
O fază pasionantă 
din meciul C.C.A. — 
Progresul. Toma e la 
pămînt, afară din- poar
tă, Baboie și Ivănescu 
au căzut pc linia porții, 
Cri șan și Apolzan pri
vesc fără să mai poată 
interveni... Staicu însă 
de gajcază balonul chiar 
de pe linia porții.
(Foto: Mircea Popescu)
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Zile de sărbătoare...

Blocajul efectuat de 
Eugenia Melopadov și 
Constanța Jiăpăianu 
(Progresul) n-a putut 
opri balonul tras de E- 
caterina Crăciun C.P.B. 
Pază din meciul Combi
natul Poligrafic Bucu
rești — Progresul Bucu
rești, din cadrul primei 
etape a Campionatului 
republican feminin de 
volei.

Radu. Ion (Rapid) execută Q centură laterală cu Geantă Ștefan (Metalul), 
fixîndu-l in pod. (Fază din întilnirile pentru campionatul R.P.R. de juniori 

la lupte clasice, etapa a IlI-a oraș București
(Foto : Gh. Dumitru)

Fază din meciul de rugbi Constructorul — Știința Petroșani: Rădulescu 
(Constructorul) cîștigă disputa cu ctțiva apărători adverși și in clipa urmă

toare va transmite balonul lui Teofilbvici, care ii vine in întimpinare 
(Foto : Boris Ciobanu)

* I

Inmănunchind gînduri și senti
mente, exprimând dragoste și 
prietenie, nenumărate scrisori 

pornite din București, din Arad sau 
Cluj, din orașele și satele noastre, po- 
iposesc în aceste zile pe imasa mine
rului din Donbas, în colhozurile Ucrai
nei sau la marile Institute ale Mos
covei. Sînt rin duri de la prieteni și 
ele vorbesc despre entuziasmul cu 
care oamenii muncii din țara noastră 
participă la marea sărbătoare a „Lu
nii prieteniei romîno-sovietice".

Gu nespusă căldură iau parte Ia 
această sărbătoare și sportivii noștri, 
tineri și tinere care att cunoscut în 
acești ani prietenia sportivilor sovietici, 
de la care au învățat atitea lucruri și 
pe care îi prețuiesc. Sînt zile în care 
întâlnești' pe pista stadionului din Cra
iova grupuri de elevi pregătindu-se 
entuziaști să participe la „Cupa prie- 
teniei**.  In altă parte a țârii, în sa
tele regiunii Stalin se desfășoară — 
intr-o atmosferă sărbătorească — 
„Duminicile sportive**  organizate în 
cinstea lui 7 Noiembrie. Răsfoim cu 
mai multă bucurie în aceste zile cărțile 
sportive, învățînd din experiența lui 
A. T. Brîkin, V. V. Belinovici, D. D. 
Donskoi sau I. A. Kreaciko, specia
liști ale căror lucrări sînt tot mai cu
noscute de către iubitorii sportului din 
țara noastră. Ne gîndiim cu dragoste 
și cu mîndrie în același timp, la spor
tivii sovietici ale căror performanțe au 
uimit lumea și exemplul lui Savlakadze 
sau Boloțtiikoy, al lui Latînina sau 
Boris Sahlin — ca să mi amintim de- 
cît cîteva nume — însuflețește pe 
sportivii noștri în pregătirea lor, în 
lupta pentru ridicarea măiestriei spor
tive.

In fiecare colț al țării, sportivii noș
tri cinstesc luna marii prietenii cu 
nenumărate victorii în muncă, cu noi 
succese în dezvoltarea mișcării de cul
tură fizică și sport. Sute și sute de 
tineri sportivi din Timișoara s-au a- 
vîntat entuziaști în întrecerile dotate 
cu „Cupa prieteniei", organizată Ia 
lupte clasice, gimnastică, tir etc. A- 
cestei sărbători i-a fost închinată și

„Cupa Banatului**  care va angrena în 
competițiile de atletism, ciclism, po
pice, tenis de masă și volei peste 
35.000 de sportivi. In cadrul Lunii 
Prieteniei se vor desfășura și con
cursuri pentru doborîrea recordurilor 
regionale, pentru cucerirea insignei 
GMA, pentru amenajarea de baze 
sportive simple. Asemenea acțiuni au 
loc în toată țara și ele cunosc o am
ploare deosebită. Pregătindu-se pen
tru întrecerile „Cupei prieteniei", mun
cind cu nestăvilit entuziasm la confec
ționarea vitrinelor sportive, organizînd 
simpozioane sau conferințe pe teme 
din viața și munca sportivilor sovie
tici, tinerii sportivi ai patriei noastre 
își manifestă și astfel prietenia fră
țească, trainică de nezdruncinat, care 
îi leagă de sportivii sovietici.

La marea sărbătoare doresc din 
toată inima să participe toți sportivii 
patriei noastre. In sufletul fiecăruia 
există dorința de a-și manifesta sen
timentele de dragoste față de repre
zentanții celui mai înaintat sport din 
lume, de la care au învățat și învață 
necontenit. Așa se explică participarea 
masivă în diferitele acțiuni sau manifes
tări sportive organizate în cadrul „Lu
nii prieteniei romîno-sovietice" în fie
care regiune ca și interesul deosebit 
de care se bucură tradiționalele ma
nifestări sportive centrale, crosul de 
mase: „Să înlunpinătn 7 Noiembrie" 
și „Ștafeta prieteniei romîno-sovieti
ce". în aceste zile de toamnă plăcută, 
pe potecile pădurilor, în parcuri, pe 
drumurile de țară, zeci de mii de ti
neri și tinere se întrec în primele eta
pe ale crosului, în timp ce tot atîția 
se pregătesc să 'pornească spre tra
seele principale pe care le va străbate 
Ștafeta purtînd mesajul de prietenie 
a tineretului și sportivilor din țara 
noastră adresat sportivilor sovietici.

Sînt doar cîteva imagini din aceste 
zile în care sportivii din orașele și 
satele patriei noastre sărbătoresc „Lu
na prieteniei romîno-sovietice" — ex
presie a dragostei, a prieteniei frățești 
care unește noporul nostru cu marele 
popor sovietic, constructor al Comu
nismului.

„Să intimpinăm 7 Noiembrie**

întrecerea pe sectoare 
a sportivelor 

de Ia fabrica de confecții 
„Gh. Gheorghiu-Dej”
Zilele trecute, prinse dfe pornit 

care străjuiesc aleile asfaltate alo 
fabricii de confecții „Gh. Gheor
ghiu*  Dej” din Capitală au apă ru& 
steagurile albastre ale asociației spor
tive „Confecția”. Era ora 3 după-a*  
miază cînd la locul startului au apărut 
primele muncitoare din schimbul de di
mineață. Toate manifestau voie bună 
și discutau despre întrecerile de cros, 
la care aveau să participe peste cîteva 
minute. Mobilizate de consiliul asociației 
sportive (președinte C. Răduță) munci-*  
toarele din sectoarele A și B (în total 
vreo 250) erau gata pentru a lua startul 
în cadrul crosului de mase „Să îritîm- 
pinăm 7 Noiembrie-4. Numărul mare de 
sportivi dornici să se întreacă în această 
competiție a determinat consiliul asocia
ției să organizeze o etapă suplimentară, 
intcrscctoare. De data asta se întreceau 
sectoarele A și B. Cine va învinge ?

Startul s-a dat pc sectoare de pro
ducție. Cele de la „A” (atelierele nr. 
2, 3 și 4) ca și cele din sectorul Bs deși 
au venit împreună la start acum. înaintea 
plecării, s-au despărțit pentru cîtva timprf 
Aveau de pus la punct problemele de..*  
tactică în timpul probei. întrecerea a fost 
urmărită de numeroși muncitori și muit> 
citoare, tovarăși de muncă ai sportivelor.- 
Iar încurajările, firește, au fost împăr
țit^ In cele din urmă, victoria a revenit 
muncitoarelor de la „A“: Paula Niculescu 
(sectorul 2), Maria Cliișcă (sectorul 3), 
Victoria Stăncioiu (sectorul 4). In curînd, 
ele se vor prezenta din nou la start. De 
data aceasta în finala pe asociație...

Primul campionat de pentatlon modern al armatelor prietene
• HONVED, UNA DIN ECHIPELE CELE MAI PUTERNICE • COMPONENȚA FORMAȚIILOR 

PARTICIPANTE • PRIMA PROBA (CALARIA) VA AVEA LOC JOI • ULTIMELE AMĂNUNTE

Primul campionat internațional de 
pentatlon modern al armatelor fră" 
ț-ești, care se va desfășura începînd 
de joi la București, se află în centrul 
atenției iubitorilor de sport- Alături 
de puternicele formații . TS'KA Mos
cova și Legia Varșovia — pe care 
le-am prezentat cititorilor — la acest 

: campionat participă, și echipele Hon- 
ved Budapesta, Vorwărts Berlin și, 
bineînțeles, C.C.A. București.

Dintre acestea din urmă, Honived 
Budapesta se anunță drept, una din 
pretendentele principale pentru ocupa- 

' rea primului loc în clasamentul gene
ral pe echipe. Este binecunoscută 
~ de altfel —; dezvoltarea și. îndeo
sebi, valoarea pentatlonului modem 
din țara vecină și prietenă. La ultima 
ediție a J. O. de la Roma, pentatlo- 
niștii maghiari au reușit frumoasa 
performanță de a ocupa primul loc 
atît în clasamentul general indivi
dual, cît și în cel pe echipe. Din*'  lo
tul echipei Honved fac parte « serie 
de sportivi dintre cei mai buni din 
RjP. Ungară. Astfel, dr. Ferenc 

\ Tordk care va participa la întrecerile 
de la București a cîștigat în ultimii 
doi ani titlul de campion al țării, 

i nutnărfndu-șe printre frunțașij acestui

sport în R-P. Ungară. Alături de 
Tordk la București vor mai face de
plasarea Iosif Saaniszlo, Istvan Body 
și Otto Tordk. La comitetul de orga
nizare s-a primit de asemenea și lista 
concurenților germani. Echipa Vor-

wărfcs va fi alcătuită din urmălorul 
lot: Beyer, Brehme, Teicshgraber, 
Uhline și Petterman. Cît privește' e- 
chipa C.C.A. antrenorul Ion Murcșanu 
nu a stabilit definitiv- pe cei trei pen*

(Continuare în pag. a 6-a)

Dumitru Țintea din echipa C.C.A., în timpul probei de călărie. Sportivul militar: 
se pregătește cu intensitate în vederea primului campionat internațional. de pene- 

tatlon modera al armatelor prieten*



Cărți sportive in librării
• In vitrinele librăriilor poate fi vă

zută lucrarea lui I.T. Hozikov, ma
estru emerit al sportului din U.R.S.S. 
intitulată „Scrima". Lucrarea conține 

—indicații generale de organizare și me- 
care au cîștigat dc--Lt.odică a procesului de instruire și an- 

Atrenament, descrierea unor procedee și 
^n^J,nîr.ea mijloace specifice, deosebit de folosi-

_ - - - ---.j Șl^toare nu numai în diferitele etape ale
Suceava care urma să decidă pc' ceo „ instruirii, dar și în însușirea unor ele- 
de a doua echipă în clasamentul fmal.E mențe șț acțiuni de ordin tehnic. 
Ultima a cîștigat la o diferență de+ i / • r -c u -inufnai an pdnot (9—8) datorită lo-T LwȚarea lui I. 3 Hoz,tkov insumea-
iHtarii de treisferturi realizată de V.t^a fPrin^pa,e‘e Probleme de instruire 
Tona. Ambele echipe au avut citel^ fl^ă.^sabie șt carabina cu baione-

Nurneroase fotografii și scheme în
tregesc conținutul acestei lucrări.

„Cupa 10 ani de la reinceperea concursurilor oficiale”

Reprezentanta regiunii București a cucerit trofeul jubiliar
Slmbătă și duminică ■ s-a 'de.sfășu- a fundașului echipei adverse V. Oprea.

, ------- ttlbilfariL*  CraioveniR au „1™“*"  ;„rn.
__ Vi. ■

r __ ___ _
tatla~'Buzău competiția 'jiiHiiîâițdr. Cpdiove'niK au „lovit" însă doi- jucă- 
„Cupa zece ani de la reînceperea" ^i^^.'.Viața^ nouă" și au condus 
concursurilor oficiale". A fost primul ~ 
concurs de oină găzduit de acest oraș. 
Organele locale s-au străduit — și 
au reușit — să asigure cele mai bane 
condiții de desfășurare acestei com
petiții, tn cadrul căreia și-au disputat 
îi Mi etatea reprezentantele regiunilor 
București, Cluj, Craiova, Ploiești și 
Suceava.

Notind cele mai interesante mo
mente adese tn cele două zile de 
concurs, trebuie să scoatem in eviden
tă un aspect deosebit de important: 
nu exagerăm dacă afirmăm că 90 la 
sută din numeroșii spectatori făceau 
pentru prima dată cunoștință cu oină. 
Cu toții au părăsit stadionul Loco
motiva din localitate impresionați de 
frumusețea sportului nostru național, 
ceea ce denotă că oină este frumoasă 
atunci clnd se întrec echipe bine pre
gătite.

Trofeul jubiliar a revenit echipei 
„Viața nouă" Olteni, reprezentanta 
regiunii București. Datorită conștiin
ciozității cu care se pregătește ', a- 
ceastă formație face pași siguri pe 
treptele măiestriei sportive. Reprezen
tanta regiunii București a terminat 
turneul neînvinsă- De ce? A fost cea 
mai omogenă echipă, a avut în maes
trul sportului Ion Albu un coordona
tor, care a reușit să-și conducă, exce
lent echipa în momenteleȚcrițice.-iln- 
vingătorii au folosit următorul lot: 
I- Albu, F. Gușe, Gh. "ȚMSei, M. 
Gheorghe, S. Ionescu, S^Capoferu, 
Gh- Copoieru, M. Voicu,' A’. Angliei, 
S. Stanciu, I. Dobrescu, P. Neacșu-^și 
I. Rada.

Și acum iată — pe scurt.* — filmul 
celor mai importante >partide. „Viața 
noua" Olteni (reg. București) șa de*  
pășit la capătul uno/țg jocuri aprig 
disputate pe reprezenlanteleLregiunilor 
Ploiești (cu 12—8)^U.Suceavo^(cu 
8—3). Confruntarea următoare >cme- 
chipa G.A.C, „Drum nou" Boureni 
(reg. Craiova) era hotîiritocde- pentru 
configurația<i!clasamentului.- ^Reprezen
tanta regiunii București Pricepe jocul 
la „bătaie". Ea nu reușește să reali
zeze tuci un punct, datorită — în 
bună parte — comportării frumoase

astfel cu 4—0 la pauză. In repriza 
a aoua,craiovenii au trecut la „bătaie", 
Ei'tși măresc avantajul la 5—0 prin 
lovitura de treisferturi realizată de D. 
Belu. De asemenea, primii lor cinci 
jucători reușesc să treacă heatinși prin 
cele două culoare- Se părea că vie-

torii
tașat

Pasionantă a j
tre formațiile regiunilor Craiova

competiției 
cu 13—4.

Jucătorii echipei „Viafa nouă" Olteni (reg. București), ctștigătorii trofeului, salută 
publicul la sjirșilul unui meci

I
® Lucrarea „Părinților despre edu
cația fizică a copiilor" (in redactarea 
generală a lui V. Gh. Iakovlev, doctor 
tn științe pedagogice) își propune să 
ajute pe părinți la creșterea unor copii 
adaptați la activitatea practică, la pro
cesul de muncă. Cum ? Prin asigura
rea condițiilor necesare pentru dezvol
tarea unui organism sănătos, călit, pu
ternic.

Indicațiile cuprinse in această pre
țioasă lucrare au un caracter larg, 

^.multilateral. Pornind de la relevarea 
J importanței pe care o are practicarea 
Ț educației fizice în general, 
I prezintă apoi, pe capitole, 
Ă legate de regimul de viată 
î.voltare al copiilor încă de 
T în perioada preșcolară, în 
Ț de școlarizare. Lucrarea cuprinde, de 
^asemenea, noțiuni de igienă și alimen- 
Ț tație. O îndrumare foarte precisă în- 
Ț tilnim in capitolele oare tratează des- 

pre practicarea de către copii a dife-

lucrarea 
probleme 

și de dez- 
la naștere, 
primii am

rite ramuri sportive (atletism, patinaj, 
ciclism, gimnastică etc) și jocuri de 
mișcare. Capitole speciale tratează 
despre educația fizică in școli, in or
ganizațiile de pionieri.

Lucrarea „Părinților despre educația 
fizică a copiilor" care are un foarte 
pronunțat caracter practic (ea fiind 
rodul experienței îndelungate a unui 
colectiv de specialiști sovietici) a fost 
primită cu mult interes de cititorii din 
(ara noastră.

• Broșura lui O. Bănățan „Exer
ciții cu banca de gimnastică", apă
rută la noi, in 1957, a fost tradusă 
de curlnd și in limba germană de 
Sporiverag Berlin (Cbungen an 
der Turnbank). Este o confirmare a 
valorii acestei lucrări, care consti
tuie o călăuză deosebit de utilă 
pentru profesorii de educație fizică 
din școli și institute de învățămint 
superior, la fel ca și pentru antre
norii și activiștii sportivi din aso
ciații și cluburi.
• In librării putem intilni, de ase

menea, -primele numere din colecția 
„Munții noștri" editată sub îngrijirea 
Oficiului național de turism (O.N.T.), 
Colecția conține hărțile turistice ale 
unor masive deosebit de îndrăgite de 
către iubitorii drumeției din țara noa
stră — Bucegi, Piatra Craiului, Făgă
raș, Retezat, Ceahlău. Hărțile sînt in-1 
soțite de indicații precise, privind ac
cesul tn diferite trasee din aceste ma
sive, marcaje etc.

Hărțile turistice din colecția „Mani 
ții noștri" se pot găsi și la principa
lele chioșcuri din Capitală și provin
cie. , V

r

ioria le surîde. Dar, reprezentanții re
giunii București il prind la „mijloc" 
pe . A. Ungureanu și reduc handicapul 
la 5—2- O combinație derutantă de 
pase a jucătorilor din regiu
nea București se soldează cu țintirea 
lai C. Drăgulescu (scor 4—5), apoi 
din nou îl surprind pe culoarul de 
întoarcere pe A. Ungureanu (scor 
6—5) ca peste puțin timp să fie lovtt 
și A. Fieru rezultatul devenind 8 -5 
pentru „Viața nouă" Olteni. Ultimul 
meci cu reprezentativa regiunii Cluj 
a fost o formalitate pentru învîngă-

patru loviți. Iată acum celelalte re
zultate tehnice. Reg. Suceava — reg- 
Ploiești 7—6; reg. Suceava — reg. 
Cluj 11—9; reg. Ploiești — reg. Cra
iova 7—8i reg. București — reg- 
Ploiești 12—8; reg. Craiova — reg. 
Cluj 14—8; reg. Suceava — reg. 
București 3—8; reg. Cluj — reg- 
Ploiești 18—12. Clasamentul final: 1. 
reg. București 12 p; 2. reg. Suceava 
10 p; 3. reg- CraiOva 8 p; 4. reg. 
Cluj 6 p; 5. reg. Ploiești 4 p.

TR. lOANIȚESeiJ

UN MARE CONCURS POPULAR REPUBLICAN LA CRAIOVA
A intrat în tradiția sportului nostru 

călare ca în fiecare an, după confrun
tarea celor mai buni călăreți în vede
rea cuceririi titlului de campion repu
blican. să se întreacă în cadrul unui 
mare concurs popular și tinerii săteni 
din gospodăriile agricole de stat, gos
podăriile agricole colective, întovără
șiri și reprezentanți ai celor mai de 
seamă herghelii din țară. Ca loc de 
desfășurare a acestei importante com
petiții de masă a fost ales încă de la 
început orașu.l Craiova. Străduința de
pusă an de an de organele locale și 
organizațiile sportive pentru asigura
rea celor mai bune condiții de con
curs și de cazare a fost unanim apre
ciata. Și in acest an, mai precis între 
28 și 30 octombrie marele 
hipic popular republica-n va 
la Craiova, pe terenul din 
Parc al Poporului.

Consultînd regulamentul ______
de federația romînă de călărie și pen
tatlon modern, am constatat eu bucu
rie că forul de specialitate a acordat 
în acest an maximum de interes marii 
întreceri hipice populare ce va avea 
Joc la Craiova. La acest concurs au 
fost invitate echipe din aproape toate 
regiunile țării (Constanța, Cluj, Ga-

concurs 
avea loc 
frumosul

elaborat

din campionatul Capitalei
Duminică s-a desfășurat în Capitală 

ultimul concurs de floretă bărbați din ca
drul etapei a IlI-a a campionatului 
R.P.R. (etapa pe oraș). Iată care este 
clasamentul acestui concurs : 1. Tănase 
Murcșanu (Știința) 6 v; 2. Constantin 
Nrcolae (G.G.A.) 5 v; 3—4. Barbu Olă- 
ncscu (Progresul) 
(C.C.A.) cite 4 v; 
(Progresul) 4 V; 
(C.S.S.) 3 v.

Tot duminică a 
etapă a aceleiași competiții la sabie. A 
cîștigat Dumitru Musla/ă (C.C.A.) care 
a totalizat 7 v. In continuare s-au clasat: 
I. Is trate (Progresul) 6 v; Ladislau Ro- 
hony (Știința) 4 v, Octavian Vintilă 
(C.C.A.) 3 v; Cornel Pelinuș (C.C.A.) 
3 y; Radu Manoliu (Știința) 3 v.

și Sorin Poenaru
5. Adrian Kadocea

6. Cornel Bunicclu

avut loc penultima

Campionatul feminin

PRIMA ETAPA, PRIMELE CONSTATARI..

laț-i, Bacău, Suceava, lași. București, 
Pitești, R.A.M., Stalin, Ploiești, Craio
va, Timișoara și Oradea) precum și 
echipele reprezentative ale fertnei de 
elită Mangalia, ale hergheliilor „ion 
Sion“-Brăila și Sîmbăta de jos- Făgă- 

ale Institutelor de cercetări 
Jucu-CIuj și Slobozia: 
Condițiile de participare 

fiecare regipne va fi repre- 
concursul rezervat săteni-

raș și cele 
zootehnice 
București, 
prevăd că 
zentată la _ ___
lor de o echipă formată din 3 călăreți 
și 3 cai de șa și de un concurent cu 
o căruță cu doi cai, iar la cel rezervat 
hergheliilor de o echipă de 3 călăreți 
cu 6 cai. Cei,aproape o sută de concu- 
renți se vor întrece timp de 3 zile în- 
tr-un număr de 14 probe. C ' 
zervate sătenilor (călărie — cursă 
plat — galop pe 1200 m„ cursă de 
garduri pe 1500 m„ probă de obsta
cole și proba de ștafetă; căruțe — pro
bă de indeininare pe 000 m„ probă de 
viteză — galop pe 1200 m„ greutate 
și viteză 1000 kg. pe 5 km. la trap și 
o probă de tracțiune cu greutate pro
gresivă incepînd de la 2000 kg., in
clusiv căruța) și șase rezervate spor
tivilor din herghelii (cursă plat — ga
lop pe 1200 m„ cursă de garduri pe 
1500 m„ probă trap-viteză cacealcă 
pe 2000 m„ probă trap-viteză sulki pe 
2400 m, probă de fond pentru un docar 
cu un cal pe distanța de 20 km și o 
altă probă de fond pentru cacealcă cu 
un cal pe aceeași distanță). Așadar, 
iubitorii sportului călare din orașul

Opt re-

Craiova și din împrejurimi (cum obișnu
iesc să vină în fiecare an) vor avea 
posibilitatea să asiste în zilele de 
28-30 octombrie la întreceri atractive 
și pasionante. Frumusețea întrecerilor 
va fi întregită de pitoreștile costume 
naționale ce le vor purta concurenții 
din diferite regiuni ale țării.

Paralel cu concursul popular de la 
Craiova se va desfășura un altul în 
care vor evolua cei mai buni călăreți 
de obstacole din țara noastră. Iniția
tiva este desigur foarte bună, călăre
ții din mediul sătesc avînd astfel po
sibilitatea să învețe multe lucruri de 
la maeștrii sportului în această ra
mură.

întrecerile hipice rezervate sătenilor 
s-au bucurat în fiecare an de mult in
teres atît în rîndul concurenților, cit 
și al spectatorilor. In acest an condi
țiile de organizare și participare sînt, 
prin grija federației de specialitate, 
cu mult mai bune față de edițiile pre
cedente. Acest lucru trebuie să stimu
leze într-o largă măsură conducerile 
gospodăriilor agricole de stat, ale 
gospodăriilor agricole colective, înto
vărășirile și hergheliile invitate de 
a-și trimite reprezentanți la marea în
trecere hipică de la Craiova. Consiliile 
raionale și regionale U.C.F.S. din re
giunile invitate vor trebui să ia și ele 
din timp măsuri pentru mobilizarea 
concurenților, asigurînd participarea 
lor la concursul hipic popular repu
blican.

Prima evoluție a echipelor feminine 
în noul campionat, firește, n-a fost con
cludentă. Trebuie să mai așteptăm cîtcva 
etape pentru a trage concluziile necesare. 
Totuși, constatăm că multe echipe s-au 
arătat în urmă cu pregătirea. Dc pildă, 
Dinamo București n-a avut — practic 
— adversar în echipa Sănătatea. Se 
impun — ca și anul trecut — cam ace
leași echipe bucureștcnc : Dinamo, Rapid 
și Combinatul Poligrafic, toate trei în
vingătoare duminică la același scor : 
3—-0. Nici pregătirea lor nu este însă, 
deocamdată, întrutotul satisfăcătoare, 
dar se disting totuși față de celelalte 
echipe.

Celelalte formații învingătoare dumi
nică, Farul Constanța, Știința Cluj și 
Metalul București, se pare că sînt bo- 
tărîte ca anul acesta să aibă o compor
tare mai frumoasă decît în campionatul 
trecut.

Farul Constanța ne-a obișnuit în retu
rul campionatului pe 1959—1960 cu par
tide interesante, spectaculoase, dc bun 
nivel tehnic, ceea ce dovedește că efor
turile antrenorului C. Sîrbn au dat roade 
frumoase. Așteptăm cu interes evoluția 
constănțcncelor în Capitală. Ea se va 
produce duminică, cînd vor întilni pe 
C.P.B.

Știința Cluj prezintă anul acesta o 
echipă înnoită, care și-a făcut dovada 
posibilităților în prima etapă, cînd a 
întrecut cu 3—1 pe cealaltă reprezen
tantă a voleiului feminin clujean în ca
tegoria A C.S.M. — pînă anul trecut 
pretendentă la unul din primele trei 
locuri. Prof. I. Scurtu, antrenorul stu
dentelor, are la dispoziție un lot valoros, 
astfel că Știința Cluj poate ocupa anul 
acesta un loc de frunte.

Și Metalul București se pare că a re
venit pe „linia de plutire”, adică disen
siunile din cadrul echipei au fost în
lăturate, o serie de jucătoare au reve-

nit la clubul lor și rcz.ultatul s-a văzut! 
o frumoasă victorie la Iași în compania 
formației Țesătura.

O situație specială arc echipa Progre
sul București. Aflată în al treilea an de 
activitate în rîndul primelor 12 echipe 
feminine ale țării, formația bucurcșteană 
n-a reușit decît în puține rînduri stf 
mulțumească pe entuziaștii ei suporteri. 
Pe deplin, putem spune că n-a făcut-o 
niciodată.
.3—0 în fața combinatului
București, echipa Progresul a jucat ceva 
mai bine (în special în ultimele două 
seturi). Care sînt cauzele acestei com
portări în general nesatisfăcătoare, ținînd 
seama și de faptul că se pregătește sub 
îndrumarea unuia dintre cei mai buni 
antrenori, prof. N. Tărchilă? După pă
rerea noastră explicația este una singură: 
lotul rcslrîns, cu posibilități cunoscute, 
și fără perspective prea mari. In meciul 
cu C.P.B., Progresul a trecut pe foaia 
de arbitraj doar 7 jucătoare (ca și în
vingătoarele, de altfel). Au lipsit Cor
nelia Moraru I,
Unele jucătoare sînt bolnave, altele au 
lipsit de la antrenamente, iar junioare 
de valoare nu sînt în momentul de față 
pentru a le înlocui. De-abia începlnil 
de anul acesta la clubul Progresul a În
ceput să activeze în mod serios un centru 
de antrenament la volei. Concluzia este 
una singură: comportarea slabă a e-
chipei se datorește lipsei de interes ară
tată în anii trecuți de conducerea clu
bului, care nu s-a preocupat în inod per
manent de creșterea tinerelor cadre.

Duminica, deși a pierdut cu
Poligrafic

Anca Dumitrescu ele.

MIRCEA TUDORAN

,Cupa Carpa|i“

ALPINIADA. COOPERAȚIEI MEȘTEȘUGĂREȘTI"
Săptămîna trecută, serviciul sport 

din U.C.M. București, în colaborare 
cu asociația sportivă Metalosport, au 
dus la bun sfîrșit o acțiune lăudabilă: 
„Alpiniada cooperației meșteșugărești 
din București".

S-a remarcat mobilizarea făcută de 
școala profesională UGECOM (peste 
120 elevi 
alpiniadă),
Precizie", 
bina jtil“.

Cei peste 200 participanți la „Alpi
niada cooperației meșteșugărești din

și Valea Gălbenele — Colțul Gălbe
nele. Toate au fost trasee de gradul 
I—B, pentru începători.

In prima zi, ascensiunea a fost în
greunată: începînd de la jumătatea

att luat parte la această 
de cooperativele „Artă ți 

„Chimica" și „Electrobo-

Bticurț.ști“ (în marca lor majoritate 
tineri între 17—20 de ani) au fost 
împărțiți în două grupe. Una dintre 
ele a escaladat Valea Gălbenele (firul 
principal) și Hornul Coamei, cu ieși
rea la cabana Babele, pe platoul Bit- superioară a Hornului Coamei a în- 
ccgi. Cealaltă grupă a efectuat în 1 -* - —- * — »- 
acest timp un concurs de orientare cu 
teme prevăzute în regulamentul insig
nei „Alpinist R.P.R.". A doua zi, fie
care grupă a repetat programul celei
lalte, cu deosebirea că cei care în 
prima zi luaseră parte' la concursul 
de orientare au escaladat nu numai 
Valea Gălbenele și Hornul Coamei, ci

Pentru a sprijini pregătirea echipe
lor masculine participante în campio-. 
natul categoriei A, consiliul regional 
U.C.F.S. Stalin, în colaborare cu co-' 
misia regională de volei, a inițiat o 
competiție denumită „CUPA CAR- 
PAȚl". Intenția organizatorilor este ca 
ea să devină tradițională și 
loc în fiecare an, înaintea 
campionatului republican 
masculin.

La prima ediție a „Cupei
au fost invitate echipele : Știința Cluj, 
Farul Constanța, Știința (fostul Jiul)' 
Petroșani, Știința Timișoara, Petrolul 
Ploiești și echipa locală Tractorul.' 
Competiția va avea loc în zilele de 
18, 19 și 20 noiembrie la Orașul Sta’ 
lin.

să aibă 
începerii 
de volei

Carpați"

ceput să ningă, iar în platou alpiniștil 
au fost întîmpinați de un viscol pu
ternic.

Cu acest prilej, foarte mulți tineri 
și-au trecut o parte din normele pen
tru
R.P.R.“, care face trecerea spre alpi
nismul de performanță.

cucerirea insignei „Alpinist

Carol Gruia-coresp. regional



MARGINALII LA ETAPA DE DUMINICA Disputa se menține pasionantă în categoria B
Cu etapa de duminică, atn intrat 

în cea de a doua jumătate a turului 
campionatului categoriei A. Rămînind 
mai departe neînvinsă, echipa Dinamo 
București continuă să conducă in 
clasament, urmată îndeaproape de 
U.T.A., C.C.A-, Rapid și Petrolul. A- 
ceste cinci echipe formează tin pluton 
înșirat pe distanța de numai trei 
puncte și este mai mult ca probabil 
ca din rîndut lor să se aleagă și li
derul de toamnă.

Dacă din punct de vedere al com
portării sportive a jucătorilor etapa a 
șaptea a satisfăcut, nu același lucru 
se poate spune despre valoarea teh
nică a jocurilor, care n-au marcat 
un progres față de partidele anteri
oare.

Din păcate, cea mai mare dezi
luzie ne-a furnizat-o cuplajul inter- 
bucureștean. Și dacă de la meciul 
C.C.A.—Progresul iui așteptam prea 
mult, în schimb aveam mai multe pre
tenții de la echipele Dinamo și Rapid, 
a căror întâlnire a purtat prea mult 
amprenta nervozității, a preocupării 
pentru rezultat. In asemenea condiții, 
jocul nu putea să se ridice la un nivel 
tehnic superior. Și Dinamo și Rapid 
au fost duminică preocupate în primul 
rînd de rezultat și prea puțin de 
calitatea jocului lor. Amlicle echipe 
— și mai ales Rapid — au pus ac
cent pe apărare. S-a văzut la jucătorii 
acestui compartiment, teama de a nu 
sț- „descoperi", de a nu se aventura 
■fu nici o acțiune care ar aduce vreo 
„gaură" în dispozitivul defensiv. Cu 
excepția Iui V. Alexandru în a done 
jumătate a reprizei secunde, hallii 
de margine ai celor două echipe nu 
și-au făcut deloc simțit rolul ofensiv. 
In aceste condiții, meciul „derbi" al 
etapei a fost lipsit de unul din ele
mentele de bază ale concepției preco
nizată de federație : jocul elastic, sus
ținerea de către apărare a acțiunilor 
de atac- Acest lucru nu s-a văzut 
deloc in meciul Dinamo — Ra
pid. Intre apărare și atac a fost o 
permanentă ruptură, fiecare echipă 
fiind preocupată mai mult de a nu 
primi goluri dec,ît de a marca.

N-arti văzut in acest meci — și nici 
în cel de deschidere — preocuparea 
spre uri joc constructiv, acțiuni în vi
teză, nota de tehnicitate pe care tre
buia in mod normal s-o poarte un 
ioc în care evoluau unii dintre cei mai 
buni jucători ai noștri- Am apreciat 
totuși, în meciul Dinamo—Rapid, pre
gătirea fizică bună a echipelor, mai 
ales a dinamoviștilor, care au arătat 
o mai bună mobilitate în teren. Ra- 
pidiștii, deficitari în atac, au făcut

Ecouri după jocui Știința Cluj—Vitoria Bahia
Meciul Știința Cluj — Vitoria Ba

hia. încheiat cu victoria echipei stu
dențești, a prilejuit un joc de exce
lentă calitate, mult aplaudat de spec
tatori. Iată cîteva declarații în legă
tură cu întâlnirea de duminică:

Ary Lund, conducătorul tehnic al 
echipei braziliene: „A cîștigat echipa 
trial bună. Știința Cluj a meritat victoria, 
Forțnația studențească a evoluat sur
prinzător de bine țață de jocul ce 
așteptam să-l practice o echipă cla
sată pe locul 8 în clasament I Adver
sara -noastră e o formație cu . mari 
perspective. Cu meciul din Cluj am 
lîflichoiat turneul din R.P.R. și mul
țumim pe această cale pentru calda 
■ospitalitate cu care am fost întîmpi- 
îiați pretutindeni în Romînial".

A. Șepci, antrenorul Științei Cluj:

NOTE, ȘTIRI
• Numeroși cititori ne-a» sesizat că 

numerele de pe băncile de la stadionul 
„23 August" au început să se șteargă, 
devenind în unele sectoare (de exem
plu : 23 și 24) chiar invizibile. Din 
'această cauză spectatorii își pierd mul
tă arome căutind numerele sau — cum 
s-a intlriiplat duminică — se produc 
discuții intre spectatori, pentru ocupa
rea locurilor.

Sperăm că I.E.B.S., in administrația 
căreia se află acest stadion, va ține 
cont de această sesizare și va lua ur
gent măsuri pentru revopsirea numere
lor.
• Incepînd de duminică toate me

ciurile de campionat vor începe la ora 
15.
• Jocurile de duminică din Capi

tală se 0 or disputa in cuplaj pe stadio
nul. ,23 August", după următorul pro
gram :

Ora 13.15: C.C.A.-Știința Timișoara
Ora 15: Rapid-Petrolul
• Petrolul urmează să susțină două

meciuri in R.P. Albania: la 27 și 29 
noiembrie, cu Dinamo și Partizan, am
bele din Tirana. - • 

un foarte bun joc în apărare. 
Nu e ma.i puțin adevărat câ 
jocul lui Eftimie, care a dovedit odată 
în plus că nu se acomodează cu postul 
de extrem stingă, a facilitat sarcina 
apărării rapidiste. Tinzînd mereu spre 
centrul terenului, Eftimie l-a atras și 
pe Greavu spre centru, ceea ce a făcut 
ca această zonă să fie aglomerată. In 
acest fel, Dinamo a fost lipsit de a- 
vantajul pe care-1 oferă desfășurarea 
jocului pe aripi, adică tocmai ceea 
ce s-ar fi recomandat în condițiile 
unui joc în care adversarul pune ac
cent pe apărare, centrul terenului 
fiind aglomerat.

In meciul din deschidere, C.C-A. a 
jucat bine din cînd în cînd, datorită 
valorii .personale a jucătorilor săi, care 
au știut să speculeze greșelile apără
rii adverse. Atacanții de la Progresul 
n-au reușit să facă același lucru, deș: 
apărarea militarilor, în care Apolzan 
n-a făcut față cerințelor, a avut și ea 
numeroase carențe. Nici C.C A. și nici 
Progresul n-au atins forma pe care 
trebuie s-o aibă o echipă la etapa a 
șaptea a campionatului.

La Ploiești, Petrolul a jucat intr-un 
ritm susținut în prima repriză, dar 
după marcarea celor două goluri a în
cetinit ritmul de joc. In repriza se
cundă, ploieștenii au dominat terito
rial, dar n-au reușit să concretizeze 
In general, Petrolul s-a prezentat bine 
ca frecvență a șuturilor la poartă, dar 
a păcătuit la capitolul precizie. In 
acest sens, vom cita cîteva cifre pe 
care ni le-a pus la dispoziție antre
norul federal Coloman Brattn, care 
a urmărit jocul. Astfel, Petrolul a 
tras 38 de șuturi la poartă, dintre 
care 20 au mers pe spațiul porții, 
iar 18 afară. Or, numai două goluri 
din atîfea șuturi este prea puțir... 
Minerul a făcut un meci curajos- 
Oaspeții aii jucat pe măsura posibili
tăților lor. Au meritul că în repriza 
a doua au atacat, au făcut joc des
chis, deși au rămas în ultimele 10 mi
nute în zece oameni. Și este intere
sant de remarcat că în minutul 88, 
Minerul a fost pe punctul de a egala, 
Sfetcu respingînd in extremis un șut 
puternic I... Din echipa pioieșteană, 
antrenorul Braun a ținut să ne releve 
jocul bun al lui Marin Marcel și D. 
Munteanu. Zaharia și Chiriță au făcut 
multe lucruri bune, dar au rămas da
tori la finalizare. Foarte activ, Ta- 
barcea. De lâ Minerul, care pe linia 
promovării elementelor tinere locale 
a introdus din nou un element din 
regiune (Dan I), cei mai buni au fost: 
fundașul Dan, Mihăilă și Coman.

„Am asistat la un joc de un rar di
namism, purtat în viteză de-a lungul 
celor 90 de minute. Cu excepția ulti
melor 15 minute cînd au dominat 
brazilienii, inițiativa ne-a aparținut. 
Gane s-a încadrat bine în linia de 
atac".

Gr- Arjooa, secretar general adjunct 
al F.R.F.: „Mi-a plăcut foarte mult 
Știința, care a practicat un joc mo
dern, c-u pase pe jos și în adîncime, 
elastic, cu descinderi lungi pe aripi- 
Jocul cu Vitoria Bahia a demonstrat 
că Știința a început să aplice just 
indicațiile federației privind concep
ția de joc. Oaspeții au demonstrat și;| 
de astă dată o tehnică avansată, dar 
comportarea lor a fost umbrită de ati
tudinea unor.a dintre fotbaliști care 
au depășit limitele jocului bărbătesc".

De la colegiul 
central de arbitri

Intrucît s-a constatat că la diferi 
tele laze de joc nu toți arbitrii se pla
sează corect pe teren, colegiul central 
de arbitri comunică :

1. Plasamentul arbitrilor de linie va 
fi la nivelul penultimului apărător, cu 
excepția cazurilor cînd apărarea este 
depășită în mod corect și cînd arbitrii 
de linie se vor deplasa cu atacul echi 
pei adverse, pînă la finalizare sau 
pînă la colț.

2. La executarea loviturii de corner, 
indiferent de la care colț se execută, 
arbitrul de centru se va plasa la in
tersecția liniei de 5,50 m cu linia de 
fund.

3. Plasamentul arbitrilor de linie, la 
executarea loviturii de colț, va fi:

— In cazul cînd lovitura se execută 
din colțul propriu, arbitrul de linie va 
sta în prelungirea liniei de fund, la 
2-3 metri înapoia jucătorului care exe
cută lovitura de colț.

— In cazul cînd lovitura se execută 
din-colțul opus, arbitrul de linie va 
sta în colțul propriu.

Și etapa de duminică a contrifrtilt la menținerea 
notei de pasionant în care se desfășoară campionatul 
categoriei B. Rezultatele în generat strinse și printre 
ete cîteva surprinzătoare, fac ca lupta pentru clasa
ment să fie dinamică, mărind interesul în jurul acestui 
campionat. In două din cele trei serii liderii au rămas 
aceiași din etapele precedente: Metalul Tîrgoviște in se
ria I și Dinamo Săsar în seria a IH-a. Tîrgoviștenii 
însă au pierdut duminică meciul de la Constanța și o 
dată cu el și un punct din avansul de trei pe care-1 
luaseră duminica trecută. De asemenea și Dinamo Săsar 
a pierdut un punct: singurul pe care-4 mai avea ca a-

vantaj asupra cetei de a doua clasate. Acum, conduce 
grație golaverajului. De subliniat ascensiunea echipei 
Arieșul Turda, care a egalat la puncte pe lider, pr. cum 
și a Mureșului, care a „să it“ de la locul 9 la locul 3 1 
Jiul s-a apropiat și el de lider la un punct. In schimb, 
în seria a IJ-a liderul s-a schimbat din nou și Știința 
Craiova (prima după etapele a IV-a și a V-a) a revenit 
iar pe primul loc, schimbind cu A. S. Academia Mili
tară.

★
iată cîteva amănunte asupra meciurilor de duminică, 

transmise de corespondenții noștri.

SERIA I

C.F.1L PAȘCANI — FLACĂRA MO- 
RENI (2—0). Feroviarii, mai buni în 
toate compartimentele, au înscris în min. 
10 prin Vornicii (din lovitură liberă de 
la 18 metri) și în min. 79, prin același 
Vornicii, care a reluat mingea cu capul 
la o lovitură de colț. Oaspeții s-»u pre
zentat sub așteptări. Arh. N. Barta {Tg. 
Mureș) a eliminat de pe teren pe jucătorii 
Nedelcu (C.F.R.) și Anghelache (Fla
căra) pentru lovirea adversarului. (C. 
finea, coresp.)

RAPID FOCȘANI — POIANA CIM- 
PINA (1—1). Punctele au fost înscrise 
de Bălăccanu (min. 14) pentru oaspeți 
și Codreanu (min. 60) pentru Rapid. 
In repriza a doua gazdele au presat tot 
timpul. (T. Râdulescu, coresp.).

STEAUA ROȘIE BACĂU — RUL
MENTUL BIRLAD (2—0). Gazdele au 
avut inițiativa în majoritatea timpului, 
datorită unei pregătiri fizice excelente 
și bunei legături între compartimente. 
Au marcat : Mangalagiu (min. 22) și

Ioni fă, portarul formației metalurgiste, lămurește o situație periculoasă în meciul 
cu Știința București. (Fază din jocul Metalul București — Știința București 3—l) 

Foto : T. Roibu

Comănescu (min. 53).(Gh. Dalban, co
resp.).

FORESTA FĂLTICENI — C.S.M. 
BRĂILA (0—^0). Rezultatul reflectă just 
raportul de forțe de pe teren. Ambele 
echipe ș-aii angajat într-un joc confuz, 
de luptă, ratînd foarte mult. f/V. Lazar, 
coresp.).

DINAMO SUCEAVA — DINAMO GA
LAȚI (0—0). Rezultatul nedreptățește 
.echipa locală, care a dominai teritorial 
mai miitL Gălățcnii au avut o apărare 
foarte bună. Meciul a fost de, factură 
tehnică bună, plăcînd celor 5000 dc spec
tatori. (C. Alcva, coresp.).

S.N.M. CONSTANTA — METALUL 
TIRGOVLȘTE (3—1). Joc dc ridicat ni
vel tehnic, în care constătițenii an domi
nat. In apărarea gazdelor a excelat To- 
tomir, care l-a anihilat în mare măsură 
pe cel, mai periculos atacant advers. Ca
zacii. In atac, S.N.M. a jucat combativ, 
mobil. Metalnrgiștii au ripostat destul 
de rar, în special pe aripi. Pentru S.N.M. 
au înscris : Mocanii (min. 4 și 55) și 
Ernest .-(mhi. 60), singurul gol al oaspe
ților fiind marcat de Cazaca (mirt. 24). 
In min, 82, portarul constănțean Barta 
a apărat un penalii. A arbitrat St. Matai- 
zcr. (L. Brukner, coresp.).

UNIREA IAȘI — PRAHOVA PLO
IEȘTI (3—1). Ieșenii au obținut prima 
lor victorie din acest campionat, dar 
jocul 1or n-a satisfăcut. Cel mai bun a 
fost centrul atacant ieșean Călin, care 
a marcat 3 goluri în minutele 37, 47. 
54. Pentru oaspeți a înscris Voiiiea m 
min. 58. Arh. O. Turci tu a trecut cu 
vederea o seamă de infracțiuni îti careu 
atît la ieșeni, cit și la oaspeți (F. Co- 
drea, A. Scăunaș, coresp.).

SERIA a Il-a

METALUL BUCUREȘTI — ȘTIIN
ȚA BUCUREȘTI (3—0. Victoria Me
talului se datorește, iu primul rind. 
slabei apărări a studenților, în frunte 
cu portarul Vartoilomeu. Firește, pen
tru această îrtfrîngere, n-au scuză nici’ 
atacanții Științei care ț-au complăcut 
într-o dominare sterilă, au pasat exas- 

perarit de mult in fata pârtii adverse 
și «-au reușit să fructifice nici unul 
din cele 14 cornere de care au bene
ficiat. învingătorii au meritul de a fi 
jucat mai clar, deși au fost dominați 
în cfltnp în majoritatea timpului. Me
talul și-a asigurat victoria prin punc
tele înscrise de Ene (min. 32), Du
mitru (min. 67) și Popescu (min. 79). 
Unicul punct al studenților a fost 
warcat de Dumitrescu (min. 13). Ar
bitrajul lui M. Vasili u (Ploiești) — 
cu scăpări. (Aurelian Axente-coresp.).

STIÎNTA CRAIOVA — TRACTO
RUL ORAȘUL STALIN (2—0). Jocul 
nu s-a ridicat la un nivel tehnic mul
țumitor. Gazdele au meritat victoria, 
dominind mai bine de 60 de minute. 
Fotbaliș<tîi de la Tractoriri, care a«u ră
mas în zece oameni încă din primul 
minut de joc (prin accidentarea lui 
Nemeș), au făcut, în general, un joc 
de apărare. A marcat Riscă (min. 6 
și 58). Rom ică Schultz — coresp. 
regf.).

CHIMIA GOVORA — G.S.M. SI
BIU (t—1). A fost oe»1 «nai bun meci 
de pînă acum al Chimiei. Jucătorii 

echipei gazdă au dominat rrtu.lt, (do
vadă și raportul de cornere care 
le este favorabil: 12—G), dar înain
tașii au ratat cel puțin zece ocazii 
Clare prin Lupașcu, Lambru și Anescu. 
Sibiemi au făcut un foarte bun joc 
de cirnp, însă au tras de puține ori 
la poartă. Au marcat Baban (min 8) 
pentru C.S.M. Sibiu și Lupașcu (min. 
42) pentru Chimia. Competent și auto
ritar arbitrajul lui Gh. Osjac-Timi- 
șoara. (O. Rosirrmi-coreSp.)

DINAMO PITEȘTI — C.S.C.F.R. 
ELECTRO!’UTERE' CRAIOVA (3—1). 
Gazdele au dominat tot timpul. Fap
tul că au înscris numai ’de trei ori se 
datorește jocului strict de apărare 
practicat de enaioveni. Au înscris 
Halagian (min. 55), Ghifiea (min. 64) 
și Pîntea (min. 8(1) pentru Dinamo, 
respectiv fkatei (min. 89 din tl me
tri). A condus competent L Ritter- 
Timișoara. (4. Chilibar și D. Ștef.î- 
tiescu-ebresp ).

CHIMIA FAGaRAȘ — C.SJW. ME
DIAȘ (1—0). Joc de slabă factură teh
nică — mai ales în prima repriză — 
în care au abundat greșeli de ordin 
tehnic și tactic. Unicul punct al par
tidei a fost înscris de Bărbat (min. 
G1)). A arbitrat bine, un joc desfășurat 
în limitele sportivității, Gh. Năstase- 
București. (V. I.azăr-coresp.).

DRUBETA T. SEVERIN — C.F.R. 
ROȘIORI (1—0). Meci de factură teh
nică mediocră. Ambele înaintări au 
ratat ocazii clare de got. Apărările 
s-an comportat mai bine. Unicul gol 
a fost înscris de Steanță (min. 53). 
S-au remarcat: Mânu, Lăpăiiat și An
drei (Drubeta), ’Dobrescu și Dinu 
(C.F.R.). Foarte bun arbitrajul lui T. 
Burdan-București. (Gh. Manaftt, co
respondent).

A. S. ACADEMIA MILITARĂ — 
DINAMO OBOR (3—3). După 15 mi
nute de. joc scorul era 1—0 in fa
voarea militarilor, dar două greșeli 
elementare ale portarului Opansdii au 
făcut ca la pauză rezultatul să fie 
favorabil dinamoviștilor Se credea că 
aceștia vor obține prima lor victorie 
în campionat, dar la reluare — pro
babil mulțumiți de rezultat — nu au 
mai insistat, așa că Academia Mili

tară a pus stăpînire pe joc și nu nu
mai că a reușit să egaleze ci și să 
preia conducerea. Dinamoviștii, cu 
spectrul unei noi înfrîngeri în față, 
își mobilizează forțele și obțin egaia- 
rea.

fn general, jocul a fost de slabă fac
tură tehnică, cu destul de multe gre
șeli (pase date la adversar, preluări 
greșite ete.), dar a fost interesant ca 
evoluție a scorului. O mențiune bună 
pentru jucătorii ambelor echipe care 
s-au întrecut în limitele unei spo ti- 
vități depline. Punctele au fost înscrise 
de Chitic (min. 15), Fodor (min. 57) 
și Pîrvu'leț (min. 63), pentru Acade
mia Militară, iar pentru dinamoviști 
au marcat Ștefan (min. 25), Buzata 
(min. 36) și Staudt (min. 70). A 
cond'Us bine C. lanopol—Constanta.— 
(D.C.).

SERIA a Hi-a

DINAMO SASAK — JIUL P17TRO- 
ȘANI (0—0). Terenul alunecos din cauza 
ploii din prima repriză a îngreunat con
trolul balonului. Totuși. echipele — bine 
pregătite — au făcut față condițiilor de 
joc. practicind un fotbal rapid, dinamic, 
cu faze periculoase la ambele părți. Ih- 
namo a dominat 60 de minute și a ratat 
mai multe ocazii : Mircea Sas a tras in 
bară, iar (iall și Toma au șutat pe lingă 
poarta goală, iar în min. 72 Fărcas 
(Jbd) a salvat de pe linia porții. fji 
oaspeții au ratat două ocazii clare prin 
Toth și Ciurdărescu. Bun arbitrajul lui 
N. Kelemen (Buc.). (V. Sflsăranu și V. 
Barbu — coresp,).

C. s. MUREȘUL TG. MUREȘ — JND. 
SIRMII C. TURZIJ (4—1). Meciul a 
ocazionat un joc dinamic, spectaculos. 
Localnicii au luptat cu multă ardoare, 
meriți nd victoria. Au marcat lltudu (min. 
41). l ass (min. 50) și Kliver (min. 64 
și 70). re. Sftec biv Suru (min. 63). S-au 
remarcat Vakarcs Ii (cel mai bun din 
„22“'), Uass, Ghierluig, Szckely, Kliver 
de la localnici, Raziei, Apostolache, 
Ghețari, Mu re șan și Suru (repriza I), de 
la oaspeți. A condus slab arbitrul Bosle- 
geanu (Burureyti). (V. Radar—coresp.).

C.F.R. TIMIȘOARA — C.S.M. CLUJ 
(4—2). Joc disputat, presărat cu nu
meroase faze spectaculoase. In repriza 
secundă C.F.R. a acționat mai hotărît și 
a insistat mai mult la poartă. Au marcat: 
Snrdun (min. IR și 45), Bălan (ntin. 
50) și Gogan (min. 79). respectiv Treabă 
(min. 5) și Oprea (min. 31). I*ipas  
(C.S.M.) a fost eliminat în rțiin. 51 
pentru lovire intenționată. A arbitrat 
bine Al. fine (Craiova). (1*.  Vclțan —- 
coresp.).

GLORIA BISTRIȚA — AURUL BRAI>. 
(2—1). Jucătorii localnici aii obtinut 
prima lor victorie din acest campionat. 
Fi au fost superiori din toate puni'tele 
de vedere, cîștigînd pe merit. Au înscris 
Copil (min. 60) și Stan (min. 75), res
pectiv Bulă (min. 80). (B. Mihăi — 
coresp.).

C.S.M REȘIȚA — C. S. OR AREA 
(1—0). Jpc tăhhic, viu dis/miat în care 
ambele echipe au ratat multe ocazii de 
gol. Reșifțenii au insistat nuu\ mult și au 
marcat golul victoriei in min. 79 prin 
Sporea. Arbitrul I. Drăghici a condus 
în general bine, dar a greșit în min. 85 
cînd nu a acordat un penalti în favoarea 
echipei locale. (I. Plavițiț.i corțjsp.-).

AR1EȘUL TURDA — AM.fi.F.A. 
ARAD (2—1). Un meci de nivel tehnic 
mediocru. In prima repriză a dominat 
Arieșul, iar în cea de a doua A.M.E.F.A. 
Echipele și în special Arieșul au ratat 
numeroase ocazii Autorii golurilor : Fo- 
daru (min. 39) și Firvu (min 61), res
pectiv Jurcă (min. 70). (I, Pataki — 
coresp.)

C.S.M BAIA MARE — RECOLTA CĂ
REI (2—0). In urma înțelegerii celor 
două echipe, jocul, programat la Caret, 
s-a disputat la Baia Mare. Au marcat 
Nedelcu II (min. 23) și Ilorja (min. 
76). La marcarea celui de al doilea gol, 
Ilorja a fost lovit de portarul Fu Hei ier. 
El a rămas pe teren, dur ca figurant pe 
extremă. înainte de a se accidenta, ju
cătorul băi măreau a ratat două ocazii 
favorabile (min. 11 și 25). Pavlovici 
(Recolta) l a imitat trăgind in min. 67 
peste poarta goală. (C. Pop —■ coresp.)
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{ 'El! voiri organiza activitatea sportivă mi
— Oân experiența activiștilor sportivi din orași

Pe terenurile de volei, fotbal sau handbal, întrecerile 
sportive de mase continuă să se desfășoare în aceste 
zile de sfîrșit de toamnă dar, treptat, iubitorii sportu
lui își vor îndrepta pașii spre competițiile specifice 
noului sezon. In decorul iernii, zeci de mii de tineri 
și tinere vor lua parte la întrecerile de schi, patinaj, 
săniuș, ca și la cele organizate în sălile de sport. 
In ultimii ani, iarna a încetat să mai fie co~șiderată 
drept o perioadă de... repaus, ci un sezon activ, care 
poate și trebuie să cuprindă o bogată activitate spor
tivă de mase. Firește, pentru succesul întrecerilor de 
mase din timpul iernii sînt necesare pregătiri temei
nice, făcute din vreme. in multe centre ale țârii aces
te pregătiri se desfășoară intens

Activitate cît mai bogată

și ele constituie o

pentru cei mai sîr- 
un puternic stimu-

• Competiții simple și noi for
me de organizare * Colaborare 
activă între asociațiile sportive 
• în sprijinuil îndeplinirii sarcinilor 
de producție.

i

de frumoase ob- 
sportivă

Succesele deosebit 
ținute de tînăra asociație 
Electrica în cele cîteva luni de la în
ființare nu se vor întrerupe o dată

semna o răsplată 
guincioși sportivi, 
lent pentru toți tinerii.

Organizarea competițiilor sportive de 
iarnă necesită fireșțe și o bază mate
rială corespunzătoare. Asociația Elec
trica — așa cum am arătat, destul de 
tînără — nu are încă baze sportive 
suficiente. Se pune întrebarea: cum 
vor reuși sportivii acestei asociații 
să-și continue activitatea în timpul 
iernii, cum vor putea fi organizate 
competițiile propuse? Activiștii asocia-

Cițivu dintre participant! continuă să discute, după terminarea consfătuirii. Poate 
cu acest prilej vor fi preconizate noi măsuri privind dezvoltarea activității 

sportive

preocupare principală în munca organelor U.C.F.S., 
a consiliilor asociațiilor sportive ele.

Pentru a sprijini munca de pregătire a sezonului 
sportiv de iarnă, pentru a împărtăși cîleva din metodele 
de lucru în organizarea activității sportive de mase, 
ziarul nostru — cu ajutorul consiliului orășenesc 
U.C.F.S. Craiova — a inițiat o consfătuire la care au 
fost invitați să-și spună părerea și să arate cum 
muncesc pentru îndeplinirea acestui important obiectiv 
activiștii din mai multe asociații sportive din acest 
oraș. Din numeroasele probleme discutate cu prilejul 
consfătuirii, am ales pe cele mai importante care, 
desigur, pot constitui un ajutor prețios în munca celor
lalte asociații, cluburi sportive și organe U.C.F.S.

>*r  ——-
de desfășurarea unei bogate activități 
competiționale de iarnă.

Referatul a mai cuprins un aspect 
care ni se pare deosebit de important 
și care oglindește cît se po-ate de bine 
strînsa legătură dintre producție și 
sport. Pentru asigurarea unui corp de 
electricieni de control, reparații, între
ținere etc. care în lunile de iarnă tre
buie să străbată uneori distanțe des
tul de lungi în condiții din cele mai 
nefavorabile (zăpadă, viscol — tere
nuri accidentate, înălțimi), conduce
rea întreprinderii regionale de electri
citate (director tov. ing. Marin Mitu- 
lescu) și organizația de partid (se
cretar tov- AVarin Guran) precum și 
comitetul sindical (președinte tov. Ion 
Cotea) au discutat pe larg această 
problemă și cu consiliul asociației 
sportive. Oare nu printre sportivi se 
găsesc astfel de tineri căliți, puter
nici, curajoși care în același timp sînt 
și buni electricieni ? Așa s-a organi
zat la cabana de pe Buliga o nouă 
secție de schi, unde au și început lec
țiile teoretice și de pregătire fizică.

Cu toată munca rodnică a consiliu
lui asociației sportive Electroputere, în 
lunile de vară n-au fost cuprinși în 
activitatea sportivă de mase decît 60 
la sută din numărul membrilor 
U.C.F.S. Pe lîngă aceștia sînt în uzină 
mulți tineri și tinere care — fără să 
fie încă membri ai U.C.F.S. — vor să 
practice diferite sporturi. Spre deose
bire de anii trecuți, cînd în lunile de 
iarnă procentul celor cuprinși în acti
vitatea sportivă descreștea considera
bil, în acest sezon cei aproape o mie 
de muncitori care n-au fost angrenați 
în competiții vor avea posibilitatea 
să-și dispute întîietatea într-o întrecere 
organizată anume de către consiliul 
asociației. Deficiența organizatorică de 
pînă acum consta în faptul că între
cerile pe asociație se desfășurau nu
mai între reprezentativele sectoarelor 
de producție (ptuiîndu-se în mod gre
șit accenfu! pe performanțe) și deci 
angrenau un număr redus de partici- 
panți. In acest fel, selecția echipelor 
era făcută pe simpla părere a unuia 
sau altuia. Acum însă, competiția va 
cuprinde o etapă de mase, în care 
întrecerile vor avea loc în cadrul sec
toarelor, pe baza unui plan judicios 
alcătuit, astfel îneît să poată participa 
toți iubitorii sportului din uzină. Timp 
de cinci luni de zile, muncitorii de la 
Electroputere vor participa la campio
natele pe asociație organizate la atle
tism (aruncări și alergări pe teren 
variat), gimnastică G.M.A., șah, tenis 
de masă, volei și — bineînțeles — 
schi, dacă timpul va fi favorabil.

Este bine ca toate eforturile acti
viștilor sportivi să fie îndreptate asu-

colaborare va continua să consti 
un sistem de muncă permanent și c 
fără îndoială va asigura succesul 
țiunilor ce se vor întreprinde.

Planificarea - mijloc de 
asigurare a unei intense 

activități

® Planificare nu înseamnă bir 
crațic ® Fiecărui profesor, o sa 
cină precisă © Și folosirea resi 
setor locale poate fi planificat

Consiliul regional U.C.F S. Craiova a alcătuit un vast plan de acțiune 
pentru sezonul sportiv de iarnă. Am extras cîtcva din obiectivele cuprinse în 
acest plan :

@ In perioada de iarnă vor lua ființă 100 asociații sportive, iar numărul 
practicanților sportului va crește cu 10.000.

• Vor fi organizate numeroase concursuri pentru
G.M.A. la schi, gimnastică, cros, jocuri sportive etc. în 
peste 12.000 de tineri și tinere.

trecerea normelor 
care vor fi cuprinși

& Cercurile 
de turiști de la

de turism vor iniția excursii la care vor 
orașe și sate.

participa peste 5000

cu venirea iernii. Dimpotrivă. Refera
tul prezentat la consfătuire de preșe
dintele asociației, tov. CRISTIAN PE
TRESCU, a arătat dorința fermă a 
consiliului și a tuturor membrilor 
U.C.F.S. ai acestei asociații de a spori 
volumul activității în noul sezon spor
tiv, prin folosirea unor bune metode 
de muncă. Iată despre ce este vorba. 
Pornind de la o idee nouă, organiza
rea unui coiKUrs pe asociație pentru 
desemnarea celui mai valoros sportiv 
în sezonul de iarnă, asociația „Elec
trica" a găsit astfel prilejul de a 
organiza o serie de întreceri de mase 
la mai multe discipline sportive. Inte
resantă este forma de organizare a 
acestor competiții: PARTICIPAREA LA 
DIFERITE SPORTURI DE IARNA 
(schi, săniuș, patinaj etc). PENTRU 
ACUMULAREA UNUI PUNCTAJ 
SUPERIOR. Competiția se va desfă
șura simplu, fără calciile complicate, 
fără etape, sub-etape și alte aseme
nea forme intermediare, cum se mal 
întimplă în unele locuri unde organi
zarea întrecerilor de mase este gre
oaie și prin aceasta neinteresantă și 
ineficace. Consiliul asociației inițiază 
o suită de întreceri la sporturile de 
iarnă. Pentru a concura la titlul de 
„cel mai bun sportiv" tinerii trebuie 
să. se prezinte la startul acestor com
petiții. In • funcție de performanțele ob
ținute consiliul asociației alcătuiește 
un clasament. Acest adevărat tablou 
de onoare al asociației sportive va în

de mase

ției s-au gîndit din timp la acest lu
cru și astăzi sînt stabilite absolut 
toate măsurile care să ducă la buna 
desfășurare a întrecerilor. Rezolvarea 
a adus-o legătura strînsă cu alte aso
ciații sportive. Astfel, împreună cu a- 
sociațiile Victoria Comerț și Proiec
tantul, pe terenul asociației sportive 
Victoria Comerț se va amenaja un 
patinoar, cu instalații electrice pentru 
nocturnă — folosindu-se resursele lo
cale și munca voluntară a membrilor 
U.C.F.S. și a celorlalți iubitori ai spor
tului. Este de la sine înțeles că așa 
a fost rezolvată nu numai o impor
tantă problemă (pe care singură n-ar 
fi putut s-o rezolve nici una din cele 
trei asociații) aceea a unei baze care 
va asigura posibilitatea organizării a 
numeroase întreceri de patinaj, de
monstrații cultural-sportive etc., ci și 
realizarea unor noi și importante ve
nituri. Un alt exemplu : asociația spor
tivă Electrica organizează, o competi
ție de mase la volei, contribuind cu 
materialele sportive, cir asigurarea 
desfășurării tehnice (arbitri) iar clu
bul sportiv. C.F.R. Electroputere pune 
la dispoziție stila de spori. O colabo
rare al cărei rezultat va însemna cu
prinderea Intr-o frumoasă întrecere 
sportivă a numeroși tineri

fost

1

O Numărul 
încă 200, cel al 
cu 300.

secțiilor pe ramură de sport afiliate la federații va crește cu 
sportivilor legitimați cu 1000, iar al sportivilor clasificați

® For fi organizate cursuri de arbitri și instructori in care vor fi cali
ficați 200 dintre cursanți.

9 In fiecare raion al regiunii vor fi amenajate cite trei patinoare (cel 
puțin) iar în raioanele Baia de Aramă, Tg. Jiu, Novaci, Gilort, Strchaia și 'Ir. 
Severin vor fi amenajate pîrtii de schi.

O In timpul vacanței de iarnă se vor organiza întreceri sportive rezervate 
elevilor din școlile elementare și medii la: schi, săniuțe, patinaj, șah, t^nis de 
masă și jocuri sportive. întrecerile vor fi dotate cu „Cupa școlarului .

Tinerii electricieni fac gimnastică și 
crosuri sub îndrumarea instructorului 
voluntar, candidatul de partid Gh. Mo
șită, electrician cu înaltă calificare.

Toată grija pentru asigurarea 
continuității

• Cum vor fi angrenați membrii 
If.C.F.S. și ceilalți tineri din uzi
nă intr-o mare competiție de mase
• Sprijinul organizațiilor de mase— 
baza succeselor.

, i craiovenr, 
în lunile de iarnă. Și, în. acest fel, au 
•—ț rezolvate și alte probleme ridicate

PARTICIPANT! LA

Echipamentul nou, în valoare de 12.000 
lei, este de pe acum pregătit pentru 
zilele cînd și deasupra orașului 
cădea primii fulgi de zăpadă.

vor

CONSFĂTUIRE

pra unui obiectiv de asemenea impor
tanță. Pentru ea rezu.ltate.le să se si
tueze la nivelul posibilităților s-a rea
lizat, sub conducerea organizațiilor de 
partid, o colaborare permanentă cu or
ganizațiile de mase, fapt care sprijină 
permanent activitatea sportivă. Colabo- 
rînd îndeaproape cu comitetul sindical 
și organizația U.T.M. consiliul 
asociației sportive a analizat periodic 
sarcinile principale ale muncii spor
tive și: a găsit în comun căile cele 
mai favorabile pentru îndeplinirea lor 
în bune condiții. Iată de ce acum, în 
pragul iernii, așa cum sublinia refe
ratul prezentat de tov. I. AMARAȘ- 
TEANU, responsabil cti instruirea spor
tivă în consiliul asociației.

în referatul său, prof. GRIGC 
IONESCU de la școala medie n 
a vorbit pe larg despre însemnat 
planificării în desfășurarea activi 
sportive de mase în timpul iernii, 
a arătat că precizarea obiectiveloi 
tuturor sarcinilor, a mijloacelor 
realizare și a creșterii posibilităl 
asociației, departe de a fi — 
cum se mai crede uneori — o mu 
birocratică, constituie o met 
eficace de muncă fără de care nu 
fi concepute succesele în nici un do 
niu de activitate. Pentru ca numen 
sele sarcini și acțiuni să poată fi 
prinse, în asociația școlii medii nr 
fiecare profesor și fiecare sportiv fi 
taș participă activ la realizarea sa 
nilor. Astfel, sportivii care în tiir 
verii au practicat atletismul v.r pa 
cipa în lunile de iarnă la organiza 
întrecerilor de săniuș, schi și pati 
(firește, vor participa la aceste c 
cursuri, invitîndu-i și pe ceilalți 
legi ai lor), gimnaștii vor lucra per 
însușirea elementelor artistice și a< 
batice, tinerii din secțiile de jot 
sportive se vor întrece în compe 
de baschet, handbal redus și v 
etc. Pentru conducerea fiecărui i 
tor de activitate a fost repartizat 
profesor de educație fizică și unul 
doi sportivi fruntași. O interesantă 
țiativă este aceea de a se prevede 
pe acum la cele mai mici amănu 
cum ar fi de exemplu depozitarea 
niuțelor în curțile elevilor care 
ctiiesc în apropierea pîrtiilor sau ac 
nea desfășurată în toamnă pentru 
noașterea numărului de patine pe c 
le posedă elevii. Spre deosebire 
alte asociații care nici atunci cînd 
na le-a bătut la ușă nu știu unde 
desfășura o întrecere sau alta, asoi 
ția școlii medii nr. l a planificat 
pe acum pînă în cete mai mici 
talii tot programul din timpul sezo 
lui sportiv de iarnă (repartizarea 
baze sportive, alcătuirea programt 
pe zile și ore, planificarea priv 
clasificările sportive etc.) Toate act 
măsuri ne dau convingerea că în 
nile de iarnă consiliul asociației sp 
tive de la școala medie nr. 1 va r 
și să elimine lipsurile din anii trei 
și să realizeze îndeplinirea în bl 
condiții a obiectivelor pe care și I 
propus.

Calendarul sportiv - baza 
activității noastre 

competiționale

Ie Adaptarea întrecerilor la spi 
cificul și posibilitățile existe» 

• Probleme... mărunte"?

Deșpre această importantă proble 
s-a ocupat referatul prezentat la c 
sfătuire de către ing. J. CRACIUN1 
GU, președintele asociației sport 
Proiectantul. Participanții și-au n<

♦4 HHtUl

această

(fiUCUlib. 1ONESCU. CKlbilAVt PiXRESCU ION N1ȚA JEAN CRAC1UNESCV
Desene de CLENC1U

Cele cîteva probleme tratate 
(iile unui număr mare do activ 
in mod convingător faptul că 
nu va găsi asociațiile sportive 
Mai mult decît in alti ani, s-s 
măsurile pentru ca în lunile 
desfășura o bogată activitate d 
fapt prima concluzie și exemp 
trebuie urmat de toate oelelal: 
țară. Se desprinde, de asemene 
lor sportive pentru folosirea t 
colaborarea .care stă. la baza în 
reciproc in realizarea diferitei, 
îmbucurătoare orientarea către ■ 
mare număr de competiții cu o 
și fără complicatele forme de 
trecuți. Accentul deosebit care 
continuității in practicarea sp< 
constitui, desigur, prilej de în 
asociații sportive. De asemenea, 
ciație sportivă sau organ UC1 
învețe din exemplul acelor as< 
deși înființate de curind șl avînc 
de membri UCFS - și-au propu 
rile necesare pentru o bogată 
iarnă.

Preocuparea manifestată în ac 
țiiie sportive este stimulată in n 
desfășurată de consiliul otășenet 
îndrumat cu grijă asociațiile spo 
său, numeroase măsuri menite 
deplin activității sportive de mas



: în timpul iernii
raiova —

' .......-...... - -

M. Pop, Gr. Berenyi și V. Szabo-învingători 
în faza a doua a campionatului de motocros

iteres aspecte’e privind orientarea 
Jiului asociației către găsirea ce- 
nai potrivite sporturi, în raport cu 
ticul și posibilitățile existente, cu 
ițele și aptitudinile iubitorilor de 

din întreprindere. Astfel, s-a 
accentul pe organizarea — în pe- 
la de iarnă — a unor întreceri de 
(sînt foarte rntilți amatori) și de 

de masă (sport care are tradiție 
iceaștă asociație) precum și de 

(sport care, deși practicat de 
ă vreme, arc mari posibilități de 
jltare). Firește, schiul și patina- 
a și alte discipline nu lipsesc din 
idarul sportiv.
portorul a relevat, de asemenea, 
•ie de probleme în aparență mino- 
lar a căror rezolvare din vreme 
imnă o contribuție de seamă la 
jlinirea calendarului sportiv și 
la desfășurarea unei intense acti- 

' sportive în lunile de iarnă. Ast- 
s-a amintit faptul că o serie de 
ivi (echipa feminină de volei) au 
inițiativa de a-și confecționa cu 
ace proprii echipamentul necesar 
ișurării activității. Pe lrngă preo- 
rea pentru creșterea inventarului, 
iv există la această asociație do- 

ca toate materialele vechi să 
•econdiționafe fără cheltuieli, mă- 
'-se astfel posibilitatea angrenării 
noi membri U.C.F.S., sau munci- 
din ..întreprindere care încă nu 
mcftîbri ai U.C.F.S., în practica- 

s portului.

tubul sportiv contribuie la 
voltarea sportului de mase

' Sprijin prin tehnicieni • Pe 
de sportive ale clubului se dez- 
ă activitatea de mase • Cola- 
ire în organizarea întrecerilor.

elegînd așa cum trebuie sarci- 
ce-i revin, clubul sportiv C.F.R. 
roputere este prezent în această 

acțiune de pregătire a sezonului 
iv de iarnă și a luat de pe acum 
roase măsuri pentru a sprijini 
i și în timpul verii — activitatea 
vă de mase. Iată cîteva din for- 
folosite de consiliul clubului pen- 

a în lunile ce urmează sportul de 
să cunoască o mai mare dez-

e :
antrenorii clubului vor li reparti- 
n perioada care urmează în toate 
ițiile sportive aderente pentru a 

efectiv la pregătirea concuren- 
participanți la competițiile de ma- 
r consiliul clubului va analiza 
lie activitatea lor.
bazele sportive ale clubului vor 
lioios planificate și puse la drs- 
a asociațiilor în mod gratuit, în 
ea unei cît mai bogate activități 
itiționale de iarnă.
amenajind un patinoar pe pista 
tletism a stadionului, organizînd 
rsUri de patinaj, un centru de 
pentru începători (cu materialele 
iii' și sub îndrumarea tehnicieni- 
festivaluri cnltiural-siportive în 

e asociație, excursii (la care vor 
grenați circa 3.000 de partici- 
, clubul își va aduce o impor- 
contribitție la buna desfășurare 

tvității sportive de mase.
te acestea — expuse pe larg de

TEVA COIWCLIJ'ZII...-4♦♦♦♦♦♦♦■»■»♦♦♦♦■»■!

ca și disc»' 
au subliniat 
raiova iarna 
Dinipoinvă 

vreme toate 
;ă se poată 
asta este de 
>r craiovene 
sportive din 
■ea asociații- 
selor locale, 
îți, sprijinul 
Sste desigur 
inul cit mai 
iză de mase 
folosite anii 
> asigurarea 
nașe poate 
entru multe 
oricare aso 

trebuie să 
ene care - 
relativ redus 
toate măsu- 

1 lunile dc

î de asoeia- 
și de munca 
iova care a 
at, la rîndu) 

un succes 
iernii Prin- 

tre obiectivele propuse amintim ; CREȘTEREA NUMĂ
RULUI DE MEMBRI UCFS (prin organizarea de. cît mai 
multe competiții) CU 1.200, AMENAJAREA A TREI PA
TINOARE ȘI DOUA PIRTII DE SCHI, ÎNFIINȚAREA 
CENTRELOR DE SCHI LA STADION, CLURUL SPOR
TIV C.F.R ELECTROPUTERE, ȘCOALA MEDIE NR. 1 
ȘI ELECTROPUTERE, ANGRENAREA A PESTE 500 
DE MEMBRI UCFS ÎN PREGĂTIREA PENTRU TRECE
REA NORMELOR GMA, EXTINDEREA GIMNASTICII ÎN 
PRODUCȚIE ÎN PATRU UNITĂȚI ETC. Toate acestea 
dovedesc preocupare, hotărirea că în lunile ce urmează 
sportul de mas-e craiovean să obțină noi succese Este 
de dorit totuși ca majoritatea asociațiilor sportive, inclu
siv consiliile U.C.F.S. regional și orășenesc să studieze 
mai mult unele probleme care nu se bucură încă de a- 
t.enția cuvenită și care pot fi rezolvate în perioada de 
iarnă: angrenarea elementului feminin în număr cît mai 
mare și în cît mai multe competiții, folosirea mai largă 
și bine planificată a tuturor cadrelor tehnice, activiza
rea comisiilor orășenești pe ramură de sport (este vorba 
în primul rînd despre cele de schi, șah, tenis de masă 
etc.) și, în primul rînd, acordarea unei atenții sporite 
problemelor organizatorice care se pare că au fost „ui
tate*  de unele asociații sportive.

Muncind cu hărnicie și dragoste pentru îndeplinirea 
obiectivelor propuse precum și a sarcinilor ce se vor 
ivi în mod firesc în perioada care urmează, activiștii 
sportivi craioveni vor aduce o importantă contribuție la 
continua dezvoltare a sportului de mase în orașul lor, 
la îndeplinirea importantelor sarcini ce revin mișcări) 
noastre sportive

DAN G1RLEȘTEANU 
HRISTACHE NAUM
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tov. ION NIȚA, secretarul clubului 
sportiv C.F.R. Electroputere — vor fi 
realizate cu deplina colaborare a clu 
bului și asociațiilor sportive aderente 
aceasta fiind un mijloc puternic nu nu-

Cuvîniul pariicipanților

CONSTANTIN ILIESCU — președin
tele comisiei orășenești de popice : „Co
misia noastră și-a propus ca în noul se
zon să atragă în întreceri un număr spo
rit de echipe, să activeze pentru înființa
rea (le noi secții pe ramură de sport și 
să organizeze o seric de întreceri popu
lare. Vom colabora cu consiliile asocia
țiilor pentru înființarea secțiilor de no- 
pice în asociațiile sportive Victoria Mo- 
fleni, Comerț-cooperafie, Electrica ș.a. 
Urintre întrecerile de mase pe care le 
vom organiza în lunile de iarnă se numără 
cupele închinate zilelor de 7 Noiembrie, 
30 Decembrie și 16 Februarie”.

K)N GHIȚA — președintele consiliu
lui raional U.C.F.S. Craiova: „Consiliile 
asociațiilor și sportivii din raionul Cra
iova se pregătesc intens pentru sezonul 
sportiv de iarnă. In vederea măririi nu
mărului de participanți la întreceri, aso
ciațiile s-au îngrijit de achiziționarea din 
timp a materialelor sportive necesare des
fășurării competițiilor. Anul trecut exis
tau în raion 6 mese de tenis, anul acesta 
avem 12 și în curînd vor fi gata încă 20; 
numărul garniturilor de șah a crescut cu 
100 etc“

Prof. ARCADIE GHERBANESCU — 
de la școala sportivă de elevi: „In tim
pul iernii vom dezvolta activitatea ța 
volei, handbal redus și baschet. In calen
darul școliiHoastre a fost înscrisă o com
petiție care va angrena la handbal, volei 
și baschet, reprezentativele școlilor din 
localitate. La fiecare ramură sportivă se 
vor întrece (după sistemul turneu, tur 
și retur) cel puțin cite 12 formații. De 
asemenea, inițiem o întrecere interesantă 
de aruncări libere la baschet și aruncări 
la poartă la handbal redus. Pe patinoarul 
pe care-l vom amenaja vor avea acces toți 
elevii"

ION MILOSESCU — secretarul aso
ciației sportive „Medicina" : „Pentru
strîngerca legăturilor cu sportivii din 
diferite orașe ale regiunii sportivii aso
ciației noastre au făcut demonstrații și 
au susținut întîlniri de volei- cu o serie 
de echipe din Tg. Jiu, T». Severin, Sadu 
ș.a. In timpul iernii vom face excursii 
turistice în localitățile pitorești, vom or
ganiza întreceri de șah și tenis de masă. 
In lunile de iarnă vom iniția o competiție 
de volei și tenis de masă la care vom in
vita reprezentativele tuturor asociațiilor 
sportive din oraș”.

Prof. CONSTANTIN B0BE1 — preșe
dintele asociației sportive a școlii medii 
nr. 2 „Frații Buzești” : „In colaborare 
cu asociația sportivă P.T.T. și școala 
sportivă de elevi vom asigura tinerilor 
noștri posibilitatea de a continua la a- 
celași nivel și în timpul iernii activitatea 
competițională de mase.

mai de stimulare și intensificare a 
activității sportive de mase ci și de 
descoperire, creștere și selecționare a 
unor noi elemente talentate care să 
promoveze în viitor în reprezentativele 
clubului.

Aproximativ 20.000 de spectatori au 
asistat duminică dimineață pe traseul 
din Cîmpina la desfășurarea fazei a 
doua a campionatului republican de 
motocros. Timpul frumos, traseul 
adecvat pentru acest gen de curse, 
dîrzenia alergătorilor, precum și or
ganizarea bună au făcut ca întrecerile 
să se bucure de un mare succes. La 
reușita generală a con ursului și-au 
dat contribuția și alergătorii începă
tori (îndeosebi cei de la clasa 250 
cmc) a căror evoluție a entuziasmat 
nu numai pe spectatori ci și pe spe
cialiștii prezenți pe traseu.

Dinamoviștii au obținut tin dublu 
succes (la 175 cmc și 350 cmc), iar 
Metalul București a cucerit prin Gri- 
goire Berenyi o frumoasă și meritată 
victorie la c'asa 250 cmc și o opțiune 
la titlul de campion republican. Aler-. 
gătorii de la C.C.A. au avut defecțiuni 
de tot felul. Ei au ratat, din cauza 
acestor defecțiuni, o bună parte din 
șansele pe care le aveau în lupta pen
tru cucerirea titlurilor. Pentru a mai 
putea reveni în fruntea unor clase 
(250 cmc, 350 cmc) vor trebui să 
depună eforturi susținute și să bene
ficieze și de o serie de împrejurări 
favorabile, independente de voința lor.

Valoarea tehnică a întrecerilor a 
fost în general bună și a marcat un 
progres real în pregălirea alergători
lor. Startul la 350 cmc a fost însoțit 
de o surpriză. Dinamoviștii V. Szabo 
și M. Cernescu au ales un alt traseu 
între porțile 2 și 3 (deși mai lung, 
acesta era evident mai ușor) și — per
fect regulamentar — ei se integrează 
în plutonul fruntaș. Vasile Szabo 
(deși accidentat la antrenament) con
duce mai bine de două treimi din 
primul tur. El este întrecut — tot 
datorită folosirii unui traseu mai bun
— de către Gh. Ioniță care, insta- 
lîndu-se la conducerea cursei, for
țează. Tur de tur, reprezentantul 
C.C.A. acumulează avans și în turul 
XI el se află la 7—300 m distanță 
de cel de al doilea alergător, Vasile 
Szabo. Cursa nu s-a încheiat însă 1 
O defecțiune (un cilindru nu mai 
funcționează) dă emoții tuturor. Gh. 
Ioniță face eforturi vizibile să termine 
ultimul tur (peste 3 km de traseu 
accidentat) dar urcușurile nu-i permit 
acest lucru. Și astfel după ce a con
dus II din cele 12 ture Gh. Ioniță 
este obligat să cedeze întîietatea și 
să se mulțumească eu locul 5... Clasa
ment: 1. V. Szabo (Dinamo) — Jawa
— 8 p; 2. M. Cernescu (Dinamo) 6 p; 
3. Al. Lăzărescu (Rapid) 4 p; 5. H. 
Sitzler 3 p; 5. Gh. Ioniță (C.C.A.) 
2 p.

Meciuri dîrze și surprize în „Cupa F. R- Box”
Întreaga atenție a amatorilor de box 

din tară este reținută în aceste zile de 
întrecerile din cadrul „Cupei F. R. Box**.  
Competiția a ajuns, după cum sc știe, 
la cea de a doua etapă. Despre meciurile 
disputate în Capitală am relatat în ziarul 
nostru de ieri.

In provincie au avut loc 5 întîlnrri. 
In ansamblu, meciurile au fost dîrze, 
nelipsind nici surprizele. La Ploiești, de 
pildă, echipa Prahova 1 Mai a pierdut 
„pe teren propriu**  în fața formației din 
Cîmpulung Mtuscel, antrenată de Cristian 
Panaitescu. Rezultatul de 21—14 în fa
voarea celor din Cîmpulung produce mi
rare, (inimi seama de faptul că ploieștenii 
alcătuiesc o formație care a obținut multe 
succese. Cum se explică înfrîngcrea Pra
hovei Ploiești? Corespondentul nostru 
P. Voicilă ne relata că din echipa gaz
delor au absentat doi boxeri, la categoria 
mijlocie mică și mijlocie (!), fapt care, 
firește, a cîntărit greu în stabilirea re
zultatului final. Dar iată rezultatele teh
nice : muscă; Gh. Badiu (G. L.) b.p. 
E. lonescu (P); cocoș : 1. Marin (G.L.) 
b.p. Al. Săraru (P); semi uș oară : Gh. 
Ghiuzea (C. L.) b.p. A. Cotaru (P): 
ușoară: 1. Marcu (C. L.) h. p. M. Albu 
(P); la categoriile mijlocie mică, mij
locie și grea boxerii I. Pițigoi (C.L.),
I. Ivan (C.L.) și 1. Alexandru (P) au 
cîștigat prin neprezentarea adversarilor; 
Gh. Răileanu (P) b.p. A. Pițigoi (C.L.); 
N. Mihai (P) b. ab. I. Grăjdcanu (C.L.).

Un mare număr de spectatori din Bocșa 
Romînă a ținut să urmărească evoluția 
tinerei formații din Bocșa, antrenată de 
Nicolae Ștefu, în compania puternicii 
echipe a regiunii Constanța. Satisfacția 
lor a fost cu atât mai mare cu cît, după 
disputarea ultimului meci, crainicul, reu
niunii a anunțat victoria echipei locale, 
cu scorul de 21—19. Rezultatul consti
tuie desigur n surpriză, dară ținem sea
ma «le valoarea boxerilor din echipa re
giunii' Constanța, dar el este perfect

Așteptată cu deosebit interes cursa 
rezervată mașinilor de 175 cmc a avut 
o desfășurare dramatică. După start 
ordinea primilor alergători (au plecat 
14 concurenți) este următoarea: Tr. 
Macarie, M. Dănescu, M. Pop, Șt. Ianco- 
vici, T. Popa, I. Popa ș.a. Mihai Dănescu 
îl întrece chiar în primul tur pe Mihai 
Pop și îl tatonează pe Tr. Macarie. 
In turui II atacă primul loc, dar... o 

Crigore Berenyi (Metalul București) — cîștigălor la clasa 250 cmc. — a dovedit 
pe lîngă talent, multă maturitate sportivă. Iată-l în timpul cursei de duminică 

parcurgind cu măiestrie traseul
pană la roata din față îl scoate din 
luptă. Pentru înlocuirea roții (a aler
gat aproape un tur pe geantă) pierde 
mai bine de 4 minute. Practic Mihai 
Dănescu a pierdut șansa de a mai 
concura la primul loc în etapă. In 
acest moment Mihai Pop, forțează și 
reușește să reia conducerea. Are și el 
emoții (de două ori era să-i caleze 
motorul), dar trece cu bine aceste 
„obstacole" și termină învingător. Mi
hai Dănescu a muncit mult pentru a 
reface terenul pierdut și în final a ob
ținut locul 5. Clasament: I. Mihai 
Pop (Dinamo) — G.Z, — 8 p; 2. Tr. 
Macarie (Dinamo) 6 p; 3. T. Popa 
(Dinamo) 4 p; 4. I. Popa (Dinamo) 
3 p; 5. M. Dănescu (C.C.A.) 2 p;
6. E. Keresteș (C.C.A.) 1 p.

250 cmc. Gh. Ion (cîștigătoru! primei 
faze) se instalează în frunte. El este 
urmat de Gr. Berenyi, V. Szabo, M. 
Cernescu, Cr. Dovitz, E. Seiler, P. 
Fischer, Gh. Ioniță, Gh. Voiculescu. In 
turul II Gr. Berenyi (un alergător

real. Pugiliștii din Bocșa au confirmat 
în etapa a doua că sînt pe cale de « 
alcătui o formație redutabilă, care nu 
peste mult timp va avea un cuvînl de 
spus în întrecerea dintre cele mai bune 
echipe de box ale țării. De altfel, acum 
apare mai edificator acel 19—20 realizat 
în prima etapă, în compania puternicii 
formații Dinamo Craiova. Faptul că a- 
tunci pugiliștii din Bocșa au pierdut 
la lijnită meciul cu craioveniî a produs 
o mare surpriză, toată lumea așteptîn- 
du-se ca dinamoviștii să obțină o victorie 
la scor.

Cel mai interesant meci din în
tâlnirea de sîmbătă seara s-a desfășurat 
în limitele categoriei pană. S-au întîlni*  
Tănase Pintilie (Constanța) și Andrei 
Nagy (Bocșa). Partida s-a caracterizat 
prin schimburi extrem de dîrze și a pri
lejuit o nouă victorie a tânărului Nagy, 
care, după cum se știe, a lăsat o exce
lentă impresie în Capitală cu prilejul 
„Turneului celor 4M. Boxerul din Boc;a 
a reușit să-și pună din nou în valoare 
croșeul de stînga, în urma căruia Pin
tilie a fost trimis Ia podea în repriza a 
doua.

ALTE REZULTATE. A. Nuri (C) b.p 
C. Maloș (B.R.); D. Răgălie (C) b. ah. 
V. Naicea (B.R.); G. La seu' (C) egal cu 
I. Kiss (B.R.); L. Czehy (B.R.) b.p. I. 
Cătălui (C); N. Cîmpeanu (B.R.) b.p. 
Tr. Jiga (C); P. Olani (B.R.) b.ab. 2 
M. Mirea (G); C. Tudor (C) b.p. G. 
Toth (B.R.); P. Hamer (B.R.) b.ab. 1 
M. Gelal (C);. I. Rahău (G) b.ab. 2 N. 
Dănilă (B.R).

La Craiova, dinamoviștii din localitate 
au trecut ușor de echipa C.S.M. Reșița, 
obținînd victoria cu scorul de 28—12. 
Cel mai frumos meci al galei l-au fur
nizat după cum nc-a comunicat corespon
dentul V. Săndulescu. boxerii M. Mari
nescu (D) și 1. Mnnteanu (C.S M ) Cra- 
ioveanul a obținui decizia prin K.O în 
repriza a doua. Un rezultat surpriză îl 

care a făcut un „sezon" excelent și pe 
care selecționerii trebuiau să-l pri
vească cu mai multă atenție) preia 
conducerea cursei întrecîndu-l pe Gh. 
Ion. O luptă interesantă se desfășoară 
pe planul al doilea unde Gh. Ioniță 
(care a comis o greșeală la plecarea 
din start) îi întrece rînd pe rînd pe 
ceilalți concurenți și ajunge pe locul 
II I In turul V Gh. Ion abandonează 

din cauza blocării motorului. Trei ture 
mai tîrziu abandonează și Gh. Ioniță 
(defecțiune la ambreiaj). Gr. Berenyi 
continuă cursa, cu un calm pe care 
nu i-1 cunoșteam, și cîștigă detașat. 
Clasament: 1. Gr. Berenyi (Metalul) 
— Jawa — 8 p; 2. V. Szabo (Dina
mo) 6 p; 3. M. Cernescu (Dinamo) 
4 p; 4. Gh. Voiculescu (C.C.A.) 3 p; 
5. Cr. Dovitz (Dinamo) 2 p; 6. P. Fischer 
(Dinamo) 1 p. La începători, 175 
cmc,, primul loc a fost cîștigat de lă
cătușul Gh. Cioară (St. r. Or. Stalin), 
urmat de E, Sasz (Voința Or. Stalin) 
și Alex. Schuler (Voința Or. Stalin), 
iar la 250 cmc victoria a fost cucerită 
de către N. Vasilescu (Loc. Ploiești), 
Pe locurile următoare s-au clasat R. 
Dovitz (Voința Sibiu) și Al. Sinea 
(Voința Buc.). Otto Stephani (St. r. 
Or. Stalin) care a trecu*  primul Iirria 
de sosire a fost eliminat din concurs 
pentru omiterea unei porți

H. N. (

constituie victoria lui V. Vintilă asupra 
talentatului G. Ciucă, care s-a afirmat pu
ternic în ultimul timp. Din cele 10 par
tide disputate. 9 au fost cîștigate de 
boxerii craiovcni. REZULTATE TEHNI
CE. V, Vintilă (D) b.p. C. Ciucă 
(C.S.M.); M. Marinescu (D) b.k.o. 2 I. 
Munteanu (C.S.M.) ; F. Pătrașcu (D) 
b.p. T. Tărfăloagă (C.S.M.) ; V. lonescu 
(D) b.p. V. Mandriș (C.S.M.): C Mără- 
cîneanu (D) b.p. G. Bumbea (C.S.M.);
G. Bîlă (D) b.p. Gh. Gia (C.S.M ): Gh. 
Buzatu (D) b.p. N. Padina (CS.M.)ț 
P. Deca (D) b.p. St. Moșesc» (C.S.M.);’ • 
Tr. Stuparu (D) b.p. Gb. Simion 
(C.S.M.); F. Dan (C.S.M.) b.p. Gh. Cîr- 
stea (D).

Aproape 1500 de spectatori, nc-a re
latat corespondentul V. Cacovcanu, au 
fost prezenți în Sala Sporturilor dîn Cluj 
pentru a asista la întâlnirea dintre e- 
chipele C.S.M. Cluj R.A.M. Mai bine 
pregătiți tehnic și tactic, clujenii au 
obținut victoria cu scorul de 26—12 
Rezultate tehnice : I. Gali egal cu M. 
Bucși ; E. Chioreanu egal cu Gyurca P; 
St. Vituș b.ab. A. Demeter; G. Simonka 
b.ab. E. Szilvester; A. Nagy b.p. Szigeti 
I; Gh. Dcac egal cu C. Concsag; 1. Bo- 
tezan b.p. C. Stoian; I. Asztalos b.p. St. 
Rusu. La categoriile semigrea și grea 
formația R.A.M. nu a avut reprezentanți.

La Oradea, selecționata regiunii a 
realizat un rcznltat de egalitate (19—19) 
cu formația Corvinul Hunedoara, lată' 
rezultatele: C. Gui (O) cîștigă fără ad
versar; S. Tilea (0) b.p. Trandafir G. 
(H); 1. Pop (0) egal cu I. Balaș (II); 
N. Ichim (II) b.p. Gh. Ghcorghiță (0)<*  
I. Seschiu (II) b.p. 1. Goldenberg (O); N# 
Bagoș (0) b.ab. 3 V. Ungur*  .mu (H)$ 
A. Buchete (O) cîștigă fără adversar j 
N. Tudor (II) b.p. L. Kakocsi (O): Gh« 
0 roi on (11) b. dese. 3 C. Ursuleae (OL 
Descalificarea hunedoreanului. ne-ati 
spus corespondenții Roxin și Jilău, este 
însă greșită M Gheorglnoni (II) b«c 
dese. 1 1. Sarkadi (0).



Cum a cîștigat Rapid și... cum a pierdut Dinamo Dinamo a cîștigat campionatul Capitaki
Disputa dintre echipele bucureștene 

Rapid și Dinamo, cele mai bune for
mații masculine de handbal in 7 din 
țară, terminată cu victoria pe deplin 
meritată a feroviarilor, a stirnit firește 
comentarii pe cit de aprinse, pe a-tît 
de justificate în rîndul specialiștilor și 
tehnicienilor.

In ciuda calculelor hîrtiei (Dinamo 
prezenta în formație nu mai puțin de 
6 membri ai lotului republican) și a -re
zultatelor directe dintre cele două for
mații, care indicau favoriți pe actualii

CLASAMENTE...
CAMPIONATUL REPUBLICAN 

FEMININ

1. Progresul Buc. 8 5 1 2 63:37 11
2. Stiinta Tim. 8 5 1 2 65:41 11
3. Știința Buc. 7 5 0 2 48:30 10
4. C.S.M, Sibiu 7 5 0 2 64:51 10
5. Rapid Buc. 7 3 3 1 47:39 9
6. Tractorul Or. Stalin 8 3 1 4 50:42 7
7. C.S.S. Banatul Tim. 8 3 1 4 36:41 7
8. C.S. Mureșul

Tg. Mureș 8 3 0 5 40:42 6
9. C.S.M. Mediaș 7 2 1 4 31:50 5

10. C.S. Oradea 8 l) 0 8 22:96 0
In clasament figurează 

meciului C.S.S. 
(5-2).

CAMPIONATUL REPUBLICAN 
MASCULIN

și rezultatul
Banatul—Mureșul : 8-4

ISERIA
1. Rapid Buc. 7700 150; 94 14
2. Dinamo Buc. 7601 144: 80 12
.3. Petrolul Teleajen 7313 99:111 7
4. Știința Buc. 7304 124:L05 6
5. C.C.A. 7304 120:124 6

6. Dinamo Bacău 7304 95:142 6
7, C.S.M.S. Iași 7 2 0 5 99.T30 4

&. Știința Galați 7016 90:135 1
SERIA A II-A

1. Tehnometal Tim . 7511 158:127 11
2. Dinamo Or. Stalin 7 4 1 2 131: 99 9
3. Știința Petroșani 7412 122:117 9
4. Știința Tim. 7 4 0 3 154:111 B
5. Dinamo Tg Mureș 7403 133:108 «

6. Știința Craiova 7313 127:131 7
7. Voința Sibiu 7205 103:120 4
8. Rapid Oradea 7007 85:200 0
CAMPIONATUL REPUBLICAN DE „11“
1. C C.A 6 5 1 0 91:58 11
2. Chimia Făgăraș 5 3 11 5j:43 7
3. Textila Cisnădie 6 3 1 2 76:76 7

4. Voința Sibiu 6 3 0 3 67:62 6
5. C.S.M. Reșița 6 3 0 3 77:77 6
6, Victoria Jimbolia 6213 50:56 5

5 1
6 1

0 4 47:70 
0 5 63:88

2
______ 2

rezultatul

7. Voința Sighișoara
8. .Dinamo Or. > Stalin

In clasament figurează și 
meciului Victoria Jimbolia—Voința Sighi
șoara : 8-4 <6-2).

PEWTBTLON^^I

Primul campionat 
al armatelor prietene

(Urmare din pag. 1) 
tatloniști care vor intra în concurs-

Și pentru a încheia capitolul pri
vind echipele participante, trebuie să 
precizăm că, în conformitate cu regu
lamentul competiției, fiecare formație 
are dreptul să înscrie 3 condurenți a 
1 ■fezei'vă înlocuirea unuia dintre 'cei 
3 concurenți se poate face numai iri 
cazul unui accident Îti proba de, Că
lărie. In această situație, rezerva va 
primi, 0 puncte la această probă, ttr- 
rnînd să participe la celelalte, patru 
îrttrcceri. După disputarea probei de 
căfărie in componența echipelor nit 
se mai poate face nici o modificare.

Citeva cuvinte despre proba de că
lărie, care va avea loc joi pe un 
traseu din apropierea G.A.S- Roșia. 
Traseul va măsura 5 km și va avea 30 
de obst-scoic. Caii vor fi puși la dis
poziția concurenților de organizatori. 
In vederea acestui lucru au fost an
trenați 17 cai. care vor fi trași la 
sorți înainte de începerea concursului. 
Fiecare concurent va avea la dispo
ziție 15 minute pentru a se acomoda- 
cu calul pe care va parcurge traseul.

Primii oaspeți sînt așteptați să so
sească in București în cursul zilei de 
azi. Echipa poloneză v® sosi dimi
neața cu trenul, t-ar cea germana 
seara cu avionul»

i.E.B.S. anunță între 18-19 
octombrie a. c. ultimele 2 
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 la 
casa din str. Ion Vidu, la a 
genția C.C.A. — Bd. 6 Mar
tie, iar în seara spectacole
lor la cawsle patinoarului. 

campioni, Rapid a obținut o victorie 
pentru care nu a depus eforturi deo
sebite. Cum a fost posibil acest lucru ? 
Din capul locului trebuie să arătăm că 
feroviarii s-au pregătit cît se poate de 
bine pentru acest joc. Ei și-au organi
zat apărarea de o manieră care nu a lă
sat un cîmp prea larg de acțiune ata- 
canților dmamoviști, obligîtidu-i să șu- 
teze mai mult de la distanță. Apără
torii rapidiști au fost însă ajutați în 
mare măsură chiar de... dinamoviști, 
care au plimbat mult mingea fără nici 
un rost (extremele și pivoții au fost 
foarte puțin jucați), bazîndu-se mai 
mult pe acțiunile individuale ale lui 
Ivănescu, Moser și Bădulescu. Ir ata?. 
văzînd că lonescu și Constantinescu—■ 
principalii realizatori. — sînt suprave
gheat îndeaoroaoc. antrenorul Cornel

Gh. C»man rernlalia mpidiftilor din meciul de siinbălă în plină acțiune
(Foto: Cli. Dumitra)

Oprișan a dat indicații ataca.nților să 
creeze blocaje multiple. Ele au fost 
foarte bine folosite, în special de Co
ntau, care S-a demarcat în permanență 
cu multă ușurință, fiind crierul celor 
mai multe acțiuni.

Dinamoviștii au pierdut meciul la 
acest scor (3-13) în special datorită

DE LA FEDERAȚIA DE HANDBAL
Ca urinare a sesizărilor primite din 

partea secțiilor de handbal ale asoci
ației sportive „Record" Mediaș și a 
cluburilor Rapid și Știința București, 
Biroul Federației Romine de Handbal 
a reluat îti discuție cauzele care au 
determinat neprezentarea echipelor 
Rapid și Știința București la prima 
etapă a turului campionatului R.P.R. 
de handbal in 7 și a hotărât următoa
rele ;

— Jocurile dintre Rapid București— 
Record Mediaș și Știința București — 
C.S.M/Sibiu din turul campionatului 
R.P.R. de handbal în 7 care trebuiau 
să se dispute în București vor fi re-

- ----------------- --- -—.—.------

Mâine

UN NOU CONCURS PRONOEXPRES DIN SERIA MARILOR PREMII
Duminică, un program Pronosport cu fruntașele clasamentului în deplasare

Hetărft lucra, concursurile Prono
expres se mențin, datorită premiilor 
de mare valoare acordate cu regulari
tate în ultima perioadă de timp, Ia «n 
nivel de «nare interes. „Seria" mari
lor premii durează de o bună bucată 
de vreme. S-o trecem în revistă cu 
ajutorai cifrelor, adică al premiilor de 
ridicată valoare înregistrate:

Concursul Pronoexpres nr. 37:
Korech Iosif — Sebeș Alba — 58.324
Bogdan Vâri le — Lupeni — 58.324 

lei
Concursul special Pronoexpres:

Pa vel eseu Mihai — București — 
69.752 lei

Dumitru Arnăutu — Orașul Stall» — 
69:752 lei.

Concursul Pronoexpres nr. 40

T. Alexandru — București — 88 935 
lei

Concursul Pronoexpres nr. 41 :

Zsold Alexandru — Orașul Stalin — 
65.615 lei

Concursul Pronoexpres nr. 42;
19 octombrie ?

-Față de .premiile înregistrate există 
toate perspectivele ca în dreptul sem
nului de întrebare. de la conctitsul 
Pronoexpres.-să apară din noii un -pre
miu- -mare. Concurați cu șanse sporite 

greșelilor comise în apărare. Deși cu
noaște de atîta timp această meteahnă 
a echipei sale, antrenorul Oprea Vlase 
se pare că nu a făcut prea mult pen
tru înlăturarea ei. Dinamoviștii conti
nuă să se miște în apărare foarte lent, 
nu știu să evite blocajele și în plus, 
în momentele cele mai încordate ale 
partidei își pierd cu ușurința calmul, 
comițînd nenumărate neregularități.

Meciul de sîmbătă a tras un serios 
semnal de alarmă pentru echipa noas
tră campioană. Dinamoviștii nu trebuie 
să uite că formează în linii mari „sche
letul" echipei noastre reprezentative și 
că au datoria să ne reprezinte cu cin
ste în viitoarele întîlniri internaționale. 
Intîlnirile cu echipa Uniunii Sovietice 
din cadrul preliminariilor campionatu
lui mondial ..bat la usă". iar jucătorii' 

reprezentativei noastre trebuie să a- 
tingă cît mai curînd o formă care să 
le permită trecerea cu succes a aces
tui prim „hop" spre întrecerile finale 
ale campionatului mondial. Iar acest 
lucru nu va fi posibil fără o muncă 
conștiincioasă și asiduă.

A. VASIL1U

progpamate în retur la Sibiu și res
pectiv Mediaș.

O dată cu desfășurarea jocurilor din 
retur, Rapid București și Știința Bucu
rești vor juca aceste meciuri restante 
a doua zi după disputarea meciurilor 
respective din returul campionatului.

Cluburile Știința București și Rapid 
București vor suporta clteltuiclile a- 
cestor deplasări.

— De asemenea, la propunerea Bi
roului Federației. Roniîne de Handbal, 
conducerea ,<U.C.F.Ș. a aprobat sauc-, 
ționarea celor virtovați în legătură cu 
nedisputarea celor două întîlniri.

la obținerea kii, depunind cit m-ai multe 
buletine 4a corwursul Pronoexpres de 
mie rotiri 19 octombrie. Folosiți sche- 
mole reduse. In această privință vă 
sfătuim să ntt uitați schema nr. 7, cea 
mai populară schemă, care a înregis
trat nenumărate succese în concursu
rile Pronoexpres de piuă acum. De 
asemeni, premii frumoase vă pot aduce 

Pronosport
și buletinele cu numere în ordinea de 
preferință.

tfci
Tragerea Pronoexpres de miercuri 

49 octombrie are loc la București, în 
sala din str. Doamnei nr. 2. la ora 19.

★
• După cum întreaga etapă a cam

pionatelor de duminică a fost pe bună 
dreptate numită „etapa gazdelor" tot 
așa și concursul Pronosport a fost un 
concurs al „semnului 1". El a apărut 
de șase ori; „X“-ttl s-a înregistrat de 
patru ori, „2“-ut o singură dată, un 
meci fiind anulat. Surprizele nu au 
apărut de data aceasta dar ele ne pot 
da intilnire pentru etapa viitoare și 
iată de ce.

Se poate ușor observa din program 
faptul că se deplasează formațiile 
fruntașe ale clasamentelor sau cele care 
au repurtat victorii concludente dumi
nică, Ne gindim in primul rind la

La sfirșitul săptămîiui trecute, pe sta
dionul Tineretului din București, s-a 
disputat cea de a IV.a etapă a campio
natului de atletism al Capitalei. Cit acest 
concurs campionatul a luat sfirșit, în
vingătoare ieșind echipa clubului Dinamo, 
care a acumulat cel mai mare număr de 
puncte.

Cu prilejul disputării ultimei etape au 
fost înregistrate o seric de rezultate va
loroase, dintre care vom nota, în primul 
rînd, pe cel realizat de Dumitru Gîrlcanu 
în proba de săritură cti prăjina : 4.20 
m. Alte rezultate care merită să fie scoase 
în evidentă : 110 m.ff.: 1. T. Ardelean» 
(Știința) 14,6; înălfime (b): 1. Eugen 
Ducii (Frog.) 1.98 nt. : dine (b): I. 
V. Manolcscu (Dinamo) 48,60 m. ; disc 
(f): 1. Niculina Bnrbu (Știința) 42.07 

★
Duminică dimineață a avut loc in 

Capitală cea de a IIl-a ediție a circui
tului de marș organizat de consiliul raio

Azi începe „Cupa 7 Noiembrie”
Iubitorii tenisului din Capitală au 

prilejul să asiste la o nouă competi
ție interesantă. Este vorba de „Cupa 
7 Noiembrie" organizată de federația 
de specialitate și deschisă jucătorilor 
fruntași precum și elementelor -tinere 
de perspectivă, relevate cu ocazia 
concursurilor din acest an. Astfel, au 
fost invitați să participe campionii 
republicam' Jnlieta Namian și Ion Ti
riac, maestrul emerit al sportului 
Gheorghe Viziru, campionul Bucu-reș- 
fitilui Eugen Cristea, C. Năstase, Mina 
Ilina, G. Bosch, Hermina Brenner,

—= iȘâHUdxms® —~ -
Dinamo București — campioană a țării 

la proba de urmărire pe echipe
Sîmbătă după-amiază, pe velodromul 

Dinamo s-a desfășurat ultima competiție 
de pistă a anului : proba de urmărire 
pe echipe din cadrul campionatului repu
blican.

Echipele participante la finală (doar 
patru 1?) au fost împărțite în două serii. 
In prima, s-au întîlnit C.C.A. H și Vic
toria. Ambele au realizat timpuri slabe : 
Victoria — 5:07,6 iar.C.C.A. II — 5:26,0. 
In schimb, în seria a Il-a disputa a fost 
foarte pasionantă, fritîlnindu-se două c- 
chipc de valori apropiate : C.C.A. I și 
Dinamo. Realizind timpuri superioare 
echipelor din prima scrie (C.C.A. I —- 
4:58.2, Dinamo 5:00,6) s-au calificat în 
finala pentru locurile I—* *2.  De dala a- 
fceastja, excelent conduși de Cosnta, dina
moviștii au învins cu un timp buh: 
4:53,6.

pina — care ,pot obține și ete rezul
tate merituoase in partidele pe teren 
străin.

• în urma trierii variantelor depuse 
Ia concursul Pronosport din 16 O'- 
tombrie au fost înregistrate următoa
rele REZULTATE PROVIZORII :

84.39 variante cit 12 rezultate exacte.
1493,69 variante cu 11 rezultate exacte 

10.530,70 variante cu 19 rezultate 
exacte.

Rubrică redactată de I. S. Loto 
Pronosport.

Dinamo București, U.T.A., Petrolul ca 
formații fruntașe ale clasamentului și 
apoi la Steagul roșu și Gorvinwl .ca 
echipe care au realizat victorii clare 
în etapa precedentă. Acestui pluton 
de echipe din categoria A care emite 
justificate pretenții pentru rezultate 
lume, în deplasare i se adaugă și seria 
de formații de B — Jiul, C.S.M. Si
biu, Academia Militară, Poiana Cîffl-

Viitoa-rele trageri Pronoexpres și 
Loto Central vor avea loc după 
cum urmează :

21 octombrie: București — tra
gere specială LOTO GEftiTRAL cu 
premii fixe în bani

26 octombrie: Reghin — tragerea 
concursului Pronoexpres

28 octombrie: Odorhei — tragere 
Leto Centrat.

nal U.C.F.S. „I. V. Stalin". La întreceri 
au participat 35 de concurcnți, care și-aui 
disputat cu multă dîrzeuie întîietalea in 
cele două probe ale circuitului. La juniori 
și începători (lungimea traseului : 5
km.) rezultatele au fost următoarele:
1. M. Perșinaru (l’.T.T.); 2. C. Clement 
(Victoria); 3. N. Arion (l’.T.T.); 4. D. 
Miliăilă (P.T.T.); 5. I. Costache (Vic
toria). Pe echipe clasamentul în această 
proba este următorul : I. P.T.T. 8 puncte;
2. Victoria 16 p.; 3. Metalul 25 p.; 4. 
Surdomuți 30 p.

în întrecerea seniorilor (lungimea tra
seului : 13 km.) victoria a revenit cu
noscutului mărșăluitor Ion lîăboie 
(P.T.T.), în urma căruia s-au clasat în 
ordine: D. Paraschivescii (Victoria), 
Dumitru Chioșc (P.T.T), N. Daradici 
(P.T.T.), Isidor Barbu (Autobuzul). Pe 
echipe P.T.T. a învins Victoria realizînd 
8 puncte față de 14 i>.

N1COLAE D. N1COLAE — coresp.

Serester, Georgescu, Bardan, Eleonora 
Roșianu, Burau, Mămtureanu etc.

Jocurile vor avea loc la probele de 
simplu bărbați, simplu femei, dublu 
bărbați și dublu femei. La probele /ie 
simplu, meciurile se vor disputa Ta 
început sistem eliminatoriu, iar apoi 
se vor desfășura sub forma de turneu. 
In schimb, iutrecerMe de dublu vor fi 
eliminatorii.

Intîlnirile încep azi și ele vor con
tinua pînâ în ziua de 22 octombrie 
inclusiv. Toate partidele se joacă pe 
terenurile Centrului de antrenament 
nr. 2, zilnic de la orele 8,30 și 14,.30.

lata clasamentul final : 1. DINAMO 
BUCUREȘTI (A. Șelar». I. Cosnia, W. 
Ziegler. G. Moîceanu) 4:53.6 -— cam/uoa~ 
nă a ll.l'.B. pe anul 1960; 2. C C A I 
— 4:53,8; 3. VICTORIA — 5:09,3; 4. 
C.C.A. II — 5:21,7.

G. MUSTAȚA — corespondent

Ion Ardeleana și școala sportivă 
U.C.F.S. Orașul Stalin au ciștgat 

„Cupa Carpii**
ORAȘUL SȚALIN 16 (prin telefon). 

Fineri, sîmbătă și duminică sm desfășu- 
rut pe șoselele din împrejurimile Orașu
lui Stalin ' cea de a IIl-a ediție a „Cupei 
Cdrpafi',\ compcliție rezervară juniorilor. 
Au luai startul 23 de cicliști, compo- 
nenți ai echipelor J'ointa Cluj,- Șc. sp. 
Petrolul Ploiești, Tractorul Or. Stdlin\ 
Șc. sp. UjC.FS. Or. StaJin I și II. Prima 
etapă s-a desfășurat pe ruta Orașid 
Stalin — Perșani — Orașul Stalin (fl() 
km) și a revenit alergătorului Ion Ar- 
delranu cu timpul de. 2 h. 20:44. Tot lan 
Ardeleanu- n ciștigat și etapa a II-a. cure 
a avut h»c pe ruta Orașul Stalin — 
Fundata — Orașul Stalin (60 km). Tim
pul realizat : 1 h.3H:4S. Duminică aler
gătorii au luat startul în cea de a IlI-a 
etapă, ultima, Orașul Stalin — Feldioara 
— Orașul Stalin (30 km — individual 
cantra-cronometru). învingător : Ștefan 
Padiu cu timpul de -47:27. In clasamon- 
tcie generale locul 1 a fost cucerit de 
Ion Ardeleana (Șc; sp. U.C.F.S. Orașul 
Stalin) — individual și de Școala spor
tivă U.C.F.S. Orașul Sterlin — pe .echioe.

GH. MĂZGAREANU și C. GRUIA 
corespondenți

„Cupa poștașului”
La startul ediției din acest an a ,,Cupei 

poștașului* 4, desfășurată iluiniuică dimi
neața, s-au prezentat peste 100 de aler
gători di>n Capitală. întrecerile au fast 
viu disputate. Iată cî.știgătorii : avansați 
(90 km): I. Hora > 2li 26:02.0 ;
juniori (SO km): S. Mihăițeanu (Victoria) 
îh ]9:41,0; semicur.se (13 km): C. Ro
man (C.I’.B.) 23:39,0; biciclete oraș (10 
km) : Șt. 'Loader (Metalul) 19:00,6.

Trofeul, „Cupa poștașului” a revenit 
cicliștilor de Ia Victoria, iar cupa oferită 
de organizatori (asociația sportivă 
P.T.T.) pentru cea mai bună mobilizare 
a fost cucerită de cicliștii de Ia Metalul, 

D. TANÂSE — core.sp. .

semicur.se


G

După 4 etape in retur

Cîteva cuvinte despre comportarea
Un concurs de amploare a încheiat sezonul in Capitală

primelor 4 clasate
S-au epuizat patru etape din acest 

retur al campionatului republican. 
Putem desprinde, deci, cîteva concluzii 
cu privire la comportarea echipelor 
noastre fruntașe în acest început de 
toamnă.

C.F.R. GRIVIȚA ROȘIE. Se pare 
că „15-le" feroviar și-a găsit din nou 
cadența. Patru jocuri, patru victorii 
nete (dintre care ultima, 73-0! cu 
Petrolul, de-a dreptul zdrobitoare) vin 
să confirme faptul că feroviarii sînt, 
ca de obicei, pe primul plan al rug- 
biului nostru. Ei au o echipă masivă, 
echilibrată, care știe să fructifice și 
să profite de cea mai mică slăbiciune 
a adversarului. Revin ușor din apă
rare în atac și invers. Cele mai bune 
elemente, din nou Moraru, Rusu, 
Wusek, Picii. Stănescu nu a jucat su
ficient pentru a ne putea pronunța 
asupra sa.

C.C A. Și ea a realizat patru victorii 
din patru partide. Se prezintă în as
cendență . de formă față de astă pri
măvară. Ideea promovării tineretului a 
început să dea roade. Preda, Arsene, 
Nica s-au încadrat perfect în jocul 
echipei. Este necesar însă ca această 
acțiune de întinerire să constituie 'un 
proces continuu. Dintre cei „vechi" 
foarte bine se prezintă Căpușan, Blă- 
gescu, Penciu, Enache și Kramer. De 
asemenea, Ciobănel, care — totuși — 

poate fi trecut în categoria... ve
teranilor.

DINAMO. Nu mal este echipa redu
tabilă de altădată. Dinamoviștii lasă 
de dorit în ce privește eficacitatea. 
Ei au adoptat un stil steril, cu pase 
și combinații pe loc (gen baschet), 
făcute la mulți metri de adversar, 
ceea ce-i ușurează acestuia apărarea- 
Elementele tinere promovate anul a-

cesta (Pilă, Giugiuc, Șerbu) nu s-au 
ridicat la valoarea foștilor titulari (D. 
Ionescu, Itie Ion, Barbu etc.). Aceștia 
din urmă dau semne vădite de obo
seală. In schimb, au apărut în pa
chetul de înaintași cîțiva jucători cu 
mari perspective (Bărbălău, Tuțu- 
ianu), care alături de Iordăchescu și 
Zlătoianu alcătuiesc o grămadă nu 
atît de redutabilă prin forța ei, cît 
mai ales prin rapiditatea ei de de
plasare. Așteptăm ca Dinamo să-și 
regăsească cadența de altădată și să 
joace din nou în stilu-i impetuos, care 
a îneîntat de atîtea ori.

ȘTIINȚA CLUJ. Cam bate pasul 
pe loc (a obținut totuși 3 victorii din 
4 partide). Clujenii par într-o oare
care dificultate. Jucătorii acționează 
nervos și, în consecință, se pierd în 
situațiile grele și cedează moralmente. 
Cauza ? Credem că echipa nu este 
încă suficient de matură. Acumulările 

.cantitative în direcția însușirii cle
mentelor tehnico-tactice ale studen
ților clujeni sînt apreciabile, dar in
suficiente pentru a le permite să a- 
salteze eu deplin succes titlul. Poate 
la anul... Dintre cei mai buni în acest 
sezon: Paloșanu, Alexandrescu,
Crișan, Căliman, Gebefiigi, H. Pop 
(D. C.).

Competiția organizată sîmbătă și 
duminică pe Jacul Herăstrău de către 
comisia orășenească de specialitate, 
în colaborare cu Ministerul Comer
țului și Ministerul Economiei Fores
tiere, în cinstea celui de al Il-lea Pa
vilion de Mostre, a marcat închiderea 
sezonului de sporturi nautice din Ca
pitală, constituind totodată, prin reu
șita sa deplină, o admirabilă propa
gandă pentru practicarea sporturilor 
pe apă. Intr-adevăr, cele 30 de probe 
ale multilateralului concurs desfășurat 
pe un timp impecabil a strîns la star
turi aproape 400 de concurenți din 11 
cluburi și asociații bucureștene (se

feul transmisibil al Pavilionului, re- 
prezentînd macheta linei veliere (Me
talul). întrecerea schiturilor de 8-ț-l, 
cu echipaje formate din antrenori și- 
veterani ai sporturilor nautice, ca și 
demonstrația de schi pe apă, efectuata 
de membrji lotului republican de schi 
alpin, au întregii succesul competiției

(n. m.)
Iată primii clasați :
JUNIOARE. Schif simplu : 1. Monica 

Ganea (Clubul sportiv școlar) ; 2. Vir
ginia Marinescu (Victoria), 3. Alexandra 
Minculescu (Metalul) ; Schif 4-1-1 rame : 
1. Clubul sportiv școlar (Alexandrina 
Simian, Mariana Limpede, Cristina Pre- 
doescu, Gabriela Popescu -|- Liliana Va-

CLASAMENTUL LA ZI:

1, C.F.R. Gr. Roșie 15 15 0 0 295: 45 45
2. C.C.A. 15 13 1 1 172: 30 42
3. Dinamo 15 10 2 3 159: 82 37
4. Știința Cluj 15 10 2 3 103: 47
5. Știința Buc. 15 7 1 7 110:124 30
6. C.S.M S. Iași 15 6 3 6 64: G4 30
7. Constructorul 15 5 1 9 62:141 26
8. Progresul 15 4 3 8 77:104 26
9. Știința Petroșani 15 4 3 8 53:114 26

10. Metalul 15 4 0 11 54: 91 2’3
11. Știința Timișoara 15 3 1 11 57:111 22
12. Petrolul Ploiești 15 0 1 14 32:285 16

După cursa de caiac dublu junioare, < 
elevi nr. 2 (Luminița Comanescu — 

pentru

Doina Petro șeneanu), 2. Rapid, 3. Me
talul ) ; schif 44 1 rame: 1. Metalul 
(Emilia Rigard, Viorica Udrescu, Lucia 
Kurt, Maria Trinks -|- Ștefania Borisov); 
2. știința, 3. Clubul sportiv școlar*.;  
Schif 4-4-1 vîsle : 1. Victoria (Lucia
Antoni, Maria Drăghici, Ioana Penca; 
Stela Cristian-4-Rita Danielian), 2. Me
talul, 3. Metalul ; Caiac simplu : 1.
Irina Crăcăoanu (Constructorul), 2. Ro- 
dica Petrescu (C.C.A.), 3. Ștefania Con- 
stantinescu (Rapid) ; Caiac dublu : 
C.C.A. (Maria Navasart, Victoria Vișevan); 
SENIORI. Schif simplu : 1. Dan Ciomîr- 
tan (Știința). 2. Dan Niculescu (Con
structorul), 3. Marius Barbu (Rapid) ; 
Schif dublu : 1. C.C.A. (Bondar, Covaci); 
2. Metalul, 3. Rapid ; S 2-1-1 : 1. Con
structorul (Davidescu, Bamberger-FGhiță). 
2. C.C.A., 3. Metalul ; S 4-1-1 • 1. C.C.A. 
(Rădulescu, Covaci. Meszaros, Begu 4- 
Lupu), 2. Voința, 3. Victoria ; S 8 I-1 : 
1. Știința (Boicu, Rifelt, Bulugioiu; 
Biltz, Sehovitz, Dumitra, Cartacai, OJ- 
teanu -4- Măgură), 2. Constructorul ; 
Caiac simplu : 1. V. Rășcanu (C.C.A.), 2. 
Sidorenco (-Dinamo), 3. Mocioiu (Voința); 
Caiac dublu : 1. Dinamo (C. Mercurian; 
O. Mercurian), 2. C.C.A., 3. Rapid ;
Caiac 4 : 1. C.C.A. (Vișevan, Sergheî,
Nicoară, Conțolenco), 2. C.C.A., 3. Pro
gresul ; Canoe simplu : 1 A. Igorov
(C.C.A.), 2. C. Cernenco (Dinamo) ;
Canoe dublu : 1. C.C.A. (Serghei,
Tarara), 2. Constructorul. IAHTING. 
Clasa finn : 1. Mircea Dumitriu (Me
talul), 2. I. Georgescu (Știința). 3. 
C. Ivanovici (Progresul) — 13 concu
renți. Clasa snaip : 1. Metalul (V.
Gelles—D. Popovici), 2. Metalul (L. Pre- 
descu—I. Coman), 3. Metalul (D. Ciocoiu- 
C. Ivașcu) — 16 echipaje.

Dinamo București în plină 
cursă spre primul loc

CURSUL DE REÎMPROSPĂTARE A CUNOȘTINȚELOR TEHNICE
ALE ANTRENORILOR SI ARBITRILOR

Am informat la timp cititorii noștri 
despre cursul internațional de antre
nori organizat la Paris între 5-14 
septembrie de către Federația Fran
ceză de rugbi, sub egida Federației 
Internaționale de Rugbi Amator 
(F.l.R.A.) și la care au participat și 
doi reprezentanți ai țării noastre, 
prof. N. Pădureanu, asistent la Insti
tutul de Cultură Fizică, antrenor fe
deral și Gh. Pircălăbescil, maestru e- 
merit ."1 sportului, antrenor al lotului 
R.P.R.

La înapoierea în țară, tovarășii N. 
Pădureanu și Gh. Plrcălăbescu au or
ganizat cu sprijinul federației de spe
cialitate un interesant curs, avînd 
drept scop o informare largă a antreno
rilor și arbitrilor noștri! pe marginea 
materialului predat la Paris și, în a- 
celași timp, realizarea unui punct de 
vedere comun în problemele de teh
nică, tactică și metodică.

Astfel, în cadrul cursului au fost 
predate o serie de lecții teoretice cu- 
prinzînd noțiuni indispensabile de teh
nică individuală, grămada spontană și 
ordonată, jocul în margine, jocul li
niilor dinapoi, jocul de percuție al 
înaintării, rolul arbitrilor și îndatori
rile lor etc.

La lecțiile metodice, accentul a fast 
pus pe stabilirea celui mai eficace 
mod de însușire a tehnicii șii tacticii 
individuale, a perfecționării tacticii și 
tehnicii de compartiment, ca și pe 
învățarea jocului de mișcare (atac — 
apărare).

Cursul, reușind să elucideze cele mai 
acute probleme ale muncii antrenorilor 
noștri, și-a dovedit din plin utilitatea. 
S-a subliniat cu acest prilej cît de im
portant este să imprimi jucătorilor pe 
care-i antrenezi o tehnică superioară, 
factor care implică însă viteză, forță 
și îndemînare. In principal, pentru a 
realiza o tehnică avansată — au subli
niat lectorii —- este absolut obligatoriu 
ca jucătorii să aibă o bună pregătire 
fizică.

In discuțiile desfășurate cu prilejul 
Seminariilor s-a arătat totodată că 
deși în ierarhia mondială rugbiul ro- 
mînesc se află situat pe o treaptă foar
te ridicată, totuși această disciplină 
sportivă n-a ajuns să aibă încă o bază 
de mase corespunzătoare. Idee.'i intro
ducerii rugbiului în școli n-a găsii 
pretutindeni înțelegerea cuvenită. In 
această direcție trebuie dirijat efortul 
tuturor iubitorilor rugbiului, trebuie 
cerut sprijinul efectiv al profesorilor 
de educație fizică. Cu referire la a- 
ccastă problemă, formulăm o sugestie : 
oare echipele noastre fruntașe n-ar 
putea organiza meciuri demonstrative 
cu participarea marii mase de elevi ? 
Ne amintim că o inițiativă asemănă
toare a federației de volei s-a bucurai 
de o largă prețuire in rindurile tinere
tului studios.

In sfîrșit, participanții la curs au 
preconizat înființarea pe lîngă fede
rație a unui cabinet metodico-științific 
— ca organ anexă al colegiului de 
antrenori și arbitri — menit să îndru
me munca antrenorilor și arbitrilor 
noștri, să asigure acesteia un conținut 
cît mai bogat, la nivelul cerințelor 
rugbiului modern și mai ales a poziției 
cucerită în arena internațională de 
sportul cu balonul oval din țara noas
tră.

TI BERI U STĂM A

poate spune că n-a rămas nici o barcă 
nefoiosită pe lac!) dînd loc la curse 
disputate, urmărite de un număr re
cord de spectatori masați în tribunele... 
naturale din fața expoziției. Subliniem, 
de asemenea, inițiativa organizatorilor 
(cc-i drept uneori depășiți de am
ploarea concursului) de a fixa un 
traseu scurt si de a programa probe 
mixte de seniori și juniori sau rame 
și vîsle, fapt care a sporit dinamismul 
și spectaculozitatea întrecerilor. Nu
meroase premii au fost decernate pri
milor clasați. Astfel, pe lîngă plachete, 
diplome etc. au fost oferite de orga
nizatori 9 cupe, și anume, pentru: 
canotaj academic seniori (câștigător 
clubul Metalul), caiac seniori (C.C.A.), 
canoe seniori (G.C.A.), canotaj aca
demic juniori (Clubul sportiv școlar 
Buc-), clasament general juniori 
(Școala sportivă de elevi nr. 2), cei 
mai mulți participanți înscriși (Șc. 
sp. elevi nr. 2) iahting-clasa finn 
(Metalul), clasa snaip (Metalul) și 
clasament general la iahting — Tro-

ichipajul învingător al școlii sportive de 
Elena Diaconescu) acostează la ponton 

premiere
sil.e), 2. CI. sp. școlar, 3. CI. sp. școlar; 
Caiac simplu : 1. Anca Vîrtejanu (Vic
toria), 2. M Seceleanu (Victoria), 3. 
Cristina Alterescu (Progresul) ; Caiac 
dublu: 1. Școala sportivă de elevi nr. 2 
(Luminița Comanescu, Elena Diacone
scu), 2. Voința, 3. Șc. sp. elevi nr. 2. 
JUNIORI. Schif simplu : 1. Cornel
Ciocoi (Victoria), 2. M. Mihăilescu (Me
talul); 3. Lincaru (Progresul) ; Schif 
4-1-1: 1. Clubul sportiv școlar (Lambru, 
Ferderber, Mureșan, Ludwig -4- Popescu), 
2. Rapid ; Schif 8-4-1: 1. Clubul sportiv 
școlar (Bubulete, Limpede, Fălcoianu, 
Klein, Radulescu, Popescu, Romaneses, 
Stiler-!-Mociani), 2. Metalul ; Caiac 
simplu : 1. Radu Matei (Voința), 2. Tr. 
Poenaru (Rapid), 3. Gh. Marinescu 
(Rapid) Caiac dublu : 1. Victoria (Du- 
dici, Istrate), 2. Șc. sp. elevi nr. 2, 3. 
Voința ; Caiac 4 : 1. Victoria (Frumu- 
șanu, Gheorghiță, Taciopol, Niculescu), 
2. Șc. sp. elevi nr. 2. 3. Victoria ;
Canoe simplu : 1. M. Ionescu (Construc
torul), 2. L. Vișineanu (Șc. sp. elevi 
nr. 2), 3. M. Simu (Rapid) ; Cano*
dublu : 1. Constructorul (N. Nicolae, N 
Sorovacu); 2. Constructorul, 3. Con
structorul. SENIOARE. Schif simplu : 
1. Anca Miclescu (Progresul), 2. Vale
ria Costăchescu (Rapid), 3. Du
mitra Mihalache (Metalul) ; Schif
dublu: 1. Metalul (Titina Sălceanu,

ultiînelor două etape din 
i de 

polo nu au" adus nimic, nou în des
fășurarea acestei competiții. Cele mai 
multe dintre partide s-au desfășurat 
la un nivel tehnic mediocru, oferind — 
în general — spectacole plictisitoare. 
Cauza ? Slaba pregătire a celor mai 
miiilte dintre echipele participante la 
campionat, renunțarea la jocul în con
tinuă mișcare în detrimentul unor ma
niere devenite arhaice, cu unul sau 
doi centri ficși.

In clasament, de asemenea, nici o 
modificare. C. S. Ocadea continuă să 
conducă tatonată de Progresul la 3 
puncte. Dinamoviștii bucureșteni 
mai cîștigat două partide și se în
dreaptă vertiginos 
Iată cum arată 
samentirt după etapa de ------ --- - -- g

7
5
5
4

Jocurile
cadrul campionatului republican

1. C.S. Oradea
2. Progresul Buc.
3. Dinamo Buc.
4. Știința Cluj
5. Știința Buc.
6. C.S. Muieșul Tg. 

Mweș
7. C.C.A.

8. Voința Buc.

au

loc. 
cla-

spre primul
de altfel 

duminică: 
o 
î
1
1
2

11
11

6*
11
11

2
3
0
5
5

61:31
55:41
62:26
58:41
34:43

18
15
11
11
10

un joc simplu, eficace
riu (Dinarno), precum și a altor tineri 
a căror promovare ne bucură și ne dă 
certitudinea unui progres consistent 
în jocul acestor echipe.

Di,n păcate, echipele feminine 
nu au ocazionat aceleași aprecieri. 
Singurul element pozitiv obser
vat în evoluția celor șase echipe 
este promovarea unor jucătoare 
tinere la I.C.F. (Izbiceanu, Corcodel, 
Moscu, Petrescu, Const antinescu). la 
Progresul (Rotaru și Vasilescu),' Ra
pid (Beechner) și Voința (Florescu). 
Dintre acestea însă, doar cîteva au 
talia înaltă cerută de jocttl modern. 
Tn ceea ce privește concepția de joc și 
precizia aruncărilor la coș, acestea 
lasă încă de dorit. Acțiunile ofensive 
nu au claritate și eficacitate. Progre
sul înregistrat față de comportarea

din primăvară este lent și trebuie să 
dea de gîndit antrenorilor și jucătoa
relor, care au datoria să muncească 
mai intens și mai bine pentru a ridi
ca, în sfîrșit, la nivelul dorit valoarea 
baschetului feminin din țara noastră.

D. STANCULESCU

Iată rezultatele etapei a IlI-a a 
„Cupei prieteniei romîno-sovietice" : 
MASCULIN : C.C.A.-Știința 101-85 
(51-41), Metalul-Dinamo 57-76 (27-36), 
Rapid-Progresul 96-57 (51-30); FEMI
NIN : I.C.F.-Voința 68-52 (33-14),
Progresul-Rapid 44-60 (22-24), Știin- 
ța-Corrstructoru] 60-54 (37-27).

CLASAMENTE : 
MASCULIN

1. C.C.A. 3 3» 2M-2M 6
2. Rapid 3 3 0 245-176 6

3. limamo
4.
5. Metalul 
C. Frogr.

1. Știința
2. CunMr.
3. Rapid
4. I.C.F.
5. Pro*r.
6. Voința

Spre
Cele trei etape desfășurate pînă 

acum în cadrul „Cupei prieteniei ro- 
mîno-sovietice" au oferit spectacole 
frumoase, atrăgătoare. Unele meciuri 
au fost de ridicat nivel tehnic, oglin
dind buna pregătire a unor echipe. In 
general, formațiile participante — cele 
mai bune din capitală — au depus 
mult interes pentru a avea o compor
tare cît mai meritorie și, în același 
timp, pentru a efectua o temeinică ve
rificare a pregătirilor de pînă acum 
în vederea campionatelor republicane 
care vor începe la sfîrșitul acestei 
luni.

Sub acest aspect vom evidenția în
deosebi echipele masculine a căror 
pregătire a ajuns într-un stadiu destul 
de avansat. Făcînd această afirmație 
ne gîndim în special la precizia arun
cărilor la coș de la semidistanță și
distanță, precum și la simplitatea ac- _ 
țiunilor întreprinse pentru a pune un 
jucător în poziție cît mai favorabilă 
de aruncare Ia coș. Se pare că echi
pele noastre fruntașe au început să 
renunțe la concepția învechită a jocu
lui cu multe pase, cu scheme tactice 
interminabile. In meciurile din „Cupa 
prieteniei romino-sovietice" am asistat 
la o regenerare a atacului, alcătuit 
acum din teme tactice simple, în vi
teză, în care libertatea de gîndire și 
acțiunea spontană a jucătorului nu 
sînt deloc îngrădite. Sperăm că an
trenorii și jucătorii vor urma și de aci 
înainte această cale.

O altă constatare îmbucurătoare 
prilejuită tot de comportarea echipelor 
masculine se referă la introducerea 
cu curaj a elementelor tinere în pri
mele formații. Am urmărit cu mult in
teres evoluția lui Romașcanu, Soos, 
Diaconescu, Zimnicaru (Știința), Di- 
mancea, Duțescu, Zvorișteanu, Axer.te 
(Metalul), Cernea, Scorțescu, Sruga-

18
8

1

6
7

5
4

12 0 1 11 25:»9

11
11

0
0

43:57 
50:50

3 2 1 2M-T38 S
3 1 2 20S-23S «
3 • 3 188-243 3
3 0 3 160—240 3

FEMININ

3 3 0 ISO-15» C
3 2.1 186—134 5
3 2 1 18S-164 S
3 12 157-158 «
3 1 2 144-172 4
3 0 3 130—221 3

Miercuri și joi se dispută a IV-a 
etapă după următorul program: 
MIERCURI, sala Floreasca, de ia ora 
18: Progresul-Voința (fem.). Rapid-t 
Constructorul (fem.), C.C.A.-Rapid 
(mase.); JOI, sala Dinamo, de la ora 
18: Știința-I.C.F. (fem.), Dinamo- 
Știința (mase.), Metalul-Progresul 
(mase.).

Mai multă atenție baschetului feminin timișorean
Deși a retrogradat, echipa feminină 

de baschet a Clubului Sportiv Școlar 
Banatul Timișoara a lăsat o impresie 
bună in cursul campionatului re
publican încheiat in primăvară. Ti
nere, talentate, baschetbalistele din 
Timișoara promiteau să ajungă jucă
toare valoroase, unele să întărească 
chiar lotul reprezentativ.

Majoritatea au terminat însă școala 
și au devenit studente sau au început 
să lucreze in producție, cum este ca
zul Ecatepinei Cherciov și al Ștefaniei 
Orgovici- Firește, C-S. Școlar Banatul 
Timișoara nu a mai putut legitima 
jucătoare care nu erau eleve- Statu
tul clubului sportiv școlar este clar în 
această privință.

Ce foc însă jucătoarele echipei Ba
natul? Nu mai joacă baschet! Deși în

orașul de pe Bega există cluburi pu
ternice, ca Știința și Locomotiva, pre
cum și asociații sportive cu o bogată 
activitate, ca Voința, Progresul, Di
namo, Tehnometal ș. a., nici una nu 
are închegată o secție de baschet și 
nici nu apelează la fostele jucătoare 
ale Banatului, care ar putea constitui 
nucleul unor valoroase formații.

Cît privește comisia regională și 
orășenească de specialitate, care are 
datoria de a veghea la permanenta 
dezvoltare a baschetului feminin, ea își 
dă seama de situație dar..- nu face 
nimic, iar consiliile regional și oră
șenesc U.C.F.S. dovedesc total dezin
teres pentru această disciplină spor
tivă-

Situația nu mai poate dăinui de
oarece provoacă pierderea unor ju
cătoare de mari perspectivi și duce la

desființarea baschetului feminin din 
Timișoara- In consecință, considerăm 
că este necesară intervenția hotărîtă 
a consiliilor regional și orășenesc 
U-C.F.S. pentru ca baschetbalistele 
timișorence să fie legitimate și să 
poată activa și de aci înainte. Cit prii- 
vește clubul la care să joace, cel mai 
indicat este după părerea noastră 
Știința, deoarece majoritatea jucătoa
relor sînt studente-

O. ST-

P. S.: Cîteva din jucătoarele fostei 
echipe Banatul Timișoara fac parte 
din loturile reprezentative de senioa-i 
re și de tineret. Federația de baschet 
nu are nimic de spus?
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A început Olimpiada de șah

Drimer l-a învins pe Lombardi!
a 
In

Ieri au
XlV-a 
prima 
echipa 
S.U.A.
a ob-

' LEIPZIG (prin telefon), 
început jocurile celei de 
ediții a Olimpiadei de șah. 
rundă, în cadrul grupei a IV-a,
noastră a întâlnit formația

O victorie de mare prestigiu 
ținut maestrul Dolfi Drimer, care l-a 
învins pe fostul campion mondial de 
juniori Lombardi. Ghițescu a pier-

dut la Fischer iar Mititelu la Bis- 
guier. Radovici a întrerupt în avan
taj la D. Byrne. In felul acesta echipa 
noastră are mari șanse de a termina 
la egalitate această grea întîlnire. 
Astăzi șahiștii romîni vor întîlni e- 
chipa R.D. Germane, într-un meci 
foarte important pentru calificarea 
în turneul final.

A doua victorie romînească
la concursul hipic de la Pardubice

Piotr Bolotnikov —un demn urmaș
Pentru iubitorii atletismului zilele 

recordurilor sînt memorabile. Așa a 
fost și sîmbătă 15 octombrie, cînd de 
pe stadionul din Kiev a sosit vestea 
marii 
nikov 
gător

performanțe â lui Piotr Bolotr 
pe 10.000 m. Excepționalul aler- 
sovietic

gînd de 
la finiș.

Noul 
atletică 
ani. Nil

unul singur de la start și pină

recordman a pășit în arena 
în 1954 la vîrsta de 23 de 
era un debutant prea iînăr.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ »..

în cadrul ultimei reuniuni a con
cursului internațional de Ilipism de la 
Pardubice (R. S. Cehoslovacă) a fost 
înregistrată o nouă victorie a repre
zentanților țării noastre. Premiul r'x 
pitan R. Popplera", 
tanța de 3.200 m, a 
lui romin D. Todliță, 
El a întrecut cu 60 
cai. In aceeași cursă, 
călărit de Poenaru a 
IV deși pe parcurs 
rînduri.

In cursa de obstacole pe 
calul Galop, care cîștigase 
trecută, s-a clasat al treilea, 
concurenților sovietici.

Aceasta a Vl-a ediție a mitingului 
internațional hipic de la Pardubice a 
fost dominată de caii hergheliilor din

U.R.S.S. care 
premii. Echipa 
nut două premii îrrtîi.

au cucerit șase mari 
R. P. Romîne a obți-

I „Că- 
alergat pe dis- 
revenit călărețu- 
pe calul Petrică- 
m un lot de 16 
calul Ping Pong 
terminat pe locul 
căzuse în două

2.800 m 
duminica 
în urma

Miine se desfășoară la Stalingrad 
întîlnirea internațională de baschet 
dintre reprezentativele masculine ale 

, R.P. Romîne și R.S.F.S.R. Acesta este 
al doilea joc al baschetbaliștilor noștri 
în actualul turneu în U.R.S.S. Primul 
l-au jucat sîmbătă la Leningrad în 
compania selecționatei locale și l-au 
cîștigat cu 72—70.

La haltere: R. P. Ungară
R. S. Cehoslovacă 4-3

I Turneu international 
de handbal in 7 la Berlin

9ZOMBATHELY 17 (Agerprcs). — 
Intr-un meci intcrnntion.il de haltere, 
desfășurat în orașul Szombathely, echipa 
selecționată a It. P. Ungare a învins cu 
scorul de 4—3 echipa R. S. Cehoslovace. 
Iată învingătorii pe categorii : Borasni 
(IL P. Ungară) 285 kg-, Foeldy (IU P. 
lingavă) 320 kg-, Iluska (II. P. Ungară) 
377,5 kg; Sticlii (R. S. Cekoslov.ică) 
385 kg; Toth (R. P. Ungară) 420 kg; 
Sristka (R. S. Cehoslovacă) 415 kg; 
Syrovki (R. S. Cehoslovacă) 447,5 kg 
(nou record cehoslovac).

In zilele de 29 și 30 octombrie a^c;, 
clubul sportiv Vorwarts organizează la 
Berlin un turneu fulger de handbal în 
7. La acest turneu, alături de echipele 
Vorwarts Berlin, Honved Budapesta, 
Slask Wroclaw, Dukla Praga, A.G.F., 
Aarhus Copenhaga, B.S.V. 1892 din Ber
linul de vest și D.H. f.K. Leipzig, va 
lua parte și echipa Casei Centrale a Ar
matei.

Printre sportivii de la CCA care vor 
face deplasarea la Berlin se numără: 
Bulgaru, Nodea, Oțelea, Nitescu, Marcu, 
etc.

----------------------------- jjL .lr. j-

a reușit să amelioreze

5.000 m
1954 15:15,0 31:40,0
1955 — 30:05,4
1956 14:lO;0 29:30,4
1957 13:54,4 29:09,8
1958 13:58,8 29:04,4
1959 13:52,8 29:03,0
1960 13:38,2 28:18,8

♦-M-
ezultcttele destul de modeste

țcUM AU EVOLUAT PERFOR- 
ț MANȚELE LUI BOLOTNIKOV

10.900 m

dintr-o
suprem
ceea ce
pe care-l deținuse Vladimir Kuț rezista 
de patru ani tuturor asalturilor Șl 
^coalițiilor" ce se făcuseră împotriva 
lui. Iar Bolotnikov l-a învins aler*  

———

dată cu 11.6 sec. rezultatul 
în cursa celor 25 de ture- Și. 
este mai remarcabil, recordul

pe 
care le-a obținut atunci nu prevesteau 
Pe marele campion de astăzi. Mai 
mulți ani s-a auzit, s-a vorbit și s-a 
scris puțin despre Piotr Bolotnikov. 
Nici nu-i de mirare. Era epoca cînd 
un singur nume domina cu autoritate 
și strălucire alergarea de fond- Via' 
dimir Kuț- Bolotnikov a crescut și 
s-a dezvoltat ca atlet în umbra uria
șei personalități a dublului campion 
olimpic. ‘ '
învingă pe Kuț într-o cursă, e drept, 
de mai mică' importanță și 
moment 
cepuse să apună. Și cu toate că pe 
pistă Bolotnikov nu avea aplombul și 
impetuozitatea' lui Kuț, mulți începu
seră să întrevadă în persoana sa pe 
„moștenitorul" marelui campion al 
campionilor. In anii 1957 și 1958 Bo
lotnikov se înscrie de acum în rîndu- 
rile celor mai buni fondiști din lume, 
iar în 1959 cîștigă ambele alergări 
pe distanțe lungi la campionatul 
U.R.S-S. (5000 și 10.000 ), anunțîn- 
du-se drept unul din principalii pre- 
tendenți la doborîrea recordurilor Iul 
Kuț. Excepționalele cifre ale perfor
manțelor dublului campion olimpic de 
la Melbourne nu i-au dat pace lui 
Bolotnikov în I960. Dar nici el n-a 
fost dispus să le dea.-, pace. 
„Petea" asaltează de mai multe ort 
recordurile, atît pe 5000 cît și pe 
10.000. La Olimpiada de la Roma 
mulți se așteptau să-l vadă concurînd 
pe ambele distanțe. Dar, precaut, Bo
lotnikov n-a vrut să riște o medalie 
aproape sigură (cea la 10.000 m) pe 
două.-, prezumtive. Și a alergat nu
mai 10.000 m. In schimb, imedial 
după întoarcerea de la Roma, face 
o tentativă de rec-ord pe 5000 m, care

In 1957 el reușește însă să-l

Intr-un
cînd steaua marinarului în-

FOTBAL PE 6LOBFRUNTAȘELE OBȚIN VICTORII 
LA LIMIT#-;

Duminică a fost reluat campionatul 
R. P. Ungare cu cea de a VIII-ai eta
pă. Fruntașele clasamentului au obți
nut victorii la limită : Ujpesti Dozsa 
a cîștigat ctf 1—0 la^Debfecen, Ferenc- 
varos a cîștigat acasa ctf 3—2 în fața 
lui- Gydr, iar M.T.K. a reușit un 2—1 
în deplasare la Pecs. O singură ex1 
cepție : Szeged (care împărțea Ibcth 
rile 2-M în clasament, după etapa 
precedentă) n-a reușit să cîștigfe la 
Dorog: 1—1. Celelalte rezultate ale
etapei : ' ...
Honved Tatabanya 3—2, Diosgyor— 
Vasas 1 —4. In clasament, ' Ujpesti 
Dozsa menține un punct avăns 
(13 p) față de Ferencvaros. și M.T.K. 
egale cu 12 p. Cîte 11 p au aemn 
Szeged, Salgotarjan și Vasas.

SPARTAK HRADEC KRALOVE 
ÎNVINSA LA SCOR

Seria insucceselor actualei campioa
ne cehoslovace continuă. în etapa de __ _  „ .. _____
duminica, Spartak Hradec Kralove a- Voivodina'.' Novi.s'nd—Velej Mostar' 4-0,' 
trebuit să părăsească terenul din Pre*  ' Sjnit—Dlharno Zagreb O'-f, Vardar 

Skoplje—St. roșie Belgrad 1-2, Rad- 
nicki Zfemtin-Rieka 1-2, Partizan Bel
grad—O.F.K. Bteograd 2—0- Meciul
Sarajevo—Haidnk Split a fost amînat. 
Pe primele trei locuri, cit același 
număr de puncte (6), se află echipele 
Voivodirm, Steaua roșie și Rieka-.

1—1. Celelalte rezultate ale 
Csepel—Salgotarjan 1—3,

după, 6 etape, Miuiqr, care în etapa 
trecută terminase la egalitate (2—2) 
cu ȚJ9.N.A., duminica aceasta a dispus 
de Spartak Varna cu 4—1 și a trecut 
în fr.untea clasamentului. Levski, cu 
două meciuri nule în ultimele două 
etape -(T— 3 cu Spartak Varna și 0—0 
'cu Septemvri) ocupă locul, doi. Iată 
.celelalte rezultate: etapa V : Slhvia—■ 
Lokomofîv 1—0, Dunav—Beroe 3-2, 
Spartak Plovdiv—Gerno more I—0, 
Septemvri—Botev 1-1 și Spartak Sofia- 
Marek 1-2; etapa VI: Cerno more— 
Slavia. 2-1, Spartak Plovdiv—Marek 
4-1, Ț.D.N.A.—Spartak Sofia 2-1; 
Dnnav—Bbtev 3-1 și Lokomotiv—Beroe 
1-1. Minior are 9 - puncte, Levski 8 
și Ț.D.N.A. 7.

A DOUA ÎNFRÎNGERE A LIDE
RULUI FRANCEZ

3 ECHIPE LA EGALITATE

In campionatul iugoslav, duminică 
s-a. disputat,etapa a. IV-a- Rezultate:

sov învinsă, și încă la scor. Tatran a 
cîștigat cu 4—01 în acest timp der
biul etapei a IX-a, Dukla Praga — 
Ruda Hvezda- Bratislava se termina la 
scor nedecis (1—1) ceea ce lăsă ne
schimbată situația din fruntea tabe- 
Mi Celelalte rezultate : Spartak Trna- 
,va,-— Bannik Ostrava 3—2, Slovan — 
Sjrartak Sokolovo Plaga 4—I, Tren*  
cin —• Dynamo Praga 0—0, Kladno — ■ 
Ruda Hvezda B'rno O1—!', Spartak 
Stalingrad Praga — Nitra 0—0. Con
duce R. H. Bratislava cu 14 p, urma
tă de Dukla 13 p, Spartak Trnava și 
Kladno 10 p.

Ț.D-N.A. PE LOCUL TREI...
..- după Minior Dîmrtrovo și Levski 

folia, în campionatul R.P. Bulgaria;

Monaco se află într-o surprinză*  
toare eclipsă de formă. A doua în- 
frîngere. consecutivă s-a produs- chiar 
pe teren propriu, de către Stade Fran- 
cais: 2—41 O altă surpriză este a- 
ceea că Toulouse — învingătoarea lui 
Monaco din etapa precedentă — a 
trebuit să plece steagul la Grenoble, 
la scor sever : 4—0. Racing (2—0 cu 
Sedan) și Reims (3—1 cu Rouen) 
n-au pierdut ocazia de a-și consolida 
pozițiile în partea superioară a cla
samentului, în timp ce echipei Monaco 
nu îi rămîne decit speranța de a re
veni pe prim plan dacă va cîștiga par
tida restantă pe care o are. Ordinea frun
tașelor : Racing 16, Monaco 14, Reims 
13, Lens și Rennes 12, Le Havre 11. 
Alte rezultate din etapa de duminică: 
Troyes—Nimes 0—2, Valenciennes— 
Nice 3—1, Rennes—Nancy 1—0, I-e 
Havre—St. Etienne 2—1, Lyon—Lens 
1 —2, Limoges—Angers 1 —.3.

Birmingham—Chelsea 1—0, Burnley— 
Manchester -U. -5—-3, Bolton—Cardiff 
T“-0, Everton—Fulham 3—2, Man
chester C.—Leicester 3—1, Newcastle- 
Wolverhampton 4—4, Preston—Black
burn 2—0, Sheffield—Blackpool 4—0, 
West Bromwich-West Hani 1—0. Tn 
clasament: Tottenham 25, Sheffield 
21, Burnley 18, Manchester City și 
Wolverhampton 16.

DERBIUL AUSTRIAC — NEDECIS

La cîteva minute după pauză Rapid 
Viefra condiicea cir 
triei Viena, părînd că va termina în
vingătoare la scor în derbiul campio
natului. Dar numai în cinci minute 
(Nemetz min. 67 și Medved min. 72) 
două goluri ale Austriei, au restabilit 
echilibrul. Thtîlnirea a luat, sfârșit' cu 
2—2. In celelalte meciuri ale etapei 
a VIII-a s-au obținut rezultatele: 
WAC—Simmering 2—1, Austria Salz
burg—Graz 2—3, LASK—Scliwecliat 
0—3, Dornbirn—Vienna Q—4,. Viener 
Neustadt—Wacker 1 — 1, SVS Linz— 
WSK 4—2. Rapid are 13 puncte, Graz 
12, Austria Viena, WAC și Seliwechat 
cîte 11.

2—0 în fafa Aiis-

OLIMP1AKOS CONDUCE

In etapa a VI-a- a campionatului 
Greciei s-au înregistrat următoarele re
zultate : A.E.K.—Panionios 1-2; Doksa- 
Apoilon Salonic 1-2, Ethnikos-Ther- 
maikos 1-1, Iraklis—Pânathinaikos
1- 0; PAOld—Aria, 3-0; Panaigialios-— 
Olimpiakps. 1-4, Fostir—Apollon Atena
2- 2. In clasament conduce Olimpiakos-

TOTTENHAM DIN NOU 
ÎNVINGĂTOARE

INTER CIȘT1GA DIN NOU LA SCOR

In cursul săptămînii trecute, liderul 
primei, ligi engleze a trebuit să cedeze 
primul punct: Tottenham—Manches
ter City 2—2. în etapa de sîmbătă 
însă, Tottenham și-a reluat... vechea 
obișnuință — să cîștige 1 „Victima" 
a fost precedenta deținătoare a Cupei 
Angliei, Nottingham care a primit nu 
mai puțin de 4 goluri, fără să mar
cheze vreunul, lată celelalte rezultate 
ale etapei: Arsenai-Aston Villa 2—1,

Echipa Internazionale Milano a ob
ținut duminică o nouă victorie la 
scor: 5—0 cu Lane Rossi. Inter este 
fruntașă în clasament avînd 8 puncte 
(ca și Juventusși Roma) dar un gol
averaj net superior acestora. Juven
tus a învins cu 4—1 pe Catania*  iar 
Roma — mai greu — 2—1 cu Spăl. 
In celelalte meciuri: Atalanta—Tori
no 1—1, Barir—Lecco 4—1, Bologna— 
Napoli 0—2, Padova—Florentina 0—0, 
Sampdoria—Milan 2—2, Udinese— 
Lazio 2—0;

al marelui Kuț
eșuează de puțin. In sfirșit, cu. trei 
zile în urmă, la Kiev, încercarea de 
a corecta cea mai bună performanță 
mondială pe 10.000 m îi reușește.

Piotr Bolotnikov are 29 de ani. Cu
riera sa sportivă a atins abia acum 
apogeul. Fără îndoială că neobositul 
și neastîmpăratul alergător va 'ncer*  
ca să treacă pe numele său și recor
dul lui Kuț de la 5000 m. Poate chiar 
în același concurs care i-a prilejuit 
triumful de 
unionale de 
în altul. In

la 10.000: campionatele 
atletism pe echipe. Poate 
orice caz, niciodată ca

Drumul recordului..
In decursul a 49 de ani recordul 

mondial pe 10.000 m a fost îmbu
nătățit de 16 ori. In acest răstimp 
și prin eforturile a 10 afcleți per
formanța a scăzut cu 2 minute și 
40 secunde- Cu alte cuvinte Bo
lotnikov l-ar fi lăsat în urmă pa» 
Bouin, primul deținător oficial a 
performantei supreme cu 
1000 de metri. Iată mai 
a scăzut recordul;

aproape 
jos cum

1911
1921
1924
1924
1937
1938
1939
1944
1949
1949
1949
1950
1953
1954

Bouin (Franța)
Nurmi (Finlanda)
Ritola (Finlanda)
Nurmi
Salmuien (Finlanda) 
Maki (Finlanda) 
Miăki
Hemo (Finlanda) 
Zatopek (R. S. ( 
lleino
Zatopek
Zatopek
Zatopek
Zatopek

1956 Iharos (R. P. Ungară) 28:42,8
1956 Kut (U.R.S.S.) 28:30,4
1960 Bolotnikov (U.R.S.S.) 28:18,8

acum performanța nu s-a aflat Intr-un 
asemenea.-, pericol.

Cu ani in urmă, pe vremea cînd 
Nurmi, Zatopek, Kuț stabileau excep
ționalele lor recorduri, s-au găsit oa
meni care le-au identificat cu limitele 
posibilităților omenești. Acum acest» 
limite sînt atribuite tui Bolotnikov- 
Mîine, probabil, altcuiva. Concluzia? 
De fapt limitele recordurilor na atteu 
limite:

CH. V.

PE SCURT
• Simbulâ și duminică tu Berlin a a- 

vut loc întîlnirea atletică dintre repre
zentativele R. I). Germane și Marii Bri
tanii. Atît1 la bdrbafi cil și la. femei vic- 
roria a fost de partea gazdelor cu 116— 
95- și, respectiv, 68-—50. In cadrul in- 
treoerii englezul Arthur Howe a stabilit 
un nou. record european la aruncarea 
greutiifii reușind 19,11 m. Route este pri
mul atlet european care întrece Umila 
oelor 19 metri. Vechiul record era de 
18,82 m și aparținea italianului Meconi.-

• Duminică, în orașul Stendal re
prezentativa de box (tineret) a R. D- 
Gerniane a susținut o întîlnire inter
națională cu selecționata de tineret a 
R.. P. Polone. Pugiliștii germani au 
terminat 
12—8.

o La 
Gracieux 
sionist al , ......
și-a. păstrat titlul învingînd la puncte 
după 15 reprize pe șalangerul său 
belgianul Pierre Cossemyns.

• Tradiționala competiție de ci
clism „Turul Lombardiei" (230 km) 
a fost cîștigată la această ediție de 
rutierul belgian Emile Dames, care a 
realizat o medie orară de 40,627 km. 
El' a întrecut la sprint pe italienii 
Ronchini, Fontana, Venturelli ș.a. Fa- 
voriții cursei Anquetil (Franța) șt 
Van Looy (Belgia) au sosit la 2 min. 
30 sec.

a întîlnirea internațională de rugbi 
dintre echipele selecționate ale R. P. 
Polone și R. F. Germane, desfășu
rată in orașul Rzeszow (R. P. PoL), 
a revenit echipei oaspe cu scorul de 
8-3 (5-0).

cu scorul deînvingători

Bruxelles, boxerul francez 
Lamperti, campionul profe- 
Europei la categoria pană.
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