
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNITJ-VĂ ! de mase „Să intimpinăm 7 Noiembrie" 
ală preocupare a asociațiilor sportive 

din Capitală

)rgan al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R. P. Romîna

Cetățenii din orașele și satele patriei noastre s-au obișnuit ca în fiecare 
an, la început de octombrie, să vadă alergînd pe aleile parcurilor, pe malu
rile lacurilor, mii de tineri și tinere. Acest tablou, devenit tradițional, poate' 
fi văzut și în actualul sezon sportiv de toamnă. In întreaga țară, zeci de mir 
de tineri participă cu însuflețire la întilnirile crosului de mase „Să întîmpinăm 
7 Noiembrie" în dorința de a întimpina și în felul acesta marea sărbătoare 
care marchează aniversarea Revoluției Socialiste din Octombrie.
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întreceri interesante in etapa a doua a competiției de baschet din Capitală
e trei partide desfășurate joi 

în sala Floreasca din Capitală, 
tdrul etapei a doua a „Cupei 
nici romîno-sovietice" organizată 
R. Baschet, au satisfăcut pe de-

pînă în ultima secundă pentru victo
rie, care a revenit primei echipe cu 
55—53 (22—23). O plăcută surpriză 
au constitult-o studentele de la I.C.F. 
proaspăt promovate în prima garnitu-

tribuit în cea mai mare măsură Ia 4 
realizarea acestui frumos spectacol și T 
la obținerea victoriei. 4

In sfîrșit, în ultima întîlnire, echipa j 
masculină Știința a învins pe Pro- î 
greșul cu 71—63 (31 —26). Meciul af 
prilejuit afirmarea talentului tinerilor Ț 
L. Soos, E. Tordai, D. Romașcanu 4 
(Știința), Gh. Șerban și Dan Wolf ? 
(Progresul), care muncind cu perse-f 

au perspectiva Ț 
de valoare. -f

verență și seriozitate, 
de a ajunge jucători

★ 
disputate 
fost 

rezultate:

din meciul Progresul—I.C.F. disputat joi seara in cadrul „Cupei 
prieteniei romîno-sovieiicc".

Foto: Gh. Dumitru
ră. Ele au reușit să țină „în șah" 
o echipă experimentată, care a în
vins tocmai datorită acestei calități.

Intîilnirea masculină C.C.A. —■ Di
namo a fost cea mai frumoasă din 
programul de joi. C.C.A. a făcut o 
adevărată demonstrație de tehnică, de 
joc în viteză și precizie în aruncările 
la coș, învingînd cu 81—55 (40—24). 
Folbert, Fodor și Niculescu au

cerințclc spectatorilor. Meciurile 
ist viu disputate, au avut faze 
e, variate, mult aplaudate de

prima partidă, formațiile femi- 
Progresul și I.C.F. au luptat

umeroase manifestații con-

in legiunea Bacău
satele, comunele, centrele de ra- 
și orașele regiunii Bacău se fac 

>e pregătiri în vederea paftief- 
sportivilor la „Ștafeta prieteniei^ 

io-sovietice“ și la-, crosul „Să îri- 
lăm 7 Noiembrie", manifestații 
ate cu deosebit interes. Paralel, 
iile regionale, raionale și oră- 
ti pe ramură de sport au orga- 

numeroase competiții la hand- 
n 7, volei, popice, șah și fotbal, 
re iau parte sute de sportivi, 
ntre Celelalte acțiuni organizate 
nstea „Lunii prieteniei romîno- 
ice“ amintim de organizarea 

consiliul regional U.C.F.S.
irare cu consiliu! A.R.L.U.S. 

conferințe despre prietenia 
hui de experiență dintre sportivii 
i și sovietici. Conferințele vor 
loc la Bacău, Piatra Neamț, Tg. 
și Roman.

dc 
în 
a
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Cele mai bune echipe 
din regiunea Ploiești participă 

la „Cupa 7 Noiembrie'
Printre manifestațiile sportive orga

nizate în cinstea „Lunii prieteniei ro
mîno-sovietice" de către consiliul re
gional U.C.F.S. Ploiești, un loc de 
seamă îl ocupă competiția de fotbal 
dotată cu „Cupa 7 Noiembrie". La 
această interesantă întrecere iau parte 
echipa de categoria A Petrolul Ploiești, 
echipele de categorie B Metalul Tîr- 
govi.ștc, Flacăra Moreni, Poiana Cîm- 
pina și echipa Chimia Buzău, din 
campionatul regional

In cadrul primei etape s-au înre
gistrat următoarele rezultate : Petrolul 
Ploiești—Flacăra Moreni 8—1 (3—0), 
Metalul Tîrgoviște—Chimia Buzău 
3—1 (3—1). Competiț'a continuă în 
zilele de 19 și 26 octombrie.

• foi după-amiază elevele de la școala medie „Nlihail Sadoveanu" s-au în'recut 
în cadrul crosului de mase „Să întimoinăm 7 Noiembrie". In fotografe, 

aspecte din proba rezervată junioarelor.

In Capitală, majoritatea asociațiilor 
sportive sînt preocupate în aceste, zile 
de mobilizarea unui număr cît mai 
mare de sportivi la 
cros. Am fost martorii citorva entu
ziaste întreceri ce au 
raioanele Lenin, Stalin și Tudor Vis

In jocurile 
Floreasca au 
toarele 
(feminin) 71—57 (41—27), Construe 
Torul — Voința (feminin) 
(•14—21), Rapid — ...........
lin) 80—70 ( 33—28).'

_ Ț . UIIJJIKlC LiVlUlI, Olanii .J* 1 UUV1 V ,O-
A treia etapă a „Cupei prieteniei * di mire seu, în cadrul cărora muncito- 

romîno-sovietice" organizată pentru Irii, funcționarii, elevii, care s-au prp- 
eehipele fruntașe din Capitală se des-jzentat la start în număr mare, au 
fașoară duminică în sala Floreasca Xfurnizat dispute extrem, de dîrze. Con- 
după următorul program: de la ora 9: Jstatarea care se impune cu prilejul. 
Rapid — Progresul (masculin), Știin-Tacestor întreceri este că un mare nu- 
ța — C.C.A. (masculin), Constructo-Xmăr de tineri din întreprinderi s-a:l 
rul — Știința (masculin); de Ia ora Iprezentat la start, ceea ce a făcut 
17,30: I.G.F. - Voința (feminin). Di-t llecesar. să s.e or£aniz;?ze multe faze 

' ■ ’’ . ,Tpe sectoare de producție. Astfel, s-au
namo Metalul (masculin), Rapid Țorganizat întreceri pe ateliere la ttzi- 
— Progresul (feminin). 4 nete „Mao Tze-dun“ (unde au fost

aseară în salaȚ 
înregistrate urmă- > 
Știința — Rapid 4

81—38* 
Metalul (mascu-Ț întrecerile de

avut loc in

aproape 200 de participant), „Grigore 
Preoteasa" (150 de participant), 
„Victoria Socialistă", Academia R.i’..'., 
Sănătatea, Sfatul Popular al Capi .:- 
lei etc.

Elevii și elevele se prezintă și in 
acest an în număr masiv la întreie- 
rile crosului ,,Să întîmpinăm 7 Nx 
iembrie". Disputele lor sînt adesea de
osebit de' spectaculoase, fapt care no 
întărește convingerea că în școli s-a 
dat... o atenție serioasă întrecerilor do 
cros. La școlile medii nr. 22 („Gheorn 
gfae Lazăr") și 23 („Dimitrie Bolin- 
tineanu") — ambele din raionul Le
nin — sute de' elevi s-au întrecut în 
cadrul fazei pe asociații- Același in„

(Continuare în pag. a 2-a) j
I

IN MIJLOCUL VOLEIBALIȘTILOR NOȘTRI ÎNAINTEA PLECĂRII 
LA CAMPIONATELE MONDIALE DIN BRAZILIA

■ — Pasagerii avionului TAROM care Din grupul aflat pc peronul aerogării
pleacă pe rula Rucurești-riena-Zurich- Băneasa, se desprind cu greutate din mij- 
Paris, sini rugați să poftească la avion, locul rudelor și prietenilor, niște tineri.

După șase etape în campionatul ele fotbal

>nsiderațiî pe marginea comportării echipelor noastre de categoria A*

Ei se îndreaptă spre, avionul care străa 
lucește în bătaia soarelui. Sînt cei 12 
reprezentanți ai voleiului masculin ro- 
mînesc, care vor participa la campio
natele mondiale din Brazilia.

Dar iată, spre alt avion aflat alături 
se îndreaptă alt grup de tineri. Recunoaș
tem echipa reprezentativă de baschet^ 
care, tot joi dimineața, a plecat în U- 
niunea Sovietică, unde va susține mai 
multe partide amicale. Cei doi căpitani 
lie echipă, maestrul emerit al sportulqi 
Ștefan Roman și maestrul sportului Mi
hai Ncdcff își string mina și își urează 
reciproc succes.

Rînd pc rînd, voleibaliștii Cherebețiu, 
Corboanu, Derzei, Fieraru, Mi culc seu, 
Mihăilescu. Drăgan, Nicolau, Roman, 
Rusescu, l’ăunoip și Pavel își primesc 
biletele de avion pentru Rio de Janeiro, 
uude vor ajunge în dimineața în care cia 
tiți aceste rînduri.

înainte de plecare am stat dc vorbii 
cu doi dintre membrii delegației noastre. 
Tov. llariu Săeeanu, secretnr general al 
F. JL Volei care însoțește pc sportivii 
noștri, nc-a spus : „Dorința noastră este 
să avem o comportare cit mai frumoasă, 
să reprezentăm cu cinste sportul din țara 
noastră”. I-am cerut părerea despic a- 
propiata ediție a campionatului mondial 
masculin și arbitrului Costin Mușat, in
vitat ța aceste întreceri : „După părerea 
mea trei echipe se disting <lin plutonul 
fruntașelor. Este vorba de actuala cm-

urile de pînă acum din ca.mpîo- 
categoriei A, în ansamblul lor, 

i calificate de la slab spre salis- 
>r. La această apreciere generală 
ijuns ca urmare a faptului că în 
■e etapă au fost înregistrate mai 
: jocuri slabe decît satisfăcătoare, 
•tivele care ne determină săi tra- 
această concluzie sînt următoa-

Inconstanța echipelor de la o 
i la alta și chiar pe parcursul 
joc.
Lipsa de fermitate și consecven- 

aplicarea concepției de joc pre- 
ate.
Urmărirea obținerii punctelor cu 

preț, în detrimentul calității 
ilor.
nsiderăm că jocurile din primele 
etape au arătat din pairtea echi- 

tendința de a se integra în ca-

D1N REFERATUL PREZENTAT 
CONSFĂTUIREA ORGANIZATA 
F.R.F. CU ANTRENORII SCHI
OR DE CATEGORIA A.

racteristicile concepției. Se poate 
spune că aproape ia fiecare echipă 
s-au văzut preocupări — parțiale — 
de a juca dinamic, echilibrat și elastic, 
în viteză, cu zone mărite de acțiune 
mai ales la extreme. Din evoluția echi
pelor, în cele 6 etape, s-au remarcat 
echipele: Dinamo București, Petrolul, 
Rapid, U.T.A. și Minerul, care într-un 
număr mare de jocuri au demonstrat 
că aplică, mai pregnant, trăsăturile ca
racteristice ale concepției preconizate. 
Se apreciază îndeosebi echipa Minerul 
care, promovînd 3 jucători tineri a 
reușit, cu toate că nu a cîștigat toate 
meciurile, să presteze jocuri bune, orien
tate pe cerințele concepției, atît în de
plasare cît și la Lupeni.

De la o etapă la alta, pregătirea 
fizică este mereu îmbunătățită. Acest 
fapt pozitiv a determinat realizarea 
unei bune rezistențe generale la majo
ritatea jucătorilor și o vizibilă îmbu
nătățire a vitezei. Ca o consecință a 
acestor calități, ritmul de joc s-a îm
bunătățit și treptat tinde să fie și mai 
bun. lucru ce duce la dinamismul

jocurilor — trăsătură caracteristică a 
concepției noastre.

Totuși nu se poate spune că pregă
tirea fizică a jucătorilor este completă. 
De fapt va trebui să tindem spre rea
lizarea unei pregătiri fizice superioa
re, care să asigure mișcarea jucători
lor în teren și mai ales ritmul de joc 
cu accelerări în faza de finalizare.

Pentru reușita aplicare a concepției 
de joc este nevoie ca jucătorii noștri 
să posede un grad de tehnicitate ri
dicat. însușirea și perfecționarea teh
nicii necesită mult timp, pentru ca de
prinderile, execuțiile să fie mereu îm
bunătățite și, mai ales, să satisfacă 
cerințele jocului de mișcare, ale jocu
lui dinamic.

S-a constatat că în primele 6 etape 
ritmul in care s-au desfășurat jocurile 
a depășit posibilitățile tehnice ale ju
cătorilor.

MAI MULTĂ ATENȚIE TEHNICII

Ce trebuie făcut ? Să renunțăm la 
ritmul de joc susținut? Nul Va trebui

ca în conținutul fiecărui antrenament 
să afectăm mult timp pentru exerciții 
care să ducă permanent la perfecțio
narea tehnicii și mai ales la îmbună
tățirea și perfecționarea tehnicii care 
favorizează jocul în mișcare, purtat în 
viteză.

Din acest punct de vedere, am cons
tatat că în procesul de joc nu există 
preocupări la jucători pentru evitarea 
pe cît posibil a exercițiilor care Mirea
ză jocul. (Frecvent se folosesc opriri, 
preluări inutile mai ales prin întoar
cere spre înapoi, conduceri de mingi 
pe distanțe mari etc.). Și acestea chiar 
la jucători fruntași ca : Mateianu, Erie 
II, Raksi, Varga, Dinulescu, Oaidâ etc.

In loc ca jocul să fie curgător, adec
vat posibilităților fizice pe care jucă
torii le au momentan și spre care tin
dem, jocul este oprit adeseori și de 
faptul că unii jucători fac risipă inuti-

(Continuare in pag. a 5-a^

pio'ină mondială, formația R. S. Ceho
slovace, apoi de echipa Uniunii Sovietico 
care se îndreaptă cu pași repezi spre va
loarea avută cu clțiva ani în urmă, ca și 
de echipa țării noastre. In ceea ce pri- 
pește reprezentativa S.U.A., nu e cunos
cută valoarea ci în momentul de fată".

...E ora 8,15. Ușa avionului s-a închis, 
motoarele au început să duduie și avionul 
se îndreaptă spre pista de decolare. Duce 
împreună cu el, spre Brazilia, la cam* 
pionatcle mondiale, speranțele iubitorilor 
voleiului din țara noastră.

In clișeu, voleibaliștii noștri cu ptt- 
lin timp înainte de decolarea avionu
lui. Dc la stingă la dreapta : Cherebe- 
țiu. arbitrul Costin Mușat. Corbcana, 
Fieraru, Derzei, Nicolau, liane Săcea- 
nu-secretar general al F. R. Vn'ei, Ro
man. Dragan, Pavel, Păunoui, Mtcu-, 
lescu. antrenorul Nicolae Satir, Rttă 
sescu. Mihăilescu.



Respectarea calendarului competițional — 
o sarcină principală a activiștilor sportivi

FIGURI DE ACTIVIȘTI SPORTIVI

tente, să organizeze LUNAR întreceri 
populare ia aceste discipline. Ce s-a 
realizat ? Două gale de box, dintre care 
una s-ar fi putut bucura de un frumos 
succes dacă ar fi fost mai mult popu
larizată. Este vorba de gala pentru a- 
cordarea titlului de „Cel mai bun boxer 
al raionului", întrecere care ni se pare 
a fi foarte interesantă. Dar, din cauza 
lipsei de preocupare pentru buna ei or
ganizare la această întrecere sportivă 
a participat un număr restrîns de bo
xeri, reprezentînd doar trei asociații 
(Semănătoarea, Pasteur, I. S. B.). Așa 
că titlul de „Cel mai bun boxer al ra
ionului" nu a putut fi acordat la toate 
categoriile...

Cit privește

tot se observă 
realizarea 

Un exem-

Realizarea calendarului sportiv consti
tuie pentru consiliile raionale U.C.F.S. 
unul din cele mai eficiente mijloace de 
dezvoltare și întărire a activității spor* 
tive. Intr-adevăr, asigurîndu-se mem
brilor U.C.F.S. o continuă activitate 
sportivă se contribuie în mod direct nu 
numai la atragerea lor pe terenurile 
de sport ci și la creșterea măiestriei 
lor sportive. Iată dar suficiente motive 
pentru ca, în special activiștii din ca
drul consiliilor raionale U.C.F.S. să 
acorde o deosebită importanță desfă
șurării la timp și în bune condițiuni a 
întrecerilor prevăzute în calendarul 
competițional.

In general, se poate spune că reali
zarea acestui obiectiv principal stă în 
centrul preocupări
lor consiliilor raio
nale U.C.F.S. Da
torită acestui fapt, 
numărul competiții
lor crește și, in a- 
celași timp, se dez
voltă și se întăresc 
secțiile pe ramură 
de sport. Din pă
cate insă, nu peste
aceeași preocupare pentru 
calendarului competițional.
piu in această privință îl constituie 
consiliul raional U.C.F.S. Gh. Gheor- 
gbiu-Dej care, deși și-a propus la înce
putul anului ca prin întocmirea unui 
calendar sportiv cuprinzător, să asi
gure popularizarea unor sporturi în 
raion, iar prin buna desfășurare a 
întrecerilor devenite tradiționale să 
contribuie la întărirea secțiilor pe ra
mură de sport, nu a realizat pînă in 
prezent nimic din toate acestea.

Anul trecut, în cadrul acestui raion, 
au fost organizate 5 campionate ; volei 
(masculin și feminin), popice, fotbal, 
tenis de masă (masculin și feminin), 
șah. Tot 5 campionate se dispută și 
anul acesta. Deci, nici un progres sub 
acest aspect.

Așa după cum arătam mai sus, con
siliul raional U.C.F.S. șj-a propus, fi
nind seama că o serie de sporturi cum 
ar fi boxul, halterele, ciclismul, luptele 
etc. nu sînt răspîndite în rîndurile ti
neretului pe măsura posibilităților exis-

celelalte sporturi slab 
dezvoltate în raion, 
situația nu este 
mult diferită față 
de aceea de la box. 
In locul concursu
rilor LUNARE, la 
ciclism a avut loca 
singură competiție, 
iar ia lupte o între
cere de trîntă (este 

raională a Concursului 
al tineretului !). Hal-

Un secretar 
de comisie neobosit
Tov. Ion Zamfir, secretarul comisiei 

de fotbal a raionului' Fiiimon Sîrbu, 
regiunea Galați, se bucură de o sim
patie deosebită în rîndul iubitorilor 
sportului cu balonul rotund. In cei doi 
ani, de cînd e secretarul acestei co
misii, el a contribuit la îmbunătățirea 
muncii, la obținerea unor succese im
portante în activitatea fotbalistică 
din raionul Fiiimon Sîrbu.

De la o singură echipă în campio
natul regional, s-a ajuns ca raionul 
Fiiimon Sîrbu să participe astăzi cu 
trei echipe în campionatul regiunii 
Galați și cu 24 de formații în cel ra-

Instructorul voluntar Ernest Radulian

Crosul de mase
„Să intimpinam 7 Noiembrie** 

principală preocupare 
a asociațiilor sportive 

din Capitată
(Urmare din pag. 1)

dețață de întrecerile crosului 
s-a observat și în asociațiile 

școlile medii ale raionului 
Activiștii consiliului raio-

teres 
mase 
din ; 
Stalm.
nai U.C.F.S. au luat inițiativa de a 
organiza întreceri (privind mobiliza
rea participanților, organizarea între
cerilor ele.) între asociațiile sportive 
din instituții — pe deoparte — și a- 
sociații școlare pe de altă parte. 
Urmarea a fost că toate asociațiile 
sportive din raion s-au străduit să 
prezinte în întrecerile de cros un mare 
număr de sportivi- Elevii de la Școala 
medie nr. 28, de pildă, s-au întrecut 
de curînd la stadionul Tineretului. 
Organizarea frumoasă, precum și pre
zența profesorilor din această școală 
la întreceri subliniază seriozitatea cu 
care a fost privită etapa pe asociație 
a crosului. Peste 500 de elevi au ți
nut să ia parte la întreceri. La școala 
medic „Mihail Sadoveanh" elevii au 
participat la alergări pe clase, după 
care primii 6 s-au întrecut în etapa 
pe asociație.

„In toate asociațiile sportive din 
raionul nostru există o mare preocu
pare față de întrecerile de cros — 
ne spunea ieri tov. Petre Ilie, pre
ședintele consiliului raional U.C.F.S. 
I. V. Stalin, ceea ce ne face să spe
răm că angajamentul nostru, de a 
mobiliza 21.000 de participanți la a- 
ceste întreceri, va fi îndeplinit".

Asociația Unirea Sport. Și aci, pro
blema la ordinea zilei o constituie 
crosul de mase „Să întîmpinăm 
iembrie". „Cooperatorii din 
grupelor sportive ale asociației 
tre, ne spunea tov. C. Furcelea, 
cianul asociației Unirea ■Sport,

7 No- 
cadrul 
noas- 
tehni- 
mani- 

festă interes crescînd față de această 
competiție. La noi au avut loc ase
menea întreceri pe grupe sportive, la 
care au participat peste 800 de mun
citori. Cei mai multi participanți i-au 
dat cooperativele încălțămintea ma
nuală, Cismarii Progresiști, înfrățirea 
și Blănari. De subliniat sprijinul e- 
fectiv acordat întrecerilor de cros de 
către tovarășii Stoian Păun, Petre Mi
litam, Mihai Șerbu și Ion Anghel, 
vicepreședinți ai cooperativelor res
pective".

— R. C

SPORTUL POPULAR
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vorba de etapa 
cultura l-sportiv 
tere, gimnastică — nimic.

Este foarte adevărat că dorind să-și 
lărgească numărul campionatelor, con
siliul raional a încercat organizarea 
unei competiții la handbal, dar neavînd 
un număr suficient de mare de echipe 
a căzut de acord cu consiliul raional 
U.C.F.S. 23 August pentru organizarea 
unui campionat comun, de care se 
ocupă acesta din urmă. Pe bună drep
tate ne întrebăm cu ce a venit nou în 
anul în curs acest consiliu raional 
dacă din toate cele ce și-a propus a 
realizat atît de puțin?

In cadrul acestui raion există posi
bilități pentru organizarea unei fru
moase activități competiționale și, în 
afară de aceasta, se poate face mai 
rmilt pentru popularizarea unor spor
turi mai puțin dezvoltate. Pentru a- 
ceasta se cere însă mai multă inițiativă, 
mai multă perseverență, lată ce aș
teptăm de la acest consiliu raional!

ional. Înființarea unor secții pe ramură 
de sport, inițierea unor interesante 
întreceri, precum și realizarea unor 
performanțe în întrecerile interraionale, 
iată numai o parte din succesele obți
nute de către comisia de fotbal a ra
ionului Fiiimon Sîrbu, succese la baza 
cărora a stat și munca intensă a ac
tivistului Zamfir.

CALIN ANTONESCU A- SC tlENKM A N-corespondent

„Cupa Agriculturii**

Au fost desemnați reprezentanții regiunii Cluj la atletism
La slîrșitul săptămînii trecute, pe 

stadionul „Industria Sîrmei" din Cîm- 
pia Turzii s-a desfășurat etapa regio
nală de atletism din cadrul „Cupei 
Agriculturii". La această întrecere au 
luat parte 135 de sportivi din majori
tatea raioanelor regiunii Cluj: Aiud, 
Bistrița, Cluj, Dej, Huedin, Luduș, 
Sărmaș, Turda și Zalău.

Timp de două zile, cît a durat în
trecerea, pe stadion a domnit o atmo
sferă sărbătorească. Spectatorii au 
putut admira buna pregătire și mai 
ales dîrzenia cu care tinerii din sa
tele regiunii Cluj își disputau întîie- 
tatea, htptînd pentru a se califica în 
finala „Cupei Agriculturii" care va 
avea Ioc, în curînd, la Huedin. La 
buna desfășurare 
atletism o largă 
consiliul raional 
•— în colaborare 
Industria Sîrmei 
toate măsurile pentru ca întrecerile să 
se desfășoare în cele mai bune con
dițiuni.

Iată învingătorii și deci primii fi- 
naliști ai „Cupei Agriculturii". SE
NIORI : 800 m: Gavrilă Pop (Dej) 
2:12,4; lungime: Liviu Gavriș (Dej) 
5,37 m; greutate: Silviu Gavriș (Dej) 
10,12 rn; lungime (1): Elena Zăvoia
nu (Zalău); greutate (f) : Florica

a fazei regionale de 
contribuție a adus-o 
U.C.F.S. Turda, care 
cu asociația sportivă 
— a luat din timp

TINERII GEOTEHNICIENI

In cadrul D.S.A.P.C. Cluj funcțio
nează și un atelier geotehnic. Majori
tatea celor care lucrează aci sînt ti
neri care abia de 2—3 ani au termi
nat 
este prietenul lor de nedespărțit. Ti
neri ca Grigore Cojocaru, Cornel Be- 
reș, Ghcorghe Bălaj, Ștefan Asztalos 
și alții, sînt fruntași nu numai în 
sport ci și în muncă. Ei fac parte din 
asociația sportivă Proiectantul care, 
deși tînără, a înregistrat frumoase 
succese. Printre altele, echipa mascu
lină de volei, antrenată de colegul 
lor de muncă Romeo Mînăstireanu a 
ocupat locul II în campionatul oră
șenesc. Nu de mult echipa de volei 
a atelierului geotehnic a întîlnit pe 
cea a clinicii medicale nr. 2, pe care 
a întrecut-o cu 3—1- Tot în cadrul 
atelierului geotehnic există și o echipă 
de fotbal alcătuită din tineri munci
tori sondori. Alături de voleibaliști și 
de fotbaliști, o activitate rodnică duc 
secțiile de tenis, tir și tir cu arcul. 
In curînd A. S. Proiectantul va săr
bători un an de la înființare. Un an

învățămîntnl superior. Sportul

Aurelia Fele- 
(b):

400 m (f) : 
1:10,0. JU- 

Maria Filip 
Aurica Căl-

Ilea (Dej) ; 100 m (f) : 
can (Turda); 100 m 
Gavriș (Dej) 12,2 sec; 
Elena Zăvoianu (Zalău) 
NIORI : greutate (f) : 
(Luduș), înălțime (f) : 
bază (Bistrița); greutate: Iosif 
di (Zalău);
(Turda) 1,45 m; 100 m: Almoș Csi- 
kos (Aiud); ................ “
(Cluj) ; 400 m (f) ’: 
(Cluj) 1:09,1 ; ' 
(Turda) 5,10 m; 800 m: 
lungime (f) : Florica Roman (Zalău).

în clasamentul final pe raioane lo
cul I a fost ocupat de echipa raio
nului Dej, care a totalizat 69 puncte. 
In continuare, clasamentul arată ast
fel : 2. Zalău 61 p., 3. Bistrița 53 p.. 
4. Turda 48 p., 5. Cluj 31 p., 6. Lu
duș 27 p., 7. Aiud 24 p., 8. Sărmaș 
23 p., 9. Huedin 18 p., 10. Năsăud 
12 p.

In afară de concurs, la această în
trecere au mai luat parte cîțiva juniori 
și junioare din cadrul asociației spor
tive Industria Sîrmei. Printre rezul
tatele obținute cu acest prilej, sint de 
remarcat cele ale lui Livia Anton 
(1,43 m la săritura în înălțime) și 
Petre Gfigorescu (la proba de 100 m.).

înălțime : Nicolae

Liviu

80 m (f) : Maria Bere
Ileana Iașcu 

lungime: Nic. Popa 
Nic. Popa ;

PETRE ȚONEA, coresp.

— Oricum, vă rog să-mi dați cel 
puțin trei perechi de pantofi.

— De acord, dar mărturisește că nu 
ești chiar cu „sufletul la gură".

■— Ba da ! Avem atleți și în .curînd 
or să fie și mai mulți. Asociația 
noastră s-a unificat cu Cimentul-

— In trei patru zile îți vom trimite 
mai multe perechi de pantofi cu cuie...

...Ernest Radulian făcu un salt de 
bucurie și legăn>îndu-și sacul de 
sport, ne părăsi, alergînd spre stadion 
unde-1 așteptau membrii secției de 
atletism a asociației Viitorul de pe 
lingă Școala medie din Bicaz. L-am 
cunoscut pe instructorul voluntar 
Ernest Radulian chiar cu prilejul a- 
cestei discuții, cînd îl asaltase, pur și 
simplu, pe tov. Dumitrache, vicepre
ședinte al consiliului regional UCFS 
Bacău, cerîndui pantofi cu cuie pen- 
tini atleții săi.

— Are pantofi — îmi spunea mai 
tîrziu Iov- Dumitraohe — dar nu e 
mai puțin adevărat că numărul atle- 
ților din această asociație crește me
reu. Foarte inimos, foarte priceput 
și mai ales foarte devotat sportului, 
și în special atletismului.

.-.Am plecat spre stadion și 
sfîrșitul orelor de antrenament 
stat îndelung de vorbă cu Ernest 
dulian-

A venit 
urmă, s-a 
ment. De
pentru sârguința cu care muncea pen
tru atitudinea lui disciplinată. Iubito
rilor de atletism nu le este chiar ne
cunoscut numele de Radulian- In anul

1954 făcea parte din secția de 
tism a asociației Recolta din E 
rești. Alerga pe 100, 200 și 401 
plat. A făcut parte din echipa d< 
niori a R.P-R. în întîlntrea din 
de la Ploiești cu UR.S.S- A oc 
locul 3 la 400 și 200 m plat- Ui 
cident stupid l-a îndepărtat din 
vitatea competițională. Dar dragi 
pentru sport, pentru atletism, l-a 
dus pe stadion. Din anul 1958 a 
nează membrii secției de atletisn 
asociației Viitorul din Bicaz.

— Am băieți buni- loan Cocuz 
campion regional pe 100 m pla 
timpul de 11,7 sec. Mihai Rovent 
campion regional la 200 m. R< 
Radoslav e un foarte bun pentatli 
Anul acesta a terminat școala și 
de gînd 
la I.C F- 
antrenez 
că sînt
prisma rezultatelor sportive și prii 
tele pe care le obțin la școală, 
foarte buni la învățătură. Din 
de sportivi, opt au avut 
peste 9, iar restul peste 8..-

Ernest Radulian este stimat
tre toți oamenii muncii din Bica; 
către amatorii de sport de cătri 
rinții elevilor — membri ai secții 
atletism de la școală. Intr-adev; 
este unul dintre pionii mișcării 
tive în satele și orașele patriei i 
tre; acolo unde sînt descop 
pregătite și cizelate cu-.grija viito 
cadre ale sportului de performant; 
(ara noastră-

să dea examen de adn 
Majoritatea băieților pe i 
sînt elevi și trebuie să 
foarte mîndru de ei și

la
am
Ra-

la Bicaz cu cîțiva ani în 
angajat la fabrica de ci- 
la început a fost apreciat

rv
n

A DOUA TINEREȚE
II puteai recunoaște ușor printre 

ceilalți spectatori. Sta în primele rîn- 
duri. Fața îi era prelungă, brăzdată de 
vîntul anotimpurilor, înăsprită de soa
rele ogoarelor. Trăia din plin ceea ce 
vedea. Cînd unul, dintre cei doi voi
nici, reușea să-l ridice pe celălalt în 
aer, atunci se frămînta neastîmpărat 
pe scatm, vrînd parcă să-l ajute și el 
cu ceva. Degetele mari, noduroase, 
subliniau fiecare mișcare ce o făceau 
cei de pe salteaua de lupte.

Toader 2
nu-mi răspunse

Carnet 
de reporter

Băcăoanul sau gălă-

că piuă la urmă, tot al nostru, 
căoanul, a fost mai bun l

După ce-și trecu degetele prin | 
de nea, continuă :

— lai noi la Trifești, pe ore. 
nici vorbă de așa ceva. Vezi < 
neata — făcu un gest larg cu 
de Ia miază-no^pte spre soare a 
— păminturile din jur le stăpi 
patru boieri. De nu erai slugă la 
navu, erai la Arion, Naum sau 
șenschi. Tot dracul ăla era. Bc 
tot neam de dine. Să tot li avi. 
vremea aceea vreo 17—18 am.

ce sport făce 
Luam biciul 
spate și, în : 
lucru sau de 
bătoare, pleca, 
vitele boierulu 

zori și pînă pe 
de lucru și la

— Iți place, nea 
Toader Samoilă 

însă nimic- Nu a- 
vea ochi și urechi, 
decit pentru cei doi 
flăcăi ce-și mă
surau care mai de 
care forțele. Cine 
va învinge ? 
țeanul ?

Ce om ursuz și nea Toader I Nici 
nu mă bagă în seamă. Vroiam să-mi 
povestească despre satul său, despre 
consăteni, despre „fișiorii" ce se în
treceau în această finală a „Cupei 
Moldovei"... Și el... nimic I Tace și 
privește 1

Să mai fncerc o dată? Sau să intru 
în vorbă cu vecinul său ? Mă decid. 
Voi discuta cu vecinul. Nici n-apuc 
să-mi pun planul în aplicare că-1 și 
aud pe nea Toader :

— De-mi place ? S-ar putea să nu-ți 
placă asemenea mîndreți de flăcăi ? Nu 
vezi cum s-au mai trlntit? Uite,

păscut. Asta, din 
rat. C-apoi aveam 
durile boierești. Da, ăsta ne era 
tul. Azi uite-H Da fotbal. Im t 
ba șah, ,.volii", sau mai știu eu 
le zice ? Că tare multe-s 1

Se opri. Uitîndu-se atent la 
pereche ce se urca pe saltea, adă

— Simt că întineresc.
Mai că rn-aș prinde și
ei. De... Dar, 70 de 
ani! Totuși scrieți...

Toader Samuilă din
a doua tinerețe 1 Cînd toate se înr, 
în jurul tău, nu poți rămîne ac<

privit 
eu la trîn 
ani sint î

OTTO BEN

o activitate sportivă de mase bo-cu
gata și cu rezultate frumoase.

Ștefan Tămaș-corcspondent

REUȘIT CONCURS DE ATLETISM 
LA OȚELUL ROȘU

Stanescu (Știința); lungime: O- 
Marcu (Tînijrul siderurgist); gre
nadă : Al. Blăjan (Șc. tehnică de 
maiștri) ; disc: C. Preda (Tînărul si
derurgist).

Radu Zeno-coresp.

NOI ARBITRI DE FOTBA1 
LA BAIA MARE

Pe stadionul Metalul din localitate 
s-a organizat faza interasociații a 
concursului „Cupa Banatului". Au luat 
parte 358 sportivi de la Știința, Tînă- 
rtil siderurgist, Școala tehnică de mai
ștri, Școala medie serală și Metalul 
Oțelul Roșu. Cei peste 700 spectatori 
prezenți în ambele zile de concurs au 
aplaudat îndelung pe concurență Iată 
cîțiva cîștigători: JUNIOARE: 
m: Ana Lalin (Știința); 300 m 
lena Gorbgi (Știința); lungime: 
Lahn (Știința) ; JUNIORI: 100 
A. Boștioca (Știința) ; 400 m: 
Grozăvescu (Știința); 1000 m:

LA A. S. SODA DIN OCNA MUREȘ

60 
: E- 
Ana 
in: 
Gh.

V.

In luna august, munca asociaț'ci 
sportive Soda din Ocna Mureș a fost 
analizată de comitetul de partid. Au 
reieșit o serie de lipsuri și s-an luat 
măsuri pentru îmbunătățirea activi
tății. Numărul celor care practică 
sportul a crescut, iar în cadrul secții
lor pe ramură se duce o activitate in
tensă. De asemenea, cotizațiile care 
pînă atunci însumau cca 800 lei lu
nar, se ridică acum la 4.000—5.000

Comisia regională de fotbal din 
Mare a eliberat — de curînd — 
netele de arbitru de fotbal unei 
moții noi. Dintre noii arbitri 
parte — printre alții — Eugen 
bovici, Constantin Scurtu, Coi 
Ceucă, Silvestru Vajkovski, 
Szilagyi, Alexandru Gostin II, 
jucători de fotbal, care șf-au îi 
temeinic materialul predat și au 
cut cu succes examenul. Ei au 
examinați de comisia regional 
fotbal și colegiul de arbitri. P 
examinatori au fost arbitri cu 
riență ca Alexandru Ardoș, Lit 
Barcsi, Vasile Szabo și Anton G; 
bos.

Noua promoție a și „intrat țx 
zon“ și debutul făcut în jocurib 
campionatul orășenesc este pre 
tor.

Mihai losii-coresp. V. Săsăraiiu-coresp regio



—

* zi se sărbătorește o decadă de la reluarea activî- 
Zak lății competițiionale oficiale a sportului nostru 

național, oină. Cu zece ani în urmă s-a pornit 
temeinic la muncă, pentru răspîndirea oinei in satele și 
orașele de pe întreg cuprinsul patriei. Au fost inițiate 
eoH de instructori voluntari, s-a revizuit vechiul regu
lament al jocului, s-au înființat comisiile raionale și

regionale, iar în 1951 a fost organizat primul campio
nat al R.P.R-, competiție care avea să angreneze an 
de an in întrecerile ei mii și mii de sportivi. Cu 
sprijinul partidului, acest minunat sport, creație a 
poporului nostru, cunoaște azi o largă răspîndire, 
trăiește zile înfloritoare.

apare pri- 
jocuiui de 

orgariizea- 
întiiul

nd s-a născut sportul nostru na- 
li ? Prin hrisoavele cronicarilor 
feni și moldoveni stă scris că 
ten „lioină» și „ogoiuil", născociri 
păstorilor, au fost jucate cu aproa- 
>00 ani în urmă și de voevodul 
:ea Basarab, pe cîrid era copil la 
ia domnească a lui Vlaicu Vodă, 
îsmisă din tată în fiu, oină este 
iscută în diferitele ținuturi ale țării 
itre sub numele de matca-mare,
i, baciul, hopăciul, fuga, apuca, 
a și oină. Și astăzi întîlnești la
oameni cu părul nins de ani, care 

/orbesc despre acest ioc.
itia a fost apoi îndrăgită și la 
e. In anul 1894

regulament al 
, iar ‘ în 1897 se

în grădina Cișmigiu 
plouat al Capitalei ia care au par
at echipele liceelor Sf. Sava, Gh. 
ir, Matei Baaarab, Mihai Viteaza, 
itrie Cantemir ș.a. întrecerile 
pionatului Capitalei aveau loc, de
ii, la sfîr.șiitui anului școlar, pe 
ii'irile unde se află astăzi Circul 
dat și parcul Libertății. Oină s-a 
îndit c« iuțeala și în celelalte 
e ale țării pini în 1930, cînd a 
aut treptat, treptat să fie dată 
ii de .conducerile cluburilor bur
ai profesioniste.
isată în părăsire în regimul bur- 
o-mo.șieresc, oină a cunoscut ade- 
ta ci înflorire de-abia după 23 
ust 1944. Ea a început să fie 
ticată in mod organizat și la sate, 
marile competiții „Cupa Tineretu- 
Muncitor", „Cupa satelor", Spar- 
iadele tineretului și pionierilor, 
um și alte concursuri de amploare 
angrenat în întrecerile lor mii și 
de tineri și virstnici. Numai în 

1959 și-au disputat întîetatea 
iferite competiții importante peste 
) de echipe, fără să mai vorbim 
re nenumăratele concursuri orga- 
te aproape în fiecare duminică în 
e orașe și sate de pe întinsul 

Cît de frumoasă este oină ne-o 
î și hotărîrea tinerei sportive Ni- 
la Hulea din Oradea, de a de- 
.. arbitru de oină. ,jDe fapt, — 
spus ea — eu sînt jucătoare de 

Ibal și am cîștigat și cîteva între-

Azi și mîine, la Buzău

ompetițis jubiliară
pe 
de
10
o-

it.O. organizează azi și mîine, 
onul din Buzău, o competiție 
loare, dotată cu trofeul „Cupa 
de la reînceperea concursurilor 
e“. La această întrecere jubiliară 
cipă, după cum am mai anunțat, 
iele reprezentative ale regiunilor 
iști, Craiova, Suceava, București 
luj, care au avut cea mai bogată 
Rate competițională în anul I960, 
le cinci reprezentative s-att pre- 
' intens în vederea jocurilor de 
uzău. Intiknirile se desfășoară sis- 
turneu. Simbătă programul începe 
•a 9 și continuă după amiază de 
*a 15,30 și duminică de la ora 9.

Cîteva constatări după 10 ani
Intre 1950—1960 s-au organizat 

tpe în fiecare an următoarele 
etiții republicane: campionatul 
(., „Cupa R.P.R.", „Cupa regiuni- 

„Spartachiada Sindicală", Spar- 
ada de vară a tineretului, campio- 
e universitare, Dinamoviada. cani
dele școlare. Spartachiada pionie- 
și Spartachiada militară. In afa- 

° aceste competiții oficiale cu ca- 
r republican. în care a fost inclu- 
ina, federația de specialitate a or- 
-,at numeroase concursuri.
Cele mai valoroase echipe în pe- 

’a dintre 1950—1960 au fost: Di- 
> București. Știința București, Re- 

Curcani (reg. București), C.F.R. 
, Auintul Frasin (reg. Suceava), 
fa Iași, Progresul Baia Mare, 
gia Obidiți (reg.. Ploiești), Avîn- 
Băduleasa (reg. București) și 
i Nou Olteni (reg. București).
Echipele Știința București, Dina- 
Bucureșfi și reprezentativa orașu-

de doi anj

tinerețe —
Mano’lachc 

din comuna

ceri de tenis de masă și tir pe plan 
regional. Dar, odată am asistat fa un 
meci de oină desfășurat la Baia Mare 
și de atunci am îndrăgit acest sport. 
Și pentru că nu există echipe feminine 
în care să joc, m-am înscris la un 
curs central de arbitri și 
conduc jocuri de oină".

O altă mărturisire: „In 
ne-a declarat antrenorul 
Bălan," învățător la școală 
Obidiți, regiunea Ploiești — eram -de
seori certat, de tata pentru că lăsam 
treburile și fugeam la islaz, unde ju
cam oină. Acum nu-mi dau pace cei 
aproape 40 de flăcăi pe care ii am în 
secția mea. Cu prima echipă tje-am 
callificat în muile finale de campionat, 
cu echipa a doua am cîștigat anul tre
cut Spartachiada tineretului. Mai avem 
o formație de rezervă și dacă este

f

Mingea servită de coechipier va poposi, poate, peste linia de 65 m.

* ■■ . £

Scriitori și sportul nostru național
© Cel mai vechi 

se vorbește despre 
16 octombrie 1852. 
Grigore Ghica Vodă a 
fundamentală la școala 
nr. 1 din Tg. Neamț. La 
a participat și „isonăria" 
vilor). Cit cîtcva minute 
începerea festivității s-a constatat ah- , 
sența multor elevi din „isonărie", V 
printre care Ion Creangă și Vasile I 
Conta. Ei sînt găsiți de călugărul-- 
Vartolomeu pe o pajiște jucînd oină." 
(„Școlile din orașul Neamț, 1890“).--

Y
• In voluniul 16 al operelor maes-" 

trului . Sadoveanu, la capitolul „Pri---greșul .—; la un spectacol penibil. La 
mele îndemnuri", marele nostru po-"«« moment dat, arbitrul meciului, Cor- 
vestitor scrie că „acestor jocuri pi-”/zef Munteanu, l-a invitat pe anlre- 
torești (oină și haiducii), jacuri tra-"norul echipei Progresul, prof. Victor 
diționale,. le-am fost părtaș credincios’.‘.Vardela, ------‘ ‘------ ' '■*
și’ entuziast în toate duminicille fru-■^treacă 
moașe ale toamnei".

document în care 
oină datează din 

Atunci, domnitorul 
pus piatra 
domnească 
solemnitate 
(corul ele- 
înainte de

, să părăsească terenul, să 
în tribună. Motivul? Foarte 

’.întemeiat. In repetate rindtiri. anlre- 
•-norul Vardela intervenise in joc, dină 
'^indicații sportivilor pe care ii pregă- 
--leșle. Ii este interzis acest lucru? 
"Firește că da. Regulamentul doar pre- 
'.‘.vede clar că antrenorilor nu le este 

, . „ . . ."îngăduit să părăsească locul pe care
lui București au cîștigat cele mai"n atl rezeruat în .timpul desfășurării 

. ~Lunei partide. Ei n-au voie sa se de- 
* ft'1 ,numar t.> jucători au l"-X. plaseze de-a lungul si de-a latul te- 

deplmit tn această perioadă normele ^renului pentru a da indicații tehnice 
de maestru al snortului. -•__ ......... i-'.. r.......,

multe trofee în ultimii 10 ani.

de maestru al sportului.
• Cea mai bogată activitate 

desfășurat in regiunea București.
0 Cei mai valoroși jucători de 

. .pauza.
oină - -

tancu Coste!, Gh...zaf jrls^ aCesta nu este singurul. 
Petrescu. Ion Seștenaru, Viorel Balin,--[M drept vorbind, rareori am iniîlnii 
Alex. Ciobanu, Ivan Voicu, Ion Mun-țț^/renori

"să-și noteze în liniște observațiile pe 
’.‘.marginea comportării echipei, să nu 

» Antrenorii ale căror echipe au dat f-intervină prin gesturi, strigăte etc. 
' - <- - - - . ‘.Dacă ne vom referi la campionatul

Buftea (Dinamo). D. Popescu și Gr."Republican, vom întilni doar două ex- 
nju.-,-.-... r.......Vasile’.’.cepții: .Gheorghe Sfetescu (Știința Ti-

Manolache"mi^oara^ bftaniandi (Metalul

ieantt, Vasile Papuc, I. Vereșejan, Gh. 
Popescu și Ion Albu.

cele mai hune rezultate: Ion Popescu-

Bădărău (Recolta Curcani). Vasile 
Ciolacu (C.F.R. Sibiu), i 
Bălan (Energia Obidiți).

Materiale redactate de
A. RAFAILESCU, antrenor 

și TR. IOANIȚESCU

9 <

Cîmpina, orașul care s-a impus cu 
autoritate in arena sportului cu motor 
prin activitatea pe care o desfășoară 
și — mai ales — prin organizarea la 
nivel superior a unor întreceri cu ca
racter republican, găzduiește duminică 
dimineață faza a Il-a a campionatului 
R.P.R. de motocros.

Asociația sportivă Poiana-Cîmpina 
și F.R.M. — organizatorii campiona- 

. . fiului republican de motocros — au
nevoie mai putem alcătui și o a pa-rconstruil, așa cum aminteam în numă- 
tra echipă a comunei". Irul de joi al ziarului nostru, o serie de

Cu cit entuziasm ne vorbește dcsprclaparate speciale pentru start, astfel că 
oină, ori de cite ori ne întîlnim, co- r;ntrecerile se vor încadra în regu- 
nuinlsltil Petre Țănăsescu, profesorȚlanlentul internațional. Valoarea dispu- 
pensionăr, unul din veteranii sportului Ițelor va atinge un nivel superior dato- 
noștrn național. .„Ot fia a fost sportulȚrjța faptului că ne aflăm într-o perioa- 
tinereții mele. Și acum, la aproape 70 cînd alergătorii se găsesc în cea mai 
de ani, merg cu aceeași înflăcărare la*bună formă. Participarea motocicliști- 
orice competiție de oină. Sper să amȚ[or noștri Ia. concursurile din Uniunea 
bucuria ca in curind să vizionez și f Sovietică, Austria și R.S. Cehoslovacă 
mecmn m care 'să se întreacă Jelel.:".ța contribuit la ridicarea valorii și la 

La fel- ne-mi -Vorbit multi antrenori,♦îmbogățirea experienței lor.. Protago- 
achviști sportivi, arbitri șt Jucători.Țnjștii întrecerilor sînt. firește, cei mai 
Aniversarea a J0 atu de activitate oft-I|jUni niotocicliști, aceia care au adus 
ciula trebuie-sa constituie un puternicTtarii noastre succese de prestigiu în 
nitrnăr masiv de Urtert-și virstnici pe4;tionale M^ai Dănescu; 
terenuli.e <le otii.X .Mijloacele: 'P,ln^Traian Macarie, Ștefan 
cît mai multe concursuri locale oinaȚcheorghe Ion. Mircea 
poate deveni iui sport de mase.

— ........ , 1------ .xțaru iioasue succese ue piesu^iu ut
imbold in acțiunea de alragere a_ imtuTce|e niaj importante competiții interna- 
nttfnăr masiv de tineri- și virstnici pel';ulla;c --- ■ ........ -
terenurile .de otfiX Mijloacele : .prin

•Gheorghe
Gheorghe Ioniță, Iosif Popa, Grigore 
Bereny, Tudor Popa, Vasile Szabo, 

■ Hugo Sitzler, Gh. Voiculescu ș.a. — 
pe care pe drept cuvint putem să-i nu
mim adevărați maeștri ai sportului cu 
motor — vor lupta duminică diminea
ța, în cadrul fazei a doua a campiona
tului republican, pentru a demonstra 
evidenta creștere a motociclismului din 
țara noastră.

Primele locuri, după faza I care a 
avut loc în luna iunie tot la Cîmpina, 
sînt deținute de următorii alergători: 

175 cmc: 1. M. Dănescu (C.C.A) 8 
--p; 2. Tr. Macarie (Dinamo) 6 p; 3. Ște-

„ „UUllLl oUpurLuf 1 CI, v-CUipcl riu^ivju» 
-■susține mîine un nou examen, avînd 
"g.vHî :--------

0 Demostene Botez, în romanul săuTștiința București. După felul în care 
„BUCURIA TINEREȚII" aduce un"au evoluat duminica trecută, rugbiștii 
omagiu sportului nostru național. De "de la Progresul au dovedit că^și-au 
altfel, Demostene Botez a fost in tine-Igăsit — în sfîrșit — cadența, că sînt 
rețea sa unul din componenta echipei ti,. ■. • ,, . . .. , . . , . . - -dintre cei mai redutabili,de oină a Liceului internat din lași,-- C.0..V..L. i î .L.__
oampioană națională în anul 1908. "Științei Cluj, într-un meci de mare în-

________________

Am asistat, duminica trecută — ur
mărind meciul dintre Dinamo și Pro-

l-a invitai pe antrc-

'Cunei particle. Ei n-au voie să se de-
........................................ ! te-

‘..sau tactice echipei respective. Lucrul 
■-acesta îl pot face foarte bine in

Am amintit acest caz pentru 
că este cel mai recent. Trebuie preci- 

care să-și păstreze locul.

^.București). In rest...
ț ț Vina, fără îndoailă, o poartă și "ar- 
■ •bitrii. Ei ignorează ca regularitate a- 
”ceasta normă elementară de conduită 

a antrenorilor, se fac că na văd in-

8
II

Maur b* ■■li
ț Maeștrii inotocrosului la start!
A . y __
> Mîine dimineață se desfășoară la Cîmpina faza a doua a cam- 
| pionatului republican

Mihai Pop, 
Iancovici, 
Cernescu',

două iutilairi de mare atractie in campionatul republican:

In Capitală: Progresul—Știința București
La lași: C. S. M. S.—Știința Cluj

ăemriătăte pentru ambele echipe. Atuul 
gazdelor ÎL constituie o excepțională 
pregătire fizică, în schimb oaspeții 
au un surplus de cunoștințe tehnice șî 
o concepție tactică superioară

In celelalte meciuri ale etapei, Con
structorul va întilni pe Știința Petro
șani (în perspectivă, o nouă victorie 
pentru bucureșteni), C.F.R. Grivița 
Roșie pe Petrolul I Ploiești, Metalul 
pe Dinamo, iar Știînta Timișoara pe 
C.C.A.

măsură înReabilitată într-o bună 
ochii suporterilor ei, echipa Progresul 

drept adversară puternica formație 

au evoluat duminica trecută, rugbiștii 

capabili să facă fată și unor parteneri

C.S.M.S. lași primește acasă vizita 

NU RESPECTA LITERA REGULAMENTULUI
tervențidc tn joc ale dijeriților antre
nori. De multe ori, din această cauză 
se ajunge la adevărate „tirguieli" in
tre antrenori și jucători I Procedînd 
astfel, arbitrii iși știrbesc propria au
toritate.

Iadă de ce am aprobat măsura ar
bitrului Cornel Munteanu. Unii i-au 

Unii antrenori de rugbi împiedică buna desfășurare a jocurilor cfc* 
culînd pe teren. în loc să ocupe banca rezervată lor. 4

Stai liniștită, dragă ! Aici nu se așdzâ nimeni. niciodată III
Desen de N. CLAUD1U

fan Iancovici (Metalul București) 4 p.
250 cmc: I. Gheorghe Ion (C.C.A.) 8 

p; 2. Mircea Cernescu (Dinamo) 6 p; 
3. Grigore Bereny (Metalul București); 
4 P-

350 cmc: I./Vasile Szabo (Dinamo)] 
8 p; 2. Gheorghe Ioniță 6 p; 3. Mircea 
Cernescu (Dinamo) 4 p.

Programul disputelor este următo-l 
rul: începători, 350 cmc, 175 cmc, 250 
cmc. întrecerile încep- la ora 10.

■V

Echipa noastră feminină 
a plecat la Neapole
dimineață a părăsit Capitala pel 
aerului echipa feminină de atle- 
a R.P.R. care va participa, azi 

la întîlnirea triunghiulară cu 
P. Ungare.

italian și romînesc sa 
<cu un nori partiei- 

R. P. Ungare, (la edițiile 
luat parte atletele ceho-
țării noastre fac parte 

emerită a sportului loianda

Ieri 
calea 
tism 
și mîine, 
selecționatele Italiei și R. _
Acest concurs, devenit tradițional pen
tru atletismul " ” 
desfășoară acum 
pant : echipa 1~ 
anterioare au 
slovace).

Din echipa 
maestra „ .
Balaș, proaspătă campioană olimpică și 
balcanică, precum și o serie de atlete 
bine cunoscute ■■■ pe plan internaționala 
cum ar fi Lia Manoliu, Maria Biți, 
Ana Coman, Ioana Petrescu și alteia.

Circuit de marș organizat de 
Consiliul raional U.C.F.S. Stalin

Mîine dimineață se va desfășura î.n 
organizarea consiliului raional U.C.F.S. 
Stalin un circuit de marș. întrecere» 
este deschisă seniorilor și juniorilor, 
plecările și sosirile făcîndu-se în fața 
sediului consiliului raional U.C.F.S. din 
Piața Amzei.

Organizatorii au slabUit traseul cir
cuitului care măsoară pentru seniori 
13 km., iar pentru juniori 5 km. Pri
mul start se va da la ora 9.30.

adus imputări, subliniind că ar fi oral 
„să-și dea importanță". In realitate., 
arbitrul Munteanu n-a făcut decii si 
■respecte litera regulamentului. A anal 
regulament pe care, probabil, îl cu
nosc și antrenorii noștri. Dar pe care 
nu toti. înțeleg să-l respecte...

T. STAMA

REZERWT 
PENTRU 

* ANTRENORI



• *-<'>

Etapa a doua a „Cupei F. R. Box66
„Gupa F.R. Box" programează în acest 

sfîrșit de săptămînă întîlniri în ca
drul etapei a doua. Una dintre partide 
(METALUL—CONSTRUCTORUL) a 
avut loc, după cum se știe, aseară. 
Incepînd cu această etapă, toate lotu
rile vor fi complete (se știe că un 
număr însemnat de boxeri nu au putut 
participa la întrecerile primei etape, 
fiind angrenați în „Turneul celor 4"), 
ceea ce ne face să sperăm că meciu
rile se vor ridica la o valoare mai 
bună.

In Capitală se vor desfășura două 
întîKSJri. In prima partidă, care va 
avea loc astă-seară, de la ora 19 în 
sala Floreasca, amatorii de box vor 
avea prilejul să vizioneze întîlnirea 
dintre formațiile VOINȚA BUCU
REȘTI și C.S.M. GALAȚI. Meciurile 
se anunță foarte disputate, în echipa 
Voinței urmînd să apară, printre alții, 
Emil Oiștnaș, Florea Ilie și Ovidiu 
Baciu. Gălățenii au comunicat că vor 
deplasa la București o formație puter
nică, din care nu vor lipsi Paul Pavel, 
Nicu Popa, Dumitru Boiangiu, Stan 
Bogoi ș.a.

Ne-a surprins, firește, absența din 
formația Voinței a internaționalului 
G. Glierasim.

— Gherasim este bolnav, ne-a spus 
antrenorul Sandu Ion. Tocmai de aceea 
am apelat la serviciile „ușorului" O. 
Baciu de la C.C.A. în curînd însă 
Gherasim se va restabili și își va ocu
pa locul în formația noastră.

Pregătiri intense s-au făcut în a- 
ceastă săptămînă și în sala Giulești. 
Aci, boxerii rapidiști, antrenați de 
Cionoiu și Fulea acordă toată aten
ția partidei de mîine dimineață, cu 
echipa Progresul. întîlnirea va avea 
loc în sala Giulești, începînd de la 
ora 10

In fotografie: I. Marin (stingă) fi Gh. Dumitru, intr-un schimb de lovituri.

Nu mai puțin atractive se anunță 
meciurile care vor avea loc în pro
vincie. La Ploiești, formația PRAHO
VA 1 MAI vă primi vizita pugiliști- 
lor din Câmpulung Muscel, în timp 
ce la Craiova, DINAMO va întîlni 
formația antrenată de Vasde Secoșan,

C.S.M. REȘIȚA. Tînăra echipă ME
TALUL BOCȘA ROMINA (antrenor
N. Ștefu) primește replica pugiliștilor 
din CONSTANȚA. Meciurile ORADEA 
— OORVINUL HUNEDOARA și
O. S.M. CLUJ—R.A.M. completează 
programul etapei a doua a „Cupei 
F.R. Box".

Jocul selecționatei divizionare
a nemulțumit mai mult decit

Chiar dacă tabela dc marcaj nu ar mai 
fi înregistrat golurile marcate de brazi
lieni în ultimul sfert de oră, tot ne
mulțumiți am fi părăsit stadionul după 
jocul prestat de selecționata noastră di
vizionară în partida cu Bahia Vitoria. 
Deci, fără a mai pune în balanță rezul
tatul întîlnirii, de la bun început trebuie 
să subliniem că fotbaliștii noștri au de
ziluzionat, și spectatorii, veni ți în nu
măr mare să-i vadă la lucru pe unii 
dintre cei mai buni jucători romîni, au 
încercat aceleași sentimente, manifestîn- 
du-și uneori, pe bună dreptate, nemulțu
mirea față de greșelile elementare comise 
de componenții selecționatei divizionare.

Dar cum s-a desfășurat această par
tidă?

începutul a fost promițător (pase 
dintr-o bucată, mingi pe extreme) și roa
dele s-au arătat chiar în minutul 7 de

Arbitrul C. Mitran a condus bine 
următoarele formații: SELECȚIO
NATA DIVIZIONARA: Uțu—Popa, 
NUNWEILLER III, Panait—PETRU 
EMIL, D. Munteanu—Zaharia, CON
STANTIN (Mateianu), Mateianu 
(Ene II), Unguroiu (Țîrcovnicu), 
TATARU.

BAHIA VITORIA: Ze Carlos— 
VALVIR, Medrado, PINQUELA—RO
BERTO, ZECA—Carlinhos (WASIL), 
Fialho (Ruy), MATOS, Otoney, Ar- 
mandinho.

DE LA F. R. BOX
Biroul Federației Romine de box 

Întrunit recent în ședință de lucru a 
discutat unele probleme legate de ac
tivitatea boxului nostru. Luînd în 
discuție uncie cazuri de nerespectarea 
instrucțiunilor federației, biroul a ho- 
tărît următoarele:

Se dă avertisment secțiilor de box 
ale cluburilor C.S.M. Galați, Di
namo București și Prahova 1 Mai 
Ploiești. Se retrogradează pe timp 
de trei luni cu c categorie de clasi
ficare antrenorii Petre Mihai (C.S.M. 
Galați) și Ion Tudorache (Prahova 
1 Mai Ploiești). De asemenea, se sus
pendă din activitate pe timp de trei 
luni arbitrul judecător Victor Popescu-

Aseară, Metalul —
Beneficiind de un lot mai valoros, 

metalurgiștii au cîștigat întîlnirea cu 
boxerii de la Construcorul în cadrul 
Cupei F.R. Box. Aceștia au pornit 
handicapați de absența lui Barbu Vic
tor, la categoria cocoș. Iată rezultatele 
în ordinea categoriilor: M. Cristea 
(M) b.p. D. Miron (C) ; A. Olteanu 
(M) cîștigă fără adversar; M. Pîrvu 
(C) b.p. D. Minea (M) ; D. Done (M) 
b.p. 1. Manea (C) ; Șt. Bogdan (M) 
b.p. A Tănase (C) ; Gh. Dumitru (M) 
m.n. cu M. Voictt (C) ; D. Rizea (M) 
m.n. cu N. Constantin (C) — decizia 
de egalitate îl nedreptățește pe boxe
rul de la Constructorul; V. Vîlvari 
(M) b.ab. 2 D. Bălăci (C) ; Z. Ciocîr- 
lan (M) b.p. D. Pascu (C) ; Ghețu 
Velicu (M) b.ab. 1 N. Blejan (C).

Constructorul 26-13
Astfel, întîlnirea a luat sfîrșit cu sco
rul de 26—13 în favoarea boxerilor 
de la Metalul. — p. h. —

min. 38: Mateianu trage la poor 
tr-un unghi extrem de dificil f< 
fără rezultat) cînd Constantin t 
complet liber în fața porții...

Am dat doar cîteva exemple, c 
notă slaba orientare tactică a juc 
noștri în momentele importante. La 
greșeli elementare am mai putea 
„luminările** din careu ale lui 
sau mingile șutate de Popa spre 
pria poartă.

Dintre componenții lotului pot 
marcați doar Constantin, Nunweill 
Petru Emil și Tătaru. Unguroiu 
s-a „văzut” pe teren, remareîndu-ț 
prin greșeli. Zaharia a jucat timor 
teianu a dovedit lipsă de comba 
și deseori a condus mingea inut 
echipa oaspe ne-au plăcut Valvir 
drado, Pinquela, Matos, Zeca și

In urma comportării nesatisfă 
a selecționatei divizionare se pun 
barca dacă au fost sau nu incluș 
cei mai în formă jucători sus< 
pentru selecționare? Marea majoi 
componenților selecționatei s-au in 
meciurile de campionat. Chiar și 
și Unguroiu în ultimele meciuri < 
pionat au fost animatorii atacur 
pune însă o altă întrebare: DE 
AU FOST INCLUȘI IN LOT 1 
LIȘTII SUB 21 DE ANI CARE 
REMARCAT IN ECHIPA DE 
RET? Meciul. cu Bahia Vitoria 
drept scop cristalizarea unei cc

CICLISM

Campionatul R. P. R. de urmărire 
pe echipe

Azi se desfășoară pe velodromul din 
parcul sportiv Dinamo proba de ur
mărire pe echipe din cadrul campio
natelor republicane amînată astă vară 
din cauza timpului nefavorabil. Pro
gramul începe la ora IU Participă 
cele mai bune echipe de cluburi și 
asociații din țară.

SPORTURI NRUTICE

Astăzi și mîine, pe Herăstrău

Un atractiv concurs de închidere a sezonului
Astăzi după-amiază și mîine dimineață 

▼om putea urmări întrecerile ultimului 
concurs de pe lacul Herăstrău din acest 
sezon! Competiția este organizată de co
misia orășenească de sporturi nautice în 
colaborare cu Ministerul Comerțului și 
Ministerul Economici Forestiere, în cin
stea celui de al II-lea Pavilion de Mostre 
din Capitala.

Pentru ca vizitatorii expoziției ca și 
numeroșii iubitori ai sporturilor nautice 
să poată urmări în cele mai bune con- 
dițiuni desfășurarea celor 30 de probe, 
organizatorii au amenajat, pista de con
curs între golful din fața Casei Scînteii, 
unde au fixat startul, și debarcaderul 
Miorița, unde va avea loc sosirea. Sîm- 
bătă, începind de la orele 16, se vor des
fășura — din 10 în 10 minute — pror 
bele de caiac și canoe după cum ur

mează: K1 junioare, K. 2 junioare, K1 
juniori, K2 juniori, CI seniori și ju
niori, C2 seniori și juniori, K1 senioare, 
K 2 senioare, K 1 seniori, K 2 seniori. 
Duminică, de la ora 10, vor avea loc 
toate probele de schif și două curse de 
caiac în ordinea următoare: K 4 juniori, 
SI juniori, S 4-f-l rame junioare, SI se
nioare, S 2 senioare, S 4-f-l ame și 4-f-1 
vîsle senioare, S 1 junioare, S 1 seniori, S2 
vîslc seniori, S 2-f-l seniori, S 4-f-l se
niori și juniori, K 4 seniori și 8-f-l se
niori și juniori. Tot duminică de la 
orele 11 se vor disputa regatele de snaip 
și finn.

Acest concurs marchează închiderea 
oficială a sezonului de sporturi nautice 
pe lacul Herăstrău și este dotat cu nu
meroase premii.

„Cupa Poștașului**
Duminică, o dată cu desfășurarea 

competiției „Cupa Poștașului", sezonul 
de ciclism pe șosea ia sfîrșit. Ultima 
cursă a anului este organizată de aso
ciația sportivă P.T.T. întrecerile au 
loc pe șoseaua București—Pitești pînă 
la Titu si înapoi. Competiția este des
chisă tuturor categoriilor de alergători. 
Plecările și sosirile au loc la km 8. 
Adunarea concurentilor la ora 8, în 
fața Poștei Centrale. Primul start se 
dă la ora 9.

Clasamentele se vor face individual 
și pe echipe. Formația cîștigătoare va 
primi o cupă. De asemenea, se va mai 
acorda o cupă asociației care va pre
zenta la start cel mai mare număr de 
participant".

In cursa rezervată categoriei bici
clete de oraș vor lua startup ca în 
fiecare an, și poștași, salăriați ai di
feritelor oficii! P.T.T.

joc: o deschidere lungă a lui Mateianu, 
un sprint scurt și o centrare precisă a 
lui Tătaru e transformată impecabil cu 
capul de Constantin (1—0). După ce au 
preluat conducerea, fotbaliștii noștri, crc- 
zînd că meciul e la discreția lor, au uitat 
de jocul colectiv, încercînd fiecare să-și a- 
rate „măiestria**. Conducerea inutilă a 
mingii, pasele „pe metru pătrat** au 
frinat jocul înaintării, care nu a mai 
reușit să țină mingea, permițînd fotba
liștilor oaspeți să inițieze unele atacuri 
terminate prin șuturi de la distanță. Se
lecționata divizionară a mărit totuși sco
rul în min. 42, cînd la o centrare a lui 
Zaharia, Constantin, în luptă directă cu 
portarul, a introdus mingea cu capul în 
plasă (2—0). După pauză, oaspeții care 
s-au remarcat prin tehnica lor individuală, 
au preluat inițiativa și în min. 75 Zeca 
a transformat o lovitură liberă dc la... 
25 metri cu largul concurs al lui Uțu, 
care, prinzînd defectuos balonul, l-a scă
pat în plasă (2—1). Nu au trecut dccît 
5 minute și Matos a introdus în poartă 
cu o lovitură dc cap balonul centrat 
de Wasil (2—2).

Despre filmul jocului mai amintim 
doar atît că la sfîrșitul primei reprize 
și la începutul celei de a doua reprize, 
el a fost presărat de nercgularități. Cel 
care a dat „tonul** a fost Panait. Oas
peții, foarte impulsivi, au răspuns prin- 
tr-o seric de obstrucții și loviri intențio
nate, ceea ce a umbrit impresia lăsată 
prin jocul lor tehnic.

înainte de a vorbi despre comportarea 
jucătorilor selecționatei vom reaminti 
unele momente din joc care trebuie să 
dea de gîndit componenților lotului nos
tru :

min. 27: Mateianu singur în careu, 
ezită să șuteze pasînd la Unguroiu, care, 
jenat de un adversar trimite balonul 
mult peste poartă...

min. 36: Unguroiu șuteazu spre poartă 
de la aproximativ. 40 de metri, în loc 
să-i paseze lui Mateianu care, infiltrat 
între apărători era în poziție favorabilă.

Va fi gol ? Nu! Mateianu va 
ieșit în uitîmpinarea lui. Fan

Știința Timișoai
TIMIȘOARA (prin telefon) 

nirca dintre Știința Timișoara ; 
Arad, desfășurată joi, a luat 
cu victoria meritată a oaspe] 
scorul de 3—2 (3—1). M<
avut loc pe un teren desfum 
cauza ploii, care a influența 
Arădenii s-au orientat mai bin< 
au practicat un fotbal mai 
cîștigînd două puncte prețioas 
tiliștii s-au prezentat fără 
Băcuț II, Czako, Pop și Țîr 
studenților le-au lipsit Len 
Barcu.

Gazdele au jucat foarte slab, 
zionînd publicul spectator. Cau 
frîngerii sînt următoarele:

a) nesiguranța apărării (în 
Petschovschi a deschis scorul

Echipajul feminin de schif 4-\-l rame al Clubului sportiv școlar București 
efectuează un ultim antrenament înaintea concursului de închidere a sezonului.

Foto ; Gh. Dumitru

Cuplajul inter-bucurește an domină
programul etapei de mîine în categoria

Cu etapa care se desfășoară mîine 
(cea de-a șaptea) intrăm în a doua ju
mătate a turului campionatului cate
goriei A la fotbal. Este o etapă foarte 
importantă, în cadrul căreia cele patru 
echipe bucureștene dețin „capul de a- 
fiș" prin cuplajul la care participă pe 
stadionul „23 August".

Cu mult interes este așteptată mai 
ales partida Dinamo București—Rapid, 
care opune două echipe fruntașe ale 
clasamentului și care au arătat în pri
ma parte a campionatului o îmbunătă
țire a calității jocului lor. Un mare 
interes suscită și întîlnirea dintre Pro
gresul și C.C.A., două echipe care au 
furnizat totdeauna meciuri dinamice, 
de bun nivel tehnic. Programul cupla
jului de pe stadionul ,,23 August“ este 
următorul : ora 13,45 : Progresul-C C A., 
ora 15,30 : Dinamo—Rapid.

Fără îndoială că amr^irii de fotbal 
din Capitală vor veni în mare numâr

să asiste la evoluția acestor patru e- 
chipe fruntașe ale fotbalului nostru. 
Sperăm că cei 44 de jucători care vor 
intra pe teren — mulți dintre ei com
ponent ai loturilor noastre reprezen
tative — vor practica un fotbal de ca
litate. se vor strădui să aplice concep
ția de joc recomandată de federația 
de specialitate, vor fi preocupați tn 
primul rînd de nivelul jocului și nu de 
cele două puncte puse în joc. De ase
menea, ne exprimăm încrederea că el 
se vor întrece într-o atmosferă de de
plină sportivitate, că nu vor recurge 
la durități sau la mijloace nesportive 
în lupta pentru cîștigarea balonului, 
în realizarea acestor deziderate alo 
maselor de spectatori care vor veni 
mîine pe stadionul „23 August", un rol 
important revine și antrenorilor, con
ducerilor de club, arbitrilor, care tre
buie să-și unească eforturile pentru ca 
cuplajul de mîine de pe stadionul ,.23 
August" să însemne un pas înainte pe

drumul ridicării calității fotbalu 
tru

în țară se dispută mîine alt 
jocuri : Corvinul Hunedoara
Timișoara, Petrolul Ploiești—Min< 
peni, U.T.A.-TDinamo Bacău și
roșu—Farul Constanța, 

înaintea acestei etape, 
prezintă astfel ;

tiasarr

1. Dinamo Buc. 8 510
2. U.T.A. 6 4 11
3. C.C.A. 6 4 0 2
4. Rapid 6 3 2 1
5. Petrolul 6 2 3 1
6. Dinamo Bacău 6 3 0 3
7. Progresul 6 2 2 2
8. C.S.M.S. Iași 6 2 13
9. Știința Cluj 6 2 13

10. Corvinul 6 2 13
11. Farul 6 12 3
12. Minerul 6 2 0 4
13. Știința Timișoara 6 114
14. Steagul roșu 6 114



ahia Vitoria 
tul: 2-2 (2-0) 
spectivă, ar fi putut prilejui verifi
ca în prima reprezentativă a unor ti- 
i cu reale posibili lăți. De altfel con- 
;ătorul tehnic al echipei braziliene a 
îarcat că mulți dintre jucătorii se- 
(ionatei de tineret în meciul de la 
;ău s-au prezentat mai bine decît 
morii" șî tineretul, în general, a 
at mai agresiv, punînd echipa 
îiaf Vitoria la grea încercare.
n concluzie: majoritatea fotbaliștilor 
selecționata divizionară nu s-au ară- 
în această partidă la înălțimea în- 

derii acordate. Ei nu s-au conformat 
turilor date de pe „tușă” de către 
renorul G. Popescu, care de nenumă- 
3 ori i-a îndrumat spre un joc sim- 
, cu pase lungi și centrări pe aripi, 
același timp și-au subestimat adver- 

ii, crezînd că dacă tineretul a învins 
Bahia Vitoria cu 2 goluri diferență, 
nu au de îndeplinit decît o formali- 

?cdcrația de specialitate trebuie să 
gă concluziile necesare după acest joc. 
în primul rînd să analizeze dacă baza 
oarei noastre echipe naționale trebuie 
constituie jucătorii consacrați, dar 

ă prea multe perspective de dezvoltare, 
i bogata pepinieră a tineretului din 
frul căreia în ultima vreme s-au re- 
rcat unele autentice speranțe ca Io- 
1, PîrcăTab, Nunweiller IV, Popescu, 
rea etc.?

AL. I NO VAN

a în favoarea portarului Ze Carlos 
Selecționata divizionară — Bahia

2)
Foto: B. Ciobanu

Arad 2-3 (1-3)
itură liberă de la distanță. Golul 
doilea a „căzut" în min. 22 în 
ia unui șut al lui Mețcaș de la 
m. Al treilea punct a fost marcat 
Tăucean în min. 33 în poarta goală, 
>ă ce driblase pe Țurcan și pe 
tarul Curcan ieșit inoportun);
) perechea de mijlocași a Științei 
avut o zi slabă. Nici Tănase și 
i Cojereanu nu au reușit să ali- 
rteze înaintarea cu mingi utile, 
lase a pasat mult la adversari, iar 
ereanu a fost greoi și lipsit de o 
gătire fizică corespunzătoare;
) linia de atac a început timid 
a șutat rar la poartă (mai ales 
primele 45 min.). înaintașii au 

>șit pase scurte și pe jos, neindi- 
! pe teren desfundat. Totuși, cel 

bun compartiment al studenților 
>st linia de atac. In min. IS, după 
combinație frumoasă, Gîrleanu a 
lat: 1—1, iar cu patru minute
nte dc terminarea partidei. Ma- 
iche a stabilit scorul final.
extiliștii, care s-au prezentat cu 
i rezerve, își datoresc victoria jo
ii calm. învingătorii au inițiat ac- 
i mai clare și omogene. Apărarea, 
frunte cu Sereș, a funcționat bine, 
doi halfi, Petschovschi și Capaș 

fost stăpîni pe teren, iar cei cinci 
anți au tras mult la poartă și 
orice poziție.

rbitrul Emil Martin (București) a 
lus sa-tisfăcător următoarele for- 
ii:
GINTA: Curcan — CODREANU, 
:an, Neacșn — Cojereanu, Tănase 
Gîrleanu, Igna, Manolache, R. 
AR, Mițaru.
.T.A.: FAUR — Szflcs, SERES, 
nțu — Capaș, PETSCHOVSCHI 
PIRCALAB, MEȚCAȘ, Tăucean, 
uț, Macavei. .

AL. GROSS, coresp. reg.

Considerații pe marginea comportării echipelor noastre de categoria A
(Urmare din pag. 1)

lă de energie, neștiind cum să-și doze
ze efortul.

Unii jucători vîrstnici sau alții lenți 
nu mai corespund cerințelor actuale, 
constituind o frînă în dezvoltarea cali
tativă a echipei lor, în ansamblu. De 
exemplu: Zapis și Balint de la Cor- 
vinul, Avasilichioaie și Dram de la 
G.S.M.S. Iași, Apolzan și Alexandres- 
cu de la G.G.A., Giosescu și Sever de 
la Farul, Dinulescu de la Progresul 
Buc., Proca de la Steagul roșu etc.

Tot sub aspectul execuțiilor tehni
ce a reieșit că unii jucători pot folosi 
variate procedee cînd, în joc, sînt 
departe de adversar. In lupta pentru 
intrarea în posesia mingii, cu un ad
versar, sau pentru depășirea unui apă
rător, majoritatea jucătorilor noștri, 
mai ales atacanții, pierd însă cu ușu
rință mingile. Din antrenamentele vi
zionate, făcînd legătura cu această de
ficiență, am tras eoncluzia că în 
instruirea jucătorilor nu se folosesc și 
exerciții apropiate condițiilor dc joc. 
Ba mai mult, nu sînt utilizate eficient 
nici aparatele ajutătoare, care se află 
la terenuri.

O altă carență a tehnicii jucătorilor 
noștri o constituie slabul control indi
vidual al mingii. Deseori întîînim 
jucători care fac eforturi vizibile pen
tru a nu greși o anumită execuție teh
nică. Această preocupare duce pe 
jucători la neglijarea orientării în joc, 
îi face să nu aibă vedere de ansam
blu largă și să întîrzie în rezolvarea 
unor acțiuni de joc. Deci tehnica slabă 
pe care cei mai mulți din jucătorii 
noștri o dovedesc momentan îi împie
dică să obțină un randament ridicat 
în joc. Eforturile muncii de instruire 
trebuie îndreptate spre acest capitol.

Jocul colectiv, pe care dorim să-l 
vedem într-o mai mare măsură dezvol
tat la echipele noastre din categoria 
A lasă încă foarte mult de dorit.

Pe de o parte tehnica jucătorilor nu 
satisface acest deziderat, iar pe de 
altă parte majoritatea mingilor se 
canalizează spre jucătorii cei mai buni 
dintr-o echipă sau alta, iar aceștia 
caută să se evidențieze prin acțiuni 
individuale. (Ex: Anghel, Varga,
Raksi, Tătaru, Oaidă, David, Hașoti, 
Mateianu, Drăgoi, Creiniceanu).

In actualul campionat s-au văzut 
situații cînd jucătorii unor echipe, 
prin repetate acțiuni individuale, au 
denaturat randamentul echipei lor, 
enervîndu-și coechipierii. Noi conside
răm că aceste atitudini (ex. David, 
Ilașoti etc.) demonstrează lipsa de 
disciplină, care duce la joc dezordonat. 
Nu sîntem împotriva „jucătorului co
ordonator", însă sîntem împotriva ju
cătorilor care abuzează de jocul indi
vidual care nu servește dezvoltarea 
jocului colectiv.

Considerăm că o sarcină principală 
care revine antrenorilor este aceea de 
a combate acțiunile individuale fără 
scop tactic, care nu se subordonează 
jocului colectiv și deci nu ajută la 
crearea unor echipe în adevăratul sens 
al cuvîntului.

Vrem ca echipele noastre de club să 
devină puternice și nu să formăm 
cîțiva jucători care, izolați în cele 14 
echipe din categ. A, în momentul în 
care sînt chemați să formeze o echipă 
reprezentativă să constituie o echipă 
neomogenă, incapabilă de a reprezen
ta adevărata valoare a fotbalului nos
tru la un moment dat.

Jocul colectiv nu este pe deplin în
țeles la unele echipe. Se exagerează în 
pasarea mingii pe porțiuni reduse din 
teren, unde 3—5 atacanți se aglome
rează părăsindu-și zonele de acțiune 
fără ca acestea să mai lie ocupate de 
alți coechipieri. In acest caz, sarcina 
apărării adverse este mult ușurată. Se 
ajunge astfel la situații cînd înaintări
le pierd acțiune după acțiune în de
cursul a 90 de minute de joc, trăgîn- 
du-se la poartă un număr redus de 
șuturi. Acest gen de joc, fără orizont, 
fără terminarea unor acțiuni concepu
te destul de bine din apărarea pro
prie, este specific echipelor Steagul 
roșu. Farul, Corvinul, Știința Timișoa
ra, Progresul.

Forma de așezare a jucătorilor pe 
teren, sistemul de joc, trece momentan 
la fiecare echipă, prin faze de adapta
re. Menționăm că unele echipe se 
așază pe teren și se organizează 
corespunzător posibilităților proprii și 
de multe ori în funcție de valoarea 
adversarului (Corvinul cu Petrolul, la 
Ploiești).

Cbnsftierăm că o echipă se poate 
organiza temporar în apărare, în dife
rite situații cu număr mărit de jucă
tori, dar că nu trebuie să-și facă o 
preocupare permanentă din a se așeza 
cu toată echipa în propria jumătate de 
teren. Această manieră de joc este în 
contradicție cu jocul echilibrat și elas
tic. Este normal să se folosească tre
ceri din atac în apărare și invers, cu 
un număr mărit de jucători, însă aces
tora li se cefe să fie posesorii unei 
foarte bune rezistențe specifice.

Un aspect pozitiv în munca antreno
rilor, care s-a reflectat în comportarea 
echipelor în cele șase etape, îl cons
tituie mărirea zonelor de joc pentru 
extreme și aplicarea jocului fără pos
turi fixe în tripletă. De fapt nu este 
vorba de o totală schimbare în jocul 
extremelor și a jucătorilor din triple
tă, ci numai de unele începuturi promi
țătoare. In jocul tripletei s-au remar
cat îmbunătățiri la Știința Cluj, 
G.S.M.S. lași, Dinamo Buc, iar în 
jocul extremelor ia echipele _ U.T.A-, 
Minerul Lupeni, Dinamo Buc., Petro
lul,G.G.A., Corvinul Hunedoara.

CUM A FOST APLICATA
CONCEPȚIA DE JOC DE 

ECHIPELE DIN CATEGORIA A

DINAMO BUCUREȘTI a aplicat 
concepția de joc în jocurile cu U.T.A. 
în repriza I, Minerul, Știința Cluj, 
Știința timișoara în repriza a 11-a. 
In ultimele meciuri însă echipa a 
jucat crispat, luptînd prea mult pentru 
rezultat, ceea ce a împiedicat-o să-șl 
valorifice posibilitățile. Considerăm că 
procedează greșit folosind pe Eftimie 
extrem stînga, deoarece el nu se aco
modează cu acest post.

PETROLUL PLOIEȘTI a aplicat 
concepția în jocurile cu C.C.A., Dina
mo Bacău (în repriza I), cu G.S.M.S. 
Iași și cu Farul Constanța. O carac
teristică pozitivă a acestei echipe este 
faptul că a reușit să-și organizeze 
în foarte bune condițiuni jocul în mij
locul terenului, de unde construiește 
faze de atac de calitate. Păcătuiește 
însă prin frînarea acțiunilor în faza de n- 
nalizare prin încetinirea ritmului și 
joc individual, precum și prin nume
roase greșeli comise de Dridea, care 
irosește multe acțiuni. în apărare re
plierea se face greoi, siguranța apă
rării fiind astfel permanent neglijată.

U.T. ARAD, în jocurile cu Știința 
Cluj, Progresul Buc., G.S.M.S. Iași, 
Farul Constanța, a manifestat preo
cupări pentru joc echilibrat și elastic 
și mobilitatea jucătorilor în atac.

G.S.M.S. IAȘI, echipă nou promo
vată în categoria A, a demonstrat în 
jocurile cu Rapid, C.G.A. (în repriza 
I), Petrolul Ploiești și Farul Con
stanța, că face eforturi — uneori cu 
succes — de a se integra în preve
derile noii concepții. In prezent are 
un lot insuficient pentru nevoile unui 
campionat, iar rezistența de joc nu 
este realizată pentru 90 de minute.

RAPID BUCUREȘTI in jocurile cu 
C.C.A., Farul, Știința Timișoara și 
într-o oarecare măsură cu Corvinul, a 
demonstrat elasticitate în acțiuni, mă
rirea zonelor de activitate a extreme
lor precum șl mobilitatea jucătorilor 
din tripletă. Se pare că s-a statorni
cit o nouă mentalitate de muncă în 
procesul de instruire care începe să-și 
arate roadele. Nu putem fi de acord 
cu jocul lui Kotzka în înfilnirea cu 
Farul, cînd a acționat de cele mai 
multe ori incorect, neregulamentar și 
împotriva concepției noastre. Este un 
element tînăr, component al lotului 
R.P.R., de la care așteptăm o compor
tare superioară.

ȘTIINȚA CLUJ, o echipă cu reale 
posibilități, a dovedit în jocurile cu 
Știința Timișoara, Dinamo Bacău (în 
repriza a Il-a) și Dinamo București 
(în repriza I), că urmează o linie care 
este în concordanță cu cerințele con
cepției preconizate. Prezintă însă o 
vizibilă inconstanță.

MINERUL LUPENI a avut compor
tări promițătoare, iar în unele din 
jocuri a aplicat cu succes numeroase 
trăsături ale concepției noastre de joc. 
Subliniem că această comportare a 
fost realizată și cu aportul celor trei 
jucători tineri nou promovați din re
giunea Hunedoara. Aceasta demons
trează că acolo unde sînt preocupări 
în această direcție se pot obține și 
rezultate bune.

G.C.A. a prezentat în jocurile sus
ținute, mai ales în u'tima parte, o in
constanță vădită. Concepția este apli

cată numai în privința jocului extre
melor, iar în tripletă joacă cu posturi 
fixe. Apărarea este foarte vulnerabilă, 
deoarece unii jucători nu pot face 
față cerințelor concepției (Apolzan, 
Zavoda Ii).

CORVINUL, cu un lot modest, a 
realizat unele comportări bune în me
ciurile cu Știința Cluj, Petrolul și Di
namo Bacău, aplicînd concepția numai 
în privința activității extremelor.

DINAMO BACAU a aplicat concep
ția de joc în meciurile cu Corvinul, 
Știința Cluj (în repriza I) și Minerul 
Lupeni. Extremele acționează pe zone 
mărite, iar în tripletă s-au remarcat 
preocupări pentru aplicarea unui joc 
mobil. Deficitar în mod vizibil este 
atacul, care nu respectă caracteristica 
echilibrului și a elasticității în joc, 
echipa nefiind un tot unitar. Atacanții 
au numai rolul de atacanți și negli
jează problemele de apărare.

STEAGUL ROȘU. In afară de pri
ma repriză din jocul cu G.C.A., în ce
lelalte partide această echipă a pres
tat jocuri confuze, dezorganizate. Unii 
jucători folosesc abuziv jocul indivi
dual, în dauna jocului colectiv. Pre
gătirea este insuficientă pentru etapa 
în care ne găsim iar calmul, hotări- 
rea, siguranța și modestia se pare că 
au părăsit această echipă.

PROGRESUL BUCUREȘTI. După 
comportările sale, echipa este insufi
cient pregătită, neputînd face față 
sarcinilor cerute de concepția preconi
zată. Jucătorii au grade diferite de pre
gătire. Domină jocul simplist, bazat 
numai pe Oaidă și Dinulescu atunci 
cînd joacă.

FARUL CONSTANȚA. fn toate 
jocurile susținute, cu excepția reprizei 
a 11-a din jocul cu G.S.M.S. Iași, a 
dovedit cea mai slabă pregătire din 
cele 14 echipe din categoria A. Este 
departe de a aplica concepția noastră 
de joc, cu toate că a avut ambii an
trenori la cursul de la Orașul Stalin. 
O cauză importantă în slaba compor
tare a echipei a constituit-o și greșita 
planificare a muncii de instruire pe 
timpul perioadei de tranziție și pre
gătitoare.

ȘTIINȚA TIMIȘOARA aplică trăsă
turile jocului defensiv, fiind în contra
dicție totală cu concepția noastră. 
Jocul echipei se bazează numai pe 
elan și pe contraatac.

CAUZELE CARE FRINEAZĂ 
APLICAREA CONCEPȚIEI LA 

ECHIPELE NOASTRE
Considerăm că prima cauză este 

aceea că antrenorii nu au studiat pro
fund, împreună cu jucătorii, materia
lele privind concepția de joc. Pe de 
altă parte, după studiul teoretic, ar 
fi fost necesar ca o serie de jocuri 
reduse, de verificare și omogenizare, 
să fie folosite ca mijloace importante 
pentru aplicarea concepției de joc pre
conizată de federație.

Mulți jucători s-au eschivat de ta 
pregătirile inițiate în acest an compe- 
titional, iar unii antrenori se „îndu
plecă" la plîngerile unor jucători ca 
Soare, Giaricaș, Dinulescu, Ivainsuc, 
Mateianu, Alexandreseu, Cacoveanu. 
Ivănescu, Varga, Harsani, V. Alexan
dru, Pîrcălab ș.a.

Conducerile secțiilor de lotbal pre
cum și antrenorii au manifestat o 
inadmisibilă nepăsare față de problema 
întăririi loturilor cu jucători tineri care, 
după cum s-a demonstrat, se găsesc 
în număr apreciabil în echipele de 
categoria B și mai jos. Această atitu
dine a făcut ca unele echipe din cate
goria A să înceapă pregătirile și chiar 
campionatul cu loturi reduse de jucă
tori, iar după accidentarea unora s-au 
ivit situații penibile, cînd nu se gă
seau nici 11 jucători disponibili pentru 
a alcătui o formație (C.S.M.S. Iași, 
Știința Cluj, Știința Timișoara. Cor
vinul).

O altă cauză (care nu este nouă, 
ci reapare sau — mai bine zis — a 
apărut de la etapa a IV-a, cînd clasa
mentul a început să prindă o oarecare 
consistență), este goana după obține
rea celor 2 puncte, sau chiar „ciupi- 
rea" unui singur punct. Această racilă 
cu efectele ei negative, ține fotbalul pe 
loc și din cauza ei calitatea fotbalului 
nostru suferă. S-a uitat de concepție, 
de jocul constructiv, plin de tehnicitate 
etc. și au început să apară astfel de 
manifestări negative ca: apărări per
manente, obstrucții, atacuri grosolane, 
mingi trimise peste gardurile de sîr- 
mă și chiar peste tribune în mod in
tenționat, jucători care vorbesc urît, 
arbitri insultați etc. Oare unde duc 

aceste atitudini î In nici un caz atl 
ajută la îmbunătățirea procesului de 
joc și nici la ridicarea calitativă a 
fotbalului nostru.

CUM AJUTĂ MUNCA DE 
INSTRUIRE APLICAREA 
CONCEPȚIEI DE JOC

Din munca pe teren efectuată la 
echipele de categoria A reies o serie 
de constatări, dintre care cele maî 
multe sînt negative. Astfel:

— pregătirea antrenamentelor se 
face încă superficial; de foarte multe 
ori, antrenorul secund nu participă 
efectiv alături de antrenorul principal 
la pregătirea antrenamentelor și repar
tizarea sarcinilor propuse;

— organizarea antrenamentelor și 
jocurilor de omogenizare nu corespun
de de foarte multe ori cerințelor echi
pei :

— în antrenamente se folosesc incă 
exerciții care au o formă statică, ne- 
permisă de metodica actuală precizată 
în cursul de la Orașul Stalin și în 
instructajul difuzat de federație antre
norilor ;

— cantitatea de repetări lasă foarte 
mult de dorit, deoarece antrenorii 
caută să folosească prea multe exer
ciții în cadrul unui antrenament :

— exercițiile folosite nu au o grada
re care să tindă spre condiții apro
piate de joc. In special exercițiile ca 
adversari sînt total neglijate, excep- 
tînd jocul la două porți de joi sau 
de miercuri. In antrenamente nu se 
face simțit profilul de joc :

— jocurile la două porți, așa etan 
se desfășoară ele în prezent, nu sa
tisfac cerințele muncii de instruire. 
Jucătorii și antrenorii nu depun sufi
cient interes la antrenamente ;

— principiul individualizării este 
greșit înțeles. El este încă confundat 
cu lucrul individual:

— specializarea jucătorilor pe pos
turi este aproape în întregime negli
jată, ca și lucrul pe compartimente. 
De exemplu : deposedarea de balon 
pentru apărători și chiar pentru ata
canți, deprinderea fentelor pentru tre
cerea de un adversar, ieșiri din poar
tă, boxări, lipsesc la antrenamentele 
majorității echipelor ;

— în antrenamentele cu con inut 
tactic lipsesc exercițiile care să favo
rizeze învățarea și perfecționarea unor 
faze fundamentale, atît pentru acțiu
nile de joc din mișcare, cit mai alea 
pentru faze fixe. Lipsesc chiar combi
națiile simple în 2—3 jucători pentru 
aripi sau tripletă, nemaivorbind de 
acțiuni mai complete, cu participarea 
unuia sau chiar a Joi jucători din 
dispozitivul de apărare. (Ne referim 
la combinații cu conținut tactic co
respunzător cerințelor de joc).

La toate observațiile pe care le-am 
făcut vizionînd diferite antrenamente 
ale echipelor se mai poate adăuga 
faptul că aparatele ajutătoare nu sînt 
suficient folosite, că durata antrena
mentelor nu depășește de obicei două 
ore, iar în multe cazuri intensitatea 
lor lasă mult de dorit.

Cu foarte mici excepții, cam în 
acest fel este dusă munca de instrui
re de antrenorii echipelor noastre din 
prima categorie

In privința muncii de educație s-au 
constatat îmbunătățiri față de activita
tea trecută. Primele etape din campio
nat s-au desfășurat în categoria A 
sub semnul sportivității, al unei disci
pline mai bune, jucătorii străduindu-ss 
să se întreacă cu mijloace corecte, 
care să ajute la creșterea valorii lor 
individuale și a echipelor din care 
fac parte.

Totuși, așa cum arătam mai înainte, 
la cauzele care influențează negativ 
ridicarea calitativă a jocurilor, de la 
etapa a IV-a au început să apară în 
jocuri diferite aspecte negative ca 
joc incorect, obstrucționist, faulturi re
petate etc.

Cu foarte mici excepții, în cluburi, 
abaterile de la îndatoririle jucătorilor 
sînt trecute cu vederea, nu sînt ana
lizate și tratate cu exigență. Există 
încă în anumite cluburi unii conducă
tori și antrenori care tolerează aba
terile comise de jucători, atît pe fereli 
cît și în viața particulară.

Progresul în fotbal nu se poate roși 
liza dacă în cadrul echipei eu există 
o disciplină exemplară în privință 
desfășurării întregii activități, iar în 
procesul de pregătire și joc o conștii»; 
ciozitate desăvîrșită din partea jucăd 
lorilor.

Iată cîteva probleme asupra cărora 
secțiile de fotbal, antrenorii și jucătorii 
trebuie să reflecteze serios.
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A CAMPIONATELOR REPUBLICANE
Credem că nu greșim afirmînd că 

poligonul Tunari nu a cunoscut nici
odată, la nici o competiție internă, o 
asemenea animație ca la recenta ediție 
a campionatelor republicane de tir.

însuși faptul că participarea a fost 
și individual și pe echipe mai bogată 
idecît la oricare din edițiile anterioare 
ale celei mai importante competiții in
terne, a adus o notă de interes și emu
lație. In plus, trăgătorii care concurau 
per.tru prir.ia dată la campionatul

R.P.R. (și au fost foarte mulți), stimu
lați de participarea alături de vîrfurile 
sportive care au adus tării faimă pe 
plan mondial, au dat un puternic asalt 
spre locurile fruntașe în clasamente. 
Considerăm că această largă partici
pare a dus în mod nemijlocit la reu
șita ediției campionatelor republicane.

Superioritatea ediției 1960 asupra 
celor precedente rezultă evident și din 
compararea rezultatelor cu cele reali
zate în 1959 :

19601959
I perf media 

prim.
5 rezul

media I perf. media media
prime
lor 10

prim. 
5 rezul.

prime
lor 10

Ar. liberă cal redus 3x40 f. sen. 1140 1132 1125,2 1149 1135 1125,7
Ar. liberă cal. redus 40 f. culcat 395 393,6 392,5 399 394,6 392,9
Ar. liberă cal. redus 40 f. genunchi 386 382 379,3 384 382,8 380,1
Ar. liberă cal. redus 40 f. picioare 367 362 358,1 369 363,2 359,9
Talere din șanț. 92% 88,5n/r 81,1°/» 97,5% 92% 83,4%
Pistol viteză 60 f 586 578,2 571,9 588 584,6 579,8
Pistol precizie 60 f. 539 536,4 532,9 544 537,2 534,2
Pistol cal. mare 60 f. 575 569,4 564,4 ,576 569,4 565,1
Ar. liberă 3x30 f. juniori 847 828,8 828,2 851 843,2 832,7

Au existat insă probe (armă liberă 
calibru mare, -armă liberă senioare, 
armă militară, sheet) la care rezultatele 
realizate anul acesta sînt inferioare 
ediției precedente. Nu este nevoie de o 
analiză ptea aprofundată pentru a de
scoperi cauzele regresului: acestea sînt 
tocmai probele mai puțin sprijinite de 
către F.R.Ti, mai puțin dotate cu ma
teriale și mai puțin întilnite în calen
darul competiț.onal. Este de dorit ca 
în anul care vine, federația de specia
litate să acorde o importanță mai 
mare acestor probe încă deficitare.

Trecînd la o analiză a comportării 
sportivilor, ii vom împărți în patru ca
tegorii; în prima vom grupa trăgătorii 
care» prin performanțele realizate au a- 
vut o contribuție însemnată la reușita 
campionatelor; Iosif Sirbu, care a rea
lizat un excepțional record al țării, 
superior recordului mondial la poziția 
culcat 40 focuri armă liberă cu 399 p. 
(din 400 posibile) cucerind în același 
timp cinci titluri de campion al R.P.R.; 
Aurelia Cosma la proba de 60 f. culcat 
a egalat recordul R.P.R. cu 592 p.; 
Traia.i Cogut (juniori) campion R.P.R. 
la proba de 60 focuri culcat seniori și 
bine clasat la probele de 3x30 f. juni
ori și 3x40 f. seniori; Ștefan Petrescu, 
cîștigătorul probei de pistol viteză cu 
588 p.; Ion Dumitrescu, campion la 
proba de talere din șanț cu 195 t.; Ma
rin Ferecatu la proba de 3x30 f. juni
ori- Mirce; Rusescu (în continuă ascen
dență) la proba de 3x40 f. seniori, unde 
a cucerit locul II cu o cifră excelentă 
și Denis Popa, care a avut o compor
tare constantă.

O altă categorie o constituie acei 
trăgători din tinara generație, care a- 
vînd o activitate mai puțin îndelunga
tă in tir, au întrecut îi multe probe 
trăgători cu experiență. Cităm aici pe 
Gh. Licorschi. D. /.lexandr icu, L. Cut- 
cutacb.e, A. Biț.că, P. Savu, E. An- 
tosch, A. Tibincu. C. Heidendorf.

In categoria următoare intră trăgă
torii consacrati. care au avut' o com

cucerind titluri de

intre două etape aie campionatului republican
ORADEA, 14 (prin telefon). Cupla

jul găzduit joi seara de piscina aco
perită din localitate a fost urmărit cu 
un vin interes de un mare număr de 
spectatori. In prima partidă, Dinamo 
București a întrecut Știința Cluj cu 
12—7 (7—3). Mai buni la înot și mai 
tehnici dinamoviștii și-au depășit ad
versarul care are totuși meritul de a 
fi jucat „deschis" și destul de bine 
pe alocuri. La ambele echipe însă, 
portarii au constituit punctele nevral
gice, ceea ce explică și numărul mare 
de goluri înscrise în acest joc. Au 
marcat Zalian (4), Culineac (3), Bă
diță (3), Kroner (2), de la învingă
tori și Szabo (2), Danciu (2), Urcan, 
Darotzi, Kari, de la învinși. A arbi
trat bine Ad. Retscher (Timișoara). 
In cel de al doilea joc, G.S. Oradea 
a întrecut echipa CjC.A. mai ușor 
decît arată scorul: 6—4 (4—2). Au 
înscris liegyessi (3), Novac (2), Muth, 
pentru oradeni, <3. Marinescu (3 — 
dintre care 2 din 4 m), Tonciu pentru 
bucureșteni. Ad. Stănescu (Timișoara) 
a condus bine acest joc. (I. Ghișa și 
Al. Jilău — coresp.)

TG. MUREȘ 14 (prin telefon). E- 
chipa locală G.S. Mureșul a obținut 
o victorie meritată în dauna formației 
Progresul București, pe care a între
cut-o cu 5—2 (2—2). A fost un joc 
specific de campionat, desfășurat în- 
tr-un ritm rapid, dar și cu multe 
greșeli de natură tehnică. Au marcat 
Simon (2), Szarvadi, Nașca, Fleșe- 
riu de la mureșeni, Mărculescu și Șt. 
Mihai de la bucureșteni. A arbitrat 
slab G. Orosz (Cluj). (V. Radar — 
coresp. regional.)

In Capitală, la bazinul acoperit de 
Ia Floreasca s-a disputat aseară me
ciul care a opus formațiile bucureștene 
Știința și Voința. Superiori studenții 
și-au întrecut partenerii de joc cu sco
rul de 6—2 (2—0).

Mîine, etapa a V-a a returului cam
pionatului republican programează ur
mătoarele meciuri: București (bazinul 
Floreasca, de la ora 11): Voința — 
Progresul Buc. și Dinamo — Știința 
Buc.; Tg. Mureș: C.S. Mureșul — 
C.O.A.; Oradea: O.S.O. — Știința 
Oluj.

Unde mergem?
AZI

ÎN CAPITALA
FOTBAL. Stadionul Dinamo, ora 15,30: 

Metalul - Știința.
HANDBAL. Stadionul Ciulești.. ora 

16,15 : Rapid — Dinamo Buc. (m).
RUGBI. Teren Gloria (Uzinele Repu

blica) ora 15,30 : Metalul—Dinamo.
IN ȚARA

OINĂ. BUZĂU : competiția jubiliară 
„10 ani de la reînceperea activității o- 
flciale la oină".

MIINE
IN CAPITALA
Stadionul Republicii, ora 

Academia Militară—Dinamo Obor; 
13,45 : 

Rapid’-

Reprezentativa masculină 
a plecat în U. R. S. S.
Joi dimineață a părăsit Capitala, 

plccînd în IJ.RS.S. reprezentativa 
masculină de baschet a R. P. Romîne 
alcătuită din Nedef, Cr. Popescu, No- 
vacek, Kiss, Dem ian, Vizi, Giurgiu, 
Toth, Popov id, Tursugian, Nosievicf, 
jucători și prof; C. Herold, antrenor.

Baschetbaiiștii romîni susțin pri
mul joc azi la Leningrad, în compar 
nia reprezentativei orașului.

In continuare, echipa romîtiă va 
juca în ziua de L9 octombrie ia Sta
lingrad și în ziua de 23 octombrie la 
Rostov. In ambele orașe va întîlni re
prezentativa R.S.F.S-R.

portare meritorie, 
campioni; V. Manci'u, C. Antonescu, 
P. Mocuță, G. Maghiar, A. Goretti, C. 
Alexandru, iar in ultima categorie se 
situează trăgătorii care au deziluzio
nat, nejustificind speranțele și. Încrede
rea anlrenorilor. Printre aceștia £Înt: 
M. Dumitriu, I. Tripșa, I. Nițu (la pro
bele de pistol), S. Dănescu, N. Rotaru, 
Gh. Stoian, M Antal, I. Văcaru, El. 
Seimeanu, T. Quintus (la probele de 
armă liberă). Sugerăm acestora și 
antrenorilor lor, ca pe viitor să pri
vească cu mai mult simț de răspundere 
pregătirea tehnică în vederea marilor 
competiții.

Trecind la analiza evoluției secțiilor 
de tir, evidențiem în primul rînd pe 
aceea a C.C.A-ului, care prezentînd un 
lot valoros și omogen s-a situat pe 
primul plan în ceea ce privește valoa
rea rezultatelor și implicit numărul ti
tlurilor de campioni cîștigate (8 indi
viduale și 7 pe echipe). Urmează Di
namo București cu 7 titluri (4 ind. și 
3 pe echipe), Victoria, Voința Buc. ș.a.

Considerăm că s-au prezentat sub 
posibilitățile lor secțiile de la: Metalul, 
C.S.M.S. Iași, Victoria Buc. , C.F.R. 
Arad, C.S. Mureșul, unde în majorita
tea cazurilor nu există nici o preocu
pare pentru împrospătarea cadrelor, 
fapt care generează atitudini de vede
tism (cazul trăgătorului R. Santa de 
la C. S. Mureșul).

Trecînd la laiura organizatorică, tre
buie menționat faptul că federația a 
Mșit în cea mai mare măsură să facă 
față problemelor ridicate de participa
rea foarte numeroasă și de comprima
rea în prea puține zile a programului, 
contribuind și în acest fel la succesul 
campionatelor. Semnalăm totuși (spre 
a fi remediate în viitor) unele deficien
țe ca nerespectarea întrutotul a hotă- 
ririlor luate în ședința tehnică, afișa
rea rezultatelor cu întirziere și în con
diții necorespunzătoare unor campiona
te republicane etc. O remarcă pozitivă 
pentru corpul de arbitri.

Considerăm necesar ca în viitoarele 
competiții republicane să fie incluse și 
probe la pistol pentru juniori, întrucit 
în prezent,avem un număr infim de ju
niori in aceste probe.

Nu putem încheia această scurtă tre
cere iu revistă a desfășurării campio
natelor R.P.R., fără a aduce o critică 
administrației poligonului lunari 
(IEBS) pentru faptul că în zilele de 
concurs instalațiile sanitare și alimen
tarea cu apa nit au funcționat.

P. GORETI
V. l’ANȚURU 

antrenori

SPRINT FINAL IN TURUL CAMPIONATELOR REPUBLICANE
• RAPID—DINAMO BUCUREȘTI, O ADEVĂRATĂ FINALĂ DE CAMPIO
NAT • LA „11“ C.C.A. ARE UN ULTIM „HOP": . ........... .. ..............CHIMIA FĂGĂRAȘ

Importantă consfătuire 
a arbit filer din întreaga țară

Sîinbătă și duminicii va avea lac 
diul IJ.C.F.S. din strada Vasile 
nr. 16, etajul VIII, o importanta consfă
tuire a arbitrilor de baschet din întreaga 
țara. Consfătuirea are doua puncte: 1. 
Raportul colegiului central de arbitri; 
2. Discutarea noilor modipcări ale regu
lamentului de. baschet. Sînt invitați pre
ședinții comisiilor regionale de baschet, 
președinții eomis&Ior de arbitri din 
drul comisiilor regionale, precum și 
Litrii, antrenorii și tehnicienii din 
me-.jul baschetului din Capitala.

la se- 
Conta

ca- 
ar- 
do-

SPORTUL POPULAR
Pag. a 6-a Nr. 3703

Prima parte a campionatelor repu
blicane de handbal se 
sfîrșit. Echipele masculine 
au de jucat o singură 
feminine și participantele 
natul de ,,li“ cite două.

♦ Cea mai disputată și în același 
timp de-a dreptul pasionantă între
cere este, fără' îndoială, cea feminină. 
Pentru prima oară, în istoria acestui 
campionat, 5 echipe participă cu șan
se absolut egale în lupta pentru primul 
loc. Patru dintre ele se întîlnesc miine în 
meciuri directe: Progresul cu C.S.M. 
Sibiu și Știința Timișoara cu Rapid, 
iar a cincea, Știința București, are 
o sarcină mai ușoară în partida pe 
care o va disputa pe teren propriu cu 
Record Mediaș. In orice caz, rezul
tatele acestor jocuri voc- avea darul 
de a limpezi în mare măsură situația 
din fruntea clasamentului.

Meciurile din București se vor dis
puta duminică dimineața, începînd de

apropie de 
de „7“ mai 
etapă, cele 
la campio-

A apărut revista
CULTURĂ FIZICĂ ȘI SPORT

Nr. 3-1960
„Cea de a XV-a sesiune a Adu

nării Generale a O.N.U. — o sesiune 
istorică !“ ; Rezultatele întrecerilor 
finale la cea de a XVH-a ediție a 
Jocurilor Olimpice, Roma 1960 ; „Cea 
de a H-a Spartachiadă națională a 
R. S. Cehoslovaca - 1960“ ; „PehU-ii 
a doua oară consecutiv echipa noas
tră feminină, campioană mondială la 
handbal** ; Particularitățile lecțiilor 
de scrimă cu copiii și tineretul ; 
Să evităm greșelile la învățarea a- 
liirgării ; Campionatul republican 
masculin de baschet pe anul 1960 in 
cifre ; Cîteva probleme de caro tre
buie să țină seama schiorii noștri 
fondiști pentru sezonul de schi 1960- 
1961 : „Contribuții la problema repe
tării'*. De asemenea rubrica „Sport 
peste hetaa»î“ și cea de „Snîcuiri 
din presa străină" conțin noutăți in
teresante din domeniul culturii fizi- 
30 și sporitului.

la ora 10,20. Programul etapei este 
completat de întîlnirile: C.S.S.'Bana
tul Timișoara — C.S. Mureșul Tg. 
Mureș și C.S. Oradea — Tractorul 
Orașul Stalin.

♦ Meciul Rapid — Dinamo Bucu
rești, care domină programul ultimei 
etape, a campionatului masculin, poate 
ti considerat ca o adevărata finală. 
Se întîlnesc cele mai bune echipe de 
handbal în 7 la ora actuală, care 
și-au disputat cu regularitate titlul 
de campioană republicană în ultimile 
ediții. Jocul anunță o dispută pasio
nantă, așa cum au fost întotdeauna 
întîlnirile dintre Rapid și Dinamo și, 
nu trebuie scăpat de nici un iubitor 
al acestui sport din Capitală.

In seria a II-a, fruntașele clasa
mentului, Dinamo Orașul Stalin și 
Tehnometal Timișoara (la egalitate de 
puncte pînă în prezent) susțin jocuri 
dificile în deplasare : Dinamo la Ti
mișoara cu Știința, iar Tehnometal la 
Sibiu cu Voința. Iată programul com
plet al celorlalte jocuri: Seria I — 
Știința București — C.C.A.; Știința 
Galați — Petrolul Teleajen; C.S.M.S. 
Iași — Dinamo Bacău. Seria a II-a: 
Dinamo Tg. Mureș — Rapid Oradea; 
Știința Petroșani — Știința Craiova.

♦ In campionatul de „11“ C.C.A. 
mai are de trecut un „hop", astăzi 
la Făgăraș, unde va juca cu Chi
mia. In celelalte jocuri se întîlncsc: 
Voința Sibiu cu Textila Gisnădie, Di
namo Or. Stalin cu C.S.M. Reșița și 
Victoria Jimbolia cu Voința Siglii- 
șoara.

FOTBAL.
9,30 ;
stadionul „23 August", or» 
C.C.A.—Progresul ; ora 15,30 : 
Dinamo.

POLO. Bazinul Floreasca, de 
11 : Voința Buc. — Progresul Buc ; 
namo Buc—știința Buc.

VOLEI. Sala Dinamo, de la ora 
Dinamo—Sănătatea ; Progresul 
București.

RUGBI. Teren Parcul Copilului, ora 
11 : C.F.R. Grivița Roșle-Petrolul I 
Ploiești; teren Constructorul, ora 11 : 
Constructorul—Știința Petroșani : teren 
Progresul, ora 15,30 : Progresul—Știința 
Buc. ; teren Gloria, ora 9.30 : Gloria— 
Dinamo II : stadionul Tineretului (IV); 
ora 9,30 : Sirena—Aeronautica ; stadio
nul Giuiești, ora 11 : Rapid—Fătul Con
stanța.

HANDBAL. Teren Progresul, ora 10.20: 
Știința Buc.—Record Mediaș ............ ....
Progresul Buc.-C.S.M. Sibiu 
Știința Buc.—C.C.A. (m).

BASCHET. Sala Floreasca, __ ______
9, meciuri în cadrul „Cupei prietenîel 
romîno-sovlettce" : Rapid—Progresul (m) ; 
Știința—C.C.A. (m) ; Constructorul—Ști
ința (f) ; de la ora 17.30 : I.C.F.-Voința 
(f) ; Dinamo—Metalul (m> ; Rapid—Pro
gresul (f).

CICLISM. Șoseaua București—Pitești 
km 8. ora 9 : primul start in „Cupa 
poștașului".

LUPTE Sala Floreasca II. ora » : e- 
tapa a Hl-a a campionatului R.P.R. 
juniori la lupte clasice.

la ora 
Di-

10 :
C< P.

(f) ; 11,20 :
(f) ; 12,20 :

de la ora

Bucu-
Buc. ; 

Stalin ;

IN ȚARA

OINĂ. Buzău : competiția iubii iară 
.’.10 ani de la reînceperea activității o- 
ficiale la oină".

VOLEI. Sibiu : C.S M.-Rapid 
rești ; Iași : Țesătura—Metalul 
Constanța : Farul—Olimpia Or. 
Cluj : Știința-C.S.M. Cluj.

RUGBI. Iași : C.S.M -Știința Cluj: Ti
mișoara : Știința-C C.A. ; C.F.R-Mine
rul Lupeni ; Pitești : Petrolul—Arhitec
tura ; Buzău : C.F.R -Metalul II ; Med
gidia : Cimentul—Petrol Chimie : Brăi
la) : C.S.M.T.—Rulmentul Bîrlad : Ba
cău : Dinamo—Ancora Galați ; Orașul 
Stalin : Olimpia-C.S.M. Sibiu ; TlrnA- 
veni : Chimica—C.S.M. Cluj ; Craiova : 
C.S. C.F.R. Electro-C. S. Jiul

MOTO Cimplna. ora 10 ; start In 
campionatul republican de motocros.

;; I.E.B.S. anunță între 15'19*> 
-•octombrie a. c. ultimele 5^ 
- spectacole ale Ansamblului:: 
"maghiar pe gheată cu revis-" 
"ta „AȘA S-A NĂSCUT DRA-*- 
--GOSTEA", la Patinoarul ar-” 
-tificial din parcul „23/ 
;; August".
/ Biletele se pot procura lai 
/casa din str. Ion Vidu, la a-Ț 
/aentia C.C.A. — Bd. 6 Mar-' 
"tie, iar în seara spectacole- 
T lor la casele patinoarului.

HIPIS M
azi alergări de galop

■i

Prog ramul alergărilor de după-amiază 
a întrunit un mare număr de înscrieri 
și promite întreceri spectaculoase. Caii 
de doi ani au la dispoziție două curse, 
în tovărășia trei anilor. Din .alergările 
pe distanța de 1800 metri, Premiul Raz- 
beg oferă o interesantă dispută între :

Vampir 60 (Baldovin), Miracol 57 (Sto- 
ian P.), Snagov 57 (Botescu), Sorinei 55

(Cîmpeanu), 
doaba 54,5 
(Soare), Făt 
(Picul). Alama (Drăghici), Sprinten. 
(Ghiță A).

MIINE ALERGâRl DE TRAP

Patrat 54.5 (Huțuleag), Po- 
(Stoian Gh.). Mariana 53 
Frumos (Tasim). Piculina 
~........... “ 511

Ce
Tt-

Derbiuriie bucureștene în fruntea unui promițător concurs
premiu mare la Pronoexpres: 65.615 leiDin nou un

furnizeze o surpriză în me- 
Arad ca și Farul sau Știința 
în partidele de la Orașul 
respectiv. Hunedoara, 
asemenea interesant de ur
se va descurca Metalul Tîr-

Că programul concursului de mîine 
este echilibrat și capabil să furnizeze 
surprize o demonstrează și pronosticu
rile de mai jos date de doi jucători 
din categoria A.

MAFTEUȚA, atacantul echipei Pro
gresul, indică următoarele pronosticuri 
pentru concursul de mîine : I — 1, x ; II 
- 1, x, 2 ; III - 1, 2 ; TV - 1 ; V - 1, x; 
VI - 1, 2 ; VH ; 1 ; vni - 1 ; IX -

i

Categoria
1.780 lei

a IlI-a 43 variante a cite
Categoria

356 lei
a fV-a : 276 variante a cîte

Ca > goria
84 lei

a V-a ; 1165 variante a cîte
a a

premii : 546.792 lei.
a

Vl-a : 5283 variante

In centrul programului de trap 
mîine dimineață figurează Premiul 
naratului, care se dispută pe distant ti 
de 1600 metri între căii de doi și trei 
ani. Dintre mînji participă Turela, Har
fa, Solfegiu și Onor. Ei au de luptat 
cu Florinei, Gingis Han, Zorinel, Nun 
Mare, Rotaș. O altă cursă interesantă 
este premiul Flăcău IM, deschis trăpa
șilor din prima categorie și care întru
nește la start pe :

1700 Hoțu (Crainic), 1720 Breton (Qa- 
nă). Oradea (Marcu Tr.>, Morala (Brai
lo vschi), Evantai (Toderaș). Eronin (Mi- 
hăilescu), 1740 Olimp, II (Ich-im), Lumi
niș (Ciobanii), Straja (Ștefănescu), 1760 
Băltăreț (Tănase), 1780 Succes (Szabo I)

Fiind vorba de o etapă de campio
nat foarte importantă și. concursul Pro
nosport de miine se anunță foarte a- 
tractiv. In special derbiuriie bucureș
tene sînt așteptate cu nerăbdare, șl 
vor provoca o participare mai masivă 
la concursul de mîine.

Și celelalte întîlniri din categoria A 
sînt echilibrate. Dinamo Bacău este ca
pa bUă să 
ciul de la 
Timișoa ra 
Stalin și.

Este de 
mărit cum
goviște. într-o partidă în deplasare : cu 
S.N.M. Constanța. După cum este de 
asemenea important de văzut dacă tî- 
năt'a echipă, Dinamo Săsar — un n.*- 
așteptat lider al seriei a 111-a — va fl 
capabilă să reziste, chiar pe teren pro
priu, Experimentatului unsprezece al 
Jiului.

Va suferi C.S.M. Reșița o a doua în- 
fringere consecutivă pe teren propriu ? 
Iată o întrebare la al cărui răspuns au 
un cuvînt hotărîtor de spus atît echipa 
gazdă cit și C. S. Oradea pc care fot
baliștii reșițeni o întîlncsc în aceasta 
etapă. Partida se anunță echilibrată, 
pe asemenea, foarte echilibrat se pre
zintă și meciul de ia Suceava unde di
namoviștii din localitate, sînt în stare 
să obțină o victoire în fața lui Dinamo 
Galați.

l&onosport
x, 2 ; X - 2, 1 : XI - x ; XII - 1, 2. 

CAPAȘ, halful echipei U.T.A., are 
următoarele pronosticuri : I — x, 2 ; 
II - 1, 2 ; III - 1 ; IV - 1 ; V - 1, 2 ; 
VI - 1, x ; VII - 1 ; VIII - 2, x ; IX - 
1. 2 ; X - 2 ; XI - 2, 1 ; XII - 1, x.2,
PRONOEXPRESUL NU SE DESMINTE : 

un premiu de 65.615 lei
In urma trierii și omologării varian

telor depuse la concursul Pronoexpres 
nr. 41 din 12 octombrie, au fost sta
bilite următoarele premii :

Categoria I : o variantă a 65.615 lei
Categoria a. n-n : 4 variante a Cîte 

17.770 lei

Categoria 
cîte 25 lei.

Fond de _____________ __
Premiul I in valoare de G5.615 lei „ 

fost obținut de participantul Alexandru 
Szold din Orașul Stalin.

★
Un nou premiu mare la Pronoexpres 

vine să se adauge șirului de premii de 
ridicată valoare înregistrate în ultima 
perioadă la Pronoexpres. După Dumi
tru Arnăutu care a obținut la concursul 
special Pronoexpres din 21 septembrie 
un premiu în valoare de 69.752 lei, iată 
că un alt participant, tot din Orașul 
Stalin, reușește o frumoasă performantă 
prin premiul de 65.615 ' ' - • ■
această ultimă tragere. 
Alexandru Szold din 
str. Pompiliu, care a 
sul premiu cu 
1 6 - 16 - 23
prezintă 6 numere exacte din 
premii frumoase s-au înregistrat și la 
categoria a IT-a unde patru variante 
primesc cîte 17.770 lei.

Rubrică redactată de I. S. Loto-Prono- 
sport.

ici realizat la 
Este vorba de 
Orașul Stalin, 

realizat frumo- 
următoarele numere : 
- 29 — 42, ceea ce re- 

6. Dar

CU

ale

în legătură 
ultimele spectacole
Ansamblului Maghiar 

pe gheată 
a veni în sprijinul nu- 

spectatori bucureșteni
Pentru 

meroșilor 
care doresc să vizioneze ultimele 
spectacole ale Ansamblului Ma
ghiar pe gheață, care se vor des
fășura pînă în ziua de 19 octom
brie a.c. inclusiv, pe patinoarul ar
tificial din parcul „23 August", 
conducerea I.T.B. a luat hotărîrea 
de a spori numărul tramvaielor 
pe liniile 23, 25 și 27.



Marea întrecere a echipelor de șah începe mîine
—: „Turneul Națiunilor"
— Campionatul mondial de șali pe 

echipe
— Olimpiada șahistă
...Trei denumiri diferite atribuite 

linei singure competiții, suprema între
cere interțări. Primele două sînt denu
mirile oficiale, dar numele de Olim
piadă șahistă este cel care se bucură 
de cea. mai largă circulație.

Marca întrecere care începe mîine 
în sala expoziției din Leipzig este a 
XlV-a în șirul cronologic al Olimpia
delor de șah. Pregătită cu sîrguință și 
grijă de forul șahist din R. D- Germa
nă,' această a XlV-a ediție este meni
tă să întreacă în importanță și strălu
cire pe toate celelalte. De pe acum 
se poate vorbi despre un „record" al 
Olimpiadei de la Leipzig, cifra țărilor 
care și-au anunțat participarea fiind 
superioară celei înregistrate la ultima 
ediției, lată lista celor 41 de competi
toare la titlul mondial: U.R.S.S., R. 
S. Cehoslovacă, R. P. Bulgaria, R. P. 
Polonă, Suedia, Anglia, Tunisia, R.P.F. 
Iugoslavia, Argentina, Cuba, Porto 
Rico, Danemarca, Finlanda, Grecia, 
Israel, Monaco, Austria, India, Chile, 
Bolivia, Ecuador, R. F. Germană, 
Belgia, Franța, Olanda, R. P. Ungară, 
R.P- ROMINA, R. P. Albania, RP. 
Mongolă, Liban, Islanda, Malta, Fi
lipino, Irlanda, Italia, Spania, Norve
gia, R.D. Germană, S.U.A., Portu
galia, Indonezia.

SE PREGĂTESC HOCHEIȘTII ȘI PATINATORII
Apropierea sezonului .de iarnă face 

ca pregătirile liocheiștilor și patinato
rilor să crească în intensitate. 1-n cu- 
rînd, terenul de fotbal și pistele de a- 
tletism vor fi. înlocuite cu patrulatere 
și lungi culoare de gheață. Va veni 
vremea marilor competiții.

Iloclieiștii sovietici vor începe la 
sfîrșitul acestei luni întrecerile pentru 
campionatul țării. Pînă atunci însă 
toate echipele participante se vor în
trece în cadrul tradiționalului premiu 
oferit de ziarul „Sovetski sport". In
tre 16 și 26 octombrie vor avea loc 
partidele acestei competiții. Conform 
regulamentului formațiile mai tari dau 
celor mai slabe un handicap pe care-l 
fixează comisia de arbitri (între 1 și 
6 goluri). Interesant de remarcat că 
handicapul este... secret. Echipele îl 
află abia după terminarea meciului.

Pregăfindtl-se în vederea noului se
zon echipa de Hochei Dinamo Mos
cova a întreprins un turneu în R.’S. 
Cehoslovacă. Dinamoviștii au susținut 
4 meciuri. La Hodoni-n ei au întrecut 
formația locală Ruda Hvezda cu 3-2. 
Intîlnind echipa Combinatului metalur
gic „Klement Gottwald" în care evo
luau trei jucători din reprezentativa 
țării (Vlach, V. Bubnik, Grabovski) 
oaspeții au obținut o victorie la scor : 
7-1. Ei au întrecut cu 5-3 reprezen

FOTBAL PE
IN „GUPA CAMPIONILOR 

EUROPENI": T.D.N.A. A ELIMINAT 
PE JUVENTUS!

Pe stadionul „Vasil Levski" din 
Sofia s-a desfășurat miercuri în noc
turnă meciul dintre campioana R- P. 
Bulgaria, ȚD.N.A., și cea a Italiei, 
Juventus Torino. După cum se știe, 
italienii se prezentau cu un avantaj 
de două goluri marcate în turul în- 
tîlnirii. Handicapul nu s-a dovedit 
prea sever pentru fotbaliștii bulgari 
care au reușit excelenta performanță 
de a termina învingători ia scor ca
tegoric 4—1 (2—0), calificîndu-se
astfel pentru turul următor al com
petiției- Este de remarcat că Ț.D.N.A. 
a condus la un moment dat cu 4—0, 
italienii reducînd scorul abia în ulti
mele minute ale jocului. Au asistat 
40-000 de spectatori.

Viitoarea adversară a campioanei 
bulgare, în optimile de finală ale 
G.G.E., va fi echipa suedeză I.F.K. 
Malmoe.

TORPEDO MOSCOVA FACE MECI 
NUL

In turneul final al campionatului 
de fotbal al U.R.S.S. liderul clasa
mentului Torpedo Moscova n-a putut 
trece de redutabila echipă S.K.A. Ros
tov pe Don- Rezultatul înțtlnirii a fost 
de 2—2. Dinamo Kiev a întrecut cu 
3—1 pe T.S-K.A. iar Dinamo Mosco
va a obținut o victorie la limită în 
fața lui Lokomotiv Moscova: I—0. In 
clasament continuă să conducă Tor

în afara întrecerii propriu zise, vor 
exista și alte puncte de atracție pen
tru iubitorii de șah. Săli speciale stau 
la dispoziție pentru simultane, întîlniri 
ale problemiștilor, turnee feminine, 
demonstrații de partide importante 
jucate la campionat etc. Un eveniment 
cu caracter inedit este desigur expo
ziția organizată cu acest prilej, pnr- 
tînd titulatura de „Șahul de-a lungul 
veacurilor". Va fi prezentată o culegere 
impresionantă de piese de muzeu, cărți, 
manuscrise, tablouri și fotografii adu- 
cînd mărturie despre marea dezvolta
re a șalailiii și răspîndirea sa în lume. 
Peste 100 de muzee și instituții din 
diferite țări și-âu dat contribuția la a- 
dunarea pieselor acestei expoziții. Se 
citează astfel Muzeul Ermitage din 
Leningrad, British Museum, Rijkmu- 
setim Amsterdam, Brooklyn Gallery, 
Muzeul din Dresda și alte colecții 
celebre-

Ceea ce interesează însă în primul 
rind pe viitorii spectatori, ca și pe 
toți iubitorii de șah din lume, este să 
afle răspuns la întrebarea: cine va 
cîștiga Olimpiada ? Și, firește, cele 
mai multe pronosticuri merg către e- 
chipa Uniunii Sovietice, care în patru 
ediții consecutive (Helsinki 1952, Ams
terdam 1954, Moscova 1956, Miinchen 
1958) a ocupat primul loc în clasa
ment.

tativa orașului Brno iar în ultimul 
meci au terminat la egalitate (2-2) cu 
puternica echipă a Uzinelor Stalin din 
Litvinevo.

Spartak Moscova a jucat la Opava 
în compania formației Slezan și a ob
ținut victoria cu scorul de 8-5 (4-1, 
3-1, 1-3).

Se apropie de sfîrșit și pregătirile 
patinatorilor. Ei iau parte chiar și la 
concursuri dar cum gheața nu este 
încă... gata folosesc piste de asfalt 
și patine cu rotile. La Celiabinsk nu
meroși spectatori au urmărit evoluția 
campioanei olimpice Lidia Skoblikova. 
Ea a câștigat cursa de 100 m în 13 
secunde și pe cea de 200 m în 39,8. 
La bărbați, cel mai bun pe această 
distanță a fost studentul V. Reabinin 
— 31,9 sec.

Voința Iași învingătoare 
și învinsă la Katowice
Echipa masculină de baschet Voința 

Iași a susținut sîmbătă și marți două 
întîlniri la Katowice (R. P. Polonă) cu 
echipa locală Start. Prima partidă a 
fost cîștigată de ieșeni cu 67—61. iar 
a doua a revenit gazdelor cu 64—55.

pedo Moscova cu 12 puncte urmata 
de Dinamo Kiev cu 10 p-, Dinamo 
Moscova și S.K.A. Rostov pe Don cu 
cîte 8 p. fiecare.

UJPEST ÎNVINGĂTOARE LA SCOR
A doua confruntare din cadrul 

„G.G.E." a echipelor Ujpest Dozsa 
(Budapesta) și Steaua roșie Belgrad 
a dat din nou cîștig de cauză cam
pioanei maghiare. Pe Nepstadion gaz
dele au cîștigat la scor sever: 3—0. 
Prin acest rezultat, Ujpest se califică 
pentru optimile de finală ale competi
ției, în care va avea ca adversară 
campioana portugheză Benfica.

„GUPA CUPELOR"...
In cadrul competiției rezervată c- 

chipclor europene cîștigătoare de 
cupe naționale, s-au desfășurat două 
noi întîlniri. La Viena echipa F.C- 
Austria a reușit un rezultat surprinză
tor, dispunînd cu 2—0 (0—0) de
Wolverhampton Wanderers- Returul 
întîlnirii este programat pentru data 
de 30 octombrie. In meci retur, la 
Budapesta, echipa scoțiană Glasgow 
Rangers a dispus cu 2—1 de Ferenc- 
varos, calificîndu-se pentru turul ur
mător al competiției cu scorul general 
de 6—3.

O SURPRINZĂTOARE INFRINGERE 
A NAȚIONALEI FRANCEZE

La Basci, reprezentativa Elveției a 
realizat o neașteptată victorie cu 6—2

Primul campionat
în curînd, la București, 

international
9

de pentatlon modern al armatelor prietene
Nu peste multă vreme, Capitala va 

găzdui o importantă competiție inter
națională: primul campionat interna
țional de pentatlon modern al armate
lor frățești în cadrul calendarului Co
mitetului Sportiv al Armatelor Prie
tene (C.S.A.P.).

întrecerea care seva desfășura la 
București între 19 și 25 octombrie se 
anunță deosebit de interesantă și da
torită faptului că la startul ei se pre
zintă o serie de sportivi de talie mon
dială. Spre exemplu, din echipa sovie
tică TSKA va face parte și Nikolai Ta
tarinov, component al lotului olimpic 
sovietic, clasat pe locul VI la ultima 
ediție a J.O. In cadrul întrecerilor de 
la Roma N. Tatarinov a obținut re
zultate de valoare în probele de călă
rie (locul 5) și cros (locul 6-7). Ală
turi de N. Tatarinov din echipa TSKA 
vor mai face iparte doi pentatloniști, 
care au realizat în ultima vreme re
zultate remarcabile: Boris Pahomov 
și Ivan Deriughin care au Ocupat în 
această ordine primele două locuri la 
Concursul Internațional de pentatlon 
modern care a avut loc anul acesta la 
noi în țară.

Una din cele mai puternice formații 
prezente la campionatul de la Bucu-

Debutul internațional 
al gimnasticii artistice

La Sofia s-a desfășurat prima întîl- 
nire internațională de gimnastică ar
tistică. Au luat parte la concurs spor
tive din Uniunea Sovietică, R.P. Bul
garia și R.S. Cehoslovacă. întrecerea 
a fost deosebit de frumoasă și de in
teresantă.

Proba de exerciții libere a revenit 
Iuliei Trașlieva, campioana de anul 
trecut a R.P. Bulgaria. Evoluția ei 
a fost răsplătită cu 9,80 p. Ea a în
vins și în primul exercițiu cu obiecte 
obținînd de asemenea o notă foarte 
mare — 9,70 p. Pe locul 2 s-a clasat 
multipla campioană a U.R.S.S., Lilia 
Nazmutdinova. AI doilea exercițiu a 
fost cîștigat de sportivele sovietice 
Pcelkina și Savenkova cu 9,85 p.

Acumulîndu-se notele obținute în 
cele trei exerciții, pe locul I s-au cla
sat, la egalitate de puncte (29), Naz- 
nititdinova și Trașlieva. La numai 0,20 
p. în urma lor s-au situat L. Saven-

GLOB
în fața echipei naționale a Franței- 
Fotbaliștii elvețieni au jucat foarte 
rapid, surprinzînd adesea apărarea 
oaspeților. Gel mai bun jucător de pe 
teren a fost centrul atacant Hugi II 
care a înscris 5 dintre golurile învin
gătorilor.

• Intr-un meci contînd pentru 
„Cupa orașelor expoziție", Olympique 
Lyon a fost întrecută pe teren pro
priu cu 3—1 de F.C. Koln (R. F. 
Germană).

• Tradiționala înfîlnire amicală 
dintre echipele Real Madrid și Man
chester United s-a desfășurat în acest 
an la Manchester. Fotbaliștii spa
nioli au cîștigat cu 3—2 (2—1).

• Alte întîlniri: Ruda Hvezda Bra
tislava — Alajuelense (Costa Rica) 
6—1; Olanda B — F.C. Bahia 0—2; 
Ghana — Nigeria 3—1.

BOXERII POLONEZI ÎNVINGĂTORI LA GLASGOW
GLASGOW 14 (Agerpres).
Intr-un meci internațional de box des

fășurat la Glasgow echipa reprezentativă 
a K. P. Polone a învins cu scorul de 7— 
3 echipa Scoției. Iată rezultatele înre
gistrate în ordinea celor 10 categorii : 
Mogowan (S) dispune la puncte de 
Krzcznikiewic (R.P.P.) ; Mac Kay (S) 
învinge prin oprire în rep. a II-a pe Ku- 
lesza (R.P.P.) ; Basal (R.P.P.) învinge 
la puncte pc Pvper (S); Pazdior (R.P.P.) 
întrece la puncte pc White (S) ; Kas-

/W DERIUGHIN (T.S.K.A.) 
rești va fi aceea a clubului polonez Le- 
gia. In fruntea listei sportivilor polo
nezi trebuie situat Stanislav Przybylski, 
clasat pe locul VII la J.O. de la Roma. 
Pentatlonistul polonez este unanim re
cunoscut ca un specialist al probei de

Kova (U.R.S.S.) și I. Ceakîrova (R.P- 
Bulgaria). Pe echipe turneul a fost 
cîștigat de reprezentativa U.R.S.S. cu 
143 p. urmată dc R.P. Bulgaria 
141,25 p. și R.S. Cehoslovacă 134,10 p.

La sfîrșit a avut loc concursul pen
tru exercițiile de grup. Spectatorii au 
asistat la evoluții pline de măiestrie, 
urmărind compoziții frumoase și inte
resante. Primul loc a revenit de ase
menea echipei U.R.S.S. — 57,0 p„ ur
mată de R.P. Bulgaria 55,8 și R.S. 
Cehoslovacă 51,0 p.

Succesul înregistrat de aceasta pri
mă întrecere internațională a gim
nasticii artistice va face fără îndoială 
ca tînăra disciplină sportivă să cu
noască pretutindeni o și mai mare 
dezvoltare.

PE SCURT
• Uniunea de ciclism din Danemarca 

l-a radiat pc antrenorul echipei olimpice, 
Jcrensen în urma anchetei întreprinse 
pentru elucidarea cauzelor morții în cursa 
olimpică de ciclism a lui Jensen. S-a sta
bilit că în decesul lui Jensen, vina prin
cipală a avut-o antrenorul care a admi
nistrat sportivului o mare cantitate de 
doping.

• Viitorul congres al Comitetului Olim
pic International va avea loc intre 15—21 
iunie 1961 la Atena. Cu acest prilej se 
vor discuta probleme legate de mișcarea 
olimpică, va fi prezentat un raport pri
vitor la organizarea J. O. de la Tokio 
din 1964 și se vor lua în discuție candi
daturile pentru cea de a XIX-a Olimpiadă 
din 1968.

• In Palatul sporturilor din Kiev s-a 
desfășurat întilnirea de scrimă (spadă 
și sabie) între echipele R. P. Ungare și 
R.S.S. Ucrainene. La individual, în proba 
de spadă pc primul loc s-a clasat Masena 
(R.P.U.) iar la sabie Vitevski (R.S.S.U.).

przyk (R.P.P.) învinge prin abandon pe 
Malcom (S) ; Misiak (R.P.P.) dispune 
la puncte de Moguiness (S) ; Fisher (S) 
învinge prin abandon pc Kucnierz (R.P.P.) 
Walasek (R.P.P.) învinge la puncte pc 
Mitchell (S) ; Kubacki (R.P.P.) dispune 
la puncte de Mcbaiu (S) ; Jedrezejwski 
(R.P.P.) învinge prin abandon pc Adam
son (S). De remarcat că dc data aceasta 
nu au fost selecționați în echipa polo
neză vechii internaționali Kukier, A- 
dantski, Drogosz, Dampc și Pielrzikowski. 

cros, fiind de altfel învingător în acea
stă probă la ultimele ediții ale Campio
natelor mondiale. La J.O. de la Roma, 
Przybylski a ocupat locul 3 în proba de 
cros după sovieticul Novikov și ma
ghiarul Balczo. Un alt concurent de 
valoare din echipa Legia este și Ka
zimierz Mazur, clasat al XX-lea la J.O. 
de la Roma. In cadrul concursului o- 
limpic, Mazur a realizat excelenta per-i 
formanță de a ocupa locul 2 în proba 
de tir cu rezultatul de 193 de puncte.

Spectatorii bucureșteni vor putea să 
vadă evoluînd cu acest prilej și echi
pele cluburilor Honved (Budapesta), 
Vorwărts (Berlin) și C.C.A. (Bucu
rești), în componența cărora vor intra 
linii dintre cei mai buni pentatloniști 
ai țărilor respective.

Clubul C.C.A., care organizează 
această competiție, se străduiește 
să asigure cele mai bune eondi- 
țitini de desfășurare. Pentru acea
sta a fost creată o comisie de orga
nizare care a stabilit programul și a 
pus la punct, în amănunțime, toate de
taliile tehnice. In ce privește progra
mul el a fost astfel stabilit: 20 octom
brie — proba de călărie, pe un traseu 
situat în apropiere de G.A.S. Roșia; 
21 octombrie — scrima. în sala Dina
mo; 22 octombrie — zi liber;;; 23 oc
tombrie — tirul, la poligonul Tunari; 
24 octombrie — natație, la bazinul a- 
coperit Floreasca; 25 octombrie — pro
ba de cros pe traseul din corn. CM'vgă- 
reni.

In prezent se pun la punct ultimele 
amănunte de organizare, care vor fi 
discutate cu participanții la ședința 
tehnică din ziua de 19 octombrie. Pinii 
atunci, clubul C.C.A. este preocupat de 
buna pregătire a sportivilor care vor 
reprezenta armata noastră populara in 
această frumoasă competiție internațio
nală. Echipa C.C.A. va fi alcătuită din 
Crjstu Lichiardopol — proaspătul cam
pion republican Dumitru țintea, Ni- 
colae Marinescu, Gh. Tominc. sau Tra
ian Croitorii. In aceste zile ei se pre
gătesc intens, dornici de a realiza un 
rezultat cît mai bun

Maior GH. GEABELEA
din Comitetul de organizare a Cam

pionatului

• Eu IVigan a avut loc întilnirea inter
națională de rugbi XIII intre reprezen
tativele Franței și Noii Zeelande. Sporti
vii de la antipozi au obținui victoria cu 
scorul de 9—0.

• Federația cehoslovacă de volei a al
cătuit loturile definitive ale celor două 
echipe selecționate (bărbați și femei) care 
vor participa la campionatele mondiale 
din Brazilia. Din lotul masculin fac parte 
Toman, llumlial. Smidl, Sorin. Golian, 
Stolarik, Vesclko. Sasinka. M isil. Maly, 
Paldus și Paulus, iar din ce! feminin 
Spclinova, Svozilova, Vrazelova. Zizkovs- 
ka, Obadalkova, Kiselova, Moravkova, 
Krizova, Steflova.

• întilnirea pentru titlul mondial pro
fesionist de. box la categoria mijlocie din
tre Gene Fullmer și Ray Sugar Robinson 
a fost aminată pentru dala de 3 decem
brie din cauza indisponibilității celui 
dinții.

• Coiltinuîlldu-și turneul prin Europa 
gimnaștii japonezi participant! la J.O. 
au evoluat în Berlinul de vest în compa
nia gîmnaștilor din R. F. Germană. Din 
cauza unor defecțiuni de organizare, nu 
s-au desfășurat întreceri deeît la exerciții 
libere la cinci aparate. Pe primul loc s-a 
clasat Takasi Ono cu 48,40 puncte. Cea 
mai mare notă a fost obținută de el Ia 
paralele (9,80 p.). Locul 2 a revenit 
veteranului echipei japoneze M. Takcmoto 
(40 ani) cu 48,0 p. In continuare, pe 
următoarele două locuri, s-au clasat de 
asemenea oaspeții : T. Mitzikuri (47,70 
p.) și N. Aihara (47,65 p.).
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olimpic al familiei Press
de sportivi s-a 
Un nume care

Cel mai tînar concurent

„D del ui
Galeria celebră a familiilor 

îmbogățit cu un nume: PRESS, 
a fost pronunțat de nenumărate ori în timpul 
Jocurilor Olimpice de la Roma, care a apărut 
în dese rînduri în coloanele presei de specialitate 
și... nespecialitate. un nume care figurează pe 
lista recordmanilor lumii. Tamara și Irina. Dotiă 
surori care au adus familiei două titluri olimpice, 
care dețin trei recorduri mondiale, mai multe 
recorduri afe Olimpiadei și ale U.R.S.S.
ncă înaintea J. O. 
de la Roma spe
cialiștii considerau 

că Tamara Press se poa
te număra printre puținele 

1 atlete care au de acum 
„în buzunar" medalia 
olimpică, intr-adevăr, fai
moasa sportivă era singu
ra în lume care depășise.

arunca greutatea doar... 8 
metri și nimeni nu-i pre
zicea un viitor atît de 
strălucit. Rezultate mai 
bune obținea la aruncarea 
discului, probă căreia de 
altfel voi să i se consa
cre. Dar antrenorii au 
fost dc altă părere. Pînă 
Ia urmă s-a văzut că s-au

de loc rău. Măiestria sa 
a fost șlefuită tot în „ate
lierul de campioni" ai lui 
Alekseev. Irina venise la 
Leningrad să urmeze ca 
și sora sa mai mare, Poli
tehnica. Recordul mondial 
la pentatlon n-a putut re- 
z‘sta prea mult asaltului 
impetuos al tinerei atlete. 
Ea îl întrece de mai mul
te ori, apropiindu-se în 
acest an de 5000 puncte 
(4959). In întrecerea celor 
cinci probe Irina nu are 
la ora actuală adversare 
capabile să-i dea emoții. 
Dar pentatlonul nu este 
inclus în programul Jocu
rilor Olimpice. Neputînd

prima zi a cam- 
rapubtioan de 

și dresaj !a că- 
anul 19>5(). In-

Era în 
pionatului 
obstacole 
lărie pe 
cepuse tocmai proba de
obstacole rezervată junio
rilor la care fuseseră în
scriși 45 de cai. După e- 
voluția c'torva concurenți 
ale căror nume le mai 
întilnisem și în alte com
petiții hipice, iată că ni 
se anunță intrarea pe

parcurs a unui reprezen
tant al
OVIDÎU 
catul Piulița.

Pînă aici nimic neo
bișnuit. Campionatele re
publicane de călărie au 
întrunit și în alți ani 
sportivi mai puțin cunos- 
cuți. De ce atunci inte
resul stîrnit de apariția 
noului concurent? Pen
tru a vă da mai bine

Științei Cluj: 
îl MÂN DI / pe

Enigma...
rea primei reprize fuse
se grav accidentat și 
scos afară de pe teren, 
în a doua repriză a re
intrat complet restabilit, 
prestind un joc de cea 
mai bună calitate.

Curînd, enigma avea

Echipa de fotbal Es
trella din Las Rosas-Ar- 
gentina are în persoana 
negrului Kid Thompson 
un foarte bun stoper. Cel 
puțin despre pregătirea 
fizică a acestui jucător 
s-a dus vestea, la fiecare 
meci, în repriza a doua, să fie dezlegată: fratele 
el fiind mai proaspăt și 
mai plin de vitalitate de
alt la începutul partidei.

Intr-o zi însă a atras 
atenția faptul că Thomp
son, care cu cîteva mi
nute înainte de termina-

seama ar fi trebuit să 
fiți martorii acelei neo
bișnuite apariții, 
puiți-vă 
cum 
stăpînit 
și de
Vasile Pinciu, 
rețu.1
Hering, încălecat de o... 
mină de om. Dar, să 
vi-1 prezentăm. Este vorba 
de juniorul Ovidîu Ti
mandi, în vîrstă de nu
mai 13 ani (împliniți la 
3 octombrie a.c., cum 
ne-a precizat el plin de 
importanța acestui amă
nunt), elev în clasa a 
Vl-a (și încă unul frun
taș) la Școala medie 
nr. 13 din Cluj. Elevul 
Timandi a început echita- 
ția doar de un an. Cele 
numai 4 puncte penali
zare cu 
parcursul

închi- 
masiv 

greii 
chiar

un cal 
este Piulița, 

altădată 
maestrul sportului 

sau călă- 
fruritaș Dumitru

al lui Kid, de 
masor, -era un 
mai bun decît 
de fiecare dată,

geamăn 
profesie 
jucător 
Kid și 
în a doua repriză, îl în
locuia pe acesta I

La Focșani, la meciul de fotbal Rapid Foc
șani—Prahova Ploiești s-a continuat practica 
nejustă de a obliga spectatorii să cumpere 
programe

OțV»
Ploicsi i

I. Comarnesou, Focșani

— Ce să jac ca atitea programe ? Și apoi copiii 
nici nu știu să citească.

— Regret, dar de problemele familiare nu răs
pundem e'

Desen de N. CLAUDIU

X X

cit a terminat 
_______ calul Piulița 
dovedesc că Timandi este 
un real talent, âvînd cele 
mai frumoase perspective.

Este pentru prima oară 
cînd ’ tin călăreț atît de 
tînăr ia startul în cea 
mai mare competiție hi
pică internă. Deocamda
tă Ovidîu Timandi și-a 
înscris numele pe lista 
participanților. Sîntem 
convinși că nu peste mul
tă vreme îl vom alia prin
tre premianții concursuri
lor hipice.

Irina șl Tamara împreună cu profesorul lor, antrenorul emerit Alakseeo.
— și nu o dată — gra
nița celoț 17 metri la a- 
runcarea greutății* In a- 
junul Olimpiadei' ea obți
nuse 17,78 m, asaltând cu 
hotărîre limita celor 18 
metri.

Probabil că atunci cînd 
i-a fost conferită medalia 
olimpică de aur marea 
atletă și-a amintit că nu
mai cu șapte ani în urmă, 
fiind elevă la Samarkand

Știați c ă...
...rugbiul a „prins" în 

Uniunea Sovietică, datorită 
sportivilor studenti ? Acest 
sport a fost adoptat mai 
/at'îi de studenții Școlii 

Tehnice ,,Baumann" din 
Moscova. Ei au și cîștigat, 
anul trecut, primul turneu 
de rugbi inter-orașe.

...recent, la Paris, cu pri
lejul unor întreceri atletice, 
campionul olimpic Don 
Bragg, care define în același 
timp și recordul 
cu o săritură de 
a fost eliminat din 
dofrorînd de trei 
4,20 m

mondial 
4,00 m, 
concurs, 
ori la...

...Arthur Ilonncger, 
numitul compozitor francez, 
a închinat una din cele mai 
apreciate compoziții ale 
sale jocului de rugbi ? 
liste vorba dc poemul sim
fonic „Rugbi”, compus în 
anul 1928.

...actualmente se turnea
ză un film artistic despre, 
cariera sportivă a marelui 
boxer francez Georges Car
pentier? Cunoscutul ador 
italian Rossano Brazzi, care 
apare în rolul principal, 
n-a avut dificultăți deose
bite în interpretarea per- 
sonp-jului, deoarece și el 
a fost, cu ani în urmă, un 
apreciat boxer amator.

re-

înșelat într-o oarecare mă
sură atît antrenorii cit și 
atleta. Tamara a ajuns 
recordmană a lumii în... 
ambele discipline.

Drumul ei sportiv este 
legat de numele unui eme
rit antrenor, Viktor Alek
seev, întemeietorul fai
moasei școli sportive din 
Leningrad, de unde a ieșit 
o întreagă pleiadă de 
campioni și recordmani. 
Smirnițkaia, Zîbiiia, Kuz- 
nețov etc. Sub îndruma
rea acestui pedagog pri
ceput, talentul Tamarei se 
realizează deplin. In 1958 
ea devine campioană a 
U.R.S.S. la aruncarea 
greutății, învingîndu-le pe 
Zîbina și Tîșkevici. De a- 
țuncj n-a mai cunoscut 
înfrîngerea. Medalia de 
aur la campionatele euro
pene, o impresionantă sui
tă de recorduri ale lumii, 
in sfîrșit focul 
de la Roma au 
lucită sa carte 
neîncăpătoare.

e urmele 
pășit și 
mai

concura în proba sa de 
specialitate, ea s-a pregă
tit pentru cursa de 80 
m.g. Și deși prea puțini îi 
acordau șanse la victorie 
Irina „s-a răzbunat", ocu- 
pînd primul loc într-o 
companie excepțională ca 
valoare. Medalia olimpică 
de aur și un nou record 
olimpic (10,6 sec.) au 
constituit bilanțul său.

Și astfel familia Press 
se poate mîndri cu o co
lecție de trofee într-ade- 
văr unică...

FOTBAL—acum 
3090 ds am!

•

Fotbalul are o istorie 
îndelungată. Chiar dacă 
origina lui nu a putut li 
stabilită cu precizie, to
tuși apar mereu date noi 
care confirmă existența șt 
popularitatea lui în cele 
mai vechi timpuri, 
aflat, 
foarte 
lului, 
largă 
2500—3000 
curțile împăraților japo
nezi. Mingile erau din 
piele, cu diametrul de 
21—24 cm. Dimensiunile 
mingilor erau destul de 
reduse în raport cu cele 
ale mingii ce se folosește 
astăzi. Terenul, de formă 
pătrată, avea laturile de 
94,21 m. Tușele erau niște 
garduri înalte, care îm
piedicau mingea să iasă 
în... aut.

Interesant este că tra
diția cerea ca terenul să 
fie „marcat" în cele 4 
colțuri de cite un copac, 
plantat după o regulă ri
guros respectată: la nord- 
vest un brad, la nord-est 
un cireș, la sud-vest un 
fag și la sud-est o salcie. 
Marele pictor japonez, 
Suncho, a imagina: un 
astfel de meci, intr-un 
cunoscut tablou al său. 
El înfățișează o echipă 
de 13 jucători care toc
mai intră pe teren. Pri
mul jucător ține în mină 
o minge, al doilea o lă- 
diță pentru mingi, iar al 
treilea ghetele 
tălpile cărora 
ținte.

Jocul 
făcut 
gramul 
aniversare a imperiu
lui. învingătorii primeau 
flori și daruri, iar căpi
tanul echipei învinse... 
lovituri de vergele, obicei 
care, din fericire, n-a 
fost transmis zilelor noas
tre...

S-a 1 
de pildă, că un joc (

asemănător fotba- i
se bucura de o l
răspîndire acum g

de ani, la î

de joc, pe 
se observă

cu
parte 

serbărilor 
a

mingea a 
din pro- 

de

suporterii ?
Nenutri arate

I la J. O. 
făcut stră- 
de vizită...

HORIA POPESCU, PLO
IEȘTI. - Da : în 1947 Pe
trolul de azi se numea 
Juventus. De altfel dacă 
veți întîlnl în diferitele 
clasamente ale categoriei 
A la fotbal numele de 
Juventus, Distribuția, Pe- 
trolul București, Partiza
nul București, Flacăra 
Buci -ești, Energia Plo
iești, Flacăra Ploiești, să 
știți că tot de Petrolul 
Ploiești este vorba I

ING. 
VATRA 
balistul 
timat la 
bul său 
legarea, 

acest 
echipă, 
nostro 
fost publicat' 
automat

se 
restrîns

MATEI POPESCU, 
BORNEI. - ~ 
Jenei este
C C.A. Cum 
nu 1-a dat 

el nu poate 
campionat

— 2) Răspun- 
„acest lucru a 

nu este 
cînd o 
repetă.

al i

Fot- 
legi- 
elu- 
dez- 
juca 

înîn 
al ă 
sul 
mai 
dat 
trebare 
spațiul _____ _ ___
tei rubrici nu ne permite
— și nici nu-șl are rostul
— să răspundem de cite 

între-
atunci 
scurte

4—5 ori la aceeași 
bare, mai ales 
cînd se repetă Ia 
intervale.

> în- 
Dar 

aces-

AL. NICOLAU,
PEȘTI. — 1) s-a așternut 
tăcerea asupra celui 
al treilea meci de 
pentru campionatul 
la toate categoriile, 
tre Floyd Patterson 
Ingemar Iohanson.

BUCU-

de 
box 

lumii 
din-

51 
N-ar

fi exclus nici să nu mai 
aibă loc. — 2) Zavoda I 
a trecut la Academia Mi
litară. Dragomirescu — 
fost. de asemenea, la 
C.C.A. — joacă acum la 
C.S.M.S. Iași. — 3) Anul 
acesta, noi nu participăm 
la „Cupa ~ 
Europeni" la 
dem că nu 
explicații: le 
echipei noastre 
ne !
aripă stînga a Petrolului,

Campionilor 
fotbal. <Jre- 

e nevoie de 
dă evoluția 

campioa- 
4) Chiriță, noua

Paul Farago este maestru 
al sportului și arbitru 
internațional de compozi
ție șahistă. El ’are acum 
74 de ani ! Mulți îna
inte ! — 3) Disputarea
titlurilor europene sau 
mondiale în boxul profe
sionist este în funcție, 
bineînțeles, și de ultimele 
rezultate ale pugiliștilor 
respectivi, dar mai ales 
de publicitatea care se 
face în jurul lor, de anu
mite interese materiale 
ale organizatorilor, 
intervențiile acestora

de 
pe

Tîrgo-
25
la

a jucat la Metalul 
viște. Vîrsta lui? : 
ani. Ti împlinește 
octombrie.

RADU AUREL, 
STANȚA. - 1) La 
poziție șahistă, în 
noastră se dispută ___
pionate o dată la doi ani. 
Ultimii campioni sînt : la 
2 mutări : Virgil Nesto- 
rescu ; la 3 : Marcel
Aschenazi ; la studii : E- 
milian Dobrescu. 
menea, avem 
sportului la 
șahistă, iar 
cerne titlul 
tru internațional.

de
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CON- 
coni- 
țara 

cam-

Virgil 
la 3 :

Ia studii :
De ase- 

5 maeștri ai 
compoziție

F.I.D.E. de- 
de maes-

lîngă forurile sportiva 
care trebuie să-și dea a- 
sentimentul.

NICULAE 
TURDA. - 
de fotbal 
susținut la 
1954, cu 
Ungariei (scor 1—5), noi 
am alinia următoarea for
mație : Toma—Zavoda II, 
Apolzan, Băcuț I — Căli
noiu, Serfdzo — Gîrleanu 
(Paraschiva), Nicușor, C- 
zon, Zeană, Suru. — 2)
Care este cea mai bună 
formație pe care a ali
niat-o Dinamo București 
de-a lungul anilor ? Nu 
știu dacă unsprezeoete

PAS UREE, 
în meciul 
care l-am

i)
pe
Budapesta, în 
reprezentativa 

(scor 1—5),

Birtașu — Toma, Băcuț 
II, Szoko — Călinoiu, Bă
cuț I — Magheț, Nicușor. 
Ene, Neagu, Suru vi se 
pare cel mai redutabil, 
dar din moment ce el a 
constituit formația de 
bază a lui Dinamo Bucu
rești în anul în care a 
cucerit campionatul, în 
1954, are cele mai puter
nice argumente !

ION BUDEANU, BRĂI
LA. — In Turul ciclist al 
R.P.R. s-a acordat o bo
nificație de 1 minut pri
mului sosit și de 30 de 
secunde celui de al doi
lea, în toate etapele în 
afară de 
cronometru, 
are rostul. _ 
dă pentru a 
calitățile de bun sprinter, 
în luptă directă.

IOSIF GRUBER. ARAD. 
— 1) Tătaru a jucat de 19 
ori în 
tivă a 
fotbal, 
s-au întîlnit de două ori. 
Italienii, campioni 
diali pe vremea 
ne-au întrecut la 
cu 1—0 în meciul 
la 11 iunie 1939 la Bucu
rești și cu 2—1 în partida 
susținută la 14 aprilie 
1940, la Roma.

ION POȘTAȘUL

aceea contra- 
unde nu-și 

Bonificația se 
se răsplăti

prima reprezenta- 
țăril. — 2) La

Romînia șl Italia

mon-
aceea, 

limită : 
disputat

Tamarei a 
sora sa 

mică, Irirta. 
Sportul l-a început ală
turi de ea pe stadionul 
din Samarkand. Dar Iri- 
aei îi plăceau alergarea, 
săriturile. Deși nu prea 
înaltă fata se impunea 
prin dîrzenie și viteză. Ea 
a optat pentru una din
tre dificilele discipline a- 
tletice, pentatlonul. Și suc
cesele nu s-au lăsat aș
teptate. fn 1956, la 17 
ani, Irina realizează 3675 
puncte. Ceea ce nu era

impunea

sînt e- 
xempleie — pe toate me
ridianele globului — ca
re Vorbesc despre feinl 
cum își manifestă su
porterii dragoștea pentru 
echipa lor preferată. In 
special, cînd e vorba de 
fotbal, entuziasmul și 
pasiunea suporterilor pot 
oferi subiecte . dintre cele 
mai interesante.

Cel mai proaspăt exem
plu — dtipă cum relatea
ză „l’Humanite" — îl o- 
feră joațrit tineri supor
teri aijechipefcîfcle fotbal 
Benffea din Lisabona. Ei 
au declarat că dacă Ben
fica reușește să se ca
lifice în optimile de fi
nală ale „Cupei Cam
pionilor Europeni", ei 
vor parcurge pe jos cei 
342 kilometri care sepa
ră Lisabona de Porto I

Acum cîteva zile, sus-

ținind meciul retur cu 
campioana Scoției, Hearts, 
Benfica ă cîștigat cu 3-0, 
scor care i-a asigurat 
calificarea în turul urmă
tor al „Cupei Campioni
lor Europeni" — în op
timi de finală, unde se 
va întîlni cu invingătoa- 
rea meciului Ujpest (Bu
dapesta) — Steaua Roșie 
(Belgrad). Respectîndu-și 
cuVintul, cei patru supor
teri n-aîi mai stat pe 
gînduri,. ci au pornit pe 
jos de la Lisabona, ur- 
rnîndsca în 8—10 zile 
să . ajungi la Portoi.

„L’Humanite" adaugă; 
„La ora cînd punem sub 
tipar aceste rîndiiri, nu 
cunoaștem * proiectele ce
lor 4înfocați suporteri; 
în cazul victoriei iui 
Benfica în... finala „Cu
pei Campionilor Euro
peni".

c

PLASA BUCLUCAȘĂ
Dedicată plaselor celor

Progresul

Fiecare plasă-i spartă 
De mai bine de doi ani. 
Parcă atacanții-n poartă 
Au șutat cu... bolovani.
De-aia cînd portarul lasă 
Cîte-un gol in poarta sa. 
Mingea nu se-oprește-n plasă, 
Ci taman într-o vîlcea.
Ca portar, nu-i prea convine: 
E departe-acest tăpșan, 
Piti’se duce, pînă vine
S-a sfirșit primul .jnitan".
Asta-i treabă? — el își spune 
Și blesteamă printre buze

două porți de pe terenul 
din Urziceni

Că pe tușă nu se pune 
Linie de... autobuze.

Deh, dacă-ar avea acasă 
Niște scîndnri prin șopron, 
Ce-ar mai face el la plasă 
Un cogeamite oblon.

Dar acum vrea să dreseze 
(Depunlnd o mare artă) 
Un păianjen să lucreze
Și o plasă pentru poartăl
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