului 
republican de lupte libere.

Tenis. Teren Progresul, de la ora 8,30 
și ora 15 : Progresul-Dinamo, teren Ști
ința, de la ora 8,30 și ora 15 : Știința— 
C.C.A, (meciuri în campionatul Capita
lei).

Rugbi. Stadionul Tineretului, teren 
III, ora 9,30 : C.C.A.-Metalul, teren II, 
ora 9,30 : Arhitectura—Sirena, ora 11 : 
Petrol Chimie—Metalul II, teren III, 
ora 16 : Aeronautica—Dinamo II, teren 
II, ora 16 : Meteor—Petrolul Pitești ; 
stadionul Dinamo, ora 16 : Dinamo—Pro
gresul ; teren Giulești, ora 11 : Rapid- 
Cimentul Medgidia.

Polo. Bazinul Floreasca, ora 11 : Di
namo Buc.—C C A.

Ciclism Șoseaua București—Or. Stalin, 
km 9, ora 9 : start în campionatul de 
fond al R.P.R. Sosirea seniorilor va avea 
Joc în fața Casei Scînteii în jurul orei 
14. în celelalte probe, plecările și sosi
rile au loc la borne, km 9.

Oină. Stadionul Progresul, ora 9 : în
trecerile „Cupei de toamnă".

Baschet. Sala Giulești, de la ora 9, 
meciuri în cadrul „Cupei Prieteniei'*  : 
Constructorul—I.C.F. (f), Rapid—Voința 
(f). Rapid—Știința (m).

Handbal în 7 : Teren Giulești, de la 
ora 14 : Dinamo Buc.—Dinamo Bacău 
(m), Știința Buc.—Știința Galați (m), 
Rapid-Petrolul Teleajen (m) ; în 11 : 
stadionul Progresul, ora 10 : C.C.A.- 
Textila Cisnădie.

Atletism. Stadionul Tineretului ora 9 : 
Etapa a III-a a campionatului Capitalei.

Moto. Stadionul Dinamo, ora 19 : Con
curs de viteză pe zgură și întreceri în 
proba de obstacole.

Box. Circul de stat, ora 10 : Metal ul- 
Progresul 
Box-).

(meci în cadrul „Cupei F. R.

ÎN ȚARA

Petroșani : Știința-C.S.M.S... _ . . . -----
Roșie

Rugbi. ... . _
Iași, Ploiești : Petrolul I—Știința
Timișoara ; Știința—C.F.R. Gr. __ r__
(meciuri în camp. R.P.R ), Ploiești : Pe
trolul II—C.F.R. Buzău, Tecuci : Zim
brul—Laminorul, Galați : Ancora—C.S.M.T. 
Brăila. Bacău : Dinamo—Rulmentul Bir-- 
Iad. Tîrnăveni : Chimia—C.S.M 
Cluj : C S.M —Olimpia Orașul ___ ..
(meciuri în campionatul de calificare).

Sibiu, 
Stalin

rămas alb, deoarece portarul echipei ză tripleta și mijlocașii au neglijat ari- 
oaspe, prin reflexe uimitoare, a interve- pa stingă, ușurînd prin aceasta sarcina 
nit în ultimă instanță. Din linia noastră apărării adverse. încă o lacună a for- 
de atac s-au mai evidențiat Pîrcălab. care mației noastre : lipsa unei omogenizări

Cei doi jucători brazilieni, Medrado (nr 3) și Wassil ‘nu-l
Nunweillir ÎFsă-i paseze lui

pot împiedica pe Raksi

deși s-a „încălzit" greu în joc, a făcut 
cîteva curse debordante, centrînd cu 
precizie și creînd faze de gol — printre 
care cea fructificată de Raksi. Marcu 
și Creiniceanu (care au jucat numai £0 
de minute), s-au descurcat bine în fața 
unei apărări alcătuite din fotbaliști ro- 
buști cum sînt Pinquela și Tooro.

Cvintetul nostru ofensiv și în special 
Raksi și Creiniceanu - a greșit prin 
prelungirea unor faze de atac cu dri
blinguri și pase inutile. In prima repri-

?oara a susținut joi un meci de antre
nament cu C.F.R. din localitate. Com
binata a cîștigat cu 3—0 prin golu- 

1 rile lui Petescu, R. Lazăr și Mano- 
lache.

In meciul cu echipa braziliană com
binata va folosi formația: Coman — 
Sziics, Băcuț, Capas — Jenei, Pet- 
schovschi — Pîrcălab, Igna, Manola- 
che, Floruț, Czako. Rezerve : Curcan, 
Țurcan, Barcu, Cojereanu, Mîțaru, R. 
Lazăr, Gîrleanu.

A. GROSS, corespondent

Locațiune de bilete
Pentru jocurile de fotbal Progre

sul — Știința Cluj și Dinamo Bucu
rești — Dinamo Bacău, care vor a- 
vea loc în cuplaj pe stadionul „23 Au
gust" mîine, 9 octombrie, biletele de 
intrare s-au pus In vînzare la casele 
obișnuite.

Corvinul-Rapid 
Minerul-Steagul roșu 
Farul-CSMS Iași 
Jiul-CFR Timișoara 
CSM
CSM
Rapid

Reșița-CSM Baia Mare 
Sibiu-Știința Craiova 
Focșani-Prahova Ploiești 
Pite ști-Dinamo Obor.

Iată cele 12 meciuri la care trebuie 
să indicați pronosticuri exacte în con
cursul Pronosport nr. 41 de mîine 9 

i octombrie :
I. Combinata UTA, Știința-Vito*  

ria Bahia (Brazilia)
II. Petrolul-C.C.A.

III. Dinamo Buc.-Dinamo Bacău
IV. Progresul-Știința Cluj

V.
VI.

VII.
VIII. 

; ix. 
' X. 
: xi.
î XII. Dinamo

Așa cum mai arătam, caracteristica 
acestui program este aceea că o serie 
de echipe care se deplasează emit jus
tificate pretenții de victorie: CCA, 
Știința Cluj, Rapid, Steagul roșu, CSM 
Baia Mare, Știința Craiova etc. Deci 
meciuri în care pot apare surprize. 
Foarte interesant este și meciul inter
național de la Timișoara unde echipa 
braziliană Vitoria Bahia va lupta să 
se revanșeze după înfrîngerea suferită 
la Bacău, a doua din cele 15 partide 
susținute pînă acum în Europa de 
fotbaliștii brazilieni

Programul este așadar interesant, 
el poate oferi după marele număr de

care cere o mai multăperfecte, capitol 
atenție în viitor.

Fotbaliștii brazilieni s-au remarcat in 
special în apărare, unde Pinquela, Val- 
vir și Medrado au cîștigat duelurile ae
riene (jocul cu capul este un element

Iată ce ne-a declarat după meci 
Lund Ary, conducătorul tehnic al 
echipei Bahia Vitoria :

„6 octombrie a fost pentru noi o 
zi neagră. Am pierdut cel de al doi
lea meci din cele 15 pe care le-am 
susținut în Europa. Băieții au fost 
de nerecunoscut, aproape toți au ju
cat sub posibilități. Ca scuză aș pu
tea aduce oboseala călătoriei de 
miercuri. Sperăm să ne reabilităm !

Tinerii fotbaliști romîni au demon
strat un joc matur. Mi-a plăcut toată 
echipa și în special Pîrcălab și 
Marcu".

tehnic bine Însușit de toți membrii . chl- 
pei, ei pasează uneori astfel mingea de 
trei-patru ori). Jucătorii posedă o re
marcabilă tehnică individuală, jonglind 
uneori cu balonul. înaintașii, dintre 
care am remarcat jocul fin al lui Wassil, 
Salvador și Matos. în această partidă 
nu au insistat suficient pentru proteja
rea mingii și finalizarea acțiunilor de 
atac.

Au jucat :
SELECȚIONATA DE TINERET : Datcu 

- Gross, IONIȚA, STAICU - POPESCU, 
NUNWEILER IV - PÎRCĂLAB. Igna 
(MARCU), IONESCU, Raksi. Czako (Crei
niceanu).

BAHIA VITORIA : WILSON - VAL- 
VIR, MEDRADO, PINQUELA - Roberto, 
(Tooro), Zeca - WASSIL, Carlinhos 
(Lulzinho), MATOS (Flalho), Otoney. 
SALVADOR (Armandinho).

Arbitrul I. Gheorghiță (București) a 
condus cu scăpări. I se poate reproșa 
că a întrerupt deseori jocul cu totul inu
til, deși partida nu i-a ridicat probleme

T. RABSAN 
AL. INOVAN

Un concurs atractiv
premii înregistrat în concursul prece
dent, o serie de premii de mare va
loare. Pentru documentarea pârtiei- 
pauților, iată pronosticul lui Matciauu 
(Știința Cluj) : 1-1; II-l, 2; IH-1, X; 
1V-X, 2; V-l, X; VI-2; VII-1; VIII-1; 
tx-l, X ; x-l; XI-X, 2; XII-!.

Programul etapei Pronosport nr. 42 
«lin 16 octombrie :

ștonosport
II.

III.
IV.
V.

VI.

CSM Reșița-CS Oradea
Dinamo Săsar-Jiul
Rapid Focșani-Poiana Cîmpina 
SNM Constanța-Met. Tîrgoviște

Mîine, în categoria A • •o

o vor alinia mîine va 
întrecut pe Corvinul

cuplajului din Bucu-

In linii mari, aceasta va fi și formația 
care va juca mîine. Anumite schimbări 
sînt posibile totuși în apărare.

Formația noastră campioană a susținut 
un joc amical Ia Tr. Măgurele, unde a 
întîlnit pe Oltul din localitate. G.G.A. 
a învins cu 3—1 (1—0), prin punctele 
marcate dc Constantin (2) și Tătarii.

In Capitală, în mcciul-vcdctă al cupla
jului de pe stadionul „23 August”, liderul 
clasamentului, Dinamo București (care a 
arătat o bună formă în meciul de antre
nament susținut miercuri în compania e- 
chipci Bumbacul din campionatul oră
șenesc), primește replica lui Dinamo Ba
cău. Oaspeții — care în ultimul joc dc 
antrenament înainte de a pleca spre Ca
pitală au întrecut cu 6—1 pe Textila 
Buhuși — sînt în ascendent de formă. 
Formația pe care 
fi aceeași care a 
Hunedoara.

In deschiderea 
rești, Progresul — care continuă să aibă 
semne 
si rea 
nicș’te 
prima 
în Capitală. Bucurcștenii privesc cu în
grijorare acest meci, nu numai pentru 
că au greutăți în alcătuirea formației • ci 
.și pentru că la ultimul joc de an tren a- 
jnent (6—4 cu Academia Militară din 
categoria B) echipa nu s-a comportat 
satisfăcător.

Va reuși Farul să cîștige, pe teren pro
priu, înlîlnirea cu C.S.M.S.? Se vor r a- 
bilita constănțenii în fața pasionalilor 
lor suporteri ? lată întrebări pe care 
ni le punem înaintea partidei /■- care ci 
o susțin mîine în fața formației ieșene, 
în rîndurile căreia e probabil să apară 
nume noi (Bedivan, Buzatu).

Rapidiștii au în această etapă un meci 

de întrebare în legătură cu folo- 
unor titulari, accidentați — pri- 
rcplica formației Știința Cluj, la 
sa apariție din acest campionat,

Cupa R. P. K

Programul locurilor din 12 ocMrie

IV-a: 588a variante a

V-a: 1.132 variante aa

Vl-a: 6.944 variante aa

premii: 513.909 lei

greu, ia Hunedoara, unde Corvinul a scos 
pînă acum rezultate foarte bune. Fero
viarii s-au antrenat joi în Ciulești în 
compania echipei „Autobuzul”. Atacul a 
arătat o vervă deosebită, înscriind multe 
goluri. In formație nu se vor produce 
modificări. Este totuși posibilă folosirea 
lui Copil pe aripa dreaptă.

In sfîrșit, în ultimul joc al etapei, Mi
nerul Lupcni primește vizita Steagului 
roșu. Echipa din Orașul Stalin nu-1 va 
folosi probabil pe Cojocarii, nerestabilit 
în urma accidentării din meciul anterior.

O sarcină deosebită revine tuturor fot< 
baliștilor : aceea de a presta un joc co-» 
rect, în limitele sportivității, renunțînd 
o dată pentru totdeauna la folosirea ori-» 
căror mijloace incorecte de joc, la indis*  
ciplină șl, îndeosebi, la brutalitățile pen
tru care gu fost pe bună dreptate crith 
cațf în ultima vreme. Publicul spectator 
așteaptă meciuri de calitate, desfășurat*  
într-o atmosferă de deplină sportivitate.

Suspendarea unor jucători

disciplina și 
abaterile a- 
lor au luat

Bacău pe 
Izgliireanu 
U.T.A. pe

Iu ultima vreme, fotbaliștii Gheorghe 
Asan de la Dinamo Bacău și Mircea 
Izghireanu de Ia U. T. Arad au co
mis grave abaterj de la 
morala sportivă. Față de 
cestor jucători, cluburile 
hotărîrea de a-i suspenda.

Astfel, jucătorul Gheorghe Asan a 
fost suspendat de Dinamo 
timp de doi ani iar Mircea 
a fost suspendat de către 
timp de un an și jumătate.

Federația de fotbal a ratificat sus
pendările hotarîte de secțiile de fot
bal respective.

Unirea Rupea (reg. Stalin) — Avintul 
Reghin (R.A.M.), Minerul Baia Borșa 
(reg. Baia Mare) — Unio Satu Mare (reg; 
Baia Mare), Stăruința Săcuieni (reg. 
Oradea) — Biharia Vașcău (reg. Oradea); 
A. S. Obilici (reg. Timișoara) — Metalul 
Reșița, I.M.S. Cîmpulung (reg. Pitești)
— Oltul Turnu Măgurele (reg. Buc.p 
Dunărea Giurgiu (reg. Buc.) - Carpați 
Sinaia (reg. Ploiești) Ideal Cernavodă 
(reg. Constanța) - Flamura roșie Tul- 
cea (reg. Constanța). Steaua Mangalia 
(reg. Constanța) — Electrica Constanța 
București I - București II, București
— București IV.

★
La toate jocurile disputate pînă 

faza finală, cînd intră în competiție

III

U 
e- 

chipele de categorie A, în caz de rezul
tat egal și după consumarea prelungiri
lor regulamentare, echipa în deplasare 
se va califica pentru jocul următor.

Incepînd cu faza finală, cînd vor in
tra în competiție echipele de categorie 
A și jocurile se vor disputa pe teren 
neutru, în caz de rezultat egal și după 
consumarea prelungirilor regulamentare,- 
meciurile vor fi reprogramate: Dacă si 
la rejucare jocul rămîne nedecis, se va 
califica pentru turul următor echipa de 
categorie inferioară.

Dacă echipele sînt de aceeași categorie 
se califică echipa cea mai tînără (vîr- 
sta socotindu-se pe ani).

Aceleași dispozițiuni se aplică și pen
tru jocurile disputate în toate etapele 
între echipele din aceeași localitate.

Restantă in categoria B
BAIA MARE, 7 (prin telefon). Der

biul local Dinamo Săsar—GSM, dispu-i 
tat joi în cadrul seriei a III-a a catei 
goriei B, în fața a peste 7000 de spec-: 
tatori, a prilejuit un joc spectaculos, 
desfășurat într-o atmosferă de deplină, 
sportivitate. Rezultatul: 0-0. In prima 
repriză, jocul a fost echilibrat; în cea 
de-a doua a dominat mai mult CSM, 
Înaintările au jucat bine în cîmp, dar

fost ineficace în fa{a porții. CSMau
a avut două bare, prin Ujvari în min. 
26 și Pop în min. 72. Cei mai buni au 
fost: Gergely III, Nagy, Pop și Uj
vari (CSM), Pop I, Szakacs, Dulî, 
Mircea Sas (Dinamo Săsar). Ar
bitrul Aurel Pop din Cluj a condus 
satisfăcător.

In urma acestui rezultat, Dinamo 
Săsăr a trecut pe primul loc în cla
samentul seriei, ia egalitate de pun-! 
cte cu G. S. Oradea, dar cu un gol
averaj mai bun.

VASILE SASARANU. coresp.
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PENTOTLON^^^ j
O importantă competiție pentru echipele fruntașe: 

„Cupa prieteniei romîno-sovietice“ 
Q Rezultatele etapei a II-a ? campionatului Capitalei 0 începe 

campionatul de juniori

C. C. A. I (pe echipe) ȘI CRISTU LICHIARDOPOL-CAMPIONI REPUBLICANI

• De sîmbătă, cele mai bune echipe 
masculine și feminine de baschet din 
Capitală participă la o importantă com
petiție organizată de federația de spe
cialitate : „Cupa prieteniei romîno-sovie- 
tice“. Formațiile masculine C.C.A., Dina
mo, Știința. Rapid, Progresul și Metalul 
și formațiile feminine Rapid, Știința, 
Constructorul, Progresul, I.C.F. și Voința 
se vor întrece într-un turneu în cadrul 
căruia vor avea posibilitate să facă a 
temeinică verificare înaintea începerii 
campionatului republican.

Primele meciuri vor avea loc sîmbătă, 
în sala Diriamo : Știința - Progresul
(fem.). C.C.A. - Metalul (mase.). Dinamo 
— Progresul (mase.), urmînd ca duminică 
dimineață în sala Giulești să se joace 
celelalte partide ale primei etape : Con
structorul - I.C.F. (fem.), Rapid- Voin
ța (fem.). Rapid - Știința (mase.). Ur
mătoarele etape se vor desfășură în zile
le de : 13 (a II-a), 15-16 (a III-a), 19-20 
(a IV-a), 32-23 (a V-a).

O In a doua etapă a campionatului 
masculin al orașului București s-au în
registrat următoarele rezultate: CATE
GORIA I, : Viitorul - Bere: Rahova

58—42, E.F.A. 1 — Academia R. P. Ro
mine 47-40, Recoltă M.A.S. — Casă Scîn- 
teii 52-45, Sănătatea 1 - M. T. Te. 59-38; 
CATEGORIA A II-A, seria I î C.C.A. - 
Dinamo 49-48, Proiectantul 2 — Sudorul 
20—0 (neprezentare) ; seria a II-a : Aca
demia Militară 2 - E.F.A. 2 40-14 ; Să
nătatea 2 - Frigul 20-0 (neprezentare).
• Sîmbătă și duminică se desfășoară 

prima etapă a campionatului de juniori 
al orașului București, la care participă 
următoarele echipe ? junioare : Voința, 
Constructorul, Progresul, Școala medie 
.35, Victoria M.I.B.C., Clubul sportiv șco
lar, Rapid ; juniori : Rapid, Școala me
die 35, Metalul, Constructorul. Progresul, 
C.C.A, Clubul sportiv școlar, Tînărul 
Dinamovist.

In legătură cu campionatul de juniori, 
.sugerăm comisiei de baschet a orașului 
București să se îngrijească din vieme 
de asigurarea unei săli pentru desfășu
rarea meciurilor. Conform programării, 
ultima etapă va avea loc la 20 noiembrie. 
Or, e greu de presupus că vremea va 
permite disputarea întrecerilor în aer 
liber pină la acea dată.

Joi după-amiază, pe un traseu si
tuat în împrejurimile comunei Călugă
reai, s-a disputat ultima proba (cea de 
cros) din cadrul campionatului repu
blican de pentatlon modern. întrece
rea a oferit un spectacol interesant, 
ținînd seama mai ales dc faptul că 
rezultatele acestei probe puteau pro
duce inversări în clasamentul general 
individual. Duelul dintre W. Roman 
(Progresul) și Cristu Lichiardopol 
(C.C.A. I) s-a soldat cu victoria pri
mului. Diferența cu care Roman a în
vins nu i-a fost însă suficientă pentru 
a ocupa primul loc în clasamentul ge
neral și de a cîștîga astfel titlul de 
campion republican, care a revenit pe 
merit lui Cristu Lichiardopol. Victo
ria tînărului reprezentant al C.C.A. 
este pe deplin meritată deoarece de-a 
lungul întregului sezon el s-a arătat 
a fi cel mai constant și mai bine pre
gătit pentatlonist.

Iată acum rezultatele tehnice:
GROS: individual: 1. W. Roman 
(Progresul) 1204 p. 2. C. Lichiardopol 
(C.C.A. I) 1180 p. 3. Gh. Tomiuc 
(Progresul) 1180 p. 4. T. Sîrbulescu 
(Știința București) 1156 p. 5. V. Ște-

(Progresul) 997 p.; echipe: 1. Pro
gresul 3.381 p. 2. C.C.A. I 3.345 p. 3.< 
C.C.A. II 2.712 p. 4. A.S.A. Cluj I 
2.706 p. 5. Știința București 2.613 p. 
6. Dinamo Oradea 2.451 p.

Clasamentul general individual: 1.
C. Lichiardopol (C.C.A. I) — campion 
al R.P.R. 4.935 p. 2. W. Roman 
(Prog.) 4.914 p. 3. D. Țintea (C.C.A. 
I) 4.866 p. 4. Gh. Tomiuc (Progr.)
4.755 p. 5. Tr. Croitoru (C.C.A. II)
4.580 p.-6. N. Marinescu (C.C.A. i),
4.294 p. 7. V. Teodorescu (Prog),
4.002 p. 8. I. Vesa (C.C.A. II) 3.730 p. 
9. C. Țintea (Șt. Buc.) 3.700 p. 10. 
VI. Lisnevschi (Șt. Buc.) 3.537 p. 
Clasamentul general pe echipe: 1.'
C.C.A. I — campioană republicană 
13.977,5 p. 2. Progresul 13.628 p. 3.' 
C.C.A. II 11.306 p. 4. Știința Bucu
rești 10.558 p. 5. Dinamo Oradea 
8.403 p. 6. A.S.A. Cluj I 7.810 p. 7a 
A.S.A. Cluj II 6.596 p.

O nouă excursie 
cicloturistică

AU FOST DESEMNAȚI PRIMII CAMPIONI REPUBLICANI
(Urmare din pag. 1,

notelor precedente punea oarecum sub 
semnul întrebării dacă vreunul dintre 
concurenți va reuși să îndeplinească 
pe el norma impusă de regulament 
pentru a putea fi decernat titlul mult 
rîvnit. Norma admitea totalizarea la 
ambele manșe a unei penalizări de 
maximum 20 puncte. Excelentul călă
reț militar a reușit pînă la sfîrșittil 
celei de a doua manșe să obțină nu
mai 12 puncte penalizare.

Pe lingă comportarea foarte bună a 
concurenților, îmbucurător este și fap
tul că majoritatea cluburilor sportive 
au prezentat la campionate o serie 
de cai tineri cu reale calități.

Iată acum clasamentele probelor 
din primele două zile de întreceri: 
dresaj categoria semi ușoară: 1. Ma
nuela Bogza (Știința București) pe 
calul Arcaș 162,33 p„ 2. Istvan Csu- 
lak (Mureșul Tg. Mureș) pe calul 
Persia 148,05 p.. 3. Teodor Stanciu 
fE.H.A.) pe calul Șeic 144,33 p. ; 
dresaj categ. semigrea: 1. N. Alihal- 
cea (E.H.A.) pe calul Bolero 870 p., 
2. 1. Oprea (Dinamo București) pe 
calul Sulina 842 p., 3. I. Molnar 
(E.H.A.) pe calul Pelinaș 803 p.; 
dresaj categoria ușoară; 1. I. Oprea 
(Dinamo București) pe calul Cîntec 
635 p., 2. I. Molnar (E.H.A.) pe ca
lul Bambus 611 p., 3. I. Pambucol 
(Știința București) pe calul Retezat 
598 p„ 4 Al. Longo (DinamtJ Bucu
rești) pe calul Făget 596 p., 5. E. Bo
iangiu (Dinamo București) pe calul.

Dana 583 p.; obstacole categoria se- 
miuțoară; 1. Cristian Țopescu (Gră
nicerul) pe calul Gelu 0 p. penalizare 
31,1/10 (baraj), 2.> Mircea Stancu 
(C.S.M. Sibiu) pe calul Rădăuți 0 p. 
penalizare 31 sec. (baraj), 3. Wilhelm 
Fleischer (C.S.M. Sibiu) pe calul No
nius 0 p. penalizare 34,9/10 (baraj), 
4. Basarab Steriu (Știința București) 
pe calul Sîngera 0 p. penalizare 37 
sec. (baraj), 5. V. Dobeanu (Dinamo 
București) pe calul Văpaia 4 p. pena
lizare 32 sec. (baraj); obstacole cate
goria ușoară; 1. C. Vlad (Dinamo 
București) pe calul Savant 0 p. pe
nalizare, 2. V. Dobeanu (Dinamo 
București) pe calul Văpaia 4 p. pena
lizare 4 p. (după baraj), 3. C. Vlad 
(Dinamo București) pe calul Horn

4 p. penalizare 8 p. (după baraj), 4. 
D. Velicu (E.H.A.) pe calul Joika, 
V. Bărbuceanu (E.H.A.) pe calul M. 
Ruzuch, A. Kadar (Petrolul) pe ca
lul Saniu, E. Andreescu (A.S.A.) Si
biu) pe calul Recova, A. Costea 
(Știința București) pe calul Odor — 
toți cîte 8 p. penalizare; obstacole 
categoria grea: 1. Gh. Langa (E.H.A). 
pe calul Rubin 12 p. penalizare, 2. V. 
Bărbuceanu (E.H.A.) pe calul Robot 
24 p. penalizare, 3. Gh. Langa 
(E.H.A.) pe calul Machedon 31,5 p. 
penalizare.

întrecerile din cadrul campionatu
lui de călărie continuă astăzi și mîine 
probele desfășurîndu-se atît dimineața 
de la ora 8, cît și după-amiaza de la 
ora 13.

Cristu Lichiardopol (C.C.A.) noul cam. 
pion republican la pentatlon modern

fănescu (C.C.A. II) 1153 p. 6. N. Ma
rinescu (C.C.A. I) 1129 p. 7» Tr. Croi
toru (C.C.A. II) 1045 p. 8. D. Țintea 
(C.C.A. I) 103G p. 9. P. Deak (ASA 
Cluj I) 1030 p. 10. V. Teodorescu

Secția de cicloturism a uzinelor; 
„Grigore Preoteasa" organizează du-: 
minică o excursie rezervată concuren
ților avansați din orașul București. 
Participants vor vizita Podul Prietes 
niei, orașul și portul Giurgiu. Aduna
rea concurenților: stadionul Dit’-ow 
ora 7. Plecarea se va da la or» 7,x).

Competiția femîinină din Capitala

MIINE IN CAMPIONAT:
Mîine, în campionatul republican de 

polo este programată o singură par
tidă : Dinamo București—C.G.A., joc 
restanță din etapa trecută. Meciul din
tre cele două formații bucurcțtene se 
dispută la bazinul acoperit de la Fio- 
reasca cu începere de la ora 11.

Prezentînd o echipă mai valoroasă, 
Dinamo București este favorită în a- 
ccastă întîlnire. Inairite de acest joc 
clasamentul se prezintă astfel:
1. C. S. Oradea 9 7 0 2 48:22 14
2. Progresul București 9 6 12 43:31 13

DINAMO BUCUREȘTI—C. C. A.
3. Știința Cluj 9 5 1 3 46:22 11
4. C.C.A. 8 4 0 4 34:28 8
5 Știința București 9 3 2 4 26:35 8
6. C. S. Tg. Mureș 9 3 0 6 31:50 6
7. Dinamo București 3 2 1 0 35:10 5
8. Voința București 10 0 1 9 18:83 1

Etapa următoare (a IV-a a returu
lui) este programată pentru joia vii
toare și se va disputa după următo
rul program : București: Voința—Ști
ința București; Tg. Mureș: C. S. Mu
reșul— Progresul București ; Oradea ; 
G. S. Oradea—C.C.A. și Știința Cluj— 
Dinamo București.

Joi dupâ-amiazl s-au desfășurat în 
sălile Ciulești și Dinamo jocurile celei 
de a III-a etape a compelit’<‘! rezervate 
echipelor feminine din Capi

La Ciulești, prima echipă Rapidului 
■ învins destul de comod fot afla C.P.IL 
cu 3—1 (7, — 1, 2, 6). Atu Păuneiu și 
Sonia Colceriu au fost cele mai bune ju
cătoare. In continuare. Rapid II, care a 
avut în forma|ie patru jucătoare din 
prima echipă, a trebuit să cedeze Meta
lului cu 1—3 (15—12, 8-15, 10—15, 
9—15), după o partidă inferesanlă. Din 
echipa învingătoare s-au remarcat E. 
Stelian, Șt. Bogea și D. Vinfan,

In sala Dinamo, gazdele au jucat două

partide în care au întîinit pc rînd Pro
gresul București și Farul Constanta. Di« 
namovistclc, mult superioare, au cîștigat 
ambele meciuri cu 3—0 (5, 7, 7.) și res
pectiv 3—1 (11, — 2, 13, 7). învingă
toarele, au folosit în cele două jocuri 
următorul Iot: Ivăncscu, Plcșoianu, Pre
da, Vanea, Ilerișanu, Iancu, Sicloran și 
Bodiștcanu.

De semnalat din nou lipsa un<>r arbf» 

tri competent! la aceste meciuri, fapt 
care influențează desfășurarea acestei 
competiții, deosebit de utilă pentru e- 
chipele fruntașe din Capitală înaintea 
începerii campionatului republican.

PROGRAMUL TURULUI CAMPIONATULUI
REPUBLICAN MASCULIN 1960-1961

Din activitatea unei comisii regionale de fotbal
— De vorbă cu tov. ing. Gh.Simedrea, președintele comisiei regionale de fotbal

a consiliului regional U. C. F. S.-Cluj —
Fotbalul «moaște o largă răspîndire în orașele și comunele regiunii Cluj. 

O contribuție importantă în aoeastă dir ccțic o aduce și comisia dc fotbal de pc 
lingă consiliul regional U.C.F.S. Cluj, apreciată printre fruntașele pc țară. Nu 
de mult, ani stat dc vorbă cu tov. ing. G1I. SIMEDREA, președintele acestei co
misii, pe care 1-am rugat să ne impărtă șească unele aspecte din activitatea 
comisiei.

Iată ce ne-a spus tov. Simedrea : 
„Pentru a avea o rezervă permanentă 

de fotbaliști talentați, trebuie să existe 
cît mai multe echipe la orașe ca și în 
sate și comune, trebuie să creezi con
diții pentru formarea acestor echipe, să 
le oferi o îndrumare corespunzătoare. 
Sportul de mase generează pe cel de per
formanță. iată principiul care ne că
lăuzește în activitatea noastră. Așa cm 
ajuns să înființăm echipe de fotbal ia 
Huedin ca și la Gherla, Ia lernuț ca și 
la Min țiul Gherlei, la Sărmaș ca și la 
Năsăud. O contribuție importantă la a- 
ceasta acțiujt*  o dau unitățile din me
diul sătesc.

Fără îndoială că pentru atragerea unor 
mase cît mai largi de tineri în practica
rea organizată a fotbalului a fost ne
cesar să ne îngrijim și de asigurarea 
unor baze sportive, a unor terenuri. Cu 
sprijinul organelor locale de partid și de 
stat, al conducerii unor G.A.S -uri, prin 
munca voluntară a sportivilor. astfel 
(ie bazo sportive au putut lua ființă a- 
proape pe întregul cuprins al regiunii. 
Exemplul cel mai elocvent de interes pen
tru această problemă ni-l oferă raioanele 
Sărmaș. I)ej și llistrița.

In loant»ră cu creșterea nivelului ca-
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lifativ al fotbalului din regiunea noastră, 
întîi aș vrea să vorbesc despre cursurile 
de instructori și arbitri organizate pe 
plan raional. Aceste cursuri s-au bucurat 
de mult interes; ele ait dat rezultate 
dintre cele mai bune, dovedindu-și efi
ciența. Prin aportul instructorilor raio
nali au putut fi depistați o serie de ju
cători tineri, talentafi ca Treabă (C.F R. 
Cluj), Crăciun (C.S.M. Cluj), Kraus (In
dustria Simiei) etc. In al doilea rînd, 
prin controalele efectuate pe teren (au 
fost cuprinse toate raioanele regiunii) 
am căutat să îndrumăm organele de re
sort tocmai către atingerea acestui scop. 
Anul acesta, la Năsăud, de pildă, ani 
ținut o ședință cu comisia raională, ta 
care au participat și reprezentanții aso
ciațiilor sportive (și chiar sportivi), ana- 
lizînd munca desfășurată în ultimul timp. 
Astfel de ședințe au mai fost organizate 
la Sărmaș, Huedin și Gherla.

Dar munca comisiei nu este dirijată 
în exclusivitate către dezvoltarea fotba
lului la sate. Ponderea, e drept, o are 
satul, mediul agricol, dar o grijă deo
sebită există și pentru îndrumarea co
misiilor de la orașe. In ultima vreme 
lucrul acesta a fost făcut la Cluj, Turda 
și Ocna Mureșului.

Munca educativă ocupă un loc central 
in activitatea comisiei. Sportul este 
un mijloc de educare ă tineretului. 
De aceea, nu ne este indiferent dacă la

un meci de fotbal se înregistrează inci
dente, dacă unii jucători comit acte de 
indisciplină. Iată de ce membrii comi
siei urmăresc și acest aspect, intervin 
cu autoritatea respectivă, ori de cîte ori 
este cazul. Comisia noastră ia poziție 
fermă atunci cînd unii arbitri dovedesc 
lipsă de orientare, de pricepere.

O inițiativă mult apreciată a comisiei 
noastre o constituie editarea unui bule
tin informativ. Acesta apare bilunar șl 
cuprinde rezultatele înregistrate în cam
pionatul regional, noutăți la zi, interpre
tări do regulament, materiala educative 
etc.

Pentru a fi sprijiniți în muncă, ar fi 
bine ca federația să analizeze, măcar o 
dată pe an, felul cum muncesc comisiile 
regionale. La Cluj, lucrul acesta nu s-a 
făcut cam de multă vreme../11.

REP.

ETAPA 1-30 octombrie 1960

Știința Timișoara - Știința București 
Dinamo Tg. Mureș - C. S. M. Galați 
C.C.A. - Steagul roșu Orașul Stalin 
Rapid București - Dinamo București 
Xhjința Iași — Dinamo Oradea
Știința Cluj — Știința Craiova

ETAPA A II-A - 6 NOIEMBRIE 1966

Știința Timișoara — Dinamo Tg. Mures 
c. s. M. Galați - C.C.A.
Steagul roșu Orașul Stalin — Rapid 

București
iPinamo București — Voința Iași 
Dinamo Oradea — Știința Cluj 
Știința București — Știința Craiova

ETAPA a III-A - 13 NOIEMBRIE I960

Dinamo Tg. Mureș - Știința București 
C.C.A. — Știința Timișoara
Rapid București — C. S. M. Galați 
Voința Iași — Steagul roșu Orașul Stalin 
Știința Cluj — Dinamo București 
Știința Craiova — Dinamo Oradea

ETAPA A IV-A - 20 NOIEMBRIE 1960

Dinamo Tg. Mureș - C.C.A.
Știința Timișoara - Rapid București
C. S^ M. Galați - Voința Iași
Steagul roșu Orașul Stalin — Știința 

Cluj
Dinamo București - Știința Craiova 
Știința București - Dinamo Oradea

IH! II li”
azi alergări de trap

In programul alergărilor de azi care 
încep la orele 14.30, caii de trei ani se 
întrec cu cîștigătoarea Criteriului de 
Fond (Sulamita) pe distanța de 2100 
tri. Printre concurenți figurează •. 
Blanca, Pavel, Atlet, Frăsinet, Nun 
Mare.

Trăpașii vîrstnici de frunte își dis
pută șansele pe 1700 metri. Iau startul*  
1700 Jovin (Oană), Delicioasa (Solcan), 
1720 Jalea (Toderaș), Egoist (Ghinea). 
Postăvaru (Szabo A.), 1740 Neva (Cio- 
banu), 1760 Oradea (Marcu), Morala 
(Onache), Eronin (Mihăilescu), Olimp II 
(Ichim), 1760 Straja (Ștefănescu), 1800 
Băltăreț (Tănase).

II § M
MIINE ALERGĂRI DE GALOP

Un program bogat se desfășoară mîi
ne dimineață, începînd de la orele 10. 
Caii de doi ani se intîlnesc cu vîrstnicii, 
pe parcursul de 1200 metri. Cei din pri
ma categorie se întrec în Criteriul Doi 
Anilor în care greutățile sînt distribuite 
în raport cu valorile concurenților, iar 
Sovata și Palmira își dispută încă odată 
șansele pe distanța de 2000 metri. In 
Criteriul Doi Anilor care se aleargă p? 
1600 metri iau startul :

Sputnic 59 (Stoian Gh.), Prieten 56 
(Soare), Băetana 55 (Huțuleag), Mun- 
teanca 54 (Botescu). Jungla 52,5 (Cîm- 
peanu), Marinela 51,5 (Baldovin), Coro
nița 50,5 (Socrate). Marama 50 (Logo- 
fătu), Altai 49 (Drăghici).

ETAPA A V-A - 27 NOIEMBRIE 19»<

C.C.A. — Știința București
Rapid București - Dinamo Tg. Mureg 
Voința Iași - Știința Timișoara
Știința Cluj - C. S. M. Galați
Știința Craiova — Steagul roșu Orașul 

Stalin
Dinamo Oradea — Dinamo București

ETAPA A VI-A -*  4 DECEMBRIE I960

C.C.A. - Rapid București
Dinamo Tg. Mureș — Voința Iași 
Știința Timișoara — Știința Cluj 
C. S. M. Galați — Știința Craiova 
Steagul roșu Orașul Stalin - Dinamo 

Oradea
Știința București — Dinamo București

ETAPA A VII-A, 11 DECEMBRIE I960

Rapid București — Știința București 
Voința Iași - C.C.A.
Știința Cluj — Dinamo Tg. Mureș 
Știința Craiova - Știința Timișoara
Dinamo Oradea — C. S. M. Galati 
Dinamo București - Steagul roșu Ora

șul Stalin
ETAPA a VIII-A, 18 DECEMBRIE 1960
Rapid București — Voința Iași
C.C.A. - Știința Cluj
Dinamo Tg. Mureș — Știința Craiova 
Știința Timișoara - Dinamo Oradea
C. S. M. Galați — Dinamo București 
Știința București — Steagul roșu Orașul 

Stalin
ETAPA A IX-A, 25 DECEMBRIE 1960
Voința Iași — Știința București
Știința Cluj — Rapid București
Știința Craiova — C.C.A.
Dinamo Oradea — Dinamo Tg. Mureș 
Dinamo București — Știința Timișoara 
Steagul roșu Orașul Stalin — C. S. M.

Galați
ETAPA A X-A, 8 IANUARIE 1961

Voința Iași - Știința Cluj
Rapid București - Știința Craiova 
C.C.A. — Dinamo Oradea
Dinamo Tg. Mureș - Dinamo București 
Știința Timișoara - Steagul roșu Orașul 

Stalin
Știința București - C. S. M. Galați

ETAPA A XI-A, 15 IANUARIE 1961
Știința Cluj - Știința București
Știința Craiova — Voința Iași
Dinamo Oradea - Rapid București
Dinamo București — C.C.A.
Steagul roșu Orașul Stalin - Dinamo 

Tg Mureș
C, S, M. Galați - Știința Timișoara



Succese ale mișcării sportive 
din R. D. Germană

întiiniri internaționale REPREZENTATIVA MASCULINĂ DE VOLEI A H. P. ROMINE
ale sportivilor noștri ÎNVINGĂTOARE IN INTILNIRRE CD ECHIPA R. P. POLONE
in luna noiembrie

In luna noiembrie, sportivii noștri vor 
lua parte la importante întreceri inter
naționale. Astfel în ziua de 10, repre
zentativa de box a fării noastre va par
ticipa la un turneu internațional care 
va avea loc la Buenos Aires (Argentina). 
De asemenea jucătoarele și jucătorii 
noștri de tenis de masă vor fi prezenți 
între 11 și 13 noiembrie la un concurs 
internațional în R. P. Ungară. Tot în 
lu ha viitoare, între 27 și 29, echipa fot
baliștilor de la Steagul roșu din Orașul 
Stalin va întreprinde nn turneu în R. P. 
Albania.

Meciul de baraj 
pentru turneul candidatelor la șah 

se dispută la București
Jn ultimă ședință a biroului Fede

rației romine de șah s-a decis ca 
nieciul-turneu pentru desemnarea celei 
de a treia participante Ja turneul 
candidatelor la titlul mondial să fie 
organizat ia București, între 25 noiem
brie și 4 decembrie. După cum se știe,, 
la turneul zonal, desfășurat la Și
na !v această' vară, pc locurile 3-5 
s-ăh cfaăat la egalitate de puncte ju
cătoarele Alexandra Nicolau. (R PR ), 
Henrietta Konarkowska (R.P. Polonă) 
și Edith Keller Herman (R.D.G),. 
Dintre aceste trei jucătoare trebuie să 
4ie desemnată viitoarea participantă 
la turneul candidatelor- Calificate 
piua acum sînt Eva Karakas (R.I’.U.) 
și (ilisabeta Poiihroniade (R.P.K-).

Totodată s-a hotărit ca finala cam
pionatului masculin de șah al R.P.R.. 
să se dispute tot la București, între 
dalele de 25 noiembrie și 19 decem
brie- . .

Maratonul 
de la Kosice

P K A< î A 7 (A ger preș). — Dun) i nî că 
se"desfășoară cea dc-a 1'3-a ediție a tra- 
«fy'von aiului maraton de la Kosice. Anal 
aqesta competiția reunește un număr re
cord de participanți din U.R.S.S., Japo
nia,'Australia, R. P. Ungară, R. I). Gcr- 
THatiii;- Suedia, Iugoslavia, R. P. Polonă, 
R. S. Cehoslovacă, .Anglia, Austria, Fin
landa și alte țări. Pe lista participan|ilor 
figiircaaă eunoscuții atleți Nakao (Ja
ponia), Hartung (R. 1). Germană), Sala- 
ka (T Liilanda), Kuncii (Olanda). Kovacs' 
(îl. P. Ungară), Gruber (Austria) etc.

Meci internațional de baschet Ia Oradea
-IV- • .

Gwardia Gdansk — Dinamo Oradea 77-60
’ORADEA (prin teleîon). — îhtil- 

mr.a internațională dintre echipele 
masculine Dinamo Oradea și Gwardia 
Gdansk, desfășurata joi seară la Ora
dea; s-a încheiat cu victoria oaspe
ților cu scorul de 77-—G0 (23—21). 
Baschetbaliștii polonezi și-au axat

Se apropie deschiderea sezonului 
de hachei pe gheață in U.R.S.S.
iu Puiă'tui Sporturilor din Moscovă» 

se va deschide la 29 octombrie cam
pionatul U.R.S.S. de hochei pe gheață, 
prima mare competiție a ■ sezonului 
sportiv de iarnă. Alături de cunos
cutele echipe T.S.K.A., Aripile Sovie
telor, Dinamo și Spartak din Mos
cova pentru titlul de campioană a 
U.R.S.S. vor mai concura in acest an 
și eliipe din Ural, Siberia și repu
blicile baltice. Heeheiștii sovietici vor 
susține numeroase întiiniri internațio
nale cu echipe din Europa și de peste 
ocean.

Echipa de juniori a U.R.S.S. va 
întreprinde un turneu în S.U.A. iar 
echipa reprezentativă a țârii va juca 
la. Moscova cu o echipă canadiană de 
ciul.' și cu reprezentativa Suediei. 
Aceste întiiniri vor avea ca scop se
lecționarea echipei care va participa 
la campionatele mondiale din Elveția. 
Echipele de club Spartak Sverdlovsk, 
Kiroveț Leningrad, Dinamo Novosi
birsk și Himik vor pleca în turneu în 
Finlanda, Norvegia, R. P. Polonă, 
R. D. Germană și Suedia. Hocheiul pe 
gheață este un sport în plină dez
voltare în. U.R.S.S. jn acest an au 
fost construite noi patinoare la Riga, 
Tbilisi, Gorki și Baku, '

CLUJ (prin telefon de la trimisul 
nostru). „Dacă s-ar putea alcătui o 
echipă din atacul nostru și din apăra
rea voleibaliștilor . polonezi cred că ni
meni n-ar bate-o în lume", spunea 
Cains Mkulescu după primul meci 
R.P. Romînă-R.P. Polonă desfășurat 
la Cluj. El avea dreptate. Sintetizase 
foarte bine aspectul partidei disputate 
joi seara in noua sală a sporturilor 
din localitate, in fața unei asistențe 
entuziaste cifrată, la aproape 3.000 
spectatori. Intr-adevăr meciul, care a 
revenit echipei noastre cu 3-1 (13-15, 
15-12, 15-7, 15-11), a constituit o între
cere înverșunată între atacul nostru 
care, ca* * și altădată a dovedit o forță 
considerabilă, și apărarea oaspeților, 
exceient pusă la punct. Din această 
dispută a rezultat un joc de calitate, 
terminat cu o, meritată victorie a echi
pei romine. Și, probabil că ultimul set, 
al IV-lea, vă îăinîne multă vreme în 
amintirea clujenilor, datorită jocului 
de clasă practicat de sportivii ambelor 
formații.

Pogon Szczecin 4—0. Riteli are 24‘ 
puncte, Legia 23, Gornik 22.

• In ultima etapă a campionatului.' 
spaniol s-au înregistrat rezultatele • 
Barcelona — Santander 2—0, Grana
da — Valencia 2—0, Mallorca — 
Real Sociedad 0—0, Oviedo — Atle
tico Madrid 0—0, Sevilla — Atletico 
Bilbao 3—1, Valladolid — Betls 5—1. 
Saragossa —• Elclie 1—1.

• Intr-un meci internațional, con- 
tind pentru „Cupa Orașelor Expoziții' 
echipa italiană Internazionale Milano 
a dispus cu scorul de 6—1 (2—1) do 
Hanovra (R.F. Germană).

Meciul începe in nota de dominare 
a oaspeților, al căror atac — excelent 
pus în valoare de ridicători — nu poa
te fi oprit de blocajul nostru și nici de 
linia a doua. Echipa R.P. Polone con
duce astfel cu 8:4. Clteva mingi trase 
prin surprindere de Cherebcțiu echili
brează scorul (10-10). Pină la urma 
însă oaspeții cîștigă setul cu 15-13, 
datorită atacului mai variat în care 
Rutkowski a fost „omul nr. 1“ și va 
rămîne în continuare cel mai bun ju- 

'cător al partidei.
Dar echipa noastră, care se încălze

ște mai greu, face dovada calităților 
sale în setul al doilea. .Atacul dove
dește o vervă deosebită, conducem de
tașat. și tabela de marcaj arată pe 
rind :• 4-0, 8-2, 9-3. Socotind — pro
babil — că acest avantaj este suficient 
pentru cîștigarea setului, ■ sportivii ro- 
irtîni slăbesc ritmul. De asemenea, a- 
cum intervin și două-greșeli comise de 
Derzei (care l-a înlocuit pe P,ăunoiu).. 
Scorul sc echilibrează: 10-10, 11-11. In 
continuare, Derzei a reușit însă cîteva 
acțiuni de toată frumusețea, reabilitîn- 
du-se după cele două greșeli și deve
nind de aci..înainte un om de bază al 
echipei. La 14-12 au loc 10 schimbări de 
serviciu la capătul cărora Corbeanu 
încheie setul în favoarea noastră : 
15-12.

Din nou 4-0, 8-2 și 9-3 în setul al 
III-Iea. Numai că de data asta atacul 
nostru este constant. In plus, Păunoiu 
aduce puncte prețioase cu serviciile 
sale „muscă": 15-7. In fine, ultimul set 
este și cel mai palpitant: 2-0, pentru 
noi, apoi 2-2, 4-3, 4-8. Polonezii au 
inițiativa Și apărarea noastră nu reu- 

acțiunile pe jucătorul Lisovski care, 
neputînd 'fi ținut'de 'apărarea dina- 
moviștilor, a înscris 40 de puncte. 
La Diriafno s-a resimțit absența ju
cătorilor Giurgiu și Mokoș. in plus, 
echipa locală a fost slăbită prin ati
tudinea nesportivă a jucătorilor Bi- 
lion și Panek, care introduși pe teren 
în minutul 10 s-au simțit „ofensați" 
ca nu au făcut parte din prima for
mație și nu au venit înapoi în apă
rare etc.

Punctele au fost înscrise de : Li
sovski. 40, Pieskik 9, Broda 12, Ma
jewski 7, Tomasewski 7, Czarlowski 
2, pentru Gwardia și de Vania 14, 
Berețchi 13, Suhai 12, Cupoiu 7, Se- 
beștien 6, Dolhan 4, Cîmpeanu 2, 
Agapescu 2, pentru Dinanio.

ILIE GHIȘA — cores-p. reg.
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programate două importante întiiniri 
atletice internaționale. La Budapesta 
se intilnesc reprezentativele R.P. Un
gare și Finlandei, iar la Praga își vor 
disputa întîietatea echipele R.S. Ceho
slovace și R.D. Germane. In ambele în
treceri vor evolua o serie dintre cei 
mai valoroși atleți ai Europei.

© LA MOSCOVA A ÎNCEPUT cam
pionatul unional de șah pe echipe, 
care reunește cele mai bune 10 forma
ții din țară. După trei runde echipa 
Leningradului, deținătoarea titlului de 
campioană, ocupă primul loc în cla
sament.

O CAPITALA R. P. BULGARIA va 
găzdui cu începere de la 10 octombrie 

șește să facă față atacului lor. Rut
kowski, Sierszulski, Tietianie și Sze- 
zepanski sînt în plină ofensivă. Pentru 
a contrabalansa situația antrenorul N. 
Sotir a aplicat în volei principiul 
practicat inai mult în fotbal : „cea 
mai bună apărare este atacul". Și ast
fel, Derzei, Corbeanu, Roman, Nicolau 
ca și cei doi ridicători, Fierarii (care 
luase locul Iui Cherebețiu) și Drăgan 
încep să tragă necruțător. De partea 
cealaltă a filetilui Gediga, Schiief și 
Rusek scot aproape totul. Asistăm la 
partea cea mai spectaculoasă a meciu
lui, pentru fiecare punct serviciul 
schimbîndu-se de cite 7-8 ori. Și în 
fina), atacul romin reușește să depă
șească apărarea polonezilor și de la 
4 8 scorul devine 7-8, 10-10, iar de la 
11 1 I echipa noastră se detașează ire
zistibil și termină victorioasă cu 15-11, 
în aplauzele entuziaste ale publicului 
.cluj an.

Arbitrul I. Meszaros (R.P. Ungară) 
a condus excelent această frumoasă 
partidă internațională care a durat 
peste două ore.

★
Și în a doua partidă, desfășurată 

vineri seară în localitate, echjpa mas
culină a țării noastre a învins tot în 
patru seturi reprezentativa R.P. Po
lone: 3-1 (15-12, 15-8, 12-15, 17-15). 
lntîlnirea a dat Ioc la numeroase faze 
spectaculoase, în care voleibaliștii, 
noștri s-au impus cu hotărîre prin 
forța- atacului, sportivii polonezi reu
șind să opună o rezistență mai mare 
doar spre sfîrșitul meciului In for
mația noastră au evoluat Miliailescu, 
PaveJ, Derzei, Miculescu, Păunescii, 
Fierarii și Corbeanu. A arbitrat, din 
non, L Meszaros (R.P. Ungara).

MIRCEA TUDORAN

•: I

REAL-BARCELONA in optimile 
DE FINALA ALE „CUPEI CAM

PIONILOR EUROPENI-

Ieri, comisia de organizare a „Cu
pei Campionilor Europeni" a stabilit 
prin tragere la sorți etapa următoare 
a competiției — optimile de finală. 
Derbiul este, desigur, întâlnirea dintre 

i deținătoarea trofeului, Real Madrid și 
cealaltă echipa spaniolă, F. C. Barce
lona. După cum se știe, cele două 

1 echipe s-an întâlnit in precedenta edi- 
j ție a „C.C.E." în semifinală, învin- 
: gătoare fiind .Real.

Iată acum programul complet al 
întiinirilor: Burnley — Reims; Real 
— Barcelona; A.F.K. .Malmo — Ju
ventus sau T.D.N.A.; Aarhus — Fre- 
derikstadt; Benîica — Steaua roșie 
sau Ujpest Dozsa ; Young Boys — 
S.V. Hamburg; Rapid Viena — Wis- 
mut Karl Marxstadt sau Glenavon 
Belfast; Spartak llradec Kralove — 
Panathenaikos Atena. Toate aceste 
întiiniri urmează să fie epuizate pînă 
la sfîrșitul .lunii noiembrie.

Miercuri în nocturnă, s-au disputat 
trei întiiniri in cadrul „C.C.E." La 
Varșovia, I.egia a învins cu scorul de 
1—0 (1— 0) pe Aarhus. Cum însă 
echipa danezi cîștigase primul meci

S TE HOTARE
un important concurs internațional de 
gimnastică artistică, la care vor par
ticipa concurente din ll.R.S.S., R. S. 
Cehoslovacă și țara gazdă.
• LA LEIPZIG S-AU DESCHIS la 

4 octombrie lucrările celui de al 31-lea 
Congres al Federației internaționale 
de șah.

® PE NEPSTADION, la Budapesta, 
se intilnesc duminică selecționatele de 
fotbal ale R.P. Ungare și R.P.F. Iu
goslavia. Echipele socunde vor juca 
la Sijek, iar cele de juniori simbătă, 
tot la Budapesta.

O IN CADRUL PREGĂTIRILOR 
pentru campionatele mondiale de vo
lei*  de la Rio de Janeiro, echipa

In incinta clubului. Dinamo s-a deschis expoziția „Zece ani dc culturȘ 
fizică socialistă în R. D. Germa nă“. Expoziția a fost primită cu interes 
de. iubitorii sportului din Capitală; In fotografie, standul de materiale si 
curii de sport.

Foto : B. Ciobanii

• îndrumată de partid, mișcarea 
sportivă din R-D.G. a înregistrat 
■.snețese uriașe. Este suficient" sa 
arătăm că numărul acelora care 
practică sportul azi se ridică a- 
pioape la dMTOO.OOO iar numeroa
sele baze sportive, printre care 
mari stadioane, asigură condiții 
optime activității sportive.

® De mare succes se bucură în 
rîndurile tineretului. competiția 
sportivă de mase intitulată „Șta
feta elevilor", in anul 1957 au luat 
parte la întrecere 53 de echipe, în- 
siimind 3820 pârtiei panii. In anul 
1958, numărul elevilor care s-au 
întrecut în ștafetă, a fost de două 
ori mai mare, pentru ca anul tre- 
cht cifra să atingă 9.000 de parti
cipant și 142 de echipe.
• Din rîndul maselor de practi

ca nți ai sportului au apărut spor
tivi care și-au ciștigat simpatia

cu 3—0, ea se califica pentru turul 
urmăior. In alte meciuri, Reims a dis
pus cil categoricul scor de 5—0 de 
Escli sur Alzetle (Luxemburg), iar 
F.C. Barcelona a întrecut cit 3—0 pe 
Licrse (Belgia).

F.C. ZURICH IN ASCENSIUNE

Ultima etapă a campionatului El
veției a confirmat forma bima în care 
se află echipa din Zurich. Dnpii cum 
se știe, aceasta a înregistrat dc cti- 
rînd mi succes important, lerminînd 
la egalitate o intîlnire amicala cu 
Real ALidri'd (3—3). In etapa de du
minica trecută, l'.C. Zuricli a realizat 
scorul z.ilei, între.cînd cu 7—0. pe 
Chiasso. Liderul clasamentului, Ser- 
vette a trecut mult maj dificil dc ad
versara sa, Grcnchen : <1 -3. Alte re
zultate : Basel — Grasshoppers 2—0, 
Biel — Lausanne 2—1, Oliaux de 
Bonds — Wintertliur 4—0, Fribourg — 
Young Boys 2—5, Young Fellows — 
Luzern 2—5. Jn clasament, după 7 c- 
tape, conduce Scrvette cu 14 p. ur
mata de Zurich 11 p., Chaux și Young 
Boys 10 p.

A DOUA ETAPA
A CAMPION AIULUI ITALIEI

Nici o victorie îți deplasare mt a 
lost înregistrată îri etapa secundă a 
întrecerii celor mai bune echipe pe

U.R.S.S. va susține la 21 octombrie, 
la Paris, o întîlnire amicală cu forma
ția Franței. După acest meci voleiba
liștii sovietici vor pleca în America 
de Sud. Echipa Franței va juca la 23 
octombrie la Belgrad în compania se
lecționatei R.P.F. Iugoslavia,

® UN NOU RECORD DE TIR al 
R.P. Bulgaria a lost realizat de Ivan 
Simionov la proba de armă liberă ca
libru redus, poziția culcat. Trăgătorul 
bulgar a totalizat 399 p., cifră care 
întrece cu 1 punct recordul mondial 
oficial.
• INTR-UN MECI INTERNAȚIO

NAL de baschet desfășurat la Praga 
echipa locală Dukla a întrecut cu 
73—62 formația VorWârtș Berlin.

și stima în toată lumea. II. Reck
nagel a ciștigat titlul olimpic la 
săriturile pe schiuri. Ingrid Kra-; 
mer, tinăra student; ■ i Dr- s .’a, 
a cucerit două medal'i olimpice de 
aur la săritura de pe trambulină, 
punind capăt supremației america
ne în această disciplină. Alleta 
Johanna Liitge, si.identa a insti
tutului de Cultură Fizică din l.e'it- 
zig, a cucerit medalia olimpică de 
argint, iar Ilans Grodotzki a o»n-, 
pat la .1. O. locurile secunde la' 
5.000 m și 10.000 ni. Dar și în, 
alte, discipline, ciclis n, hand!'af, 
canotaj — sportivii din R.D. Ger
mană se afirmă pe plan mondial. 
Nu este deci de mirare eă in echi-.. 
pa unită a Germ iniei care a par
ticipat la .1. O. de la Roma, <sfor- 
tivii din R.D G. reprezinte; i ;:p 
pe 50 Ia sută au avut o colpor
tare remarcabilă.

ninsulare. Campioana ue aniil" îrecul.’. 
Juventus Torino a ciștigat cii 3-1 :n« 
fața lui Lazio, iar Tnteriwzhinale 
întrecut cit 2—1 pe Bări. Scorni eta
pei a fost reiilizat de Roma in fața . 
lui Udincsc : 6—1. Surprize sint.m- 
(ringerilc suferite (în deplasare) . de 
Milan — învinsa eu 4-1 la Padova
— și Fiorentina — întrecută de Sam- 
pdoria cu 3—I. Iată celelalte rezul
tate : Atalanla — Spăl I—I, Bo.ogna
— Lancrossi I — 1. Cafania - Lccc<« 
2-0, Napoli — Torino 1 I.

Patru echipe au obținut piua acium 
maximum de puncte1 (4) : Roma. Ju
ventus, Inter și S.impdorîa. J4f-irha! are; 
cel mai bun golaveraj.

O NOUĂ 1NFRINGERE
A LEGIEI

Hotărit lucru, campioana R.P. Po-. 
lone cedează pasul. In cea dc a 17-a 
etapă a campionatului țării, Lcgiak 
Varșovia a suferit a doua înfrîngerc. 
consecutivă, fiind învinsă pe teren’ 
propriu de Ruch Chorzow cu 2—I ■ 
Aceasta din urmă trece acum in Imn-' 
tea clasamentului, la 1 punct distanță, 
dc Învinși, lată celelalte rezultate ale' 
etapei: Stal Sosnowiec — Wisla Gra-< 
covia 1—2; Dechia Gdansk — Giyar- 
dia Varșovia 2—0, Polonia Bydgoszcz
— Polonia Bitorn 2—0; Odra Opole —. 
L.K.S. L.odz 1 — 1, Gornik Zabrze —
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halterofilul Paul Anderson
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pradă sigură, încasînd 
serioasă 
lată cum au luat 
veleitățile de pugilist ale 
cunoscutului halterofil.
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fă „Așa s-a născut Aragos- 
să urmărească un

Știați că £

dc zi ocară.
pricep mîhnirea 

înălțînd privirea — 
mi-apasă :

sînd in urma pe maeștrii 
Partos și 
apoi anul 
că o serie 
învingător 
pionului
gruzin Izvoscikov (2*/s  — 
l'/2) în cadrul meciului 
R.P.R.—Gruzia ; cel mai 
bun rezultat individual 
din echipa rornină (5'/2 
din 7) la campionatul 
mondial studențesc de la 
Leningrad; o notă de 
maestru al sportului și 
— în sfîrșit — locul doi

Seimeanu, ca 
1960 să-i adu- 
de succese —- 
asupra cam- 
de juniori

Așa s-a născut dragostea spectatorilor bucurești
pentru ansamblul maghiar pe gheata

Posta
V

magazin

stadionul „Petro
lul" ziua sportivă se a- 
propieț de sfîrșit... Din 
vestiarele de sub tribu
ne, grupuri de sportivi 
iau drumul spre casă du
pă rodnice ore de antre
nament. Pe rînd, lumini
le de la ferestrele săli
lor de sport se sting, fă- 
cînd loc întunericului. 
Doar un singur geam ră- 
mîne luminat. Cel al să
lii de șah, unde activita
tea continuă și în orele 
tîrzii ale serii. Acolo, la 

una din măsuțele cu pa
trate albe și negre, îl vei 
găsi mereu prezent pe
tînărul candidat de mae
stru Florin Gheorghiu.
Este și firesc... Șahistul
ploieștean caută să folo
sească fiecare oră liberă 
pentru pregătirea viito

rului său debut în fina
la campionatului republi
can. Un debut care re
prezintă de pe acum un 
succes, mai mult chiar — 
un 
prin 
lima 
tului 
ghiu 
manță unică în felul ei, 
fiind primul dintre șa
hiștii noștri care devine 
finalist ia... 16 ahi I

De fapt, acest record 
putea fi „ameliorat" cu 

. doi ani în urmă și chiar 
de... același Florin Gheor
ghiu. In precedentele 
două ediții ale campio
natului el a ratat de pu
țin calificarea în finală, 
atunci cînd avea 14 și ■— 
respectiv — 15 ani. A- 
vem de-a face deci cu un 
autentic performeri

Dar. firește, nu numai 
calitatea de finalist îl re
comandă pe șahistul 
Florin Gheorghiu. El are 
în palmares numeroase 
alte rezultate meritorii, 
obținute atît în țară cît 
și peste hotare. Să rea
mintim că la 10 ani și 
jumătate el se număra 
printre șahiștii de cate- 

''•J goria I, în 1958 era cam-
Ș pion al orașului Ploiești,
S in anul următor cîștiga

"c .Cupa 7 Noiembrie", lă-

record I Intr-adevăr, 
calificarea sa în ul- 
etapă a campiona- 
țării, Florin Gheor- 
a stabilit o perfor

în semifinala campiona
tului republican.

Ultima performanță n-a 
fost însă obținută fără 
emoții... La Sibiu, era cit 
pe aci să se repete cele 
petrecute la semifinalele 
din anii anteriori. In 1959, 
șahistului ploieștean i-a 
lipsit doar un punct pen
tru calificare, iar cu în
că un an în urmă, după 
ce avusese toate șansele, 
el pierdea ultimele două 
partide în turneu I O „tra
diție" care amenința să 
se repete și de data a- 
ceasta. In semifinala de 
la Sibiu, după ce condu
sese runde de-a rîndul, 
Gheorghiu este întrecut 
în ultima cu o jumătate 
de punct, de cîștigător, 
B. Soos. Acesta era ur
mat în clasament de un 
pluton de 4 jucători cu 
punctaj egal. Iar Florin 
Gheorghiu s-a calificat 
pe baza unui coeficient 
Soneborn-Berger mai buni

In așteptarea evoluției 
în finală a tînărului șa- 
hist ploieștean, trebuie 
neapărat să mai amin
tim unul din succesele 
sale. Elevul din cl. a Xl-a 
a școlii medii „I. L. C.a 
ragiale" Florin Gheor
ghiu este premiant, cel 
mai bun din clasă I

Și pentru ca aceste 
rînduri să nu fie doar o 
prezentare, ci și un în
demn, să-i dăm un sfat 
tînărului Florin. Am dori 
ca victoriile pe care i le 
aplaudăm să nu devină 
vreodată un motiv de în
fumurare. Iar modestia 
să-i însoțească totdeauna 
comportarea.

Marici a Kovacs și Gyula Jelfy în tabloul „Cleopatra 
și Antonius"

Iubitorii de artă și sport, la premiera revistei pe ghea- 
din București au avut pri
lejul, joi seara, asistind tea

Informații despre campionatele 
de volei din Brazilia

• SPORTIVII DIN RO- 
MINIA traversează Atlan
ticul pentru a doua oa
ră, de data aceasta pentru 
a participa la campiona
tele mondiale de volei ce 
se vor disputa între 29 
octombrie și 15 noiembrie 
a.c. in Brazilia. Amintim 
că începutul l-au făcut a- 
cum 30 de ani fotbaliștii, 
care, în 1930, au luat par
te la prima ediție a cam
pionatului mondial de fot
bal organizat în Uruguay, 
la Montevideo.
• PENTRU PRIMA DA

TA locul de disputare al 
campionatelor 
masculine și feminine do 
volei se află în afara Eu 
ropei. Pînă acum, acesta 
întreceri s-au disputat la 
Praga (1949), la 
(1952) și la Paris (1956).
• IN TIMP CE LA NOI, 

în emisfera boreală, cu 
cit filele calendarului pe 
1960 scad la număr tempe
ratura se răcește, anun- 
țînd anotimpul geros al 
iernii, în Brazilia, aflată 
în emisfera australă, tim
pul devine călduros șt 
ploios. Calculindu-se după 
datele ultimilor 50 de ani, 
s-a constatat că tempera
tura medie înregistrată în 
Brazilia în lunile octom
brie—noiembrie este du

4-250 C. Anotimpul 
însă ploios, lucru care i-a 
făcut pe organizatori să 
hotărască disputarea tutu
ror meciurilor în săli. Cli
ma va juca un rol impor
tant la aceste campionate 
mondiale : echipele care 
se vor acomoda mai re
pede noilor condiții clima*  
tioe vor fi, firește, favori
zate.

VOLEIBALIȘTII RO
NI VOR SOSI IN BRA

ZILIA cu două săptămînt 
înaintea începerii campio
natelor.
tați de organizația volei 
baliștilor din statul Minas 
Gerais pentru a juca cîtc- 
va partide în orașul Bele 
Horizonte, capitala acestui 

____  _ stat, precum și în alte lo- 
Moscova calități. Cu acest prilej re- 

prezentanții noștri vor lua 
parte la o serie de con
sfătuiri și conferințe cu 
antrenorii și arbitrii din 
acest stat.
• ÎN AFARA REPRE

ZENTATIVEI NOASTRE a 
mai fost invitată în Ame
rica de Sud, cu două săp- 
tămini înaintea campiona
telor mondiale, și dețină
toarea titlului, echipa 
masculină a Cehoslovaciei 
Ea va evolua în Uru
guay și Argentina.
• CAPII DE SERIE ai

campionatului masculin au 
fost stabiliți după cum ur
mează : ultima campioană 
mondială (Cehoslovacia) 
campioana Americii do 
Sud (Brazilia), ciștigătoa- 
rea jocurilor Pan-Ameri- 
cane (S.U.A.). cistigătoarea 
jocurilor Pan-Asiatice (Ja
ponia). a doua clasată la 
ultima ediție a campiona
telor mondiale (Romlnia). 
In funcție de aceste re
prezentative vor ti alcă
tuite - prin tragere la 
sorți - seriile campionatu
lui mondial masculin.

MIRBEA TUDOKAN

spectacol in țarc arta și 
sportul s-au contopit în 
modul cel mai armonios, 
mai îneîntător.

Este vorba dc un specta
col în care nu știi ce să 
admiri mai întîi : execuția 
îndrăznețelor figuri de pa
tinaj, interpretarea artisti
că a 
coloritul 
t urnelor, 
zorală a 
mul lui, 
do ansamblu.

Pâră îndoială, sîntem în 
prezența celui mai valoros 
ansamblu pe gheață din 
cite au evoluat pînă acum 
în țara noastră. Un ansam
blu care pune din plin ac
centul pe forma artistică, 
scoțînd în relief fiecare 
detaliu, dîndu-i strălucire și 
semnificație. Tablouri ca 
„Borneo și Julieta** , „Joc de 
dragoste al păpușilor", „In- 
drăgostiții operetei", „Cha
plin barman**,  „Cîntec in
dian de dragoste**  și mai 
ales „Nunta țărănească1* de 
la finalul spectacolului au 
fost viu aplaudate, au fost 
gustate și apreciate pentru 
fantezia lor, pentru măies
tria soliștilor, pentru bo
gata lor cromatică.

Merită felicitări virtuoșii 
patinatori maghiari, taleri- 
tați artiști în același timp, 
cum sînt Mariana Nagy, 
Eszter Jurek, Aliz Petersz, 
Katalin Rakoși, Gyorgy llo- 
tond, Marieta Kovacs, Gabor 
Vida, Gyula Jelfy, Laszlo 
Boldog, Mikloș Kucharo- 
viez, Z olt an Tolgyesi, Ist
van Albert, Pal Regos, 
Laszlo Szigheti ele. pentru 
admirabila lor evoluție pe 
scena de gheață. O men
țiune și pentru corpul de 
balet, bine sincronizat, în 
care fiecare dansator și 
dansatoare nu sînt departe 
de valoarea soliștilor.

variatelor tablou, i. 
minunat al cos- 

sau viziunea regi- 
spectacolului, rit- 
grafia mișcărilor

GHEORGHE BUZEA,
PLOIEȘTI. - Scorul de 
17—0 cu care s-a încheiat 
— după cum ați putut citi 
în numărul nostru de 
sîmbăta trecută - meciul 
dintre Progresul Brăila și 
Tractorul Tecuci, din ca
drul campionatului regiu
nii Galați, e puțin obiș
nuit, desigur, dar nu re
prezintă un record în ma
terie în fotbalul nostru. 
Multă vreme. în fruntea 
rezultatelor de acest gen 
s-a situat scorul meciului 
disputat între F. C. Cra
iova și Cerna Turnu Se
verin : 24-1. Recent însă, 
a fost bătut și acest re
cord. In campionatul dc 
juniori al orașului Bucu
rești, Dinamo a întrecut 
Academia Militară 
28-0 !

cu....

IULIU FOLERT, ARAD. 
— La fotbal, golaverajul 
se calculează împrățin- 
du-se numărul golurilor 
marcate la cele primite.

IGNAT FISZL, COMUNA 
SAGUL, — 1) ion Sdter
are acum 33 de ani. El 
continuă să fie deținătorul 
recordului R. P. R. la 
săritura în înălțime cu 
performanța de 2,05,5. I,a 
numai o jumătate de cen
timetru de acest rezultat 
a ajuns însă si Cornel 
Porumb. - 2) Cîștigînd, în 
1951, seria I a campiona
tului categoriei B la fot
bal, C. s. A. Cîmpulung 
Moldovenesc a promovat 
în ,,A“, unde a activat un 
singur an : în 1952. în a- 
cest campionat s-a clasat 
pe locul HI, după CC. y 
și Dinamo București și 
înaintea următoarelor e- 
chipe : 4. Locomotiva Tg. 
Mureș, 5. Știința Cluj, C. 
T’~'grc3ul I.C.O. Oradea.

Timișoara, tt m a « Flacăra Pe-
Dinamo Ora

li. Flacăra Plo- 
Metalul Cîmpia

Progresul
7. r
8. U.T.A., 9.
troșani, 10. 
șui Stalin, 
iești. 12. 
Turzii.

...gimnastica a fost spor
tul preferat al marelui fi- 
ziolog I. P. Pavlov ? Iu 
afară de gimnastică, vesti
tul savant practica la o 
vîrstă foarte înaintată — 
HG de ani ! — gorodki și 
cricket.

...fa primele campionate 
■ le box din (ara noastră, 
disputate în anul 1924. au 
participat doar 25 de bo
xeri ?

...Paavo Nurmi a stabi
lit, în decurs de 10 ani, 20 
de recorduri mondiale și a 
cucerit 7 titluri olimpice ? 
Astăzi, statuia de bronz a 
acestui 
'ntrarea principală a Sta
dionului
'iinki

...sportul preferat al ti
neretului din R. P. Mon
golă este călăria ? In fie
care an, călăreții mongoli, 
în minunate rîstume tiatio’ 
nale și avînd capetele îm
podobite cu baticuri multi
colore. își dispută întîie- 
latea în cadrul tradiționa
lei sărbători ..Nadam"

Colo, pe irnaș,
Se plingca o dată un vițel trufaș 
Către-un cal.
Acesta avea treburi multe. 
Dar — să-i facă placul — a rămas 

s-asculte
— Dornic, frățioare, de pufin efort
M-apucai dc-o vreme să fac și eu sport.
— Auzii — răspunse înțeleptul cal, — 
Cum că tu, bădie, joci... da, joci fotbal
— Nu e meci în care să nu fiu prezent 
Și pot chiar susține că am și talent. 
Alungind din viată-mi nesfîrșite nule 
Și-n acest domeniu in vă foi destule : 
Dacă-ncearcă unii scorul să-l răstoarne 
Să mă vezi atuncea cum ii iau in coarne, 
Mă proptesc in coadă și cu tot isonul 
Intr-o clipă mătur cu ei stadionul.
Uneori mă fură și altfel ispita 
Și lovesc atuncea. simplu : cu copita ! 
Nevorbind de faptul că sînt chiar in 

frunte
in ciocniri mărunte.
Și cu toate astm, îți grăiesc cinstit.

Nu sînt pe măsura faptei prețuit. 
Nici-un zîmbet baremi, riici-o vorbă bună, 
Fruntea nici-un laur 
De un timp încoace 
Sînt mîhnit și pace ! 
începu să-mi pară 
Piața o povară;
Drept răsplată capăt
— Deh, vițele dragă, 
Spuse-n șoaptă calul. 
Totuși o-ntrebare inima 
Știi să faci un stop? 
Dar să dai o pasă ? 
l-a răspuns vițelul, 
După cum i-i felul :
— In fotbal, vezi bine, multe-am

învățat
Flecurile astea însă, mi-au scăpat !

★
vă redau vorbirea, așa precum a fost, 
mai lungesc povestea nu ..are nici-un 

rost.
cred că fotbaliștii, dragii mei amici, 
înțeles prea bine ce-am vrut să spun 

aici !
D. NICOLAE

Eu 
Au

Știți cît eîntărește Paul 
Anderson, fostul campion 
olimpic la haltere ? 161 de 
kilograme ! La aceasj.^ 
greutate, s-ar putea crede 
că Anderson este unul din
tre cei mai grei oameni din 
lume. Și totuși, nu e așa. 
Anderson este o adevărată... 
jucărie pe lîngă Robert 
Hughes, care eîntărește... 
472 de kilograme ! Circon 
ferința taliei sale, sau mai 
bine zis a abdomenului, 
este de ...309 centimetri. 
Deși par neverosimile. a- 
ceste date sînt absolut exac
te. Hughes se mișcă cu 
greu mai ales atunci cînd 
apare în fața publicului în 
circurile americane...

Dar să revenim la Paul 
Anderson, suficient de în
zestrat fizicește, „minunea 
naturii” așa cum îl numea 
presa occidentală în goa
nă după senzațional. Re
cent Anderson și-a făcut 
apariția pe ring pentru pri
ma și... ultima oară. A- 
tît el cît și numeroșii săi 
simpatizanți erau convinși 
că nimeni nu i-ar rezista 
într-o întîlnire pugilistică. 
Halterofilul american decla
rase unor reporteri : „Dacă 
Patterson se va decide să 
boxeze cu mine, voi lua o 
poziție joasă. Va putea 
să-mi dea apoi ori cite lo
vituri. N-o să-mi facă ni
mic. După ce îl voi obosi 
in felul acesta și mi se va 
ivi ocazia potrivită. voi 
trimite o lovitură „atomică", 
și-l voi dobori...u.

Dar socoteala de acasă 
nu se potrivește cu cea de 
pe... ring. 0 asemenea șan-

să de victorie nu i s-a ivit 
lui Anderson. El 
juns, bineînțeles, să boxe- 
ze, cu Patterson, 
s-a convins pe 
piele, cu altă ocazie, 
numai forța nu e deajuns 
în sportul cu mănuși. 
Boxînd cu un adversar me
diocru Anderson a capitu
lat în scurt timp. El nu 
a putut folosi ,.punctul ne
vralgic*  al adversarului, 
care printr-un viu 
picioare a evitat 
„atomică*.  Extenuat 
urma loviturilor trase

joc de 
lovitura 

în 
în 

gol, Anderson a devenit o 
o 

porție de pumn», 
sfîrșit

CORNEL
ORȘOVA 
tele înregistrate în turneul 
final al campionatului 
mondial de fotbal din 
1954, din Elveția : Turul I: 
Grupa I : Brazilia - Me
xic 5—0 (4—0), Iugoslavia
- Franța : 1-0 (1—0). Gru
pa a Il-a : Germania Oc
cidentală — Turcia 4—1 
(1—1), Ungaria — Coreea 
de Sud 9-0 (4-0). Grupa 
a IU-a : Uruguay - Ce
hoslovacia 2-0 (0-0), Au
stria - Scoția 1-0 (1-0). 
Grupa a in-a : Elveția - 
Italia 2-1 (1-1), Anglia - 
Belgia 4-4 (2-1, 3—3). Tu
rul II : Grupa I : Franța
— Mexic 3-2 (1-0), Brazi
lia - Iugoslavia 1-1 (0-0.
1- 1), Grupa a Il-a : Unga
ria — Germania Occiden
tală : 8—3 (3-1), Turcia - 
Coreea de Sud 7-0 <4—G>. 
Grupa a IlI-a :
Cehoslovcla 5-0 (4-0) u- 
ruguay - Scoția 7-0 (2-r 
Grupa a IV-a : Anglia 
Elveția 2-0 (2-0), itah.’i 
Belgia 4-1 (1-0) Me-îu
de baraj : Elveția ita 
4—1 (1—0), Germania Oc 
dentală - Turcia 1 
(3—1). Sferturi de final 
Uruguay - Anglia 
(2—1), Austria — Elv<4 
7ț-5 (5—4), Ungaria — Br 
zilia 4—2 (2—1), Germania
Occidentală — Iugosla ”
2— 0 (1—0). Semifinale : L.? 
garia — Uruguay 4—2 (1-
2— 2), Germania Occidei 
tală — Austria 6-1 (1—0) 
Meci pentru locurile 5 
Austria — Uruguay 
(1—1) Finala : Germa 
Occidentală — Un;,
3- 2 (2-2).

CRISTIAN LAMBS' 
LOCO — Aveți drept 
în etapa trecută a c;. 
pionatului categoriei A 
fotbal înaintările au 
scris 33 de goluri, nu 32 
A fost o greșeală. Vă rog 
să ne credeți că nu ținem 
cu... apărările !

ION POȘTAȘUL

— Nene, dacă stăm cuminți, ne lași să vedeți: 
aproape citeva goluri ?

Desen de G*
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