
X- a B), 6. Donca Gherman (a IX-a 
A).

NICOLAE D. NICOLAE-coresp.
Expoziția stirnește un

nență

este mai

condiții

cum s-a 
atletism, 

împreună 
prielnică

Aspect de la intilnirea de polo : Dinamo—C.C.A.
Foto : B. Ciobanu

Apolzan cîștigă un duel la cap cu Dridea. (Fază din meciul Petrolul
Ploiești—C.C.A. 2-—1). <

Foto : Mircea Popescu—Ploiești
............... .. — 1 ........................... —

Croșeului de stingă expediat la stomac de către Dănilă Done (Metalul), 
Cornel Rusu (Progresul) i-a răspuns cu o puternică directă de stingă la 

figură. (Miluirea Progresul—Metalul din cadrul Cupei F. R. Box.) 
> Foto r B. Ciobanu

'Organ al Ufiiunii' de -Cultură Fizica și Sport din R. P. Romînd
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In cadrul „Lunii Prieteniei Romino-Sovietice“

ANTRENORUL FEDERAL G. POPESCU DESPRE JOCUL DE VERIFICARE

anunțat, o se
va susține joi 
: în compania

După cum am mai 
;cționată divizionară i 
in meci de verificare 
ormației braziliene Bahia Vitoria. In 
egătură cu acest meci și în general 
u pregătirile loturilor noastre, am 
iiat de vorbă cu antrenorul G. Po- 
>escu, care ne-a declarat următoarele:

„Meciurile de verificare ce le susțin 
otunle noastre de fotbal sînt tiece- 
'■are pentru cristalizarea echipelor re
prezentative A, de tineret șl de ju- 
liori. Anul viitor selecționatele noastre 
tor susține mai multe meciuri infer- 
Mționale și pentru aceste jocuri am 
nceput pregătirile de pe acum.

Cu ocazia acestor întîlniri căutăm 
ie de o parte să oeriftcănr stadiul 
iCtuat de pregătire al jucătorilor, pe 
le altă parte să asigurăm omogeni

zarea pe echipe sau pe compartimen
te. In legătură cu jocul de joi cu 
Bahia Vitoria trebuie să menționez 
că echipa oaspe se anunță un bun

Joi, pe stadionul 
„23 August6*

ora 15.30: SELECȚIONATA 
DIVIZIONARA — BAHIA VITO
RIA, in deschidere de la ora 14,15: 
Dinamo — C.C.A. (copii).

partener de joc. 
lianților echipei 
pregătiți tehnic, 
joc pozitivă. Jucătorii brazilieni se

Majoritatea compo- 
braziliene sînt bine 
au o orientare de

Primele întreceri 
ale crosului „7 Noiembrie”

Aproape 500 de elevi și eleve au 
luat startul duminică dimineață în in
cinta stadionului Tineretului din Ca
pitală la faza pe școală a crosului 
„Să înfîmpinăm 7 Noiembrie". Elevii 
școlii medii nr. 28 „Dr. Petru Groza" 
s-au întrecut cu multă însuflețire pen
tru a desemna pe cei ce- vor lua 
parte la faza următoare a crosului.

Iată ocupanții primelor șase locuri: 
BĂIEȚI (800 m) : 1. Dinu Brtican 
(clasa a VIII-a A), 2. C. Vinea (a 
IX-a A), 3. L. Rosenberg (a X-a C),
4. N. Păunescu (a VIII-a D), 5- V. 
Grigore (a IX-a O), 6- N. Popa (a
IX- a A); FETE (400 m) : 1. Ioana 
Belu (a IX-a A), 2. Mariana Augus
tin (a VIII-a B), 3. Svetlana Gon- 
cearuc (a IX-a B), 4. Paula Ciociu 
(a VIII-a F), 5. Aișe Iamachi (a

Rapid—Știința și C.C.A.—Dinamo 
in etapa a ll-a a competiției 
organizată de F. R. Baschet
Programul celei de a Il-a etape a 

„Cupei prieteniei romîno-sovietice" or
ganizată de F. R. Baschet cuprinde o 
serie de întîlniri interesante, cum 
sînt de pildă Rapid-Știința la fete și 
C.C.A.-Dinamo Ia băieți. Iată de altfel 
programul complet al etapei a Il-a : 
JOI, sala Floreasca, de 'la ora 18: 
Progresul-I.C.F. (feminin), C.C.A.- 
Dinamo (masculin), Progresul-Știința 
(masculin); VINERI, sala Floreasca, 
de la ora 18: Voința-Constructorul 
(feminin), Știința-Rapid (feminin), 
Âletalul-Rapid (masculin).

„CUPA MOLDOVEI", UN SUCCES AL SPORTULUI SĂTESC
Dacă considerăm recenta finală a 
ei de a treia ediții a „Cupei Mol

dovei" ca un bilanț al dezvoltării spor
tului în satele moldovene, atunci acest 
bTlafflț feste cu prisosință pozitiv. Intr- 
adevăr, față de edițiile anterioare ale 
aceleiași competiții, „Cupa Moldovei", 
cît și de alte întreceri sportive de ma
se, actuala ediție s-a caracterizat prin- 
tr-o mai mare capacitate de organi
zare, prin condiții superioare de des
fășurare a probelor sportive și prin 

ile realizate în problema ca- 

repliază cu ușurință din apărare in 
atac și invers. In concluzie, în meciul 
de joi Bahia Vitoria ne poate ajuta 
să atingem scopul propus. Ne vom 
strădui ca selecționata noastră divi
zionară să presteze un joc de calitate 
și, ca urmare, să obțină un rezultat 
favorabil. Și acum iată lotul pentru 
meciul de joi: Uțu, Tonta, Popa, Nun- 
weiller III, Panait, Greavu, Cojocaru, 
P. Emil, D. Munteanu, Tabarcea, V. 
Angliei, Constantin. Ene II, Mateianu, 
Unguroiu, Tătaru, Țîrcovnicti și Za- 
haria.

Vă amintesc că la jocul selecționa
tei divizionare cu Bahia Vitoria vor 
asista toți antrenorii echipelor de ca
tegoria A, ei fiind invitați de federa
ție pentru a participa în cursul zilei 
de joi la o ședință de analiză".

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRTLE, UN/TT-VAA

Jocurile Olimpice de la Roma
in..» Piața Universității

vili 
este

De sîmbătă, animația 
mare în fața vitrinelor instalate în 
colțul Universității C. I. Parhon. 
Zilnic, mii și mii de bucureșteni ză
bovesc în fața panourilor mari, ad- 
mirînd noua expoziție organizată de 
consiliul orășenesc ARLUS „SPOR
TIVI ROMiNI ȘI SOVIETICI LA 
JOCURILE OLIMPICE DE LA 
ROMA". Această frumoasă acțiune, 
întreprinsă în cadrul manifestărilor 
închinate Lunii Prieteniei Romîno- 
Sovietice, se bucură de un succes 
excepțional. Și fiecare trecător este 
gata să-și întrerupă drumul pentru 
a admira imaginile atît de intere
sante surprinse de obiectivul foto- 

zării și asigurării hranei celor peste 
450 de concurenți și oficiali.

Eforturile depuse de către comisia 
de organizare a etapei finale a „Cupei 
Moldovei", care a fost creată cu 
mai bine de 6 săptămîni înainte de 
întrecerile propriu-zise, au fost răs
plătite din plin prin buna desfă
șurare a competițiilor. Concuren
ța cît și oficialii, conducătorii de lo
turi și arbitrii care au luat parte la 
finalele ce s-au desfășurat de-a lungul 
a trei zile, au avut asigurate 
optime de concurs.

Vorbind de bazele sportive 
să arătăm, în primul rind, că 
nul Laminorul din Roman, locul de 
desfășurare a probelor atletice cît și 
a turneului de fotbal, a corespuns in
tegral acestui scop. Aspectul exterior,

trebuie 
stadio-

BOLO1 NIKOV — 13;38,1 PE 50110 ir. 
CEA MAI BUNA PERFORMANTA 

MONDIALA A SEZONULUI

Intr-un concurs desfășurat la Kiev 
campionul olimpic pe 10.000 tn Piotr 
Bolotnikov a luat startul într-o cursă 
de 5 000 m, făcînd o tentativă de re
cord mondial. Tentativa a eșuat dar 
rezultatul lui Bolotnikov (13:38, i) 
este cel mai bun în actualul sezon și 
al treilea din lume după recordul 
mondial al lui I(tiț (13:35,0) și per
formanța hri Pirie — 13:36,8.

interes in rindul iubitorilor sportului. In perma- 
aglomerație in fața panourilor.

Foto: Gh. Dumitru
grafic în timpul întrecerilor din ca
pitala Italiei.

Expoziția reușește să scoată în re
lief marile succese repurtate de re
prezentanții Uniunii Sovietice, învin
gătorii celei 
J.O., precum 
a sportivilor 
tatorilor se 
ai Jocurilor, 
fistici extrase din 
țări. Este oglindit spiritul de priete
nie și înțelegere care a domnit între 
reprezentanții celor 84 de țări.

Tematica vastă, calitatea remarca
bilă a imaginilor, grafica frumoasă, 
contribuie la succesul acestei acțiunii 
pentru care consiliul orășenesc 
ARLUS merită toate felicitările.

de-a XVII-a ediții a 
și frumoasa comportare 
romîni. Prin fața spec- 

perindă marii campioni 
cifrele recordurilor, sta- 

presa diferitelor

felul cum a fost pavoazat, 
făcut marcarea pistei de 
a locului de sărituri, toate 
au constituit o ambianță 
pentru fineții coucyrijtiți-

Sală ele'Aîninăstira,1 situată in ime
diata apropiere a stadionului mai sus 
amintit, Ioc de desfășurare a între
cerilor echipelor mixte de gimnastică, 
a avut un aspect sărbătoresc. Publi
cul prezent, foarte numeros de altfel, 
a aplaudat cele cinci reprezentative 
care și-au măsurat forțele în această 
întrecere.

Este foarte greu de spus care 
dintre cele trei comune care au 
găzduit întrecerile la tot atitea disci-

O. BENKO

(Con/inuare in pag- a 2-a) (

C1CL1SIH DIN R D. GEKMaNA
EVOLUEAZĂ IN R.P. CHINEZA

La 9 octombrie a părăsit Berlinul 
plecînd în R.P. Chineză o echipă de 
ciclism (rutieri și pistarzi) din R.D; 
Germană, care urmează să participe 
Ia mai multe concursuri în orașele 
Șanhai, Pekin și Canton. Din echipa 
cicliștilor germani fac parte printre 
alții’ Gustav Schur, Jurtfen, Simon, 
Peter, Groening, Bernard, Harleben, 
Heintz, Peter.

(Agerpres>« «



„CUPA MOLDOVEI", UN SUCCES AL SPORTULUI SĂTESC Cît mai multe oompetiți
(Urmare din pag. I)

pline sportive, a fost mai bună orga
nizatoare. Țăranii muncitori din Ghe
răiești, loc de desfășurare al întrece
rilor de oină, și-au reamenajat terenul 
sportiv. Totdeodată, gospodari din a- 
propierea stadionului au amenajat în 
casele lor vestiare pentru fiecare repre
zentativă în parte. Ba mai mult, fapt 
care merită să fie subliniat aparte, fie- 
dare localnic care găzduia cite un spor
tiv din altă regiune, se simțea atașat 
de acesta, susținîndu-i și încurapndu-i 
echipa din care făcea parte. In acest 
fel. iu nici o clipă din cite au stat 
acolo tinerii de pe alte meleaguri nu 
s-au simțit... străini. întovărășiți! din 
Secueni au făcut o primire caldă lo
turilor masculine și feminine de volei 
găzduite în comuna lor. Organele lo
cale, în frunte cu președintele Sfatului 
Popular, au acordat o atenție deose
bită întrecerilor ce urmau să se des
fășoare în comuna lor. Cele două te
renuri de volei existente în comună 
au fost considerate insuficiente și s-au 
construit alte două terenuri de volei.

de mase!
desfășurare a 
mase în aer li- 
luat sfârșit ulii-

Ne aflăm în plină 
"activității sportive de 
"ber. Nu de mult au 
■■mele etape ale Concursului cultural-
■ ■ sportiv, competiție care a reușit să 
"mobilizeze un număr mare de tineri 
"și tinere în practicarea diferitelor dis- 
"cipline sportive. Cu acest prilej, aso- 
••ciațiile sportive de pe lingă uzine, fa- 
.. brici și întreprinderi, cît și cele din 
"mediul sătesc, au înregistrat noi suc- 
"cese în creșterea și întărirea lor orga
nizatorică. Astfel, în orașul Timișoara, 
■•cu prilejul desfășurării întrecerilor în 
..cadrul Concursului cultura l-sportiv, 
"faza pe asociații, a crescut numărul 
"membrilor U.C.F.S. cu mult peste 
■■1000. Exemple asemănătoare putem da 
• •și în satele regiunilor Constanța, Cluj.

curtea gospodăriei, prin mijloace locale j j^uceava, precum și
/« festivitatea deschiderii fazei finale a „Cupei Moldovei' 
au fost amenajate cu 
bare metalice pentru 
adenție a acordat și

Aspect de
Noile terenuri 
zgură roșie și 
fileuri. Aceeași
conducerea gospodăriei agricole colec
tive „24 Ianuarie" din Trifești întreceri
lor pe care le-a patronat și găzduit. Iu

<.în orașele Ploiești, 
■• Pitești, Craiova, 

a fost ridicat un podium pen-" Tg. Mureș etc. Tre- 
tru saltelele de luptă. Astfel, cei peste ••buie să amintim și 

i 
..... Ț prilejul „Cupei Mol

com petiție 
ce a a n-

șt prin munca voluntară » membritor 
G.A.C.,

ticipanți; în felul acesta se va ajung 
și la o creștere a numărului de meni 
bri U.C.F.S. în asociațiile respectivi 
Cum se poate realiza acest lucru ?

Experiența anilor trecuți ne-a ară 
tat că pe lingă mijloacele de propa 
gandă (presa locală, afișe, panour 
stațiile de radioficare) se pot obține 
zultate frumoase ș! prin întrecerea 
tre unitățile de producție în c ea 
privește numărul de participanți. 
un real folos poate fi exemplul 
sonal dat de unii maiștri care au 
ticipat cu întreaga lor echipă de 
ducție la întrecerile de mase,
lucru l-au făcut și unii conducători d 
secție. Astfel de exemple am avut I 
Combinatul Metalurgic Reșița. Uzinei 
textile Arad, Rafinăriile 1 și 3 l’loieșt 
Rafinăria Teleajen etc.

Sub conducere 
organizațiilor d 
partid șl colaborîn 
in mod pennaner 
cu comitetele sind' 
cale și organizațiil 
U.T.M., consiliile t 
sociațiilor sportiv 
vor primi un ajute 
prețios și substar 

in întărirea organizatorică a ase 
sportive, în organizarea

r« 
ia 
c 
I)

pei 
pa» 
pre

Acela?

1.000 de spectatori care au asistat la '• .su$cesul obținut cu ă ► prilejui ixoa. 
întrecerile de trîntă au avut condiții * dovei" 
optime de vizionare. "de mase

• n ceea ce privește aspectul economici^rena^ zec' 7ecl 
al acestei finale a sportului 
moldovean, trebuie să arătăm că și

sătesc"^ m‘* de tineri din satele moldovene. 
.. i .
4- de mase „Cupa 

aici au fost înregistrate succese. Fap-<-sînt angrenați 
tul că țăranii muncitori din Trifești,.. giuni), se fac

••șoară crosul de 
"7 Noiembrie".

In prezent se desfășoară competiția 
agriculturii" (în care 
sportivi din șase re- 
pregătiri și se desfă- 
mase „Să întîmpinăm 
Re asemenea, au locSecueni și Gherăiești s-au oferit să ca

zeze și să asigure masa a peste 200 l numeroase coinp€thii de mase pe platl 
de sportivi pe tot timpul desfășurării ■■ local. ~ ' ................................
competițiilor, a ușurat în mod consi-. - folosite pentru întărirea organizatorică 
derabil cheltuielile etapei finale.

In general. învățînd din actuala e- 
diție a „Cupei Moldovei", pe lîngă ex
periența pe care au 
alte acțiuni 
meniul sătesc, activiștii U.C.F.S. din 
regiunile Iași. Suceava, Galați, Con-"cît mai bună mobilizare în întrecerile 
stanța și Bacău vor reuși pe viitor să "’mai sus amintite. Nu trebuie precu- 
obțină succese și mai mari în dez---petit nici un fel de efori pentru a an- 
voltarea sportului din regiunile lor

Toate aceste întreceri trebuie

a asociațiilor noastre sportive atît din 
orașe, cît și de la sate.

Pentru realizarea acestui important 
acumulat-o din ■- obiectiv, consiliile asociațiilor sportive 

i sportive de mase în do-î’și organele U.C.F.S. trebuie să-și în
drepte atenția în primul rînd spre o

grena un număr cit mai mare de par-

țial 
ciațiilor sportive, în organizarea I. 
nivel corespunzător a competițiilor <1 
mase, cît și în antrenarea »nui rut 
măr cît tnai mare de participant!.

Fiecare membru al consiliului d 
conducere va trebui să aibă sin 
bine definită, planificată pe bilîS di 
feritelor etape ale competițiilor de mas 
mai sus amintite. In acest fel se po 
obține rezultate frumoase în ceea c 
privește întărirea organizatorică a a 
sociațiilor noastre sportive, mai ale 
dacă antrenăm și activul obștesc » 
cerem un cît mai mare ajutor din pai 
tea cadrelor de specialitate.

O. BANI)

Defilează reprezentativa regiunii Constanța
Foto: V. Bageac întrecerile finale ale „Spartachiadei petrolistului"

DIN SPORTUL DE MASE
De curînd, asocial»» sportiva și organi- 

y.afia U.T.M. din cadrul uzinei de mașini 
și unelte agricole „7 Noiembrie* din Cra
iova a organizat un concurs pentru tre
cerea normelor G.M.A. Datorită bunei 
mobilizări, peste 200 de muncitori au 
participat la acest concurs, reușind ast
fel. să cucerească norma pentru obține
rea insignei G.M.A.

Printre noii purtători 4îi insignei se 
numără și muncitorii fruntași Avram Va- 
sile, Ion Vulpoi, Gri gore Iliescu, Ilinca 
Popescu ș.a.

M- Gherghfcioiti corespondent

In raionul Odorhel (R.A.M.) x-a !«•- 
bunătății simțitor In ultimul timp acțiu
nea încasare a cotizațiilor sportive.

Noi terenuri sportive
In incinta stadionului Voința dm 

Sibiu a apărut un nou teren. Este 
vorba de terenul de handbal redus, 
înzestrat cu o tribună pentru cea. 500 
spectatori. El a fost inaugurat cu oca
zia întîhîirii internaționale dintre Vo
ința Sibiu si Spartakus Budapesta. Tot 
în interiorul acestui stadion au în
ceput lucrările pentru amenajarea unei 
piste rezervate curselor de eirt-track. 
Constructorii și-au hiat angajamen
tul ca la începutul lunii noiembrie a- 
ceastă pistă să fie gata.

• Consiliul asociației sportive Con
structorul din Baia Mare și-a reamena
jat cu resurse proprii terenul de fot
bal. Acesta a fost utilat cu vestiare 
și o tribună pentru spectatori. In ace
lași timp terenul a fost împrejmuit cu 
un nou gard. Lucrările au fost exe
cutate prin munca voluntară a sala
riat ilor de la T.R.C.L. Baia Mare.

® Tinerii din satul Pajida, raionul 
Aiud, și-au amenajat, în orele lor li
bere, un teren de sport. Pe noua bază 
sportivă au și avut loc primele între
ceri: o competiție organizată de con
siliul raional U.C.F.S. Aiud, la care 
au participat echipele din cinci co
mune învecinate.
I. lonescu, V. Săsăranu și M. losif — 

coresp.

SPORTUL POPULAR
Pag. a 2-a Nr. 3701 

1runlașe pe raion în această acțiune sînl 
asociațiile sportive Avîntul Odorhei, 
Bradul Zetea, Tatra Brăduț și mi no 
Lucia. De asemenea, s-m observat o creș
tere masivă a numărului membrilor 
U.C.F.S. De curînd, 9.500 de tineri au 
primit carnetele de membru.

B. și I. Bartha —■
- “respondent»

La îndrumarea comitetului de partid 
de pe lingă uzinele de produse sodice din 
Ocna Mureș, consiliul asociației sportive 
a luat hotărîiea de a introduce gimnas
tica în producție. Pentru început, gim
nastica în produc}ie s-a introdus la Ate
lierele Centrale, Laboratorul Centra] și 
Serviciul administrativ. In prezent, peste 
300 de muncitori participă la programul 
de gimnastică In producție.

I. Ilea și C. Popa — corespondenți

De o mare popularitate se bucură în 
ruionu Gherla ,, Duminicile sportive9', 
campionatele pe asociații și concursurile 
„Cel mai bun sportiv din 10" și ..Cam
pion al asociației sportive*. Cele mai 
reușite competiții de acest fel au fost 
organizate în comunele Fizeș, Mintiul 
Gherlei, Borșa, Contești, Răscruci, Bon- 
fida și altele. De menționat că la „Du
minicile sportive* au luai parte peste 
1100 de tineri și tinere.

Al. Momete — corespondent

In regiunea Baiu Mare se desfășoară 
cu intensitate întrecerile din cadrul tra
diționalei competiții sportive sătești: 
„Cupa agriculturii". Astfel, la 2 octom
brie au avut loc întîlniri interraionale la 
fotbal, volei și popice conțină pentru 
„Cupa agriculturii**. Ceea ce a caracteri
zat aceste întreceri a fost dîrzenia exem
plară, dorința mare a fiecărui tînăr de a 
face ca echipa sa să se califice în finala 
competiției. La fotbal, de pildă, meciul din
tre echipele Vii torul (comuna Copalnic Mă- 
năștur, raionul Lăpuș) și Someșul Făr- 
cașa (raionul Cehul Silvaniei) s-a termi
nat la egalitate (3—3) după o luptă 
pasionanta, în care a fost nevoie de pre
lungiri. Și întrecerile de volei au fost 
dîrz disputate. Iată cîleva rezultate: în
frățirea Săi si g (raionul Cehul Silvaniei) 
— Spicul Mocira 0—2 (8—15, 9—15): 
Spicul Mocira—Tibleșul Groși 2—0 
(II, 7): Tibleșul Groși—înfrățirea Săi- 
sig 2—0 (11, 12).

V. Săsărana — coresp. regional

Printre numeroasele competiții spor
tive de mase ce se organizează în 
regiunea Ploiești, „Spartac.hiada petro
listului" ocupă ut) loc important. A- 
ceasta, datorită faptului că un mare 
număr de sportivi din regiunea Plo
iești muncesc, așa cuin se spune. „în 
petrol" Este firesc deci ca „Sparta- 
e.hiada petrolistului" să se bucure de 
o atenție deosebită din partea aso
ciațiilor sportive din schelele petro
lifere, rafinării și școli profesionale 
din ramura petrolului.

Anul acesta s-au disputat, după 
cum se știe, întrecerile ediției a doua 
din cadru) „Spartachiadei petrolistului". 
Incepînd chiar din etapa pe asociație, 
tinerii sportivi s-au prezentat la start 
dornici să obțină rezultate cît mai

„Cu pa agricu ltu ri i ”
Etapa regională in R.A.M.

In comunele Ohcndii Mic, Ctiendu 
Mare și Fîntînele din Regiunea Auto
nomă Maghiară s-au desfășurat timp 
de două zile întrecerile etapei regio
nale din cadrul celei de a doua ediții 
a „Clipei agriculturii" la fotbal, po
pice, volei și atletism. Au participat 
180 de concurenți din satele și comu
nele regiunii. Iată ciștigătorii fazei 
regionale : FOTBAL : Unirea Chcndu 
(raionul Sîngeorgiu de Pădure) ; 
POPICE.: Nirajul. Miercurea Niraj 
(raionul Tg. Aîureș) ; VOLEI: Pro
gresul Sîngeorgiu de Pădure; A I'LE- 
T'ISM : Junioare: 80 m: Szasz Piroșca 
(Tușnad-sat, raionul Ciuc), 400 m: 
Szasz Ana (Tușnad-sat, raionul Cine), 
lungime: Cornelia Lungii (Sîntana, 
raionul Tg. Mureș), înălțime: Szekeli 
Agnes (Cristurul Secuiesc), greutate: 
Cornelia Lungit (Sîntana); senioare: 
100 m: Szabo Agnes (Sîngeorgiu de 
Pădure), 400 in: Elisabeta Lazăr 
(Leordeni, raionul Tg. Mureș), lungi
me : Balint Elisabeta (Sardul Niraju- 
lui, raionul Tg. Mureș), înălțime: 
Biro lldiko (Zetea, raionul Odorhei), 
greutate: Nagy Ilona (Zagon, raionul 
Sf. Gheorgbe) ; juniori : 100 ni: Sze- 
keres Kalman (Band, raionul Tg. Mu
reș), 800 m : Szopoș Andrei (Tușnad- 
sat), lungime: Szekeres Kalman 
(Band), înălțime: Jakab luliu (Măr- 
tiniș, raionul Odorhei), greutate: 
Gzako Bela (Miercurea Niraj) ; se
niori : 100 m: Earkaș losif (Surcea, 

bune. Mii de tineri și tinere s-au 
întrecut cu ardoare pe terenurile «le 
sport. Am cunoscut cîțiva dintre ei 
și trebuie să spun eâ ne-au făcut o 
impresie deosebită datorită pasiunii 
pentru muncă și activitatea sportivă. 
Utemiștii Ștefan Andrei, Gheorgbe 
Vale, Mircea Cruceanu, Paula llăuș. 
Mioara Micii, iată numai cîțiva dintre 
reprezentanții schelelor Urlați. Băicoi 
sau Gura Ocniței.

La Ploiești, acești tineri au luptat 
timp de două zile cu tot entuziasmul 
pentru o comportare cît mai frumoasă 
în finalele „Spartachiadei petrolistului". 
Iar evoluția lor în cadrul întrecerilor 
de atletism, volei, tir, popice, tenis de 
masă. șah. fotbal si natație a îneîntat 

raionul Tg. Secuiesc), 800 ni: BenkS 
Tihamer (Sînmartin, raionul Ciuc), 
lungime: Toth losif (Ozun, raionul 
Sf. Gheorgbe), înălțime: Farkaș losif 
(Surcea), greutate: Barabaș Carol 
(Arcuș, raionul Sf. Gheorglie).

IOAN PAUȘ, coresp 

In fotografie, aspect de la sosirea din cursa de 100 m plat.
Foto; R, Călărășaau

pe spectatorii ploieștem. Bucuria victc 
riilor, ca și supărarea provocată d 
insuccese au fost „oaspeții" sportivii® 
încă din prima zi. Numai că acești, 
„oaspeți" au fost primiți în . nuxl d> 
ferit. Băieții din echipa de volei Ca' 
păți I.P.I.P.. de pildă, au părăsit ti 
renul învinși. Motiv ca unii dintre < 
să... se supere și să privească c 
oarecare invidie la sportivii de 1 
Petrolul Urlați, care salutau vese 
publicul spectator.

— Nu-i nimic, i-au... consolat fetei 
din echipa de volei Carpați I.P.l.I 
Vom învinge noi. Numai să ne njet 
rujați...

Și fetele s-au ținut de cuvînt. Ie
curajate puternic de băieții din echip 
I.P.I.P.-ului, ele au întrecut formaț. 
Petrolul Boldești, califieîndu-se astfc 
pentru finale.

Se cuvine ca în încheierea aceste 
rînduri să felicităm consiliul region: 
U.C.F.S. Ploiești pentru modul ir» 
proșabil în care a organizat întrec» 
rile finale ale acestei importante con 
petiti’ sportive de mase. Este de <k
rit ca pe viitor „Spartachiadi petri 
listului" să atragă în întreceri sporii? 
și din alte regiuni petrolifere al



GRIJĂ FAȚĂ DE PROBLEMELE DE EDUCAȚIE ȘI PROPAGANDĂ SPORTIVĂ
-Pe marginea unei consfătuiri organizate la Orașul Stalin-—

In activitatea de cultură fizică și sport munca de 
educație și propagandă are un rol deosebit de impor- 
'ant. De priceperea și simțul de răspundere cu care 
este dusă munca de educație și propagandă, depind 
intr-o largă măsură succesele din activitatea sportivă 
— mijloc important > de educație comunistă a tine
retului. O discuție pe această temă este desigur 
oricind interesantă și binevenită. Tocmai de aceea, 
consiliul regional U.C.F.S. Stalin a îmbrățișat cu 
multă căldură propunerea ziarului nostru de a

se organiza o consfătuire la care să se discute prin
cipalele aspecte ale muncii de educație și propagandă 
ce se desfășoară in această regiune. Consiliul regional 
U.C.F.S. Stalin a asigurat o bună organizare consfă
tuirii, la ea luiud parte toți factorii interesați.

Din multitudinea problemelor ridicate în cadrul 
consfătuirii ce a avut loc la Orașul Stalin ne vom 
opri asupra cîtorva care ni se par mai semnificative 
și pe marginea cărora s-an purtat cele mai multe și 
mai fructuoase discuții.

Ireșzerea și educarea sportivilor 
:onstituit o preocupare de seamă
i fost privită eu toi simțul de râs- 
idere de unele asociații sportive 
a ar fi Șteagul roșu din Orașul 
lin său Gaz Metan-Mediaș. Con- 
ide de faptul că sportivii care re- 
zintă pe terenurile de sport miile
muncitori din aceste două mari 

lăți socialiste trebuie să fie in 
nul rînd cetățeni vrednici, oameni 
gătiți pentru viață, cu un profil 
ral sănătos, consiliile celor două 
iciații s-au îngrijit, sub di- 
ta îndrumare a organizațiilor 

partid și cit sprijinul organi- 
iilor sindicale și de U.T.M, de ridî- 
ea continuă a calificării lor profesio- 
e. La Steagul roșu de pildă, cunos-
ii fotbaliști Ghiță, Seredai și Cam- 
au fost îndrumați cu grijă către

ala de maiștri. Lor li s-au alăturat 
ctjjnîid campionul olimpic, luptă- 

:il Dumitru Pîrvulescu și boxerul 
urge Popa. Alți sportivi ca Fusulan 
Ifașoti sînt studenți ai Institutului 
mecanică, primul în anul II, iar 

nătorul în anul I; Sigheti este 
v în clasa a 9-a. Trăind în mij- 
ul muncitorilor, învățînd din exetn- 
1 comuniștilor, preluînd experiența 
or mai vîrstnici, sportivii de la 
teagut roșu" au devenit ei înșiși 
mple demne de urmat pentru cef- 
ți tineri, au învățat să respecte muri
și s-o prețifiască. Astăzi, pe panou- 

> de onoare ale fruntașilor în pro
nie de la Uzinele „Steagul roșu" 
urează multe nume de sportivi. 
Ăceeași grijă părintească pentru 
rșterea și educarea sportivilor a 
stat și Ia Gaz Metan Mediaș. Spor- 
i ca Mihai Luca, Petre Filip, Ale- 
odru Sonea, Onoriu Cilea și Ion 
ntsch se numără printre cei mai 
idnici muncitori din întreprindere, 
meni care caută și descoperă noul,

Comisia regională de educație și propagandă n-a avut In ultima vreme 
nici un fel de activitate.

ședință ?
de activitate!

— V-au găsit multe lipsuri ieri la
— Ași, numai una singură: lipsa 

rreciați raționalizaturi și inovatori. 
Iți sportivi ca Aurelia Moldovan, Mi
ri Molnar, Ariton Caba, Geza Bondi, 
ndrei Molnar sau Mihai Techezer 
.it fruntași în întrecerea socialistă. 
Am insistat în mod deosebit asupra 
:estui capitol, pentru că munca este 
•incipalut mijloc de formare și edu- 
:re a unui om. Acest adevăr a fost 
ne_ înțeles de consiliile celor două 
șociații, care sub conducerea orga- 
izațiiior de partid au activat cu per- 
:verență pentru a cultivaîn rîndurile 
lortivilor dragostea față - de muncă, 
iășamentul față de uzina său între- 
Tnderea în care lucrează- Ca urmare 
rească a creșterii necontenite, a nive- 
ilui _ lor politic și profesional, mulțt 
oortivi de la Gaz Metan se bucimfl 
zî de stima și dragostea tovarășilor 
>r de muncă. Gheorghe Jucau și Mi

hai Molnar ait fost primiți de curînd 
în rîndul candidaților de partid, iar 
un număr de șase sportivi au fost aleși 
în conducerile organizațiilor de mase. 
Bruno Reinhardt a fost promovat in 
funcția de maistru principal.

Temeinica educație ce li se face 
sportivilor în multe dintre asociațiile 
din regiunea Stalin se reflectă și în 
atitudinea corectă a acestora pe tere
nurile de sport. Este semnificativ făp
tui că numărul celor sancționați sau 
suspendați pentru abateri pe terenurile 
de sport a scăzut considerabil în ulti
ma vreme, iar împotriva acelora care 
nu înțeleg încă să se încadreze într-o 
disciplină fermă se iau măsuri cores
punzătoare cum a fost cazul fotbaliști
lor Victor Coman și Oprea Foamete 
de la Flamura roșie Sibiu suspendați 
pe cite un an pentru grave abateri.

Capitolul EDUCAȚIE a fost viu dez
bătut de participanții la consfătuirea 
de la Orașul Stalin. Vorbind pe larg 
despre aspectele pozitive ale acestei 
munci, activiștii sportivi care lucrea
ză în acest domeniu de activitate nu 
au neglijat o serie de lipsuri existente 
în munca asociațiilor și cluburilor din 
regiunea Stalin. A reieșit astfel că, cil 
toate eforturile depuse, mai sînt încă 
multe consilii de asociații care des
fășoară munca de educație și propa
gandă „în general" sau uneori o ne
glijează. Asemenea exemple ne oferă 
asociațiile Flamura roșie. Elasticul, 
și Metalul I.I.O.S. din Sibiu, ai căror 
sportivi dețin „recordul" în materie de 
abateri pe terenurile de sport. In multe 
asotîații se neglijează acele forme 
concrete de educație care s-au dovedit 
eficiente. Astfel, deși învățâmîntul de 
partid și U.T.M- mijloc important dc 
ridicare a nivelului politic și ideolo
gic, s-a bucurat de atenție (ne refe
rim în mod special la Steagul roșu. 
Gaz Metan sau în raionul Rupea), nu 
peste tot s-a urmărit frecvența și pre
gătirea cursanților, încadrarea sporti
vilor în formele de învățămînt cores- 

punzătoare. nivelului lor- Slabă a 
fost și preocuparea pentru ridicarea 
nivelului cultural al sportivilor. Car
tea, spectacolele artistice, conferințe
le, vizitarea de muzee și alte mijloace 
de culturalizare au lipsit din metodele 
de muncă ale asociațiilor și comisii
lor de educație și propagandă. Rare 
au fost, cazurile cînd acestea s-au in
teresat ce citesc sportivii, cum își 
petrec timpul liber sau ce alte 
preocupări au. Aici era cazul 
să-și dovedească rolul de educa
tor antrenorul. Din păcate, aportul 
antrenorilor în munca de educație nu a 
fost la înălțime. Comisiile de edu
cație și propagandă și asociațiile spor
tive nu au controlat și nici nu au ce
rut antrenorilor să-și îndeplinească 
obligațiile ce le Cădeau în seamă pe 
această linie. Ele au acționat cu întîr-

ziere, și atunci cînd înșiși antrenorii 
se făceau vinovați de abateri de la 
morală și disciplină. Așa au stat lu
crurile în cazul antrenorului Vaczi de 
la Gaz Metan Mediaș, care ducea o 
viață nesportivă, constituind un exem
plul negativ pentru jucători, sau în cel 
al antrenorului de handbal, Ernst Wolt 
din Sibiu, care neglija complet latura 
educativă a activității sale.

FORME VII Șl ATRACTIVE
DE PROPAGAN DA ȘI AGITAȚIE—

... ne-au dezvăluit aht referatele 
prezentate în cadrul consfătuirii de 
către comisia de educație și propagan
dă din orașul Sibiu și asociațiile spor
tive Steagul roșu, Gaz Metan Me
diaș, Flamura roșie Agnita cît și, 
îndeosebi, cel prezentat de tovară
șul Budai, secretar cu problemele 
de propagandă al comitetului raional 
U.T.M. Rupea. Prezența acestuia la 
consfătuirea de la Orașul Stalin este 
o dovadă grăitoare a colaborării strîn- 
se și deosebit de rodnice dintre con
siliul raional U.C.F.S. și comitetul ra
ional U.T.M. pe linia muncii de edu
cație și propagandă. La loc de frunte 
se situează organizarea în acest raion 
a unor „duminici ale tineretului" în 
care sportul s-a împletit armonios cu 
diferite acțiuni patriotice- și o bogată 
activitate culturală. Iată programu.l 
uneia din cele 31 de „duminici ale ti
neretului" : dimineața — acțiuni de 
înfrumusețarea comunei, amenajări de 
baze sportiva ; după-amiază — compe
tiții sporțive dotate cu premii; seara, 
o conferință pe temă politică, culturală 
sau sportivă, urmată de un frumos 
program artistic și de dans. Tot în 
acest 'raion s-au organizat conferințe 
în care s.-a tratat, problema, economiilor 
și a grijii față de bunul obștesc. 
Drept urmare s-a constatat o mai măre 
preocupare jn asocihții pentru păstra
rea și îngrijirea echipamentului și ma
terialului sportiv, o grijă gospodăreas
că față de întreținerea bazelor spor
tive.

Forme vii și interesante în munca 
de propagandă sportivă au fost folo
site într-o largă măsură și de către 
comisia de educație și propagandă a 
orașului Sibiu. Sportivi fruntași ca 
Lucia Dobre și Rudolf Haberpursch 
au ținut expuneri pe marginea unor 
mari competiții ta care au luat par
te. Astfel, maestra emerită a sportului 
Lucia Dobre a vorbit elevilor de la 
Școala de meserii despre campionatul 
mondial feminin de handbal desfășu
rat în Olanda, iar maestrul sportului 
Haberpursch le-a povestit celor din 
asociația Voința despre evoluția echi
pei masculine de handbal în Extremul 
Orient. Asemenea conferințe și sim
pozioane cu temă sportivă au 
mai fost organizate în. asociațiile Trac
torul, Energia, Avîntul Tineresc, Poli
grafia și Pielarul. La acestea s-au adă
ugat și alte manifestări cuttural-spor- 
tive cum ar fi prezentarea în fața pu
blicului a filmului romînesc cu subiect 
sportiv „Băieții noștri" scoțîndu-se în 
relief aspectul educativ al acestuia, sau 
concursurile „Cine știe, cîștigă" pe 
temă sportivă.

Agitația vizuală a ocupat un. Ioc de 
seamă în preocupările comisiilor de 
educație și propagandă și a asociații
lor sportive din regiunea Stalin. Cu 
mult succes au fost folosite afișul spor
tiv, panourile și vitrinele sportive, în 
asociațiile Steagul roșu Or. Stalin, 
Gaz Metan Mediaș, FI. roșie Agnita, 
Libertatea, Steaua roșie Voința, C.F.R. 
și Poligrafia Sibiu.

MIJLOACE EFICACE
DE POPULARIZARE A CULTURII

FIZICE ȘI SPORTULUI

Bogata activitate sportivă de mase 
și de performanță ce se desfășoară pe 
cuprinsul regiunii Stalin a fost bine 
oglindită îti presa locală. Ziarul regio
nal „Drum nou", în afară de publica
rea informațiilor cu caracter sportiv 
s-a ocupat de tratarea unor probleme 
de bază ale mișcării sportive cum ar 
fi de pildă cea legată de economii 
Din- inițiativa ziarului s-a făcut o aii- 

chetă cu tema „Cum pot fi realizate 
economii prin păstrarea și îngrijirea 
echipamentului sportiv". In afară de 
aspectul educativ și mobilizatoric. an
cheta a dus la concluzii foarte intere
sante privind situația în regiune. Ast
fel, aflăm că în cursul anului trecut 
în regiunea Stalin au fost achizițio
nate materiale și echipament sportiv 
în valoare de 12 milioane lei, dar că 
din neglijența unor sportivi și a unor 
consilii ale asociațiilor O parte 
din acest material sportiv a fost de-

In goana după rezultate, unii antrenori uită- de obligațiile pe care 
te au ta educatori ai sportivilor lor.

— Am auzit că jucătorii antrenați de dumneata au atitudini ne
sportive pe teren ...
— F foarte adevărat, dar, glnddi-vă că e al cincilea meci pe care era 
gata-gala să-l ciștigăm f Desene de MATTY

gradat. O contribuție de seamă _ la de inițiative și dusă cit multă pasiune, 
popularizarea activității sportive att Unii, activiști obștești în loc să desiă-t 
adus-o și ziarul local „Flacăra Sibiu- șoare însă o ^ptivitate largă, spriji- 
Iui", ziarele de uzină „Tractorul" și nindu-se îg aceasla pe elanul creator 
„Steagul roșu" precum și stațiile de aI mase[or de sportivi, s-au limitat 
radioamplificare din majoritatea raioa
nelor. '

Un merit însemnat în această mun
că îl au, desigur, corespondenții vo
luntari de presă care au informat Ia 
timp și cu continuitate ziarele respec
tive.

- ȘI TOTUȘI MAI SÎNT MULTE DB 
FĂCUT

Deși în munca de educație și propa
gandă desfășurată în regiunea Stalin 
s-au înregistrat succese de necontestat, 
care au dus la atragerea unui număr 
însemnat de oameni ai muncii în 
practicarea cu regularitate ■ a sportu
lui, totuși se manifestă încâ serioase 
lipsuri, care se cer grabnic lichidate. 
Acestea au fost subliniate aproape de 
fiecare dintre vorbitori. Astfel, a re
ieșit că munca de popularizare a spor
tului în mediul sătesc nu este la nive
lul cuvenit, îndreptîndu-se în mod unila
teral către fotbal, adesea confundat cu 
noțiunea de cultură fizică și sport. 
Atragerea elementului feminin în sport 
a fost, de asemenea, o. problemă dată 
uitării. Aceasta apare cu atît mai de 
neînțeles cu cît regiunea Stalin are 
meritul de a fi avut prima, inițiativa 
organizării unor competiții sportive 
dc mase rezervate elementului femi
nin : Spartacliiada fetelor în raionul 
Sighișoara.

In munca de educare a sportivilor 
au existat serioase lacune și aceasta 
pentru că asociațiile sportive și comi
siile de educație și propagandă din 
regiune au continuat să subaprecieze' 
rolul atit de important al antrenorului, 
omul cel mai apropiat de' sportivi. în 
multe cazuri acesta a fost considerat 
doar un simplu tehnician. Exemplele 

Consfătuirea de la Orașul Stalin s-a dovedit deosebit de 
utilă. Schimbul bogat de experiență ce l-au făcut aici comisiile 
de educație și propagandă și consiliile asociațiilor, documentarea obținută 
de consiliul regional U.C.F.S. Stalin, propunerile interesante și hotărîrile 
ce s-âu luat vor contribui de bună seamă la întărirea muncii în viitor, la 
evitarea greșelilor, la mobilizarea tuturor factorilor cărora le este încredin
țată această muncă de răspundere. începutul a și fost făcut prin reorgani
zarea comisiei regionale de educație și propagandă. Consiliul regional nu 
trebuie să uite însă și de cele raionale care necesită să fie reactivizate.

Desigur că rolul principal în munca de propagandă și educație îl 
vor avea și în viitor tot asociațiile, unități de bază ale mișcării noastre 
sportive. De aici, de jos, vor trebui să pornească cele mai frumoase și mai 
fructuoase inițiative. Aici vor trebui pregătiți cu grijă și cu mult simț de 
răspundere tinerii din rîndul cărora se vor forma campioni, recordmeni 
și maeștri ai sportului, mîndria sportului nostru de tip nou. lată de ce 
consiliile asociațiilor, antrenorii, arbitrii și activiștii obștești trebuie să acțio
neze ca un tot, cu multă grijă pentru formarea caracterului sportivilor în 
spiritul educației comuniste.

_In activitatea de educare a sportivilor, organele U.C.F.S., consiliile aso
ciațiilor sportive și cluburilor trebuie să muncească «i de zi pentru înfăp
tuirea sarcinilor trasate mișcării noastre sportive de Kotărîrea partidului și 
guvernului din 2 iulie 1957.

ELENA MATEESCIJ 
j . . OGTAVIAN GINGU

ne arată că acolo unde lucrurile affi 
fost privite astfel cazurile de indisci
plină ,pe terenurile de sport și alte 
manifestări negative au găsit mediu, 
favorabil. Puțin s-a făcut și pe liniă»1 
educării cadrelor cărora le este încre
dințată Iar rîndul tor creșterea și edu
carea sportivilor.

Munca de propagandă și agitație îrr 
domeniul culturii fizice și sportului 
are an larg cîmp de activitate. De- 
aceea ea trebuie să 'aibă un conținut’ 
cît mai bogat în idei, să fie susținută!

ta cîteva afișe sportive și la unele ac
țiuni minore, considerîndii-și astfel sar
cina îndeplinită. Și cînd te gîndești că 
în acest timp le-au sfat la îndemînă 
atîtea forme vii și interesante ale muncii 
de educație și propagandă,, multe din
tre ele fiind scoase în evidență de 
discuțiile purtate în cadrul consfătuirii!

Recunoscîndu-și propriile lor lipsuri 
în munca desfășurată pînă acum, par
ticipanții la consfătuire au arătat și 
lipsurile — destul de serioase, după 
cum s-a văzut — ale consiliilor' raio
nale și cel regional U.C.F.S. Din dis
cuții a reieșit că asociațiile sportive de 
pe cuprinsul regiunii Stalin au primit 
rareori sprijinul comisiilor de educație 
și propagandă raionale, orășenești și 
chiar din partea celei regionale. Lucrul 
nu e de mirare cunoscînd că multe 
dintre ele, în frunte cu cea regională, 
au funcționat pînă acum doar pe hirtie. 
Reiese așadar, că consiliile raionale, 
orășenești și cel regional U.C.F.S.; 
nu totdeauna s-au ocupat de îndruma
rea șj coordonarea muncii comisiilor, 
create tocmai în scopul sprijinirii acti
vității sportive. în urma consfătuirii 
de la Orașul Stalin se poate 
trage concluzia că mufte dintre fru- 
Inoasele acțiuni pe care, le.-am amin
tit mai sus sînt rezultatul inițiativei 
și a muncii consiliilor asociațiilor, con
tribuția comisiilor de educație și pro
pagandă.. și cea a. consiliilor U-G.F.S. 
fiind încă sub nivelul cerințelor.



Cîteva concluzii după campionatul republican Cupa Federației

Bncurîndu-se de un timp splendid 
întrecerile din cadrul campionatului 
republican de obstacole și dresaj pe 
acest an an constituit un frumos 
spectacol hipic. La reușita lor a con
tribuit și măsura luată de federația 
de tspvctal'tale de a se fixa un ba
rem, minimum de penalizări. Mulți 
dintre concurenți s-au simțit cam stin
gheriți de această clauză prevăzută 
în regulament. Pentru puțin timp însă. 
Nivelul din ce în ce mai ridicat al 
Întrecerilor i-a convins pe... parcurs 
ca hotărîrea luată de federație este 
binevenita. Desigur că dacă ea ar fi 
lost luată încă din timpul anului ar 
fi tost și mai utilă, în special pentru 
acei sportivi care se obișnuiseră să 
privească cu ușurință unica competi
ție oficială internă.

Dintre campioni, mai puțin cunos- 
cuți sînt (e și firesc) tinerii Manuela 
Bogza și 11 Muller, prima la dresaj 
categoria semi-ușoară și al doilea ia 
obslaeole-juniori. Evoluțiile lor au 
impresionat de fiecare dată în mod 
plăcut Din rîndul „consacrărilor" dis
tingem pe Cristian Țopescu, campion 
la proba de obstacole semi-ușoară. 
Victoria lui era, de altfel, scontată- 
țiriîndii-se seama de excelenta com- 
porlare a acestui tînăr călăreț în toa-i 
te concursurile din timpul anului- Cei
lalți campioni republicani, la obsta
cole și dresaj, au confirmat forma 
bună și pregătirea avansată la care 
au apms. Cu o singură excepție: Va- 
sile Pinciu care s-a comportat inegal, 
ba uneori a fost chiar de nerecunos-
cut. Desigur se mai întîmplă ca un 
sportiv care a dovedit o pregătire su
perioară să nu dea rezultate pe mă
sura valorii sale la marea confrun
tare a anului. Dar să evoluezi la ni-i 
velul unui începător în echitație, așa 
cum a făcut Vasile Pinciu în cadrul 
probei de obstacole semi-grea, cînd 
a uitat pînă și parcursul, este de ne
înțeles și totodată de dezaprobat. Din 
întreaga comportare a călărețului 
fruntaș Vasile Pinciu în campionat 
am tras concluzia (bine ar fi dacă ar 
trage-o și antrenorul său P. Andre- 
ianu) că el s-a prezentat Ia între
ceri doar din-., obligație, manifestînd 
plictiseală și dezinteres. Este vorba 
de o subapreciere a celei mai impor- 
tante competiții hipice interne, lucra 
care este destul de grav. In conse
cință atragem atenția sportivului în 
cauză, antrenorului său și clubului 
respectiv din care face parte de a

Arbitrajul poate contribui în mod substantial 
la creșterea nivelului tehnic al fotbalului

P Printre cauzele care au împiedicat 
- în trecutul apropiat — creșterea 

nivelului calitativ al fotbalului nos
tru este și practicarea unui joc dur, 
brutal, violent chiar, datorită unei 
înțelegeri și aplicări greșite a jocu
lui atletic, bărbătesc.

Arbitrii au greșit favorizînd apără
rile în dauna atacului, au permis 
un joc extrem de dur, destructiv •” 
suprafața de pedeapsă sau în apro
pierea ei, fără a aplica sancțiunile 
prevăzute de regulament, ceea ce a 
dus la accidentarea sau timorarea a- 
tacanților, la lipsa de finalizare în 
joc și, în ultimă analiză, la baterea 
pasului pe Ioc în fotbalul nostru.

In cadrul importantelor măsuri 
pentru ridicarea fotbalului nostru, 
luate înainte de începerea acestui 
campionat, un rol de frunte l-a ocu
pat orientarea spre un joc corect, 
spre întronarea pe terenurile de joc 
a unei perfecte discipline, spre stîr- 
pirea brutalităților.

După șase etape se poate spune că 
pe această linie s-au obținut unele 
realizări dar că mai sînt încă jucă
tori care practică jocul dur, antrenori 
care nu împiedică folosirea unui ase
menea joc, arbitri care nu-1 sancțio
nează și — din păcate — spectatori 
care-l încurajează.

Astfel, jucători ca Zavoda II și 
Ivănescu (C.C.A.), Al. Vasile și Nun- 
weiller III (Dinamo), Koszka (Ra
pid), Zaharia (Petrolul), Cojocaru și 
Birsan (Steagul roșu), Ștefănescu 
Vasile și Marin Vasile (Chimia Go
vora), Grigore (Metalul Buc.), Oltea- 
nu (Drubeta). Ciuncan (Farul), Mă-
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de obstacole și dresaj
analiza cu toată seriozitatea cele se
sizate.

Și acum cîteva probleme care pri
vesc pe organizatori, adică federația 
romînă de călărie și pentatlon mo
dern. Asistînd la ediția din acest an 
ne-am pus întrebarea : oare nu-i mai 
interesează pe bucureșteni echitația ? 
Nu se poate, ne-am spus, gîndindu-ne 
la cei 20 000 de spectatori prezenți 
la ediția campionatului pe anul tre- 

Triplul campion republican Gheorghe Langa („grea", semi-grea" și ,jșta- 
fetă") în timpul unei probe

cut Atunci unde sînt ? Răspunsul 
ni l-au dat cîțiva pasionați ai aces
tui sport. Simplu, n-au știut de exis
tența acestei importante competiții. Și 
aceasta pentru că federația a acțio
nat cu întîrziere în pregătirea con
cursului, în cadrul căruia intra și 
confecționarea de panouri, editarea de 
afișe mari și mici, așa cum se obiș
nuiește ia finalele unui campionat.

Considerăm, de asemenea că fede
rația respectivă continuă să mai aibă 
suficiente deficiențe în materie de or
ganizare și uneori chiar lipsă de grijă 
față de spectatori. Ne referim la capa-* 
citatea mică a tribunelor amenajate 
la baza hipică din Calea Plevnei care 
n-a atins în acest an nici măcar o 
mie de locuri. Or, nu poți cere unui 
spectator de echitație — oricît de pa
sionat ar fi el — să stea timp de 
patra zile în picioare. Dacă s-ar fi 
pregătit mai din timp campionatul,

ALEXANDRU COSTEANU 
președintele Colegiului centra) 

de arbitri

lăeru și Vlad (C.S.M. Bala Mare), 
Antoniac (Steaua roșie Bacău), Lu- 
chian (Rulmentul Bîrlad), Ștefan Va- 
sile (Dinamo Suceava), Bay (Știin
ța Buc.) și alții, au arătat că asupra 
lor noile îndrumări și îndemnuri ale 
organelor de conducere și ale antre
norilor nu au produs încă efectul 
doriți Ce așteaptă acești jucători ? 
îngăduința arbitrilor ? Arbitrii au 
primit directive să nu mai tolereze 
jocul dur, iar acei care au ezitat 
să aplice aceste directive au fost 
sancționați. Mai sînt jucători care au 
atitudini nesportive, insultă arbitrii, 
protestează la decizii etc., așa cum 
au procedat .Alexandrescti (C.C.A.), 
Voica (C.S.M.S. Iași), Mălăeru și Vlad 
(C.S.M. Baia Mare), Tatomir și Vul
tur (S.N.M. C-ța) ș.a. Cum poate fi 
calificat „protestul" jucătorului Mă
lăeru pentru faptul că arbitrul nu ar 
fi acordat un 11 m (care nici nu a 
fost real, fiind vorba de un henț in
voluntar) formulat în următorii ter
meni : „Dacă nu dai 11 m, e vai de 
capul tău", sau ieșirea nesportivă a 
jucătorului Vlad față de arbitrul de 
centru, la aceeași fază ? De aseme
nea, ce se poate spune despre jucă
torul Tatomir, care a apostrofat pe 
arbitrul de linie pentru că a semna
lizat un gol valabil, pe care arbi
trul de centru îl și acordase 2 Acești 
jucători nu au obținut prin protestul 
lor decît eliminarea din joc și, în 
majoritatea cazurilor, dezaprobarea 
coechipierilor, antrenorilor și a pu
blicului.

Ceea ce trebuie remarcat e faptul 

dacă s-ar fi făcut totul pentru popu
larizarea lui, desigur că s-ar fi depă
șit și cifra de 20.000 spectatori cîți au 
fost anul trecut. Cînd afirmăm acest 
lucru ne bazăm pe faptul că întrece
rile de campionat prezentau un spo
rit interes pentru toți acei care do
reau să-i revadă pe călăreți după 
marile confruntări internaționale și 
îndeosebi după Jocurile Olimpice de 
la Roma.

Din nou au avut de suferit iubito
rii de echitație de pe urma lipsei de 
planificare a timpului de către juriul 
de concurs. Frumoasa și tradiționala 
paradă a călăreților de la sfîrșitul în
trecerilor, precedată de festivitatea de 
premiere a campionilor, s-a desfășu
rat, duminică seara, pe întuneric. A- 
ceastă „nocturnă" hipică... forțată a 
impresionat neplăcut pe spectatori 
care s-au văzut lipsiți de posibilita
tea de a-și lua rămas bun de la călă
reți pînă la ediția anului viitor. Ne
plăcut i-a impresionat și pe sportivi 
care, în afară de faptul că s-au expus 
la accidente, concurînd pe întuneric, 
au și încheiat atît de nefiresc o com
petiție de mare amploare. Toate ace
ste lucruri vor trebui serios analizate 
de biroul federației și ne place să 
credem că ele vor fi evitate în viitor.

OCTAVIAN G1NGU

că, în cursul celor șase etape,... ne
ghina s-a cam ales. Jucătorii care 
practică un joc dur și care nu sînt 
disciplinați au început a se simți 
izolați de ceilalți. Arbitrii îi cunosc, 
publicul îi cunoaște. Ei nu-și vor mai 
avea locul în echipele noastre, dacă 
nu se corijează cît mai repede și cît 
mai radical. Ei constituie un element 
negativ, retrograd în jocul de fotbal 
de azi și nu va fi un sacrificiu prea 
mare dacă va trebui să se renunțe 
la aportul lor.

Dar antrenorii ? Trebuie spus că In 
marea lor majoritate, antrenorii sînt 
pătrunși de linia nouă și de nobila 
sarcină pe care o au. Antrenori ca 
Șepci, Schileru, V. Stănescu, Stepan, 
A. Teodorescu, Unguroiu, Savu, Si- 
mionescu, C. Marinescu, Moldoveanu. 
Ghica Nicolae, Androvici ș.a. au o 
comportare exemplară, își păstrează 
locul indicat de federație, temperează 
jucătorii și uneori lămuresc chiar pu
blicul.

Nu același lucru îl fac antrenori 
ca Traian Ionescu, Humis, Teașcă, 
Grosaru, Gologan ș.a. Antrenorul 
Traian Ionescu are el însuși o con
cepție favorabilă jocului dur și tot
deauna apreciază că „arbitrul a gre
șit" cînd a acordat lt m împotriva 
echipei sale. Humis nu stă la locul 
lui, strigă Ia jucători, la arbitru, 
gesticulează, insultă și la sfîrșit re
proșează arbitrilor că... „numai din 
cauza lor a pierdut meciul." Teașcă 
vorbește cu publicul, comentează de
favorabil deciziile arbitrilor, nu stă 
la tocul stabilit de federație, îi feli
cită pe arbitri la sfîrșitul meciului și 
apoi a doua zi declară că nu merită 
să fie arbitri, că sînt străini de re
gulament etc. In general, manifestă

CORVINUL HUNEDOARA —
C.S.M. CLUJ 14-19

Rezultatul obținut de pugiliștii hu- 
nedoreni în compania clujenilor este 
merituos.

Intîlnirea s-a desfășurat sîmbătă 
după-amiază pe stadionul Corvinul 
din Hunedoara și a luat sfîrșit cu ur
mătoarele rezultate tehnice: Șt. 
Gostescn (Cluj) bp. Gh. Abați (Hu
nedoara), 1. Gali (Cluj) cîștigă fără 
adversar, Șt. Vihuș (Cluj) meci nul 
cti I. Bălăci (Hunedoara), N. Ichim 
(Hunedoara) b. p. M. Mrclăuș (Cluj), 
V. Mîrza (Cluj) b. p. I. Safciu (Hune
doara), Gh. Deac (Cluj) meci nul 
cu Gh. Grădinaru (Hunedoara). 
I. Botezan (Cluj) b.ko. 11 Gh. Ga
vrila (Hunedoara), T. Nicolae (Hune
doara) bp. Șt. Rusii (Cluj), E. Iano- 
vici (Cluj) cîștigă fără adversar, M. 
Gheorghioni (Hunedoara) b.ab. 1. V. 
Tegleș (Cluj).

C. MORARII — coresp.

ECHIPA PROGRESUL A CÎȘTIGAT CAMPIONATUL CAPITALEI
însoritele zile de toamnă au dat 

din nou un cadru atractiv ultimelor 
jocuri ale campionatului de tenis pe 
echipe al Capitalei. Era de fapt unul 
din puținele puncte de atracție, deoa
rece altele dispăruseră pe parcursul 
competiției ... Progresul nu mai putea 
pierde titlul de campioană, în fața 
Unui ultim adversar — Dinamo — 
lipsit de racheta nr. 1, Ion Țiriac. 
Alte absențe — motivate sau nu ... —■ 
au descompletat și formațiile celor
lalte echipe participante. Totuși, ma
joritatea meciurilor din program s-au 
desfășurat la un nivel satisfăcător, o 
serie întreagă de jucători^ demon- 
strînd că se mențin în formă și — im
plicit — sînt apți pentru noi întreceri. 
Și vremea bună este, desigur, un ar
gument decisiv în favoarea organiză
rii de noi competiții, care sperăm că 
nu se vor lăsa așteptate.

Progresul a cîștigat cu siguranță 
în fața lui Dinamo, dar la un scor 
mai strîns decît s-ar fi așteptat. Tre
buie menționat însă că din primul 
meci Eugen Cristea s-a accidentat la 
picior și n-a mai putut apare în alte 
două jocuri din program. Oricum, 
este de remarcat buna evoluție a uno
ra dintre dinamoviști, o mențiune me- 
ritînd Rakosi, învingător neașteptat 
asupra Iui Bosch.

Rezultate tehnice: PROGRESUL— 
DINAMO 12-7 Bosch-Bardan 2-6, 6-2, 
8-6, 6-0; Mărmureanu-EmanoiI 6-1, 
6-3; Boaghe-Ionescu 6-4, 8-6; Cristea- 
Rakosi 0-1 ab. Cristea; Ungureanu- 
Popescu 6-2, 6-2; Fătu-Dron 0-6, 0-6;

o atitudine de îngîmfare, de dispreț 
față de alții și față de arbitri în spe
cial, pe care îi consideră ca singurii 
vinovați de calitatea nesatisîăcătoare 
a jocului prestat de echipa sa. Com
portări asemănătoare au Grosaru și 
Gologan.

Mai este de mirare că jucătorii din 
echipele conduse de asemenea antre
nori practică jocul dur și sînt lipsiți 
de sportivitate ? lată că și unii an
trenori trebuie să-și schimbe radical 
concepția despre joc și despre rolul 
de educatori pe care îl au.

Dar arbitrii ? O serie de arbitri 
tineri au fost promovați în categorii 
superioare. Ei aplică cu curaj linia 
nouă trasată de F.R.F. Printre a- 
ceștia se numără Mihăilescu Nicolae, 
Pîrvu Alexandru, Dulea Gheorghe, 
Gengu Gheorghe, Turcitu Ovidiu, Rit
ter Iosif, Rotaru Mircea, Cruceanu 
Traian, Sabău Romulus, Geană Gheor. 
ghe, Martin Emil, Roșu Victor și 
mulți alții. Și o parte dintre arbitrii 
cu state vechi de serviciu au înțeles 
să se încadreze în această nouă o- 
riențare. Printre aceștia se pot enu
mera Cruțescu Mircea, Popa Mihai, 
Dumitrescu Gheorghe, C. N ițe.seu ș.a. 
Cu toate acestea, o serie de arbitri 
ezită să aplice regulamentul în stă
vilirea jocului dur și mai ales nu au 
suficient curaj în sancționarea în mod 
uniform a infracțiunilor petrecute în 
cîmp și în suprafața de pedeapsă, 
favorizînd în mod nejustificat apă
rările. Regula de „afară din joc" nu 
este de asemenea bine stăpînită de 
unii dintre ei. Printre aceștia se pot 
număra Toth Alexandru, Florescu 
Dumitru, Ciobanu Ion, Bădulescu 
Gheorghe, Gheorghiță Ion, Comșa 
Octavian ș.a. Unii dintre ei au fost 
sancționați. Este clar că atît timp 
cît arbitrajul nu va servi noua con
cepție de joc, nu va contribui la ri
dicarea calitativă a fotbalului nostru, 
iar arbitrii care nu vor reuși să în
țeleagă și să aplice noua manieră de 
arbitraj se vor înlătura singuri din 
rîndurile colegilor lor.

C.S.M. GALAȚI-PRAHOVA 
PLOIEȘTI 23-15

Sîmbătă, la Galați, a avut loc gala 
de box dintre C.S.M. Galați și Pra
hova Ploiești, contînd pentru compe
tiția dotată cu „Cupa F.R.B." Pugi
liștii gălățeni — mai bine pregătiți 
fizic și tehnic — au reușit să obțină 
victoria cu scorul de 23—15. întîlni- 
rile au avut loc in sala Dinamo din 
localitate, în prezența a peste 1500 de 
spectatori. Iată rezultatele tehnice: 
V. Stoica (G) b.p. E. Ionescu (P), 
N. Păstoiu (P) b.k.o. II N. Munteanu 
(G), P. Pavel (G) b.p. Gh. Răileanu 
(P), N. Popa (G) b.p. V. Cotaru (P),
S. Bogoi (G) meci nul cu M. Albii 
(P), P. Frățilă (P) cîștigă Iară ad
versar, V. Bogoi (G) învinge fără ad
versar, Șt. Cojan (G) b.k.o. II I. Pă
durarii (P), T. Felea (6) b.k.o. III 
Al. Ghiță (P), V. Manir (G) meci nul 
cu I. Alexandru (P).

A. SCHENKMAN, coresp.

Ungureanu-Emanoil 6-2. 6-2, Fătu- 
lonescu 3-6, 1-6; Namian-Ressu 6-2; 
6-2; Bosch-Rakosi, 5-7, 8-6, 3-6, 3-6a 
Mărmureanu-Popescu 6-0, 6-0; Boa- 
ghe-Dron 4-6, 6-3, 6-0; Ștefania Trep- 
cea-Ioana Rădulescu 5-7, 6-1, 6-2j
Mărmureanu, Ungureanu - Emanoit; 
Popescu 6-2, 6-4; Ionescu, Dron-Bca-l 
ghe, Fătu 3-6, 3-6; E. Stăncescu, 
Namian-I. Rădulescu, M. Klahre 6-1,- 
6-2; Caralulis, J. Namian-Rakosi, 
Klahre 6-1, 6-3; Bardan și dublul Bar-, 
dan, Rakosi învingători prin w. o.

ȘTIINȚA — C.C.A. 12-7 Geor-i 
gescu-Năstase 6-3, 3-6, 1-6, 0-6; Ba4 
sarab-Horvath 3-6, 6-3, 6-3; Burciu- 
C. Popovici 4-6, 6-4, 6-3; Bădin-Bur- 
cescu 6-1, 1-6, 6-2, 6-4; Pascal-S. Po-> 
povici 6-1, 6-4; Dimache-I. Năstase 
6-3, 3-6, 6-3; Georgescu-Burcescu 9-7; 
6-1, 6-3; Basarab-S. Popovici 6-4, 6-lș 
Burciu-I. Năstase 6-0, 6-0; Mariana 
Ciogolea-Eleonora Roșianu 2-6, l-6j 
Bădin-Năstase 4-6, 2-6, 3-6; Dimache- 
C. Popovici 3-6, 3-6; Pascal-Horvath 
2-6, 6-4, 0-6; Sanda Ciogolea-Corne-. 
lia Năstase 6-4, 6-2; Bădin, Georgescu-- 
Năstase, Burcescu 6-1, 6-3, 6-2; Basa-1 
rab, Neamu-Ilorvath, Popovici 6-3, 
6-1; Burciu. Dimache-C. Popovici, I; 
Năstase w.o.; S. Ciogolea, R. Lazari- 
de-C. Doboșiu, E. Roșianu 4-6, 9-7, 
2-6; Georgescu, M. Ciogolea-Burcescu, 
C. Doboșiu 5-7, 2-6.

In clasamentul final Progresul ocu
pă primul loc cu 5 victorii, urmat de 
Știința 4 v., C.C.A. 3 v. și Dinamo 
0 v. (rd. v).
♦-W-Ș-Ș-F+W-W-W-v-W-W*-' *♦-«

Dar conducătorii de echipe ? E ade
vărat că din partea acestora s-au 
produs mai puține intervenții neindi
cate pe terenul de joc. Cîteva cazuri 
la Iași, Or. Stalin, Rin. Vîlcea, nu 
reprezintă decît manifestări sporadice, 
care nu pot caracteriza întreaga masă 
de conducători de cluburi. Intervenția 
acestora ar trebui să fie mai activă 
în timpul muncii de educare a jucă
torilor și mai ales alături de antre
nori, în temperarea pe ioc a unor 
manifestări nesportive, în aplicarea 
judicioasă a sancțiunilor și în men
ținerea lor cu orice preț, inlăfurîn- 
du-se atitudinile de protecție, cticolo- 
șire și intervenționism.

Dar publicul ? Cît de frumos își 
încurajează echipele proprii publicul 
din Brăila, Craiova, Lupeni, Arad, 
Timișoara, Tg. Mureș, Focșani, Ba
cău, Roșiori etc. in unele orașe ca 
Focșani, Craiova, Brad, sînt instalate 
stații de amplificare speciale, la 
care un arbitru lămurește publicul 
asupra deciziilor de arbitraj. Mai 
sînt orașe, în care o parte din public 
se manifestă zgomotos, nesportiv, do
rind ca echipa proprie să cîștige cu 
orice preț, chiar cînd este evident 
mai slabă. Pentru jucători și pentru 
arbitri, deci pentru doi din factorii 
cei mai importanți care pot contribui 
la prestarea unui joc de calitate, pu
blicul constituie un cadru — o am
bianță de mare importanță.

După cum se vede se înregistrează 
încă lipsuri serioase în domeniul 
disciplinei pe terenurile de fotbal, iar 
unii jucători au recurs în continuare 
la faulturi, la joc brutal.

Etapa a șasea, disputată duminică, 
a marcat însă o schimbare în atitu
dinea jucătorilor; ei s-au străduit să 
joace mai corect, să dovedească mai 
mult respect față de adversar și pu
blic. Mergînd pe acest drum, ei își 
vor cîștigă simpatia publicului iar 
fotbalul nostru își va ridica fără în
doială valoarea.



De vorbă cu fotbaliștii 
de la Bahia Vitoria

— In meciul cu selecționata 
oaspeți vor să confirme valoarea

divizionară, jucătorii 
fotbalului brazilian —

Amănunte asupra meciurilor din categoria B

„Situam tic-a dreptul en
tuziasmați de ospitalitatea 
oameni tor din țara dumnea- 
voastră.. ” — nc-a spus 
dupd sosirea de la Timi
șoara Ary Lunci, conducă- 
torul tehnic al echipei bra
ziliene Bahia Vitoria.

Ary Lund, care se ocupă 
cu gazetăria (este redactor 
la un ziar din Bahia) e un 
om ponderat; totuși, după 
îum afirmă el, nu găsește 
cuvinte destul de elogioa
se ca să-și exprime bucuria 
pe care a încercat-o în tim
pul scurtei șederi în (ara 
noastră : „La Bacău și la 
Timișoara am întîlnit oa
meni ospitalieri. Locuitorii 
orașelor și oficialitățile 
ne-au înconjurat cu dragos
te. Am legat prietenie cu 
multi dintre locuitorii ora
șului de pe malul Begăi. 
La fel de primitor e și 
Bucureștiul, acest oraș mo
dern, frumos și prietenos. 
Țin să vă spun că fiecare 
jucător din lotul nostru 
duce cu el în adîncul inimii 
o părticică din tara dum
neavoastră !**.

Ne puteți spune ceva 
yțtspre jocul dc la Timi
șoara ?

— A fost un meci fru
mos, tehnic și interesant.

Și etapa a șasea a categoriei 8 
s-a caracterizat prin meciuri echi
librate, prin rezultate str.nse. In 
această privință e semnificativă 
cifra de 9 meciuri terminate cu 
victorii la numai un punct dife
rență, în timp ce alte 4 întîlniri 
s-au încheiat la egalitate, in se
ria I, Metalul Hrgoviște și-a mă
rit avansul fa trei puncte. In seria 
secundă A. S.’ Academia Militară 
a trecut în frunte, mulțumită unui 
golaveraj mai bun decit al lui 
C.S-M. Sibiu, în timp ce Dinamo 
Săsar seria a lll-aj — profitind de 
înlrîngerea lui C. S. Oradea — 
conduce acum cu un punct avans, 
lată relatările corespondenților 
noștri asupra jocurilor din efapa 
de duminică :

SERIA I

Tooro, mijlocașul echipei braziliene Bahia Vitoria 
se „încălzește" în pauza meciului de la Bacău. 
Iubitorii de fotbal din Capitală vor avea ocazie 
să-l vadă la „lucru" joi, in meciul 

divizionară
cu selecționata

Din echipa combinată îm
potriva căreia am jucat 
nu-au plăcut cel mai mult 
Gîrleanu, Pîrcălab și Ma- 
nolache. încă la Bacău am 
promis că ne vom reabi
lita după tnfrlngerea suferită în meciul 
cu selecționata de tineret. Acesta ne-a 
reușit în parte. Joi, toți jucătorii s.nt 
hotăriți să satisfacă exigențele publicului 
din Capitala dv., prin practicarea unui 
fotbal tehnic, modern.

Aceeași părere o au toți componcntii 
echipei braziliene. Iată ce ne-a spus mij
locașul Boguiuha, pe care l-am găsit ci
tind o corespondentă sosită din Bra
silia :

„Chiar șl soția mea, a cărei scrisoare

îndemna să ne 
fotbalului brit

ani primit-o acum, mă 
comportăm la înălțimea 
zi Han în turneul din Europa. Vreau ca o 
dată ajuns acasă să povestesc lucruri 
frumoase fiului meu Juan Paolo despre 
tocul nostru din București...u.

Nu încape nici o îndoială că oaspeții 
vor confirma în meciul de joi cele pro
mise : realizarea unui bun spectacol fot
balistic. Pregătirea tehnică a jucătorilor 
de la Bahia Vitoria e o garanție că joi 
brazilienii vor presta un fotbal de calitate.

1. STOIAN, secretar general il 
F.R.F. : „La Constanța am asistat la 
un joc foarte bun. La realizarea spec
tacolului fotbalistic de duminică și-au 
dat contribuția ambele echipe. Atît 
Farul cit și G.S.M.S. au jucat cu 
multă însuflețire, în viteză, cu un 
etan demn de lăudat. Fazele, care au 
alternat de la o poartă la alta, pre
cum și evoluția scorului, răsturnarea 
de rezultat (de la 1—3 la 4—3) au 
făcut ca la sfîrșitul jocului cei 22 de 
fotbaliști să fie viu aplaudați".

A. ȘEPCI (Știința Cluj) „In repriza 
întîi s-a practicat un fotbal curat, 
bine orientat din partea ambelor <•- 
chipe- In repriza a doua, jocul a fost 
slab, în general, iar interii noștri an 
jucat prea retras, nu au ținut cont de 
îndrumările date. In același timp, a- 
părătorii att trimis multe mingi la 
mtimplare. Astfel jucătorii mei au ce
dat inițiativa Progresului, care în a- 
ceastă perioadă a jucat mai bine".

I. LliPAȘ (Progresul) : „Jocul a 
fost vioi și pe alocuri chiar plăcut. 
Ritmul jocului a fost susținut pînă 
In ultimele minute. Rezultatul ne ne-

dreptățește; am primit un autogol și 
un go| dintr-o lovitură de la 11 m 
pe care o contest".

(N.R. Dacă antrenorului Lupaș 
l-a plăcut calitatea jocului de du
minică dintre Progresul și Știința 
Cluj, nu putem spune altceva decit 
că se mulțumește cu foarte puțin. 
Ceea ce e rău. Mai ales pentru un 
antrenor. In ce privește penaltiul, 
desigur că antrenorii i-ar ajuta 
mult mal mult pe jucători reamin- 
tindu-le prevederile regulamentare, 
decit adresindu-le în felul acesta 
o invitație indirectă de a continua 
să joace neregulamenlar).

TR. IONESCU (Dinamo bucurești): 
„Fotbaliștii noștri an jucat crispați 
pînă la marcarea primului gol, apoi 
au desfășurat un joc mai bun".

G. NICOLAE (Dinamo Bacău) : 
„Echipa nu a mai rezistat în repriza 
secundă. Jucătorii s-au resimțit după 
obositoarea călătorie cu autobuzul la 
București. Arbitrul Ritter, care în ge
neral a condus bine jocul, a greșit 
neacordînd penalti la infracțiunea 
clară comisă asupra lui Gram".

UNIREA IAȘI—METALUL T1RGO- 
VIȘTE (2—4). Timp de 25 de minute 
gazdele au prestat un joc bun. reu
șind acțiuni mult aplaudate. In aceas
tă perioadă ei reușesc să deschidă 
scorul (miri. 24) prin Creangă. Două 
minute mai iirziu Prodanciuc profită 
de o ezitare a apărării ieșene și e- 
galează. Apoi, in plină dominare a 
oaspeților. Unirea reușește să înscrie 
(miri. 37) prin Călin. Cu două minute 
inainte de sfirșitul primei reprize C.a- 
zacu reușește să restabilească echili
brul. După pauză rnetalurgiștii stăpi- 
nesc terenul și reușesc să depășească 
de două ori apărarea foarte penetra- 
bilă a ieșenilor. Cele două goluri în
scrise în această repriză au fost rea
lizate de Prodanciuc (miri. 47) și Pa- 
leru (min. 58). Poarte bun arbitrajul 
lui 1. Chirițescu (Buc.). (A. Scăunas- 
coresp.).

POIANA ClMPINA-—RU LMENTUL 
BIRLAD (3—0). A fost un meci la 
discreția cirnpinenilor. Furicționind a- 
proape fără greșeală, linia de atac a 
localnicilor a creat combinații specta
culoase și eficace. Punctele au fost 
înscrise (toate în prima repriză) de 
Bălăceanu (min. 14 și min. 21 — din 
11 m) și Mungiu (miri. 34). Mulțu
mită de rezultatul fixat la pauză, Po
iana n-a mai insistat după reluare. 
Formația oaspe a jucat foarte slab, 
țără orientare. Slab arbitrajul prestat 
de I. Gheorghiță (Buc.). (E. Stroe si 
Șt Constantinescu- coresp.) .

DINAMO SUCEAVA —FOREST A 
FĂLTICENI (2—1). La capătul unui 
joc frumos, desfășurat în limitele spor
tivității, echipa gazdă a obținut o pre
țioasă victorie. Sucevenii au jucat mai 
bine decit în ultimele meciuri, donii- 
nind cu autoritate mai ales in prima 
repriză. Oaspeții au pus accentul pe 
apărare, dar au avut și ei perioade 
de superioritate teritorială. Au marcat 
Cotroază (min. 36) și Codrich (min. 
89) pentru învingători și Aitghel 
(min. 7) pentru învinși. A arbitrai 
foarte bine Victor Pădureanu (Buc.). 
(C. Alexa și N. Lazăr-coresp.).

Tot despre biletele de intrare la fotbal

C.S.M. BRAILA — S.N.M. CON
STANȚA (0—1). Joc slab din punct 
de vedere tehnic. Ambele linii de ataș 
du ratat numeroase ocazii de a marca. 
/I condus slab P. Constandaios'fBuc.). 
(N. Costin și I. Baltag-coresp.).

DINAMO GALAȚI—C.F.R. PAȘ
CANI (1—0). Victoria dinamoviștilor 
este pe deplin meritată. Portarul oas
peților a salvat echipa sa de la o in- 
jrîngere la scor. Unicul punct al par
tidei a fost înscris de Constantin în 
min. 81. 71 arbitrat bine Mihai Popa 
(Buc.). (A. Schenkman-coresp.).

STEAUA ROȘIE BAC AU — FLA- 
CARA MO RENI (0—0). Joc confm, 
de uzură, cu multe greșeli tehnice, 
care a decepționat pe spectatori, (llie 
lancu- coresp.).

trat slab H. Siara (Alba lutia). (M. 
Vlădoianu și C. Pitaru — coresp.)

C.S.M. MEDIAȘ — ȘTIINȚA BU
CUREȘTI (0—0). întîlnirea s-a limitat 
doar la 30 de minute de adevărat 
fotbal, cu laze rapide, spectaculoase, 
in minutul 30 însă, arbitrul N. Barilul 
(Tg. Mureș) a anulat un gol perfect 
valabil înscris de gazde, fapt care a 
determinat ca jocul să devină dur. 
C.S.M. Mediaș a dominat mai mult 
(raport de cornere: 8—1 pentru lo
calnici) și ar fi meritat victoria. (Dan 
Vintilă — coresp.).

DINAMO PITEȘTI — DINAMO 
OBOR (2—0). In prima repriză echi
pele att jucat bine în cîmp, raportul 
de forțe fiind sensibil egal. Piteștenii 
ceva mai insistenți în lazele din ca
reul advers reușesc să înscrie prin 
Lovin (min. 25). Alte cîteva șuturi 
pe poartă au fost apărate cu multă 
siguranță de portarul Dafctt, în formă 
excepțională. Jn repriza secundă, oas
peții sînt deciși să modifice scorul. Ei 
combină frumos, dar numai pînă la 
marginea careului de 16 m. Finalul 
reprizei aparține gazdelor care reu
șesc să înscrie din nou prin Pîntca 
(min. 88). De remarcat faptul că spre 
sfîrjitul întîlnirii, jucătorii de la Dina
mo Obor imprimă jocului o notă de 
duritate. Din această cauză, în min. 86, 
Lovin, lovit intenționat de Olteanu, 
părăsește terenul, (j. Rizoiti și I. Chili- 
bar — coresp.).

METALUL BUCUREȘTI — DRU
BETA TR. SEVERIN (1 — 1). Intihii- 
rea s-a situat la un nivel tehnic me
diocru. Scorul a fost deschis de Meta
lul prin Gh. Dumitru (min. 16). Oas
peții egalează în min. 32 prin Petca. 
Rezultatul este echitabil. S-au eviden
țiat Gh. Dumitru de la Metalul, Nairn 
și Pistrițu de la Drubeta. Zbharia Dră- 
ghici (Constanța) a arbitrat cu scă
pări. (N. Tokacek — coresp.).

C.F.R. ELECTRO CRAIOVA - 
CHIMIA FAGARAȘ (4—2). Gazdele 
au dominat aproape tot timpul, ajun- 
gînd ca în min. 50 să conducă cu 
4—0, prin punctele înscrise de Mirea 
(min. 25 și 42), Vasilescu (min. 32) 
și Ciurezu (min. 50). Siguri de victo
rie, craiovenii slăbesc alura și permit 
oaspeților să preia inițiativa. Aceștia 
înscriu de două ori prin Grăi (min. 
65) și Felier (min. 85). (St. Gurgui 
— coresp.).

C.F.R. ROȘIORI — CHIMIA GO
VORA (0—0). Gazdele au presat a- 
proape tot timpul. Oaspeții au avut în 
portarul Sanda un apărător de nădej
de, care a salvat echipa sa în multe 
situații critice. S-au remarcat: Sanda 
și Teodorescu de la Chimia, Doi rescu, 
Capatos și Georgescu de Ia C.F.R. 
Roșiori. A arbitrat bine N. Kelcmen 
(București). (Iulian Rădulescu — 
coresp.).

A. S. ACADEMIA MILITARĂ - 
TRACTORUL ORAȘUL STALIN 
(1—0). întîlnirea disputată duminică 
dimineața, pe Stadionul Republicii, a 
prilejuit' un joc frumos, variat, cu ac
țiuni rapide pe ambele părți ale tere
nului și desfășurat în limitele unei 
perfecte sportivități. Jn prima parte a 
jocului, inițiativa a aparținut militari
lor, care au dominat mult și se părea 
că vor cîștiga categoric, dar ineficaci
tatea înaintașilor, ca și apărarea ime
diată a Tractorului, în frunte cu porta
rul Oană — au făcut ca Academia să 
nu înscrie decît un singur gol, în min. 
13 prin Fodor. După pauză, jocul s-a 
echilibrat, ambele echipe avînd pe
rioade alternative de dominare; îna
intașii de la Tractorul au fost mai pe
riculoși în fața porții. Toate atacurile 
acestora însă au fost destrămate de 
către linia de fund a Academiei, în 
care calmul și experiența lui Zavoda 
I și-au spus cuvîntul.

Foarte bun arbitrajul lui S. Nicolan 
(Constanța).

SERIA a IH-a

DINAMO SASAR — AURUL' 
BRAD (2—1). Jocul a plăcut prin ar
doarea cu care au luptat dinamoviș- 
fii pentru victorie. In cele 90 minute 
de joc, Dinamo a tras de 31 de ort 
la poartă, în timp ce înaintașii de la 
Aurul au tras numai de 9 ori. Au 
marcat: Petreanu (min. 14) pentrit 
Aurul și Toma (min. 16 și 64) pen
tru Dinamo- (V. Săsăranu și Ion 
Bondrea-coresp.).

JIUL PETROȘANI — C.F.R. TIMI
ȘOARA (2—0). Gazdele au ciștigat 
pe merit datorită unui joc mai legat, 
cu pase în adîncime (în special in a 
doua parte a jocului). In prima re
priză, deși a dominat insistent, Jiul 
n-a reușit să înscrie nimic din cauza 
greșelilor făcute de atacanții sai în 
fața porții timișorene. Oaspeții au a- 
vut în portarul Boroș pe cel mai bun 
jucător al lor. Cele două goluri au 
fost înscrise de Ciurdărescu (mtn. 48) 
și Gabor (min. 64). Arbitrul Gh. Du
mitru I (București) a condus slao 
dînd decizii inverse. (I. Zamora și I. 
Paliță-coresp.).

ARIEȘUL TURDA — C. S. ORA
DEA (2—0). O partidă vii, disputată, 
în care gazdele au obținut o victorie 
clară. In min. 30 Podaru (A) cen
trează o minge pe care Pîrvu o in
troduce în plasă peste portarul oră- 
dean: 1—0. A doua repriză este ia 
discreția turdenilor. In min. 57 Rădu
lescu (C.S.O.) îl faultează în careu pe 
Pîrvu. Lovitura de la 11 m este trans
formată de Ursu: 2—0. Oaspeții de-i 
vin nervoși și joacă dur. Tot Rădu
lescu (C.S.O.) îl faultează pe Pop, care 
timp de 10 minute părăsește terenul. 
Jocul ia sfîrșit în plină dominare a 
localnicilor. A condus foarte bine ar
bitrul Traian Cruceanu din Arad 
(Iosif Pataki-coresp.).

IND. SIRME1 C. TURZ11 — GLO
RIA BISTRIȚA (5—1). Oaspeții au 
un început bun și profitind dc replica 
slabă dată de localnici înscriu in min. 
35 prin Bărbosu. La reluare, Indus
tria Sîrmei are o revenire puternică, 
masează în careu pe oaspeți și rind 
pe rînd Drăgliici (min. 60), Adam 
(min. 62), Chețan (min. 63 din II 
tn) și Kaiser (Gloria Bistrița, două 
autogoluri în min. 79 și 87) înscriu 
stabilind scorul final. A condus bine 
O. Prelici-București. (P. Țonea-co- 
resp.).

O. S. MUREȘUL TG. MUREȘ — 
TECOLTA CĂREI 0—1. Oaspeții au 
obținut o victorie surprinzătoare. Go
lul se datorește unei greșeli elemen
tare a portarului Stroe, care, la un 
șut de la distanță al Ini Kuki (min. 
24), a scăpat mingea printre picioare. 
Jocul a fost de un bun nivel tehnic- 
A arbitrat bine I. Constantinescui 
București. (V. Kadar-coresp. reg.).

A.M.E.F. ARAD — C.S.M CLUJ 
(0—0). Meci de factură btmă în pri-i 
ina repriză și mediocră în a doua. 
AMEFA a dominat mai mult datorită 
unei legături mai bune între compar
timente. De remarcat că toate șutu
rile la poartă ale ambelor echipe au 
fost executate numai din lovituri li
berei (I. Nagyhalmagyi-coresp.).

C.S.M. REȘIȚA — C.S.M. BAIA 
MARE (0—1). Partidă viu disputată, 
in care reșițenii au fost mai buni ir. 
cîmp, dar au ratat foarte mult în 
fața porții. După golul înscris de 
Horja (min. 35) oaspeții au trecut la 
joc de apărare. Arbitrul C. Mitran- 
București n-a acordat un penalti în 
favoarea reșițenilor. (I- PJăvițu-co- 
resp.).

Am citii cu multă satisfacție în ziarul 
„Sportul popular** de joi 6 octombrie 
I960 rîndurile intitulate „Să se respecte 
prețurile tipărite pe biletele de intrare'*.

Ceea ce s-a petrecut la Oradea, la me
ciul C.S.O.—Jiul, se îritîmplă duminică 
de duminică și în orașul nostru. De 
pildă, la meciul dintre Gaz Metan Me
diaș și Drubeta Turnu Severin (în deschi
dere întîlnirea de juniori Gaz Metan Me
diaș—Școala Sportivă din Orașul Sta
lin), ca să pol intra la peluză n trebuit 
să plătesc 4,50 lei în loc de 2,25 cît e 
tariful oficial Ca și la Oradea, și noi 
sîntem OBLIGAȚI să cumpărăm un mic 
program, la prețul de 1 leu, care nu 
conține decîl formațiile echipelor. Spec
tatorii nu pot intra pe stadion dacă nu 
cumpără programul, care este dat, de alt
fel, e dată cu biletul de intrare. Pe de 
altă narîe. deși pe bilet scrie „peluză9*, 
deci e vorba de un loc de Categoria a

IIl-a, în picioare, se percep prețuri mai 
scumpe, ca pentru categoria a II-a.

E timpul să se pună capăt unor ase
menea practici condamnabile... Ne este, 
dragă echipa noastră, participăm la me
ciurile ei, o încurajăm, dar nu putem 
admite astfel de procedee.

GHEORCHE MĂMICĂ
str. Mărășești nr. 15 Mediaș

N.R- Această nonă scrisoare, ve
nită după sesizarea altui cititor, ne 
arată că unele cluburi și asociații 
au făcut o practică obișnuită din 
scumpirea — pe diferite căi — a bi
letelor de intrare la meciurile de 
fotbal. Aceste ilegalități trebuie să 
înceteze de îndată. Organele spor
tive locale au datoria să privească 
cu toată seriozitatea această pro
blemă, luînd de îndată măsurile 
care se impun.

RAPID FOCȘANI — PRAHOVA 
PLOIEȘTI (1—0). Feroviarii au pus 
stăpinire pe joc de la început, reu
șind să înscrie unicul gol in min. 10 
prin Stătescu. Apoi, deși au avut ini
țiativa n-au mat, putut concretiza oca
ziile de gol. Raport de cornere: 7—4 
pentru Rapid. A condus foarte bine 
M. Cruțescu (Buc.). (11. Cohn-co-
resp.).

SERIA a II-a

C.S.M. SIBIU - ȘTIINȚA CRA- 
IOVA (2—1). Gazdele au meritat vic
toria, fiind mai eficace și acționind — 
în general — cu mai multă hotărîre, 
înscriind prin Dragoman (min. 50 șt 
59) Studenții att avut inițiativa in 
prima parte a înfîlnirii. cînd au și 
marcat prin Bîscă (min. 35). A arbi

Portarul Oană — cel mai bun jucător al echipei Tractorul în meciul de 
iumintcă — se pregătește să blocheze balonul la picioarele lui Scînteie. 
Fază din meciul A. S. Academia Militară—Tractorul Orașul Stalin (1—0).

Foto: Gh. Dumitru



CU DOUĂ SĂPTĂMÎNI ÎNAINTEA CAMPIONATULUI MONDIAL MASCULIN Concurs de verificare la Constanța
Prin aplauzele entuziaste cu care au 

răsplătit pe voleibaliștii noștri în tim
pul meciurilor disputate săptăinîna 
trecută hi compania reprezentativei 
R.P. Polone, spectatorii clujeni au sa
lutat nu numai cele două victorii, ci 
Și comportarea — în general — bună 

O fază din a doua parlidă R. P. Romînă-R. P. Polonă: Păunoiu (nr. 1) 
trage in blocajul alcătuit din Rusek și Suchanck

Foto; Ionel David-Cluj
a reprezentanților noștri, acum, cu 
puțin timp înaintea campionatului 
mondial.

De acord cu ei, și noi trebuie să 
trecem la „activul" echipei noastre nu 
numai dorința de a învinge, ci și pre
gătirea fizică excelentă și atacul care 
i-a întrecut net pe oaspeți. Intr-ade
văr. Corbeanu, Roman, Nicolau, Pău-

Rapid a ciștigat competiția 
feminină din Capitală

Jocul dintre primele clasate în cele 
două serii ale competiției feminine 
organizată săptăinîna trecuta, s-a 
disputat duminică în sala Ciulești. 
Dovedind o formă mai bună decît 
Dinamo, jucătoarele de Ia Rapid au 
ciștigat cu 3—1 (14—16, 15—10,
15—13, 15 — 13). Meciul a fost pre
sărat cu faze spectaculoase realizate 
de ambele echipe.

Au jucat echipele: RAPID: Ana 
Păunoiu, Sonia Colceriu, Antoaneta 
Maricuța, Elena Codoi, Georgeta Lo
vin, Alexandrina Berezeanti, Corne
lia Morarii II, Valeria Bărăianu. DI
NAMO: Tineta Pleșoianu, Doina Ivă- 
nescu, Florina Teodorescu, Rodica 
Șiclovart, Victoria Herișanu, Daniela 
lăncii, Lia Vanea, Elisabeia Preda.

E. FILIP-coreap.

Progirsmul turului campionatului feminin
al categoriei A

Dintr-o greșeală de paginație, ia ru
brica „VOLEI* din ziarul nr. 3699 din 
8 octombrie a.c. a fost publicat pro
gramul turului campionatului repu
blican masculin de baschet pe 1960-1961 
în locul celui pe. care îl anunțăm azi.

ETAPA I, 16 OCTOMBRIE
Dinamo București—Sănătatea București 
Progresul București-C.P. București 
C.S.M. Sibiu—Rapid București 
Țesătura Inși—Metalul București 
Farul Constanța—Voința Orașul Stalin 
Științn Cluj-C.S.M. Cluj

ETAPA A H-A. 23 OCTOMBRIE
Sănătate^! București—C.S M. Cluj 
Metalul București—Știința Cluj 
Rapid București—Progresul București 
Dinamo București-C.S.M. Sibiu
C.P. București—Farul Constanța 
Voința Orașul Stalin-Țesătura Iași *

ETAPA A III-A, 30 OCTOMBRIE
Progresul București—Dinamo București 
C.S.M. Sibiu—Sănătatea București 
Farul Constanța-Rapid București 
Țesătura Iași-C.P. București
Știința Cluj-Voința Orașul Stalin 
C.S.M Cluj—Metalul București

ETAPA A IV-A, 6 NOIEMBRIE
Sănătatea București—Metalul Bueurești 
C.P. București-Știința Cluj
Rapid București-Țesătura laai 
(Dinamo București-Farul Constanța 
C.S.M. Sibiu—Progresul București 
Voința Orașul Stalin-C.S.M Cluj

ETAPA A V-A, 13 NOIEMBRIE
Progresul București—Sănătatea București 
Metalul București-Voința Orașul Stalin 
Țesătura Iași—Dinamo București 
știința Cluj—Rapid București
C.S.M. Cluj—C. P. București 
Far<jJ Constanța - C.S.M. Sibiu

ETAPA A VI-A, 20 NOIEMBRIE
C. P. București-Metalul București 
Sănătatea București-Voința Orașul Stalin

SPORTUL POPULAP
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tioiu, D'erzei, Miculescu. ca și ridică
torii Dragau, F’ieraru, Cherebețiu și 
Mihăilescu s-au întrecut pe ei înșiși 
în executarea loviturilor dc atac, care 
n-au dat răgaz nici o clipă apărării' 
echipei poloneze — de altfel excepțio
nală în unele momente. Ceva mai ne

sigur ni s-a părut Pavel (după părerea 
noastră, timorat de importanța acestor 
două meciuri de verificare.), și ne pare 
rău ca nu l-am putut vedea la lucru 
și pe Rusescu, care, bolnav, n-a putut 
fi folosit.

La „pasiv" ar trebui să trecem — 
în ceea ce privește echipa noastră — 
blocajul și apărarea din linia a doua. 
In primul meci, blocajul nostru a gre
șit mult și ca orientare și ca execuție. 
Rutkowski, din echipa Poloniei, a tras 
regulat peste blocaj și, atunci cînd n-a 
greșit e| lovitura, aproape întotdeauna 
mingea trasă de el atingea podeaua. 
Tietianiec și „stîngaciul" Sierszulski 
au tras și ci: necruțător, iar în doilea 
meci, Szperling a păcălit de cîteva ori 
blocajul nostru, puiiînd mingea în spa
tele lui. Jocul din linia a doua n-a 
fost nici el întotdeauna la înălțime, 
voleibaliștii noștri avînd o mobilitate 
în teren mai mică decît adversarii lor. 
Tot la acest capitol mai trebuie să 
trecem lipsa jocului variat pe fileu. 
Intr-adevăr, nimeni nu contestă forța 
de atac a echipei noastre, dar modul 
în care sînt realizate aceste atacuri 
(aproape cu regularitate din trei lovi
turi), dau posibilitate adversarilor să 
știe dinainte cine va trimite balonul 
în terenul lor, în felul acesta putîn- 
du-și organiza apărarea. Atunci cînd 
Roman și Cherebețiu au tras din a 
doua pasă (lucru — de altfel — ab

pe 1960-1961
Rapid București-C.S.M. Cluj
Dinamo București-Știința Cluj 
Progresul București—Farul Constanța 
C.S.M. Sibiu—Țesătura Iași

ETAPA A VII-A, 27 NOIEMBRIE
Metalul București—Rapid București 
Farul Constanța—Sănătatea București 
Țesătura Iași—Progresul București 
Voința Orașul Stalin—C. P. București 
C.S.M. Cluj—(Dinamo București 
Știința Cluj-C.S.M. Sibiu

ETAPA A VIII-A. 4 DECEMBRIE
Sănătatea București—C. P. București 
Dinamo București-Metalul București 
Rapid București—Voința Orașul Stalin 
Progresul București-Știința Cluj
C.S.M. Sibiu—C.S.M. Cluj
Farul Constanța-Țesătura Iași

ETAPA A IX-A. 11 DECEMBRIE
C. P. București-Rapid București 
Metalul București-C.S.M, Sibiu 
Țesătura Iași—Sănătatea București 
Voința Orașul Stalin—Dinamo București 
C.S.M. Cluj—Progresul București
Știința Cluj—Farul Constanța

ETAPA A X-A, 18 DECEMBRIE
Sănătatea București-Rapid București 
Dinamo București—C. P. București 
Progresul București-Metalul București 
C.S.M. Sibiu—Voința Orașul Stalin
Farul Constanța—C.S.M. Cluj
Țesătura Iași—știința Cluj

ETAPA A XI-A. 25 DECEMBRIE
C. P. București-C.S.M. Sibiu
Rapid București-Dirxamo Bucureșj.1 
Metalul București-Farul Constanța 
Știința Cluj—Sănătatea București
C.S.M. Cluj—Țesătura Iași
Voința Orașul Stalin-Progresul Bucu

rești.

Returul campionatului va începe la 
’2 martie 1961 și va dura pînă la 21 mai 
1961, 

solut întîmplător) s-a punctat de fie. 
care dată.

Trecînd peste aceste deficiențe, care 
mai există în echipa noastră repre
zentativă de volei (e drept într-o mă
sură mai mică decît într-un trecut nu 
prea îndepărtat), putem spune că evo
luția de la Cluj a reprezentanților 
noștri, a mulțumit în bună măsură. 
Echipa noastră n-a avut căderi pe par
cursul celor două jocuri, așa cum s-r 
întîmplat, de pildă, cu formația oaspe. 
Și ceea ce este și mai îmbucurător, 
este faptul că atît în primul meci 
(cînd s-a folosit, oarecum, echipa de 
bază), cît și în al doilea (cînd au a- 
părut pe teren jucători mai puțin în
trebuințați) rezultatul ne-a fost favo
rabil de fiecare dată și chiar la- același 
scor. Ceea ce dovedește omogenitatea 
pregătirii echipei noastre. Și sîntem 
siguri că acest lucru — pregătirea o- 
mogenă a întregului lot — va conta 
foarte mult la campionatele mondiale 
din Brazilia,

MIRCEA TUDORAN

Pe cînd o pistă spsciaiă de dirt-track?
După o întrerupere de cîteva săptă- 

mini, duminică au fost reluate în Capi
tală alergările de viteză pe zgură și 
cursele cu obstacole, întreceri deosebit 
de apreciate pînă nu dc mult de spec
tatorii bucureștcni. Duminică însă tri
bunele stadionului Dinamo erau doar pe 
jumătate ocupate. Faptul trebuie să dea 
dc gîildit federației de resort.

Ce se înlîinplă? Publicul a devenit 
pretențios și așteaptă din partea molo- 
cicliștilor noștri comportări cel puțin pc 
măsura celora care le-au adus medalii 
de aur și elogiile specialiștilor la con
cursurile internaționale din ultimii ani. 
Or, pe pista stadionului Dirfamo, mult 
prea îngustă și insuficient amenajată 
pentru cursele de dirt-track, sportivii 
n-ap posibilitatea să ia startul decît domi
cile doi în serie, iar pc de altă parte 
nu se pot avînta în întrecere decît cu o 
foă’rte mare precauție, ceea ce bineînțeles, 
răpește din spectaculozitatea disputelor. 
Față de situația șreată sîntem de părere 
că ar fi cu mult mai bine ca alergările 
de dirt-track să fie din nou suspendate 
și anume pînă în momentul cînd, fie clu- 
bu| sportiv Dinamo, fie clubul Construc
torul sau un alt club, va amenaja o pistă 
specială, cu o lățime corespunzătoare, 
cu un pat regulamentar dc zgură, cu 
parapete de seînduri pc viraje etc., lu
cruri care nu necesită cheltuieli prea 
mari. Mergîndu-se mai departe cu im
provizații de genul pistei Dinamo, sportul 
cu motor din tara noastră riscă să a- 
jungă să nu se mai bucure de bunul 
renume pe care și I a cucerit prin munca 
susținută și serioasă a sportivilor și ac
tiviștilor sportivi din această disciplină.

Iată acum rezultatele înregistrate Ia 
alergările de duminică: Dirt-track: înce
pători: 1. Al. Sinea (Voința) 2. M. <Ceo-

Un aspect de la concursul de dirt-track desfășurat duminică pe pista de 
zgură a stadionului Dinamo- La ieșirea din viraj spre linia dreaptă, moto- 

cicliștii, caută să-și redreseze mașinile Foto: T. Chioreanu

Ce premii ne va aduce concursul Pronoexpres de mîine?
Sîntem in ajunul unui concurs Pro 

noexpreș care se anunță foarte inte
resant. El urmează unei serii de con
cursuri cu adevărat „darnice" în pre
mii: 58.324 lei la 14 septembrie,
69.752 lei la 21 septembrie (concurs 
special), 88.955 lei la ultimul concurs, 
iată marile premii Pronoexpres din 
ultima perioadă. Ce ne va aduce con
cursul de mîine ?

Desigur că, pe linia importantelor 
premii de pînă acum, nici concursul 
de mîine nu se va lăsa mai prejos. 
Mai ales că, așa cum se poate ușor 
observa din înșiruirea premiilor de 
mai sus, ele au crescut de la concurs 
la concurs. Ultimul mare cîștigător 
este, așa cuin am mai anunțat, un 
participant din București, T- ALE
XANDRU. El este un jucător credin
cios al Pronoexpresului, la care a 
mai cîștigat. T. Alexandru nu lipsește 
nici de la tragerile Loto Central unde, 
în 1957 a obținut un premiu de 6000 
lei. „Sistemul de participare cu nu
mere fixe pentru fiecare concurs mi-a 
adus frumoase satisfacții", ne-a 
spus el-

Pentru a obține și dv. un premiu 
de mare valoare, așa cum a reușit 
participantul T. Alexandru, ‘trebuie 
să depuneți cît mai multe variante la 
concursul Pronoexpres de nulne 12

CONSTANȚA 10 (prin telefon). 
Duminică a avut loc îtt localitate un 
concurs de verifeare a atleților noș
tri fruntași. Iată cîteva din rezulta
tele înregistrate :

FEMEI: 100 m: I. Petrescu 12,3; 
lungime: M. Pândele 5,09 m ; S0 m 
garduri: S. Grosu și M. Pândele 12,0; 
înălțime: I. Balaș 1,80 m; suliță: Ni. 
Diți 49,86 m; BĂIEȚI — 100 m: Mă- 
nescu 11,2; 1.000 m : Boghean 2 : 29,6.

L. BRUCKNER-corespondent

ETAPA A III-A A 
CAMPIONATULUI CAPITALEI

Sîmbătă și duminică s-au desfășu
rat pe Stadionul Tineretului din Capi
tală, întrecerile celei de a IlI-a etape 
a campionatului Capitalei. Rezultate 
tehnice : 110 m garduri: T. Ardeleanu 
15,1; 100 tn (tn): V. Jurcă 11,2;
înălțime (f) : M. Popescu 1,48; înăl
țime (m) : E. Ducu și C. Dumitrescu 
1,85 m; S0 m garduri: A. Sîrbu 11,8; 
disc (m) : V. Manolescu 49,16; lun
gime (m) : R. Licker 7,02; disc (f) :

cîltău (Met.). 350 cmc: 1. L. Szabo (Di
namo) 10 pct., 2. Gli. Voiculescu (C.C.A.) 
9 pct., 3. II. Sitzler (Met.) și A. Lăzii- 
rcscu (Rapid) 7 pct. 500 cmc: 1. II 
Sitzler 9 pct., 2. Gh. Mormocea (C.C.A.) 
și Al. Sinea 8 pct., 3. N. Dijescu (Met.) 
7 pct. Cursa cu obstacole: 175 cmc: 1. 
T. Popa (Dinamo) 2. C. Nedelcu (Di
namo) 3. P. Enescu (Met.). 250 cmc: 1. 
cil. Voiculcscu (C.C.A.). I.a această aler
gare din cei 7 concurenți care au luat 
startul doar Gli. Voiculcscu a reușit să 
termine cursa. 350 cmc: 1. Gr. Bereni 
(Met.), 2. I. Ioni|ă (C.C.A.) 3. Ch. Ion 
(C.C.A.).

O. ȘTEFÂNESCU

octombrie. Trebuie însă să vă grăbiți 
fiindcă numai astăzi mai puteți de
pune buletinele pentru acest concurs 
care promite premii de mare valoare.

★
Tragerea Pronoexpres de mîine 12 

octombrie are loc la Brăila.
★

Să vorbim și despre Pronosport. 
Ultimul concurs, cel de duminică, a 
oferit cîteva surprize. De mari pro- 

©tonosport

porții este surpriza produsă de victo
ria echipei C.S.M. Baia Mare la Re
șița. Fără să fie de „calibrul" rezul
tatului de la Reșița și victoria Rapi
dului de la Hunedoara poate fi con
siderată printre surprizele etapei, 
„2“-ul nefiind, în orice caz, primul 
semn indicat, avînd în vedere faptul 
că echipa din Hunedoara știe să joace 
pe terenul ei. In sfîrșit „x“-urile de 
la meciurile I (comb. U.T.A., Șt. 
Titri. — Victoria Bahta) și IV (Pro
gresul—Știința Cluj), fără să con
stituie veritabile surprize, au „triat" 
și ele multe variante.

Următorul concurs Pronosport,' cei 

N. Barbu 42,13 m ; 100 m (f) : A. Sîr
bu 12,8; suliță (f): A. Nyloș 37,02; 
greutate (in) : N. Ivanov 15,02 tn; 
200 m (m) : S. Nițtt 22,5; 400,m gar
duri: V. Georgescu 55,2; 400 m (f) : 
G. • Dumitrescu 61,5: triplu salt: S. 
Ciochină 15,33; 5G00 ni: T. Voicu 
15:14,4; 10.000 m: T. Voicu 31:41,8.

NICOLAE NICOLAE, coresp.

clasamente
CAMPIONATUL REPUBLICAN 

FEMININ IN 7
1. Progresul Buc. 7511 59:28 112. Știința Timiș. 7592 59:35 W3. C.S.M. Sibiu 7502 61:47 104 Rapid Buc. 6321 41:33 8
5. Știința Buc. 7403 37:33 86. C.S. Mureșul Tg. Mureș

7 3 0 4 36:34 8
7. Tractorul Or, Stalin 7214 38:39 58. C.S.M, (Record) Medias

6 2 1 3 31:39 8
9. C.S.S. Banatul Tini. 7214 «8:37 5

10 C.S. Oradea 7007 19:84 •
CAMPIONATUL REPUBLICAN

MASCULIN IN 7
Seria I

1. Dinamo Buc. 6600 136: 67 122. Rapid Buc 6600 137: 86 12
3. C.C.A. 6303 108:101 64. petrolul Teleajen 6 3 0 3 87: 99 6
5. Știința Buc. 6204 101: 93 46. C.S.M, S. Iași 6 2 0 4 87:115 47. Dinam-o Bacău 6204 80:130 48. Știința Galați 6006 78:123 0

Seria a n-a
1. Dinamo Or. Stalin 6411 114: 80 9
2. Tehnometal Timiș. 6411 141:115 9
3. Știința Craiova 6312 115:109 7
4. Știința Petroșani 6312 100:105 75. Știința Timiș. 6303 135: 94 6
6. Dinamo Tg. Mureș 6303 98:103 6
7. Voința Sibiu 6204 91:103 4
8. Rapid Oradea 6006 89:165 9

CAMPIONATUL REPUBLICAN
MASCULIN IN „H“

1. C.C.A. 5500 80:47 10
2. Textila Cisnădie 5311 66:62 7
3. Chimia Făgăraș 4301 48:32 6
4. Voința Sibiu 5203 53:52 4
5. C.S.M. Reșița 5203 61:66 4
6. Victoria Jimbolia 5113 42:52 S
7. Voința Sighișoara 4103 43:62 2
8. Dinamo Or. Stalin 5104 52:72 2

de duminică 16 octombrie, se bucură 
de mari puncte de atracție: derbiu- 
rile bucureștene, cele care sînt, de 
altfel, în fruntea programului, Pro
gresul—C.C.A. și Dinamo—Rapid sînt 
partide deschise oricăror rezultate. A-> 
ceste meciuri sînt foarte bine secuii-' 
date de altele interesante din catego
ria A și B: Steagul roșu—Farul, 
Corvinul—Știința Timisoara, Dinamo 
Săsar—Jitii, S-N.M. Constanta—Me
talul Tîrgoviște etc.

In concluzie, o etapă de mare inie-: 
res, așteptată cu nerăbdare de iubi
torii fotbalului din Capitală și din 
celelalte orașe-gazdă și care promite 
o participare numeroasă la Prono
sport și premii demne de importanța 
ei. Pregătiți din vreme participarea 
la concursul Pronosport de duminică, 
unul dintre cele mai atractive con
cursuri din ultima perioadă de timp.

★
Rezultatele PROVIZORII ale trie

rii concursului Pronosport din 9 oc
tombrie :

8,20 variante cu 12 rezultate; 
190,60 variante cu 11 rezultate; 
2306,10 variante cu 10. rezultate.

Rubrică redactată de I. S, Loto- 
Pronosport,



^jjl MIMI u-jA Mi

Aspecte negative din campionatele de fond
Relatarea întrecerilor desfășurate 

duminică în cadrul campionatelor re
publicane de lond a cuprins numai 
aspecte de ordin tehnic. Revenim as
tăzi cu o serie de amănunte de na
tură să ilustreze citeva lipsuri care 
«iu produs nemulțumiri justificate în 
rîndul unor alergători fruntași. Deoa
rece nu am fost martorii oculari ai 
acestor neplăcute întîmplări dăm cu- 
vîntul la doi dintre pretendenții la 
tiu care au. abandonat numai după 
km de la plecare.

N. NICULESCU: „După numai 
km de la start, am avut o barieră. Co
legii noștri au trecut — împotriva re
gulamentului — pe sub barieră. Eu, 
I. Stoica și V. lordache am stat insă 
piuă a trecut trenul. V ăzîndu-ne, și 
probabil apreciind dezavantajul la 
care am fost supuși, arbitrul principal 
ne-a permis să mergem în plasa unei 
motociclete pînă am prins al doilea 
grup ai caravanei. Am considerat ne
regulamentar acest lucru și cu toții 
am preferat să abandonăm".

I. STOICA : „M-am pregătit temei
nic in vederea campionatului. îmi pare 
foarte rău că diiitr-o greșeală a orga
nizatorilor am fost pus în situația să 
renunț la luptă. Oricare ar fi fost si
tuația, mai ales dacă unul dintre noi, 
cei care nu am trecut bariera, arn fi 
cîștigat, s-ar fi spus că succesul nos
tru se datorește și motocicletei. In 
consecință, m-am gindit că e mat bine 
să abandonez".

După părerea noastră s-a greșit 
grav procedîndu-se în felul acesta. In 
Saod normal plutonul .trebuia să fie 
oprit imediat după barieră și regru
pat complet, acordîndu-se în același 
timp un sever avertisment alergători
lor care nu au respectat regulamen
tul. Se pare că acest incident a creat 
o stare generală de nemulțumire 
concurenților, deoarece de-a lungul 
celor peste .200 km, cît au avut de 
parcurs seniorii, a fost pur și simplu 
o avalanșă de... abandonuri. Din cei 
21 de cicliști care au luat startul, au 
terminat cursa doar 13.

Analizînd această situație tragem 
următoarele concluzii :

1. Unii alergători, în goană după 
rezultate, nu respectă regulamentul. 
Pentru a se preveni eventuale accidente 
s-a luat măsura ca în momentul în

ti-
40

w

care bariera este lăsată nimeni nu are 
voie să treacă pe sub ea. De multe 
ori fiind oprită întreaga caravană, u- 
nii alergători^ au timpul necesar să 
treacă linia ferată, alții trec în ulti
ma instanță pe sub barieră cu bici
cleta în mînă, așa cum s-a întimplat 
și duminică. De aici reiese clar con
cepția greșită a unor cicliști.

2. Credem că o mare vină în aceas
tă problemă « are și colegiu] central 
de arbitri care nu a sancționat la timp 
și cu toată severitatea pe cei ce au 
comis asemenea abateri. Duminică, 
corpul de arbitri a dovedit o mare 
slăbiciune. De fapt, aceste greșeli au 
și avut urmări : mulți alergători, 
printre care și fondiștii noștri frun
tași Oh. Calcișcă și Ion Vasile, au fo
losit plasa unor vehicule crezînd, pro
babil, că arbitrii vor închide ochii.

3. In sfîrșit, se pare că acest cam
pionat a fost privit cu oarecare ușu
rință de către cluburile și asociațiile 
sportive, 
numărul atit de redus de participanți. 
Senioare : 6 concurente. Seniori : 21
alergători. De aici decurge o altă con
cluzie : forul de specialitate nu a re
ușit să convingă cluburile și asociați
ile de importanța competiției, iar dacă 
au existat condițiuni obiective (o se
rie de fondiști și-au motivat absența 
spunînd că sînt obosiți din cauza efor
turilor depuse în Turul ciclist al 
R.P.R.). atunci F.R.C. ar fi trebuit să 
amine proba seniorilor din cadrul 
campionatelor. In ceea ce privește nu
mărul mic de fete, aici nu există nici 
un lei de scuze. De ani de zile se 
pune problema angrenării elementului 
feminin în practicarea acestui sport, 
dar rezultatele nu se văd.

Considerăm că cele întîmplate cu 
prilejul campionatelor din acest an 
trebuie să constituie subiectul unei 
profunde analize critice și autocritice 
din partea celor care răspund de ac
tivitatea ciclismului. In primul rînd, 
trebuie întărită disciplina.

Să nu uităm că avem un mare re
zervor de elemente de perspectivă, lu
cru dovedit chiar duminică dc între
cerile tinerilor sportivi, cărora avem 
datoria să lc îndrumăm pașii, cu grijă 
și mult simț de răspundere, oe treptele 
măiestriei.

In campionatul republican

Dinamo-C.C.A. 9-7 (7-3)
JOI VA AVEA LOC O NOUA 

ETAPA
Singurul joc programat duminică în 

campionatul republican de polo a opus 
echipele bucureștene Dinamo și C.C.A. 
Partida a luat sfîrșit cu victoria dinamo- 
viștilor la scorul de 9—7 (7—3).

Campionii puteau cîștiga însă la o 
<iiferen|ă și mai mare dacă ar fi păstrat 
un ritm de joc uniform de-a lungul în
tregii partide. In plus, ei au avut in 
poartă pe tînărul Marin Ștefăncscu (fra
tele portarului echipei noastre reprezen
tative), cam ,,fraged" pentru campionat, 
într-un post de o asemenea răspundere. 
Cele 16 goluri au fost marcate în ordine 
de : Laszlo, Zalian, C. Marinescu, Zalian, 
Al. Popescu, C. Marinescu, Bădiță, 
Laszlo, Firoiu, Culineac, Laszlo, Crișa'n, 
AL Popescu, Șt. Ionescu, Firoiu și Șt. 
Ionescu.

altfel nu ne putem explica ★
Etapa următoare va avea loc joi. Din 

cele patru întîlniri programate se des
prinde cea dintre Știința Cluj și Dinamo 
București, partida destul de dificilă 
pentru bucureșteni în cursa lor spre ti
tlu, care va avea loc Ia Oradea (clujenii 
nu dispun de nn bazin acoperit cu dimen
siuni regulamentare pentru polo). Cele
lalte 
sînt:
rești—Știința București și C.S. Mureșul 
Tg. Mureș—Progresul București.

meciuri ce se vor desfășura joi 
C.S. Oradea—C.C.A.; Voința Bueu-

Finala campionatului feminin
n-a dat nici o ciștigătoare

— Margareta Teodor eseu și Alexandra Nicol au vor mai susține 4 partide
desemnarea campioanei

......r__ ... vl........... .......,. — Luitt
dimineață au luat sfîrșit întrecerile fi
nalei campionatului >epublican femi
nin de șah, ediția. 1960. Turneul este 
încheiat, dar lupta continuă, deoarece 
— după cum ani anunțat — titlul de ■ Manolescu—Maria Desmireanu 
campioană n-a putut fi atribuit după 
consumarea celor 15 runde. Două jucă
toare împart primul loc în clasament: 
fosta campioană Margareta Teodores- 
cu și Alexandra Nicolau. Cele patru 
partide ale ultimei confruntări necesa
re pentru desemnarea învingătoarei, 
urmează să se desfășoare la Bucu
rești. De menționat câ în cadru! tina- 
lei, cele două jucătoare au „.încheiat 
întîlnirea lor (din runda a IX-a) cu 
un rezultat dc egalitate...

In fața finișului impetuos al cîști- 
gătoarelor turneului, celelalte jucătoa
re Care aspirau la locuri fruntașe au 
slăbit .‘alura. Margareta Perevosnic a 
făcut dona remize (cu Maria Desmi
reanu și Paraschiva Soos). cîștigînd 
o singură partidă, cu Emilia Ciliș. N-a 
mai insistat nici Elisabeta Polihronia- 
de, care a remizat în ultimele trei 
runde, pe rînd cu Elena Rădăcină, 
Alexandra Nicolau și Vera Szigmond.

Iată -acum celelalte rezultate din ul
timele zile ale competiției: Emilia
Ciliș — Natalia Iliescu */2—>A, Suza-

pentru
TIMIȘOARA (prin telefon). na Makkaî— Rodica Manolescu 1—0, 

Sanda Filipescn—Vera Szigmond 
‘/2—‘/2, Paraschiva Soos—Renee Far- 
caș */z—*/2 (run<ța a XHl-a) ; Natalia 
Iliescu—Paraschiva Soos 1—0, Rodica 

' '2-'A. 
MakkșiElena Rădăcină—Suzana

*/2—'/2, Vera Szigțnond—Gertrude 
Baumstarck 1—0, Virginia Steroiu — 
Sanda .Eilipescu 0—1 (runda a 
XlV-a) ; Gertrude Baumstarck irgi- 
nia Steroiu ‘/2—*/2, Maria Desmirea- 
nu—Elena Rădăcină ‘A—’/■>. Emilia 
Ciliș—Rodica Manolescu 
Farcaș—Natalia Iliescu 
da a XV-.a).

Clasamentul final a! 
următorul : I—2. Margareta 
rescu ți Alexandra Nicolau lt1', p. 
(din 1,5 posibile), 3. Margareta Pere- 
vosnic 10>/„ p„ 4. Elisabeta Polihro- 
niade 9>/2 p., 5. Maria Desmireanu 
8'A p., 6. Sanda Filipescn 7'/2 p.. 
7—9. Rodica Manolescu, Elena Ră
dăcină și Vera Szigmond 7 p., 10—11- 
Renee Farcaș și Natalia Iliescu 6'/2 
p., 12-13. Suzana Makkai și Paras
chiva Soos 6 p., 14—15. Emilia Chiț 
și Gertrude Baumstarck 5'/., p., 16. 
Virginia Steroiu 4 p.

'A ‘A
1/
/2-

-'A, Renee
— '/, (run

turneului este 
Teodo- 

11»',

AL. GROS S-cort sp. regional

Radu Negru și Sîrguința Poenarii Vul
pești. Jocurile au fost în general viu 

a ..................... în
care au evoluat sportivii de la .Viața

Stadionul Progresul din str. dr. 
Staicovici a găzduit duminică între
cerile tradiționalei competiții de oină disputate cu excepția întîlnirilor 
„Cupa de toamnă", organizată de con-

IOANITESCU

txipitulci

* sg?

G.A.C. Radu Negru-Viața Noua Olteni 
13-4, Sîrguința Poenarii Vulpești- Spi
cul Gîrbovi 7-8, G.A.C. Radu Negru- 
Recolta Curcani 6-6 Recolta Curcani- 
Sîrguința Poenarii Vulpești 22-4, 
G.A.C. Drum Nou-Spicul Gîrbovi 20-4, 
Spicul Gîrbovi-Recolta Curcani 2-16, 
Viața Nouă Olteni-Sîrguința Poenarii 
Vulpești 19-2, Viața Nouă Olteni Re- 
colta Curcani 17-8, Sîrguința Poenarii 
Vulpești-G.A.C. Drum Nou 3-13.

Clasamentul final: L Viața Nouă 
Olteni, 2. Recolta Curcani, 3. G.A.C. 
Radu Negru, 4. Spicul Gîrbovi, 5. Sîr
guința Poenarii Vulpești. Au condus 
corect și autoritar arbitrii P. Tănă- 
sescu, A. Rafailescu șr Alex Ciobanu.

Etapa a III-a a campionatului
** In a Ireia etapă a campionatului 

masculi» de baschet al orașului Bucu
rești au 
rezultate: 
R. P. Romine—Recolta 
(14—20), E.F.A. I—Viitorul 
(17—12), *
64—36 
M.'f.Tc. 
A II-A. 
,7?-19 
tul II 65—‘ 
nul 48 
E.F.A. II—Frigul 20—0

fost înregistrate următoarele 
CATEGORIA 1: Academia 

M.A.S. 30—25 
42—33 

Sănătatea I—Bere Baliova 
(34—19). „Casa Scînteii"—

35—24 (16—8); CATEGORIA 
seria I:

(35—5), C.C.A. 
’ 41 (25—29),
36 (24—14);

Dinamo II—Î.F.A. 
II—Proieetan- 

Iproinet—Bcto- 
seria a II-a: 

(ne prezent a re).

Academia Militară 11—Dinanțo Tunari 
20—0 (neprezentare). Orizontul—Sănăta
tea II 34 —27 (8—20).

M Echipele Sudorul și Frigul din ca
tegoria a Il-a au fost eliminate din com
petiție deoarece nu s-au prezentat la două 
jocuri.
• Elevii arbitri de baschet vor da exa

menul practic între 18—20 octombrie. 
Pentru a se putea întocmi seriile de exa
men, elevii sînt obligați să anunțe la 
școala Motorul, pînă la 15 octombrie, 
zilele în care doresc să fie examinați.

Echipa Recolta Curcani este in repriza 
pe rind cite o lovitură! (Aspect din 

„Cupa de
siliul regional U.C.F.S. București. 
Și-au disputat întîietatea cinci forma
ții și anume: Viața Nouă Olteni, Re
colta Curcani, Spicul Gîrbovi, G.A.C.

PORTURI NAUTICE[

PROGRESUL ÎN CREȘTERE, DINAMO ÎN REGRES
coneluzie la etapa a XlV-a am 
să facem citeva referiri la par
cea mai 

dintre ' Dinamo 
pentru că ar fi fost deosebit de valo
roasă sub aspect tehnic sau tactic ci 
fiindcă considerăm că ea ne-a oferit 
suficiente puncte de reper pentru a 
aprecia posibilitățile actuale ale celor 
două formații și a trage citeva învă
țăminte. O caracteristică generală, va
labilă pentru ambele echipe, se des
prinde dintr-un început: fluctuație su
părătoare dc formă de la o etapă la 
alta.

Astfel, numai cu o săptămînă în 
urmă rugbiștii de la Progresul pier
deau categoric în fața lui C.C.A, ca 
urmare a unei partide foarte slabe 
sub aspect tehnico-tactic, pentru ca du
minică ei să fie de nerecunoscut, .lu
cind agresiv, în forță și prezentînd 
o înaintare -, , 
cu autoritate 
că înaintarea 
compania lui 
partidă a sa 
jucînd în fine (după cite așteptări!) 
la adevărata sa valoare. Să sperăm eă 
Va persevera.

In
vrea 
tida iniportantă, aceea 

și Progresul. Nu

,tăvălug*, ei i-au dominat 
pe dinamoviști. Socotire 
Progresului a făcut în 
Dinamo cea mai bună 

din actualul campionat,

Avînd în față o Înaintare în cart 
au excelat mai ales Vicol (prezent 
pe fiecare fază), Dumitrescu și Stoica 
(după părerea noastră mai indicat însă 
pentru postul de pilier) nu e de mirare 
că și treisferturile Progresului, bine 
lansate de Cochia și dirijate cu abili
tate de Chiriac, au fost la înălțime. 
Ele au blocat atacurile adverse, con- 
trabalansînd astfel un avantaj care 
se anunța inițial a fi foarte net în 
favoarea lui Dinamo (aceasta este de 
altfel cheia insuccesului dinamovist).

Și acum două observații suplimen
tare privind Progresul. Prima . se referă 
la faptul că echipei îi lipsesc în conti
nuare pivoții în margine. Vrem să 
credem că această defecțiune se va 

rein- 
bun 
din 

este
principal al noului film roniî- 

care va rula în curînd pe

corecta cît de curînd, o dată cu 
trarea lui Ilarion Ciobanu — un 
prinzător — absent cîtva timp 
activitatea rugbistică, deoarece el 
„eroul"
nesc „Setea" 
ecran. Cea de a doua îl privește pe 
jucătorul din linia I Labo, cel căruia 
i se datorează de altfel cele 6 puncte 
primile de Progresul din lovituri <lt 
pedeapsă, Labo ți-a privat cchips

de
Si

o victorie la care avea tot dreptul, 
aceasta pentru că el încearcă să 

suplinească lipsa de tehnică printr-un 
joc confuz și dur

Teoretic, Dinamo ar fi trebuit să-și 
impună jocul prin superioritatea liniei 
de treisferturi- Dar, mergînd în conti
nuare pe linia unei comportări medi
ocre, echipa nu a reușit să marcheze 
nici o încercare, „trăind" doar prin 
cele două lovituri de pedeapsă reușite 
de Ionescu- Ce se întimplg cu minuna
ta linie de treisferturi dinamovistă, care 
a făcut cîndva faima acestei echipe? 
Jucătorii — deși posesori ai unei bune 
concepții — au dovedit grave deficien
te tehnice. Pasele au fost defectuos 
executate și, mai ales, făcute cînd ad
versarul era ia mulți metri înainte, ceea 
ce a ușurat îndreptarea acestuia spre 
purtătorul balonului și a creat impli
cit o apărare sttpranumerică. In plus, 
prinderea balonului a fost defectuoasă, 
iar improvizațiile de genul celoia cu 
Mazilu în centru nu și-ău dovedit utili
tatea- Sînt. citeva slăbiciuni în jocul 
lui Dinamo, care dacă nu vor fi grab
nic îndreptate vor produce, în conti
nuare, suporterilor echipei multe sur
prize neplăcute.

D. CALLiALAcHi

la „bătaie". Fiecare jucător va efectua 
cadrul competiției dotate cu trofeul 

toamnă") Foto: H. Nandy
Nouă Olteni. Ei și-au dominat net ad
versarii, printr-un bun joc atit la „bă
taie" cit și la „prindere", realizînd 
scoruri detașate. De fapt, Viața Nouă 
Olteni a cucerit trofeul: „Cupa de 
toamnă" fără nici o înfrîngere. Iată 
lotul care a realizat această frumoasă 
performanță : Anghel Alexandru, Ma
rin Gheorghe, Matei Gheorghe, Para- 
schiv Neacșu, Florea Gușă, Mihai Voi- 
cu, Stelian Ionescu, Gheorghe Stan- 
ciu, Stelian Copoieru, Gheorghe Co- 
poieru, Ion Albii, Ion Rada, Marin 
Voicu și Iile Radii. Dintre celelalte e- 
chipe merită să scoatem în evidență 
comportarea sportivilor de la Recolta 
Curcani ți G.A.C. Radu Negru.

Și acum iată rezultatele tehnice: 
Viața Noua Olteni-Spicul Gîrbovi 3-0,

Au fost desemnați campionii 
de iahting ai Capitalei

De curînd a avut loc în Capitală, 
pe lacul Herăstrău, campionatul ora
șului București la iahting. In cadrul 
concursului s-an remarcat reprezen
tanții clubului Progresul, care au cîș- 
tigat două titluri de campioni ai ora
șului București (la iolășifirin) și cei 
ai clubului Metalul care au dominat 
la clasa snalp. lată rezultatele tehni
ce finalei IOLA : 1. Gh. Constantin 
(Progresul) 2476 p; 2. Anca Spires- 
cu (Știința) 2260 p; 3. V. Podeanu 
(Știința) 1999 p; FINN; 1. Petre Svo
boda (Progresul) 5122 p.; 2. Mircea 
Dumitriu (Metalul) 4599 p ; 3. Puiu 
Mânu (Progr.) 3469 p ; 4. Const, lva- 
novici (Progr.) 2696 p. ; 5 Ion Geor
gescu (Știința) 2085 p; 6. L. Vasiliti 
(Știința) 1985 p ; SNA1P : 1. Predes- 
cu-Comăn (Metalul) 5934 p; 2. Geles- 
Popovici (Metalul) 4165 p; 3 Cio- 
coiu-Florescu (Metalul) 3670 p; 4. 
Țico-Gheca (Știința) 3262 p ; 5. Sa- 
ghin-Bălosu (Constructorul) 3107 p; 
6. Visarion-Marinescu (Știința) 2533p.

LOCAȚIUNE
Pcntrul jocul internațional de fotbal 

dintre echipa braziliană BAHIA VI
TORIA și o selecționată divizionară 
care va avea loc joi 13 octombrie 
pe stadionul „23 August", biletele (cu 
seria 62) se pun în vînzare înCepind 
de astăzi marți 11 octombrie 
miază la casele obișnuite.

Permisele valabile pentru 
competiție sînt: albastre șii 
piele la trib. I sector 0, albastre der- 
tnatin, verzi dermaiin, gri dermatin 
cu ștampila „fotbal", carnctcie de ar
bitri și antrenori dc fotbal la tribuna 1 
sector 1 șil 46. La masa presei, permi
sele verzi de ziariști vor li valabile 
numai cu delegații și în limita locuri
lor repartizate fiecăruf ziar.

★
Pentru’jocurile de lotbal Progresul- 

C.C.A. și Dinamo Buc.-Rapid, care vor 
avea loc în cuplaj duminică 16 oc-

după a-

această 
roșii în

DE BILETE
tombrie a c. pe stadionul „23 August", 
biletele se pun în vînzare începînd 
de joi 13 octombrie, la casele obișnuite.

★
Pentru spectacolele Ansamblului 

Maghiar pe Gheață cu revista „ASA 
S-A NĂSCUT DRAGOSTEA", care au 
loc în- fiecare scară la orele 19,30 Ia 
Patinoarul Artificial din parcul „23 
August", pînă în ziua dc 19 octombrie 
1960, biletele se pot procura de la 
chioșcul special din str. Ion Vidu și 
Agenția C.C.A. din Bd. 6 Martie, iar 
în seara spectacolelor și de la casele 
patinoarului.

Comitetele sindicale din întreprin
deri, organizații de masă și instituții 
pot obține bilete direct de la sediul 
I.E.B.S. din str. Vasile Conta ltr.,16 
etaj VIL
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Prin telefon de la corespondentul nostru

In R.P. Albania se află uri lot de 
tineri atleți romîni. Sîmbătă și dumi
nică a avut loc la Tirana întîlnirea 
dintre echipa de tineret a R.P. Ro
mine și reprezentativa R.P. Albania. 
Oaspeții au obținut victoria cu scorul 
de 37—31. Dintre rezultate menționăm 
recordul personal stabilit la aruncarea

J

Este rîndul olimpiadei șahiste...

discului de Elena Cosac — 40,27 m 
și dubla victorie obținută de Ferencz 
Iosif în cursele de 400 (50,7 sec) și 
200 :n (23,2 sec).
■ întîlnirea a decurs într-o atmosferă 
extrem de prietenească.

VIKTOR KRA.IA

De pe pistele de atletism
BOGAT PROGRAM DE INT1LNIRI 

INTERNAȚIONALE

După cum am anunțat sîmbătă și 
duminică au avut loc nu mai puțin 
de 4 meciuri interțărî. Iată performan
țele mai bune înregistrate cu acest 
prilej:

R.P. UNGARA—FINLANDA (Ill — 
99). 10000 m — Iharos 29:36,6;
400 m plat — Csutoras 47,8; 800 m 
— Roszavolgyi 1:48,8; greutate — 
Nagy 18,03 m ; prăjină — Landstrom 
4,40 m.

FRANȚA — ITALIA (222-209). 
200 ni — Seye 20,7 sec. (Berutti a

al doilea) ; 400 m plat 
sec.; 800 tn — Jazy 1:48,7 

m.g. — Morale

fost
47,2
400
— Husson 62,43 m ; 
80,43 m.

R. D. GERMANA
SLOVACA (177—136). Acesta este 
scorul general al întîlnirii, bărbați 
și femei. Cîteva rezultate: prăjină — 
Preussger 4,56 m; disc femei — Nem
cova 54,39 m ; 800 m femei — Donath 
2:10,9.

R.F. GERMANA-SUEDIA (124— 
87). înălțime — Patersson 2,09 im; 
1.500 m — Waren 3:49,3.

Seyc
- > 

51,6 sec-; ciocan 
suliță — Maqttet

— R. S. GEHO-

MARATONUL DE LA KOSIGE

Articol scris pentru ziarul „Sportul popular”

...Semeț pășește înainte anul olim
pic. A rămas în urmă „Olimpiada 
albă" de la Squaw Valley și excep
ționala reuniune sportivă de la Roma. 
Acum, pe primul plan se situează 
de-a XlV-a Olimpiadă a șahului 
la Leipzig.

întrecerile șahiste mondiale pe 
chipe nu au tradiții atît de vechi ca 
Jocurile Olimpice. Și cu toate că ~~ 

multe 
desfă-

Jocurile Olimpice. Și cu toate 
hui cunoaște o* istorie 
veacuri. Olimpiadele sale

de
se

cea
de

e-

șa-

CONCURSUL INTERNATIONAL 
DE CĂLĂRIE DE LA PARDUBICE
Pe hipodromul din Pardubice (R.S. 

Cehoslovacă) au început întrecerile 
concursului internațional de călărie 
(cu obstacole) la care participă 6 
țări: U.R.S.S., R.P. Bulgaria, R.P. 
Ungară, R.P. Romînă, R.D. Germană 
și R.S. Cehoslovacă. Un frumos suc
ces a obținut în premiul „Don" călă
rețul romîn Lazăr, care a condus la 
victorie calul Galop. Această primă 
reuniune a fost dominată de caii her
gheliilor din U.R.S.S., care au lăsat 
o excelentă impresie. Premiul „Volga" 
a revenit calului Epigraf, condus dc 
Prakhov (U.R.S.S.).

Tradiționalul maraton de la Kosice 
luat sfîrșit cu victoria alergătorului 

britanic Hardicker cronometrat în 
2 h 26:17,8. Pe locul 2 a sosit suedezul 
Vaide la 1:10,0 urmat de Visicari 
(Finlanda) la 1:24,0, Gruber (Aus
tria), Dickson (Canada) etc.

a

PESTE 200 GONGURENTI 
LA STARTUL CURSEI 
PUȘKINO-LENINGRAD

Gursa atletică de fond Pușkino- 
L’eningrad (30 km) a reunit la startul 
celei de a 34-a ediții peste 200 de 
concurenți din 27 orașe ale U.R.S.S. 
Victoria a revenit campionului de 
maraton al U.R.S.S. Konstantin Vo- 
robiov în 1 h 33:55,0. El a fost urmat 
de M. Dmitriev șt 1. Popov.

Bogatul program international al sportivilor sovietici
în luna octombrie sportivii sovietici 

vor- susține îniîlniri internaționale la 
15 discipline. O activitate bogată vor 
desfășura echipele de lotbal. Ca și în 
alți ani, cele mai’ puternice formații 
sovietice vor întreprinde turnee peste 
hotare : TSKA Moscova va pleca în 
Franța, Dinamo Kiev îh R.F. Germană, 
Spartak Moscova în R.S. Cehoslovacă, 
SKA Rostov pe Don în Turcia, Nefti- 
ianik Baku în Sudan și Etiopia. în 
U.R.S.S. vor evolua echipe de fotbal

din Finlanda, R.S. Cehoslovacă și alte 
țări.

In vederea deschiderii sezonului de 
hochei, echipele Dinamo Moscova și 
TSKA se antrenează actualmente în 
R.S. Cehoslovacă și în R.D. Germană,

Jucătorii de volei se pregătesc pen
tru campionatele mondiale din Bra
zilia, iar echipa de șah a U.R.SS- 
care va avea în. frunte ipe campionul 
mondial Mihail Tal va pleca la 
Leipzig pentru a lua parte la Olim
piada de șah.

Campionul lumii, Mihail Tal, va juca 
la prima masă în echipa U.R.S.S.

șoară de relativ puțină vreme. Tn 
1924, cu prilejul celei de-a VIII-a edi
ții a J.O. de la Paris, au fost orga
nizate și întreceri de șah. învingător 
a devenit maestrul letonian Gherman 
Mattison. Patru ani mai tîrziu titlul 
a fost cucerit de marele maestru olan
dez, Max Euwe. „Experiența" reușise 
și conducătorii Comitetului Olimpic 
Internațional au îmbrățișat ideea de a 
include șahul în programul Jocurilor. 
Dar împărțirea artificială a șahiștilor 
în „amatori" și „profesioniști" a fost 
o piedică în realizarea acestei bune 
intenții. O serie de străluciți mari 
maeștri (Alehin, Maroczi, Tartakower 
ș.a.) nu puteau lua parte Ia compe
tiții importante, cum era „Turneul na
țiunilor", deși șahiștii tineri ar fi avut 
ce învăța de la ei. F.I.D.E. (Federa
ția Internațională de Șah) a trebuit 
să renunțe în cele din urmă la această 
discriminare și nu întîmplător, astăzi 
pe steagul său este scrisă deviza: 
„Cu toții alcătuim o singură familie"...

întrecerile oficiale pe echipe, Olim-

piadele șahiste, se desfășoară din 1927. 
Cu 33 de ani în urmă pe cupa de aur 
Hamilton-Russel a fost gravat primul 
nume: Ungaria. Șahiștii maghiari 
s-au dovedit cei mai buni și la urmă
toarea Olimpiadă, cea dc la Haga din 
1928. Ediția a IIf-a a întrecerii, des
fășurată în 1930 la Hamburg, a re
venit echipei Poloniei, în care jucau 
marii maeștri Rubinstein și Tarta- 
koiver.

începînd cu 1930 a fost anulat așa- 
zisul principiu al „amatorismului". 
De aceea, la Hamburg a participat și 
Alehin, considerat pînă atunci „pro
fesionist". Campionul lumii, jucînd la 
prima masă în echipa Franței, a ob
ținut un rezultat excepțional: 9 puncte 
din 9 posibile !

La cea de a IV-a Olimpiadă (Praga 
1931) a participat un număr record 
de țări (19), ceea ce demonstra inte
resul crescînd față de competiție. La 
Praga succesul a fost de partea ame
ricanilor și cupa palan i a călătorit 
peste ocean. Echipa S.U.A. a ocupat 
primul loc Încă la trei ediții : Folke
stone (Anglia) în 1933, Varșovia în 
1935 și Stockholm în 1937. In 1939, 
la Buenos Aires a avut loc ultima 
Olimpiadă dinainte de război. A cîș- 
tigat echipa Germaniei.

După terminarea războiului au tre
buit să treacă cinci ani pînă la re
luarea acestei competiții. Olimpiada 
s-a desfășurat la Dubrovnik, în Iugo
slavia, încheindu-se cu victoria gaz
delor.

Un nou capitol a fost înscris în is
toria marei întreceri cu prilejul edi
ției sale jubiliare, a X-a, desfășurată 
la Helsinki. Atunci a pășit prima 
oară în arena șahului olimpic echipa 
U.R.S.S. încă în semifinală, formația 
sovietică lăsase în urmă cu 5‘/2' P- 
„renumita" echipă americană. Șahiștii 
sovietici au repurtat o victorie stră
lucită. Pe locul II s-a clasat Argen
tina, care avea în formație pe polo
nezul Najdorf și pe germanul Elis- 
kases, rămași în America de Sud după 
cea de a VIII-a Olimpiadă.

A Xl-a Olimpiadă, desfășurată la 
Amsterdam în 1954, a adus un nou 
succes șahiștilor sovietici. Doi ani mai 
tîrziu, Uniunea Sovietică a găzduit 
în Capitala sa marea întrecere- Repre
zentanți 
America 
trecere, 
dintr-un
ospitalieră": a ocupat primul loc.

Un număr record de țări (34) și-au 
trimis reprezentanții la Olimpiada din

1958 la Miinchcn. 
cadrul competiției 
Africa. La turneu 
Tunisului. Locul 1 
nou de reprezentativa U.R.S.S.'

Care sînt pronosticurile înaintea 
celei de a XlV-a Olimpiade care va 
începe la Leipzig în luna octombrie ?. 
34 de țări și-au anunțat participarea^ 
Pînă acum nu este clarificată problem 
tna participării unei formații care sej 
anunță drept candidată de seamă la ■ 
lupta pentru primul loc: echipa 
S.U.A. înainte de a pleca la Leipzig; 
șahiștii americani trebuie să cîștige- 
meciul cu... Departamentul de Stat 
care „nu recomandă" echipei să evo
lueze înfr-o competiție organizată pe 
teritoriul R.D. Germane. Dintre cele
lalte participante, foarte puternice se 
anunță formațiile Iugoslaviei și Ar
gentinei. Jucători valoroși vor fi îri 
echipele Ungariei, Cehoslovaciei, Olan
dei, R.D. Germane etc.

Șahul sovietic va fi reprezentat la 
Leipzig dc campionul mondial Mihaif 
Tal, foștii campioni ai lumii, Botviqjk 
și Smîslov, marii maeștri Keres, Kor, 

care nu

. Aici, a debutat îri 
un nou continent, 

a participat echipa 
I a fost ocupat din'

cinoi, Petrosian. Sînt nume 
mai necesită comentarii.

Un eveniment de seamă 
Olimpiadei îl va constitui expoziția 
șahistă internațională, care va oglindi 
marca dezvoltare a acestui joc în 
întreaga lume. Șahului sovietic i-a 
fost rezervat un spațiu larg în cadrul 
expoziției. Vizitatorii vor avea prilejul 
să vadă multe documente inedite, ară- 
tînd marele interes manifestat față de 
șah de Vladimir Ilici 
dezvoltare a șahului 
U.R.S.S. etc. etc.

Fără îndoială că cea 
Olimpiadă se anunță ca 
de excepțională importanță în viața 
șahistă internațională. Ea va aduce o 
prețioasă contribuție la îmbogățirea 
teoretică și practică a sportului minții, 
la întărirea prieteniei între șahiștii 
diferitelor țări și continente.

în zilele

Lenin, uriașa 
de masă în

de a XlV-a 
un eveniment

A. LILIENTHAL
mare maestru .internațional

TORPEDO MOSCOVA CONTINUA 
SERIA VICTORIILOR

Turneut final al campionatului de 
fotbal al U.R.S.S. continuă să 
dominat de echipa Torpedo Moscova, 
care și-a adăugat o noi:ă victorie, 
în.trecînd pe T.S.K.A. cu 1—0. După 
7 etape Torpedo are 11 puncte (12 
goluri marcate și 3 primite). Pe locul 
doi — la 3 puncte distanță — se 
afiă Dinamo Kiev, care a coborît în 
clasament în urma înfrîngerii suferite 
cu 4—1 din partea lui Dinamo Mos
cova. Pe locul trei cu 7 puncte se 
află echipa S.K.A. Rostov pe Don, 
care a întrecut pe Lokomotiv Moscova 
cu 4—0. Urmează în clasament Di
namo Moscova 6 p, Lokomotiv 
T.S.K.A. fiecare cu cîtc 5 p.

fie

si

FOTBALIȘTII MAGHIARI 
AU

TBALISTII MAGHIARI 
CONDUS 59 MINUTE..

cum se știe, duminică s-a (tes
la Budapesta întîlnirea dintre 

P, Ungare și

a 33 de țări din Europa, 
și Asia au luat parte Ia în- 
Echipa sovietică a fost doar 
singur punct de vedere „ne-

A început sezonul 
de hochei pe gheața

Zilele trecute reprezentativa dc hochei 
pc ghca|ă a Suediei a susținut două în- 
tîlniri cu echipa IL D. Germane. Iii pri-t 
mul meci desfășurat pc patinoarul arti
ficial din Berlin hoclieiștii suedezi au 
obținut victoria cu 5—3 (1—1, 1—2, 
3—0). Și a doua înlîlnire desfășurată’ 
la Weisswasser a revenit oaspeților cu 
3—1 (2—0, 0—0, 1—I).

R. P. UNGARA: Torok — Rajna, 
Sipos, Novai; — Bundzsak, Berend: 
— Sandor, Gbrocs, Albert, Kuharszki 
(din min. 80 Molnar), Fenyvessi.

R-P.F. IUGOSLAVIA: Vidinici — 
Tomici, Ittsufi, Miladinovici (din min. 
80 Kristic.i) — Zebec, Perușici — Knez, 
Milutinovici, 
jici), Galici,

Matuș (din min. 4G Mu- 
Kostict.

® La Erfurt s-au întîlnit echipele 
de juniori ale R. D. Germane și R. S- 
Cehoslovace. Victoria a revenit fotba
liștilor germani cu scorul de 3—0.

a La Belfast s-au întîlnit reprezen
tativele Irlandei de nord și Angliei. 
Fotbaliștii englezi au terminat învin
gători cu 5—2 (2—1).

MOTOR
„CURA

JENA A CISTIGAT
R. D. GERMANE"

s-a desfășurat finala ce-
D

MONACO ÎNVINS

După 
fășurat 
reprezentativele R. P. Ungare 
R.P.F. Iugoslavia- Mechit a luat sfîr- 

cu un rezultat de egalitate 1—1 
(1—0). în prima repriză gazdele au 
Ijllcat mai bine, reușind să deschidă 
scorul prin Gbrocs (min, 10). După 
pauză fotbaliștii iugoslavi contra- 
■a£acă puternic, reușind să egaleze prin 
iKostoci (min. 69). Arbitrul austriac 
jP?ipeit a condus în rața celor 75-000 
Spectatori următoarele formații:

Duminică
Iei de a X-a ediții a „Cupei R. 
Germane". Motor Jena a cucerit tro
feul învingind eu 3—2 (după prelun
giri) echipa Empor din Rostok.

In etapa a XIX-a a campionatului 
R D. Germane, Vorwărts Berlin a 
cucerit alte două puncte (4—1 cuAkti- 
vist Brieske Senftenberg) mărindu-și 
astfel șansele de a redeveni campi
oană a țării. Iată celelalte rezultate : 
Einheit Dresden—Aufbau Magdeburg 
0—1, Cliemie Halle—Lokomotive Leip
zig 2—3, Fortschritt Weisenfels—Wis- 
mut Karl Marx Stadt 0—2, Rotation 
Leipzig—Dynamo Berlin 0—0. Cla
sament : Vorwărts Berlin 30- p, Motor 
Zwickau 25 p (urr joc moi 
Wismut Karl Marx Stadt 24 
19 meciuri), Lok- Leipzig 24 
bau Magdeburg 23 p, etc.

După șapte victorii consecutive li
derul campionatului francez a trebuit 
să plece steagul pentru prima oară. 
Performera este Toulouse care pe teren 
propriu a reușit să întreacă — și încă 
Ia scor categoric: 3—0! — pe Mo
naco. Dar „zestrea" mare de puncte 
este încă suficientă pentru a menține 
pe Monaco în fruntea clasamentului, 
la egalitate (și un joc mai puțin) cu 
Racing. Aceasta a întrecut în depla
sare pe Valenciennes cu 3—1. Reims, 
lipsită din nou de serviciile lui Kopa, 
a- obținut totuși o victorie concludentă 
la Nice (4—lj. în evident declin. Ce
lelalte rezultate de duminică : Sedan 

Nancy — Le Havre 
Lyon 3—0, Stade

Uri singur gol, marcat în min. 7 
al partidei Rapid—Wakcr, asigura li
derului două puncte avans-îh clasa
mentul campionatului Austriei, după 
șapte etape. La aceasta a contribuit 
victoria obținută de Austria Viena a- 
supra lui Schwechat (4—0). Coboară 
în clasament fosta campioană Wiener 
Sport Klub, învinsă cu 2—0 dc 
W.A.C. In rest: Graz—Dornbirn 2—0, 
L..A.S.K. — Austria Salzburg 0—2, 
Vienna — Siemering '5—1, Wiener 
Neustadt — S.V.S. Linz 4—2. Conduce 
Rapid cu 12 puncte, urmată de Austria 
Viena și Graz 10 p., W.A.0. și Schwe
chat 9 p., Wiener Neustadt 8 p.

Pe trambulina din material plastic de 
la Oberhof cunoscutul săritor pe schiuri 
campionul olimpic Helmut Recknagel 
(R. D. Germană) a obținut două excep
ționale performanțe: 70,0 m și 70,5 m. 
Rezultatele constituie cele mai bune per
formanțe mondiale obținute pe o trambu
lină fără zăpadă.

INTER ÎNVINGĂTOARE LA SCOR PE SCURT

puțin), 
p (din 
p, Auf-

— Lens 0—0, 
0—0, Angers —
Francais — Limoges 0—1, Rouen — 
Troyes I—0, St. Etienne — Grenoble 
3—1, Nîmes — Rennes 1—0. Monaco 
și Racing au 14 puncte, Reims 11, 
Rennes. Lens. Toulouse st Rouen 10.

A treia etapă a campionatului Ita
liei a prilejuit lui Internazionale din 
Milano o victorie categorică obținută 
în deplasare în dauna echipei Udi 
nese. înaintașii lui Inter au înscris 
de șase ori, iar apărarea și-a făcut 
datoria, neprimind nici un gol. Victo
rii în deplasare, dar la scoruri mal 
strînse au obținut Juventus (2—1 la 
Spăl) și Roma (3—1 la Torino). In
ter, Juventus și Roma împart Ia ega
litate primele locuri în clasament, 
fiecare acumulînd pînă acum 6 punc
te. Iată celelalte rezultate ale etapei 
de duminică: Catania—Atalanta 3—1. 
Fiorentina—Bari 4—0, Lanerossi— 
Sampdoria I —1, Lazio—Napoli 1 — 1, 
Lecco—Padova 2—1, Milan—Bologna 
5—1.

ture, în campionatul de
U.R.S.S. conduce sclec-

• După patru 
șah pe echipe al 
ționata Leningradului cu 26^ p.

• Ciclistul francez J. Anquctil a sosit pri
mul în cursa „Marele premiu de la Lu
gano" (contracrouomcntru), după ce a 
parcurs cei 76,500 km în Ui 51 min. 41 
sec. (m o. 41,122 km), In urma lui au 
sosit Desmet, Baldini, Ventucelli.

• La 15 noiembrie va inccpc la Riga 
finala campionatului feminin. dc șali al 
U.R.S.S. Printre participante se numără 
și campioana mondială Elisabcta Bîkova.

• La Olimpiada de șah care va în
cepe in curînd ta Leipzig și-au anunțat 
participarea 41 de (ări.
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