
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-? Al Prima consfătuire a profesorilor 
de educație fizică din regiunea București
Din inițiativa secțiunii de tnvățămtnt și cultură a Sfatului popular 

regional București, la sflrșitul săptămînii trecute cadrele de educe* 
(ie fizică aparțirund școlilor elementare, medii și profesionale din 

satele și orașele regiunii București au participai la o interesantă cortsfăe 
p tuire. Consfătuirea a fost organizată In scopul realizării unui schimb d* 

experiență, a cunoașterii și lichidării unor lipsuri, a generalizării unor 
inițiative care contribuie la îmbunătățirea procesului de învățămtnt.

Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R. R. Romînd:
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LUNA PRIETENIEI ROMINO-SOVIETICE“
Crosul de mase „Să întîmpinăm ? Noiembrie

din orașul 
cadrul pri- 
întîmpinăm

în asociațiile sportive 
București, întrecerile din 
mei etape a crosului .,Să 
7 Noiembrie" continuă să se desfă
șoare zilnic. Pe terenul Glucoza au 
avut loc întrecerile mai multor grupe 
de producție a muncitorilor și munci
toarelor de la LS.B. I~‘x 
clasați în cîteva grupe: ,
grupa 1: 1. I. Grigore, 2. V. 
3. M. Roman; grupa a IV-a; 
Cristache, 2. F. Teodorescu, 
Ciorteanu: grupa a V-a: 1. G.
2. N^Tărimă, 3. I. Muntean-u ; grupa
a Tl-a 1 1. Dumitrescu, 2. St. Ro-
manescu, 3- I. Constantin; senioare; 
grupa a 11-a: 1. S. Ghiță, 2. FI. 
Daia, 3. St. Chircă; grupa a Ill-a: 
1. “
3.
L
3.

Iată primit 
Seniori 
. Gafa, 
■ 1 C- 

3. V- 
Popa,

l'd, v». Jl. V-elIUă-d , (-,1
Ioana Constantin, 2. C.
E. Constantinescu ; grupa 
Domnica Ureche, 
A. Drăgan.

Membrii asociației sportive 
tea — personalul sanitar al

2. M-

Angliei, 
a V-a : 
Baltag,

Sănăta- 
diferite- 

lor instituții din Capitală — parti
cipă de asemenea cu entuziasm la 
primi etapă a crosului. Întrecerile 
se fac pe unități de producție, ur- 
mînd aa echipa asociației să fie com
pusă din sportivii care au obținut 
cele mai bune rezultate. Marți după- 
amiază s-au întrecut și membrii 
asociației sportive S.P.C. Iată primii

cfcasați: Juniori: 1. T. Constanti-
nescu, 2. C« CarabeLa, 3. L- Toflan; 
seniori: 1. Gh. Bădoki, 2. Gh. Măr
gărit, 3. Dumitru Dogaru ; senioare : 
seria I: 1. Olga Zelencu, 2. Maria

traseu pe care îl considerăm nimerit 
și pen/tru desfășurarea fazei pe raion, 
deoarece prezintă numeroase variații 
de teren și toată întrecerea poate fi 
urmărită de către spectatori.

Consfătuirea a relevat faptul că. în 
ultima vreme, activitatea de cultură 
fizică desfășurată în școlile din regiu
nea București a cunoscut frumoase 
succese. A sporit,în primul rînd, baza 
materială a școlilor, prin construirea 
unor săli de sport ca și prin amenaja
rea unor baze sportive prin mijloace 
locale. Astfel, au fost construite și date 
în folosință două săli de sport pe lîngă 
școlile medii din Titu și Tr. Măgurele, 
a fost amenajată și utilată o sală de 
gimnastică la școala medie din Roșiorii 
de Vede. In aite școli, cu sprijinul or
ganelor locale de partid și de stat, al 
organizațiilor U.T.M- s-au amena -'t 
baze sportive simple ca terenuri, ue 
volei, baschet, handbal în 7, gropi 
pentru sărituri, sectoare de aruncări, 
porticuri pentru gimnastică ele., ca de 
pildă, la școlile medii „Unirea" Tr. 
Măgurele, Roșiorii de Vede, Fierbinți, 
la școala de 7 ani nr. 3 Alexandria, 
la școlile din comunele Bolovani, Ol
teanca, Rîioasa etc.

Ca urmare a condițiilor materiale tot 
mai bune, a crescut și calitatea orelor i 
de educație fizică. La clasele I—IV, 
învățătorii care predau educația fizică 
au manifestat un interes sporit față de 
acest obiect. Ei au căutat să se docu- < 
menteze, să consulte materiale de spe
cialitate, să poarte discuții cu profesorii , 
de educație fizică, să învețe din expe
riența acestora. Este cazul învățătoa- , 
relar Maria Dincă (Tr. Măgurele), ' 
Luiza Predescu (Traiana), Constantina 
Neacșu (Periș). La clasele V—VII,de 
asemenea, conținutul orelor de educație

fizică a Înregistrat un simțitor salt 
calitativ, accentul fiind pus nu numai 
pe pregătirea fizică generală, d și pe 
formarea unor deprinderi corecte de 
mișcare. Profesori ca Sevasta Girrteață 
(Bolovani), Daniel Niculesca (Alex
andria), Marin Gruianu (Curcani) ete, 
au meritul de a fi trezit, prin calitatea 
orelor predate, gustul elevilor pentru 
diferite ramuri sportive.

O atentă preocupare a fost acordată 
pregătirii elevilor pentru diferite com
petiții și în special pentru campionatele 
republicane școlare. Astfel, la faza 
regională a acestei competiții au fosi 
prezenți aproape 1.500 de elevi. Dintre 
aceștia o comportare foarte bună au 
arătat echipa de baschet a școlii medii 
din Roșiori (antrenor, prof. R. Ionescu) 
echipa de volei a șc. prot rnecano-na- 
vală Giurgiu (antrenor, prof. C. Stroe), 
echipa masculină de handbal în 7 a 
șc. med. „Unirea" Tr. Măgurele (an
trenor, prof. //. Ionescu), eelupa femi
nină de handbal în 7 a șc. med. Olte
nița (antrenor, prof. I. Margiani), 
campioane regionale și fruntașe în în
trecerile pe zonă. Aceste echipe și-au 
atras bune aprecieri și prin disciplina 
perfectă pe care au păstrat-o în timpul 
concursurilor.

Cu toate aceste rezultate, așa cum a 
reieșit atît din referatul prezentat de 
secțiunea de învățămînt și cultură, cit 
și din discuțiile purtate, în activitatea

TIBERIU STAMA
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Avram, 3. Maria Grosu; seria a Iha: 
1. iF lor ic a Țundrea, 2. Elena Vinti- 
lescu, 3- Dumitra Cifu. Notăm că 
aceste întreceri ale sportivilor de la 
S P.C. s-au desfășurat pe traseul de 
la Fabrica de cărămizi „7 Noiembrie",

O întrecere viu disputată. Concurează 
tinerii membri ai asociației sportive 
Spic de grîu din raionul Gheorghe 

Gheorghiu-Dej
Foto : II. Nandy

Azi, ps stadionul din Huedin, deschiderea
festiva a finalei „Cupei Agriculturii M

Importante manifestații sportive in regiunea Pitești
UN CONCURS ATLETIC 
DE MARE AMPLOARE : 

„CUPA PRIETENIE!”

Peste 200 de copii și juniori au 
ticipat la finalele

Peste 200 de copii și juniori au par
ticipat la finalele „Cupei prieteniei" 
la atletism desfășurate în organizarea 
consiliului regional U.C.F-S. Pitești 
întrecerile, găzduite de orașul Cîmpu- 
lung, s-au bucurat de un frumos suc
ces și au prilejuit stabilirea a șase 
noi recorduri regionale.

Iată rezultatele tehnice: BĂIEȚI 
(Rină ia 15 ani) : 60 m plat: M. Po
pescu (C-lung), 500 m: A. Dimitriu 
(C-lung), lungime: M. Popescu, înăl
țime: N- Drăgușin (C-ltmg), greutate: 
Ă. Dimitriu, ștafeta 4x100 m (reprez. 
C-lung) ; FETE (pînă la 15 ani) : 
60 in plat : Valeria Burea (Slatina), 
300 m plat: Elena Nicolaescu (C- 
Inng), lungime și înălțime: Ioana Me- 
liță (Dragășani), greutate: Elena 
Curcan (Rm- Vîlcea), ștafeta 4x100 ni 
(reprez. C-lung); JUNIORI (15—16 
ani) : 80 m plat: C. Amzică (C-lung), 
300 m plat: Gr. Năstase (Topoloveni), 
100 m plat: Gr. Năstase, 90 m gar
duri : 
țime :

Maria Cocean 10.6 sec (nou record 
regional), înălțime: Maria Bibilică 
(C-lung), lungime: Maria Cocean 
4,57 (nou record regional), greutate: 
Mirela Vasiliu (C-lung), disc: Mirela 
Vasiliu 26,70 m (nou record regio
nal), suliță: Mariana Ioniță (Rm. 
Vîlcea), ștafeta 4x100 tn: Rm. Vîlcea.

„Cupa prieteniei" a revenit repre
zentativei raionului Cîmpulung.

(Rm.

„SPARTACHIADA FETELOR” 
LA A TREIA EDIȚIE

dalena Bărbulescu (Slatina), TIR: 
Elisabeta Gheorfi (Rm. Vîlcea).

„Cupa prieteniei" oferită echipei 
cîștigătoare a „Spartachiadei fetelor" 
a fost cucerită de reprezentativa ra
ionului Rm. Vîlcea. Pe locurile urmă
toare s-au clasat reprezentativele ra
ioanelor Dragășani și Pitești.

I. CHILIBAR-coresp. regional

Așteptată cu nerăbdare de tinerii 
din cele șase regiuni participante la 
întrecerile din cadrul „Cupei Agricul
turii", deschiderea festivă a acestei 
competiții are loc azi, joi 20 octom
brie, pe stadionul din Huedin. Probele 
sportive de astăzi, vineri și sîm- 
bătă, se vor desfășura în felul urmă
tor : — atletism ipe stadionul din Hue
din, volei feminin în comuna Sînerai, 
volei masculin în comuna Izvorul Gri- 
șului. Meciurile de fotbal se vor dis
puta în două comune : Atmaș și Cuză- 
plaK, iar întrecerile de popice vor 
avea loc la Aghireș.

Peritru buna reușită a acestei com
petiții, care reunește la startul ei pe 
cei mai buni sportivi din mediul să
tesc din regiunile Cluj, Hunedoara, 
Oradea, Baia Mare, Stalin și R.AJVL 
și-au dat contribuția gospodăriile de 
stat și gospodăriile colective din raio
nul Huedin. De asemenea, toți mem
brii asociațiilor sportive cit și activul 
obștesc din comunele unde au loc în
trecerile s-au considerat mobilizați 
pentru buna reușită a acestei între
ceri. Toate terenurile au fost reame- 
najate și pregătite pentru aceste im
portante întreceri de mase.

B. Mihăilescu (Pitești), înăl- 
Gh. Furtună (C-lung), lun

gime : St. Prodănescu (Slatina), pră
jină : I. Dragomir (C-lung), greutate: 
O. Grețu (C-lung) 12,63 m (nou re
cord regional), disc: Gh. Georgescu 
(Rm. Vîlcea) 43,25 m (nou record 
regional), suliță: V. Pătrașcu (Pi
tești) 43,10 m (nou record regional), 
ciocan: I. Ține» (C-lung), ștafeta 
4xlM m: (reprez. C-lung) ; JUNI
OARE (15—16 ani) : 60 m plat: Ma
ria Cocean (C-tung), 500 m: Ga
briela Mogs (C-lung), 60 m garduri :

A treia ediție a „Spartachiadei fete
lor- organizată de consiliul regional 
U.G.F.S. Pitești în cinstea „Lunii 
prieteniei romîno-sovietice- a angre
nat circa 700 de tinere din întreaga 
regiune. Finalele competiției, desfășu
rate la Slatina, s-au bucurat de un 
deosebit succes, cele 155 de finaliste 
dișputîndu-și cu multă ardoare întîic- 
tatea.

Iată ciștigătoarele probelor: ATLE
TISM: 80 m plat junioare: Eleonora 
Bețivu (Rm. Vîlcea), 100 m plat se
nioare: Dumitra Bărbulescu (Găiești), 
500 m junioare: Alexandra Bîtea 
(Dragășani), 500 m senioare: Maria 
Barbu (Rm. Vîlcea), 800 m senioare: 
Maria Barbu, lungime junioare: Ma
ria Băiașu (Băbeni), lungime seni
oare : Eleonora Bețivu, înălțime ju
nioare: Antoaneta Burcea (JCostești), 
înălțime senioare: Elena Mandă 
(Slatina), greutate junioare: Eleo
nora Baicu (Rm. Vîlcea), greutate 
senioare: Juge Miss (Drăgășani) 
VOLEI: selecționata raionului Drăgă
șani ; TENIS DE MASA: Genoveva 
Opran (raionul Pitești) ; ȘAH: Mag-

Astăzi începe campionatul internațional 
de pentatlon modern al armatelor prietene

• Lista definitivă a înscrierilor • Primele antrenamente • Mărfi, pe stadionul Republicii, 
o frumoasă festivitate de închidere

celor mai buni pentatlonîștiîntrecerea
din cadrul armatelor țărilor prietene con
stituie un eveniment sportiv de primă 
importanță. Capitala țării noastre găz
duiește cîteva puternice echipe de pen
tatlon modern care începînd de astăzi 
dimineață își vor disputa întîielatea în 
cadrul campionatului internațional.

Primii sosiți au fost sportivii polonezi. 
Echipa care va reprezenta clubul Legia 
este diferită de cea anunțată anterior, 
deoarece sportivul Przybilsky nu a mai 
putut face deplasarea. Datorită acestui 
fapt echipa înscrisă are următoarea com
ponență: Kazimiprz Mazur, Henrik Sul-

janis și Iaroslav Paszkiewicz. Cei trei 
pentatloniști polonezi au făcut în ziua 
de marți un scurt antrenament de aco
modare la tir, înot și cros. 0 puternică 
echi pă a 
Pe lista 
tului de 
sovietici 
Nikolai Tatarinov și al luiBoris Pahomov, 
învingătorul în proba individuală a con
cursului internațional al R. P. Romîiie. 
Cel de al treilea component al echipei 
TSKA este Eduard Sdobnikov și el parti
cipant la concursul internațional al țării 
noastre. Rezervă este Vladislav Ko- 
misarov.

deplasat clubul sovietic TSKA. 
de înscriere prezentată comite- 

organizare figurează sportivi 
de renume cum este cazul lui

Jocuri internaționale de fotbal
AZI IN NOCTURNA LA VARȘOVIA : 

LEGIA- C.C.A.
Echipa noastră campioană C.C.A. evo

luează astăzi in fața publicului din 
Varșovia, în compania echipei Legia. 
Intîlnirea are loc în nocturnă. In ve
derea acestei partide, echipa C.C.A. a 
plecat marți spre capitala R.P. Polone.

Echipa Legia joacă în prima categorie 
unde ocupa locul 3 după etapa din 
9 octombrie. La această dată Legia nu 
a jucat în campionat, avînd meci in
ternațional cu Honved, cu care a ter
minat la egalitate : 1—1. Din formația 
sa fac parte numeroși internaționali, 
printre care fundașul Mashelli, mijlo
cașii Strzykalski și Zie-ntara și înain
tașii Brychczy, Ga4&ckii« No wait, și 
Ciupa.

C.S.M.S. IAȘI IN U.R.S.S

Echipa ieșeană C.S.M.S. a susținut 
luni al doilea joc din cadrul turneului 
pe care-1 susține în U.R.S.S. Ea a evo
luat la Bender, în compania formației 
de categorie B, Nistrul. Meciul s-a ter
minat la egalitate : 3—3. C.S.M.S. a con
dus la pauză cu 2—1 grație unul joc 
foarte bun, cu care a dominat net, dar 
a ratat numeroase ocazii. După pauză, 
ieșenii au slăbit alura din cauza unei 
pregătiri fizice insuficiente, și gazdele 
au preluat inițiativa. Punctele au fost 
marcate în ordine de: Matei (min. 
Koticenko (min. 34), Milea (min. 
Moskul (min. 51), Koticenko (min, 
H AvasXLicliioaJtej Kgua, 8W-. .

17).
35),

l)upă un scurt antrenament pe poligonul Tunari, echipa sovietică Ț.S.K.A. Moscova 
verifică fintele. De la dreapta la stingă: Komisarov, Sdobnikov, Tatarinov 

ți Pahomov

Tot In cursul zilei de marți a sosit 
fi echipa Vorwărls din Berlin a cârti 
componență este: II. Rever, A. Brehm*, 
M. Teichgraber și R. Uhlig. Pentatloruștii 
germani au făcut în cursul zilei de ieri, 
împreună eu toți participanta, o vizită 
la bazele sportive care vor găzdui între
cerile 
mente 
prilej 
echipa 
nimeni 
curs 
Torok, Istvan Mona, rezervă fiind Olt* 
Tordk.

Ieri a avut loc ședința tehnică, in 
cadrul căreia s-a făcut tragerea la sorți 
a ordinei în care vor intra în concura 
echipele în toate cele cinci probe ale 
pentatlonului. De asemenea, cu ^cest 
prilej s-au discutat și unele probleme 
tehnice și de organizare.

Campionatul internațional dc pentatlon 
modern al armatelor prietene se va în
cheia marți cu proba de cros. După 
aceea va avea loc o frumoasă festivitate 
de închidere pe stadionul Republicii, în 
cadrul căreia se vor face demonstrații 
de ciclism și călărie și se va disputa un 
joc amical de fotbal între echipele Aca
demia Militară și Dinamo Obor, în pauza 
căruia se va face premierea echipei în
vingătoare.

In încheiere, «oam intim cititorilor 
noștri că astăzi dimineață are loc proba 
de călărie (la G.A.S. Roșia) și că în 
continuare programul campionatului este 
următorul: vineri i— scrima (sala Di
namo), simbătă — pauză, duminică —* 
tirul (poligonul Tunari), luni—• na tați a 
(bazinul Floreasca) și marți —s erossd 
(traseul de ta Călugărciii).

de pentatlon modern. Antrenn- 
mni serioase au făcut eu acest 

sportivii sovietici și unguri. Din 
llonved Budapesta nu lipseșta 
din cei anun|a|i. Astfel în con- 

vor intra: J. Szaniszlo, Fereau



Este necesară o
r Zilele trecute a avut loc consfătuirea 
pe țară a președinților comisiilor regio
nale de baschet și a președinților colegii
lor regionale de arbitri, în cadrul căreia 
a fost analizată activitatea desfășurată 
de aceștia în cursul anului 1960. Cu 
acest prilej a ieșit în evidență munca 
bună dusă de unele comisii regionale, 
ea de pildă cele din Oradea, R.A.M, 
Cluj, regiunea Stalin, care au organizat 
In acest an cursuri de arbitri și au 
ținut cu regularitate ședințe de analiză 
a activității.

lin loc important l-a ocupat în discuții 
problema creșterii numerice a echipelor 
de baschet și a atragerii tineretului spre 
practicarea acestei discipline sportive. 
Una din metodele folosite a fost orga
nizarea cu prilejul zilelor festive a unor 
com,>etiții dotate cu cupe. In această 
privință trebuie evidențiată activitatea 
comisiei din R.A.M., unde jocul de bas
chet a ajuns să fie practicat chiar și în 
comune (Vidrău, Săseni ș.a.). In gene
ral, se poate afirma că numărul prac- 
ticanților baschetului a crescut îndeo-

sebi prin atragerea elementelor tinere.
Cu toate acestea, nu toate comisiile 

regionale au reușit să traducă în viață 
sarcinile care le reveneau din planul de 
măsuri întocmit de F. R. Baschet. In 
unele regiuni activitatea a fost ca și 
inexistentă ca de exemplu în regiunile 
Bacău, Galați, Suceava, Constanța și 
chiar Timișoara, unde munca este dusă 
doar de doi activiști, deși această re
giune are o frumoasă tradiție. Din cauza 
slabei activități desfășurate de unele 
comisii regionale, s-a ajuns chiar la 
desființarea unor echipe ca Dinamo lași 
(juniori) sau ca cele din Petroșani, 
Lupeni ș.a.

In cursul consfătuirii a mai reieșit 
faptul că nu a existat o preocupare 
suficientă pentru organizarea, îndruma
rea și controlul comisiilor orășenești și 
raionale. Astfel, în orașe ca Reșița, Tur
da, Bacău, Făgăraș, Mediaș ctc. nu 
există preocupare pentru introducerea 
baschetului în școlile profesionale și în 
întreprinderi. In felul acesta baza de 
mase a baschetului este neglijată. A-

eeastă situație reflectă caracterul for
mal, slaba muncă de îndrumare și con
trol din partea comisiilor respective de 
baschet.

In campionatul R. P. R. ■ jun"ori-oraș București

întreceri spectaculoase
Cea de a treia etapă 
campionatului R, P. R.

Prima consfătuire a profesorilor de educație fizică

Pentru dezvoltarea baschetului este 
necesar să se facă o cotitură radicală 
în munca comisiilor regionale, eare tre
buie să ducă o activitate continuă și mai 
apropiată de secțiile de baschet ale 
cluburilor și asociațiilor sportive. Este 
necesară reorganizarea comisiilor regio
nale, raionale și orășenești care în ge
neral desfășoară o activitate slabă. Ele 
trebuie îndrumate și controlate- perma
nent pe baza sarcinilor care au reieșit 
din co-nsfărtuirea organizată de F.R.B. 
Totodată, este necesară găsirea formelor 
celor mai adecvate pentru atragerea tine
retului din școli și întreprinderi spre 
practicarea organizată a baschetului.

Fără îndoială, dacă vor fi traduse în 
viață aceste măsuri ele vor impulsiona 
activitatea sportivă din regiuni și vor 
duce la dezvoltarea baschetului de mase 
și de performanță.

G MOISESCU
secretar general al F.'R. Baschet

din regiunea Boenreșli
(Urmare din pag. 1)

cadrelor de educație fizică din regiunea 
București: mai sînt de semnalat o serie 
de lipsuri. Astfel, mai există învățători 
care nu cunosc conținutul programei 
analitice și nu studiază materiale de 
specialitate, astfel că lecțiile predate 
au un nivel scăzut. Dintr-o greșită 
orientare a conducerii șc. med. din 
Alexandria, la clasele V—VII orele de 
educație fizică au fost predate de un 
profesor nespecialist în materie.
Acesta desfășura orele nu în func
ție de normele și instrucțiunile
primite, ci de... preferințele elevilor. 
S-au întîlnit cazuri în care unele cadre 
își dezvoltă lecțiile după metode înve
chite, demodate și folosesc în relațiile 
cu elevii un limbaj necorespunzător. 
Exemple: prof. Damnica Călinescu și 
Radu Trincă (Tr. Măgurele). Unii 
profesori nu-și predau lecțiile pe baza 
unui plan de lecții, recurg la improvi
zații, așa cum este cazul prof. Mihăița 
Neaga (șc. med. nr. 2 
caz special îl constituie 
mez de la șc. med. nr. 
același timp și director
live din localitate. In loc să-și predea 
erele, prof. Ghelrnez poate fi văzut... 
plimbîiidu-se cu autobuzul repartizat 
școlii pentru poiitehnizare. O influență 
negativă asupra elevilor o are și ținuta 
Vestimentară în care apar la ore unele

Călărași). Un 
prof. I. Ghel- 
1 Giurgiu, în 

al școlii spor-

clubul 
atletic

cadre didactice, cum este cazul prof. 
Cornelia Diaconescu (Stiagov). De 
asemenea, unele cercuri pedagogice au 
dezbătut în cadrul ședințelor respective 
probleme cu caracter mai mult teoretic, 
neglijînd problemele muncii practice, 
de fapt rostul principal al acestor 
cercuri.

Consfătuirea a relevat totodată fap
tul că secțiunea de învățăinînt și cul
tură nu a acordat suficientă atenție 
școlilor profesionale, școlilor sportive 
de elevi, nu s-a preocupat în măsura 
cuvenită de îndrumarea 
dactice pentru ca acestea 
o mai strînsă colaborare 
U.C.F.S.

Cu prilejul consfătuirii 
și unele obiective 
care o preocupare permanentă pentru 
amenajarea de baze sportive cu mijloa
ce locale (un ghid foarte prețios în 
această direcție l-a oferit expunerea 
tov. conferențiar E. Bran cu tema 
„Amenajări de baze sportive la sate"), 
obligativitatea întocmirii una- planuri 
de lecții, desfășurarea zilnică în școli 
a programelor de gimnastică de învi
orare, prestarea orelor de muncă ob
ștească în cadrul asociațiilor sportive 
sătești, cărora va trebui să li se a- 
corde un tot mai larg sprijin organi
zatoric tehnic și metodic. Va trebui 
realizată, în acelaș timp, o colaborare 
și mai strînsă cu organele U.C.F.S. 
pentru dezvoltarea continuă a activi
tății sportive de mase,. în specia L în 
mediul sătesc.

Trăgînd învățămintele cuvenite din 
această consfătuire, cadrele de educație 
fizică din regiunea București vor trebui 
să se străduiască să dea acestui obiect 
un conținut tot mai. larg, stimulînd 
prin sport activitatea la învățătură a 
elevilor, preoeupîndu-se tot mai atent 
de educația Lor, pregăti ndu-i multilate
ral și formînd astfel oameni sănătoși, 
plini de vigoare, constructori de nădej
de ai socialismului.

A IV-a etapă a „Cupei prieteniei 
rotnîno - sovietice"

cadrelor di- 
să realizeze 
cu organele

s-au stabilit 
imediate, printre

cu tema

Cell1 trei jocuri desfășurate aseară în 
sala Floreasca în cadrul etapei a lV-a 
a „Cupei prieteniei romîno-sovietice" s-au 
încheiat cu următoarele rezultate tehnice: 
Progresul—Voința (tem.) 60—34
(23—-15), Rapid—Constructorul (tem.) 
72-58 (33-22), C.C.A.-Rapid (m) 
91—72 (10—28).

Celelalte meciuri din această etapă se 
dispută azi de la ora 18 în sala Dinamo, 
după următorul program: Știința—I.C.F. 
(fem.), Dinamo—Știința (mase.). Me
talul—Progresul (mase.).

Ultima etapă a competiției se va des- 
fă șura sîmbălă în sala Dinamo și dumi
nică în sala Floreasca.

a .
la lupte clasice juniori, 
faza oraș București, 
disputată zilele trecute, 
a oferit Întreceri specta
culoase și dinamice. Fi
ind ultima etapă și a- 
vînd un caracter de se
lecționare pentru partici
parea la faza finală a 
campionatului R. P. R., 
aCt antrenorii cît și 
sportivii au acordat o 
deosebită atenție acestei 
întreceri- Cu acest prilej 
am remarcat bnna pregă
tire a sportivilor de la 
Dinamo, Progresul și 
Rapid. In mod special 
putem evidenția pe Ion 
Radu (Rapid), Ion losi- 
fescu (Titanii „23 
gust") și Ion 
(Constr.). Iată 
clasați în ordinea 
gorîilor: 50 kg. î. 
caru (Dinamo), 2.
Dumitrescu (Prog.), 
Gh. Staica (Met.) ; 
kg: 1. I. Radu (Rapid), 2. 
M. Marmara (Rapid), 
3. I. Agapie (Semănat.); 
56 kg:.....................
(Titanii), 
(Constr.), 3. C. 
(Prog.) ;

Gh. 
F.

3. I. Vlăduț (Constr.) ;
1. E. Apăteanu (Dinamo), ~S. 
V. Dudu (Rapid), 3. E. Buha (Prog.); 
67 kg: 1. V. Giieorghe (Met.), 2. V. 
Andreescu (Dmarno), 3. I. Damianidis 
(Prog.) ; 71 kg: 1. Ion Rusu (Constr),
2. C. Berceanu (Dinamo), 3. E. Ro
mano (Prog.); 75 kg : 1. F. Clorcilă 
(Dinamo), 2. P. Diaconescu (Prog.),
3. 1 Seracu (Prog.); 80 kg: 1. V.
Opaină (.S.P.O.), 2. V. Teodoroiu

Au- 
Rusu 

primii 
cate- 

I.

1. I. Iosif eseu
2. P. Marin 

loniță
59 kg.; I. 

Ilie (Prog.) 2. 
Ghiță (Dinamo),

O 
se

reușită centură laterală in care luptătorul de sus 
apără ne.rcgleinen.tar apucînd marginea saltelei. 
Fază din

63 kg :
2.

camp. R.P.Il. juniori-oraș Bucure.^
Foto : Gh. Dumitru

(Prog.), 3. N. Dolacu (Prog.); grea: 1. 
D. (Jhircâ (Dinamo), 2. A. Cupăceanu 
(Dinamo).
ETAPA a V-a A CAMPIONATU

LUI DE LUPTE LIBERE
Etapa a V-a a campionatului R.P.R. 

de lupte libere seniori se desfășoară 
duminică cu începere de la ora 9 în 
sala Floreasca II.

Cîntarul sportivilor se va face la 
ora 7,30.

MAI MULTA ATENȚIE MUNCII DE EDUCAȚIE
Na a nuli rămas multă vreme pînă la 

încheierea activității handbalistice, util 
la „11“ cît și la „7". Mai exact, la sfîr- 
și tul acestei săptămîni se vor disputa 
ultimele jocuri din prima parte a cam
pionatelor feminin de „7" și masculin 
de „11" (întrecerea echipelor masculine 
la handbal în 7 s-a terminat duminica 
trecută). Meciurile care au avut loc 
pînă acum în toate cele trei campionat* 
republicane au scos în evidentă două 
lucruri pozitive. Primul este legat de 
progresul înregistrai la handbalul în 7. 
Numeroase elemente tinere au apărut 

multe din formațiile participante 
plus, o serie de echipe recent apărute 
handbalul nostru în 7 au evoluat 

un nivel neașteptat de bun. Ne refe
rim la echipele feminine C.S.M. Mediaș 
(fost Record), C.S.S. Banatul Timișoara, 
la tînăra formație masculină a C.C.A. 
etc. Cel de al doilea aspect pozitiv scos 
în evidență de desfășurarea primei părți 
a campionatelor republicane este acela

în 
în 
în 
la

ci liUrecerat echipelor masculine la 
handbal M 11 s-a bucurat de o atentie 
deosebită, cea mai mare parte a for
mațiilor participante arătîndu-se foarte 
bine pregătite.

In schimb, la capitolul disciplină lu
crurile nu se prezintă deloc îmbucură
tor. In cadrul unor jocuri disputate în 
orașele Sibiu, Făgăraș și Tg. Mureș 
s-au înregistrat, • serie de acte de in- 
disciplină, care trebuie să dea serios 
de gîndit antrenorilor echipelor Voința 
Sibiu, Chimia Făgăraș, C. S. Mureșul 
Tg. Mureș precum și asociațiilor sau 
cluburilor respective. Spre exemplu, in 
orașul Sibiu, la două din jocurile or
ganizate de echipă locală Voința unii 
din handludiștii acestei echipe au avut 
o atitudine nesportivi față de arbitrii 
de poartă cure erau chiar sibieni, con- 
tesiind dteva din semnalările lor. Da
torită acestui fapt 9 parte din spec tu
tori rut tm avat a atitudine fasta fată

LA UNELE ECHIPE!

Un nou concurs 
în Capitală

La sfîrșitul acestei săptămîni 
Voința organizează un concurs
deschis tuturor categoriilor de sportivi, 
întrecerea va avea loc pe stadionul Voința 
din Capitală în zilele de sîmbătă, dumi
nică și luni și este dotată cu frumoase 
premii.

——----------------- ,

Din
1 -• A

. JOI iia joi •-■■ ■'.- • ■ ’. ‘ ■
fi* • • athnjoiin joi 0 Din. ■■ - ■ 1 ■-> ■ • i jOl îl - » ■ ymi

de acești arbitri care au înțeles să se 
comporte cinstit, indiferent dacă semna
lizările lor erau în defavoarea echipei 
gazdă. Felul in care au înțeles arbitrii 
Otto Leikep și Victor Reissner să-și 
îndeplinească sarcinile le face cinste. 
In schimb comportarea unor jucători 
cum sînt Schuller, Hota, Bretz, Totan 
toți de la I oința Sibiu nu le face cinste 
nici lor și nici echipei din care fac parte.

Mai grav ni se pare însă faptul că 
există și antrenori care în loc să con
stituie prin comportarea lor tui exemplu 
de urmat pentru sportivi sînt printre 
primii care dau „tonul” unor asemenea 
atitudini. Este cazul antrenorului Arca- 
die Kamenitzky de la C.S. Mureșul Tg. 
Mureș care s-a comportat necuviincios 
față de arbitrul C. Molfeta, la încheierea 
meciului Mureșul — Progresul Bucu
rești.

Sancțiunile aplicate de comisia de 
disciplină a federației de handbal (aver
tismente unor jucători și antrenori ele.) 
vin la timp pentru a curma din rădăcini 
asemenea manifestări. Dincolo însă de 
măsurile disciplinare luate considerăm 
necesar ca și asociațiile sau cluburile 
respective să ia măsuri pentru întărirea 
muncii de educație cu sportivii.

In sala de șah și tenis de 
Craiova — s-a făcut deposit

Terenul de fotbal din Jirlui-Sat, regiunea Galați, se află pe ulița satului, 
gardurile ogrăzilor ținînd loc de linii de tușă.

(SCIIENKMAN A. corespondent)

— Du-te jos de pe gard, măi flăcăule !
— Imediat, numai să bat tușa...

masă a asociației Flamura roșie din 
de scale și materiale de construcții. 
(M. GHEORGHINO1U, Craiova)

Jucătorul Pantazie de la echipa 
de fotbal „Textila" Botoșani, sus
pendat pe timp de un an pentru 
abateri de Ia morala sportivă, 
este totuși delegat de către 
U.C.F.S.-Raion, ca arbitru.

(A. ABBAMOVICI,
Botoșani)

âe AL. CLL&UU

—- Ți-am spus să nu-mi pui sculele pe masă ! 
—- De ce ? Se strică ?

Nu 1 Dar acolo « «i

— Sper că măsura luată te va în
demna să faci o cotitură în viața 
sportivă !!!

Categoric ! Mă fac arbitru M 
- u ftesen dft & CLAUD1U j



Pregătirile loturilor
reprezentative

ioturile reprezentative de fotbal vor 
sține săptămîna viitoare noi jocuri de 
âficare. Antrenorii loturilor vor încer- 

în continuare, noi elemente în ve- 
rea definitivării loturilor A, B și de 
eret. Potrivit programului alcătuit, 
urile vor juca astfel la 27 octombrie: 
doreni : Lotul A—Flacăra Moreni 
’loiești : Lotul B—Prahova Ploiești 
.’îrgoviște: Lotul de tineret-Metalul 
rgoviște.
)in loturile preconizate fac parte : 
inescv, Toma, Popa, Nunweiller III 
IV, Ioniță, Staicu, Petru Emil, Bone, 
ghel, Constantin, Ene n, Raksi, Ef- 
îie, Tătaru (lotul A), Uțu, Oană. 
eavu, Ivănescu, I. Lazăr, Florea, Tu
rcea, Crișan, Seredai, Hașoti, Mesza- 
5, Manolache, Dridea, Lereter, Chiri- 
(lotul B), Florea, Datcu, Gross, Mo- 

>c, Al. Dan și Mihăilă (Minerul), Tă- 
* (Corvinul), Popescu, Koszka, Pîrcă- 

lonescu (Știința Buc.), Matei 
S.M.S.), Marcu, Unguroiu, Ghinea 
inamo Pitești) și Creiniceanu (lotul 

tineret). Din componența lotului A 
sultă că joia viitoare va fl încercată 
rmula unei combinate (Dinamo Bucu- 
ști-C.C.A.

In cronicile apărute după etapa de 
duminică din categoria A și B, n-am 
putut cuprinde o serie de aspecte pri
vind comportarea jucătorilor și a... 
arbitrilor. Le facem loc în rîndurile 
care urmează:

• Este destul de greu ca la sfîr- 
șitul unui meci să fie mulțumiți de ar
bitraj atît învingătorii cit și... învinșii. 
Gh. Dulea este unul d’nire arbitrii 
care duminică, la Ploiești, conducted 
meciul Petrolul — Minerul, a prestat 
un arbitraj bun, neatacat de nici una 
din „tabere". Fiind mereu aproape de 
faze, el a văzut bine orice infracțiune 
și a putut aplica totodată just legea 
avantajului. Arbitrul Dulea a fost a- 
jutat în această direcție de buna sa 
pregătire fizică. El s-a putut deplasa 
pe teren ușor, o dată cu liniile de 
atac ale celor două echine. De aici.

aales cel mai bun moment pentru 
...tempera pe Ozon. Dar dacă totuși 
a sesizat greșeala lui Ozon de ce a 
acordat „minge de arbitru" și nu lo
vitură liberă indirectă contra Rapidului? 
în antiteză vom da exemplul arbitru
lui T. Burtan-București, care a condus 
jocul Drubeta T. Severin 
Roșiori. In min. 18 și 
lovituri indirecte atunci 
cători ai echipei gazdă

© In meciul C.C.A. 
Apolzan, aflat în careu, 
gea cu mina. Arbitrul M. Popa a flu
ierat și a acordat lovitură liberă de 
la... 16 metri ! Asupra locului unde 
Apolzan a atins mingea cu mîna n-a 
putut exista nici un fel de dubiu : în 
careu. Se pune doar întrebarea dacă 
hendsul a fost sau nu voluntar. Dacă 
el fusese comis fără intenție, arbitrul

— C.F.R. 
27 el a dat 
cînd unii jit- 
att vociferat. 

— Progresul, 
a atins m;n-

0 sărbătoare a sportului nostru național

JOLȚUL STATISTICILOR
o Și in clapa de duminică media 

: goluri s-a menținut ridicată: 3,83 
3 de goluri în 6 meciuri). De altfel, 
edia de goluri nu a coborît nici un 
oment sub 3 în cele 7 etape dispu
te pînă acum. Media generală, pe 
etape (182 goluri): 3,79. Cum se 

■de, eficacitatea liniilor de atac este 
nstantă. Nu-i mai puțin adevărat 
să, că fecest compartiment a fost 
utat și de slăbiciunile manifestate 
: unele apărări.
a Golgeterul etapei a fost hunedo- 
anul Constanlinescu, care a marcat 
?i goluri în partida cu Știința Timi- 
ara. 11 urmează cu cîte două go- 
ri: Constantin și Tătaru (C.C.A.), 
tboie (Progresul), Proca (St. roșul 
Pîrcălab (U.T.A.).
• In clasamentul general al golge- 

rilor conduce Balint (Rapid) cu 8 
>!uri, dar este serios „amenințat" de 
onstantin, Tătaru (C.C.A.) și Gram 
Jinamo Bacău) care au cîte 7 goluri, 
osescu (Farul) și Alexandrescu 
IC. A.) cu 6 goluri și Dridea (Pe- 
>lul), Unguroiu (CSMS) și Pîrcălab 
J.T.A.) cu 5 îi urmează în clasa- 
ent.
« Singura echipă neînvinsă pînă 
tun este Dinamo București. în timp 

■ C.C.A., Dinamo Bacău și Minerul 
ni singurele care 
cari egale.

nu au la activ

portarul Roman nu va înscrie...
Foto : Gh. Corcodel

10 ocazii asemănătoare au fost ratate de linia de atac a Steagului roșu în jocul 
cu Farul. Fusulan — singur cu

Cei prezonti pe stadionul Locomo
tiva din Buzău la competstia jubilia
ră dotată cu cupa „Zece ani de la 
reînceperea concursurilor oficiale" au 
fost de acord că trofeul se află In 
mîini bune. „Viața nouă" Olteni, re
prezentanta regiunii București, a ter
minat turneul neînvinsă, pentru că a 
fost temeinic pregătită. Ea a jucat la fel 
de bine atît la „bătaie" cît și la 
„prindere" în fața unor formații pu
ternice, care și-an reprezentat cu cin
ste regiunile, furnizînd meciuri spec
taculoase și dinamice. Pentru a ilus
tra cît de pasionante au fost între
cerile este suficient să arătăm că 
mezinul echipei Avîntul Frasin (reg. 
Suceava) Octavian Săhleanu a plîns 
cu hohote pentru că a fost „lovit" în 
meciul decisiv pentru locul II în cla
samentul final 1 Și cîte asemenea 
momente impresionante n-au trăit în 
cele două zile de concurs spectatorii, 
jucătorii, antrenorii, arbitrii, toti cei 
ce au asistat la această competiție. 
Dar mai. bine să dăm cuvîntul cîtorva 
din martorii oculari ai întrecerilor de 
la Buzău.

Marin Dumitru, antrenor de box Ia 
asociația Voința din localitate: „Cu 
multi ani în urmă am mai văzut cite mare...

Clubul sportiv Voința București a luat 
frumoasa iui|iativă de a organiza dumi
nica aceasta o interesantă competiție de 
tenis de masă dotată cu „Cupa 7 Noiem
brie”. La întreceri au fost invitați toți 
fruntașii tenisului de masă bucureștean. 
Concursul se va desfășura sistem turneu,

Noiembrie^

va concursuri de oină. Foarte mult 
s-a transformat regulamentul jocului, 
oină a devenit intr-adevăr un sport 
care poate atrage pe oricine. Vă măr
turisesc că sini hotărît să înființez 
o echipă și în cadrul asocia',iei 
noastre".

Dumitru Mugioiu, căpitanul repre
zentativei reg. Cluj, asistent la Insti
tutul Politehnic: .Echipa noas'ră este 
formată din studenți și țărani munci
tori din Chiftești. Am întîlnit aici ad
versari neașteptat de puternici. Pri
mirea entuziastă care ni s-a făcut, 
cazarea și arbitrajul excelent au în
tregit o competiție care va rămîne 
mult timp vie în amintirea noastră".

Grigoce Budescu, președintele con
siliului orășenesc DC.F.S. Buzău: 
.Am avut atitea probleme organ za- 
torice incit nu pot să trag concluzii 
asupra comportării echipelor. Cert 
este un lucru: că marele număr de 
spectatori care a venit la întreceri 
denotă că oină este frumoasă, bine
înțeles, atunci cînd este jucată de e- 
chipe pregătite".

Și numărul celor care au pleca! cu 
amintiri plăcute de pe stadionul Lo
comotiva din Buzău este at.ît de 

TR. IOANIȚESCU

a^TEilII-SUtMÂSÂ

CIND

o concluzie pentru arbitrii noștri : 
toată grija pentru pregătirea fizică!

• In general, M. Cruțescu a con
dus bine meciul Dinamo București — 
Rapid. El a făcut însă o greșeală sur
prinzătoare pentru ttn arbitru cu expe
riența sa, la o fază din repriza a 
doua. In timpul unui atac al dinamo- 
viștîlor, cînd mingea era la "Țîrcovnitu, 
el a fluierat pentru... a-i face obser
vație lui Ozon, care, aflat în centrul 
terenului, începuse să 
indiscutabil că

incursiune în domeniul

SE ACORDA
Jocurile din actualul campionat au 
■ilejuit deseori comentarii aprinse pe 
arginea unor infracțiuni — clare sau 
seutabile — comise în suprafața de 
îdeapută, (careu). De altfel, ofsaidul 
Iară din joc) și lovitura de la 11 m 
iu multe bătăi de cap 
•ovoacă cele mai felurite discuții. Mai 
uit chiar, s-a creat o 
•oape generală în privința sancționării 
îor anumite greșeli și incorectitudini 
vîrșite de jucători.
De unde această confuzie?
Explicația este una singură: din ar- 
traje inconsecvente, din sancționarea 
ferită a ACELEIAȘI INFRACȚIUNI, 
n . interpretarea și aplicarea diversă 
regulilor de joc, care — totuși — sînt 

arte clare, foarte precise.
Iată, de pildă, articolul 12 din regula- 
entul de joc, intitulat „Greșeli și in- 
xrectitudiji-iM, care veghează ca parti
de să se desfășoare sub semnul unei 
upline sportivități și care prevede 
noțiuni tehnice și disciplinare pentru 
cătoril care nu înțeleg să se întreacă 

mod corect. Acest articol 12, al 
text a suferit multe modificări 
luat forma actuală, grupează gre
și incorectitudinile după sanc- 
lovitură liberă directă, lovitură 
indirectă, avertisment și elinii-

arbitrilor *p

confuzie a-

vocifereze. E 
arbitrul Cruțescu nu a

regulilor de joc

11 m?
MAI SUS. EL VA FI SANCȚIONAT 
O LOVITURA DE PEDEAPSA (11

O lovitură de pedeapsă (11 m) . _ 
putea fi acordata oricare ar fi poziția 
mingii in momentul în care s-a comis 
greșeala în suprafața de pedeapsă, cu 
condiția ca mingea să fie în joc“.

In legătură cu această ultimă preve- 
J - există

deci-

cv 
mj.
va

irul 
nă a 
Iile 
jni: 
aeră 
are.
Lovitura de la 11 m (sati penaltiul) nu 
rmează obiectul unui capitol special, 
a este cuprinsă în prevederile primului 
iragraf, care arată pentru ce infrac- 
uni se acordă o lovitură liberă directă 
.in care se poate marca direct un gol), 
tă textul :
„Un jucător care ©omite în mod in- 
nționat una din următoarele nouă 
cș eli :
a) lovește sau încearcă să lovească
1 piciorul un adversar ;
b) pune piedică unui adversar, adică 
întește sau încearcă să trîntească un 
Iversar fie cu ajutorul piciorului, fie 
>lecîndu-se în fața sau în spatele lui ;
c) sare asupra unui adversar ;
d) atacă în mod violent sau periculos 
1 adversar ;
e) atacă din spate un adversar care 
u face obstrucțite ;
f) lovește sau încearcă să lovească un 
iversar ;
g) ține tui adversar cu mîna sau cu 
parte oarecare a brațului ;

h) împinge un adversar cu mina șau 
.1 o parte oarecare a brațului ;
i) joacă mingea cu mîna, adică o lo- 
iște sau o aruncă cu mîna sau brațul 
ceasta dispoziție nu se aplică porta- < 
ilui în propria sa suprafață de pe- 
eap-să)
va fi sancționat cu o lovitură liberă < 
irtectă acordată echipei adverse pe 
►cui unde a fost comisă greșeala.
DACA UN JUCĂTOR AL ECHIPEI
V APARABE COMITE INTENȚIONAT
V SUPRAFAȚA DE PEDEAPSA UNA 
JN CELE NOUA GREȘELI AKATATE

dere trebuie să subliniem că 
totuși o excepție, amintită de ___
ziile federației internaționale : la bends 
contează poziția mingii în momentul 
comiterii infracțiunii. Am ținut să 
facem această remarcă deoarece se 
poate întîmpla ca în cursul unei partide 
(cum a fost cazul celei dintre Metalul 
București și Academia Militară) un ju
cător (Garbeloti în exemplul nostru) 
să stea în afara suprafeței de pedeapsă 
și totuși să tragă mingea cu mîna din 
careu. In acest caz e clar că sancțiunea 
nu poate fi decît o lovitură de la 11 m

Din cele de mai sus reținem în primul 
rînd, ca fiind esențiale două lucruri :

1. ca să fie pasibile de sancțiune, gre
șelile trebuie să fie comise in mod in
tenționat ;

2. aceeași infracțiune, care în cîmp 
se pedepsește cu lovitură liberă di
rectă, în suprafața de pedeapsă — fără 
discuție — trebuie sancționată cu lovi
tură de ia 11 m.

Ne îndoim că arbitrii noștri și în 
primul rînd cei din lotul republican nu 
cunosc toate aceste prevederi 
mentare, care precizează atît 
situațiile în care se acordă 11 
de altfel toate celelalte reguli 
Dimpotrivă. Am avut ocazia să ___ ___
vingem că cei mai mulți arbitrii cunosc 
la perfecție regulamentul, că pot vorbi 
despre el și comenta ore întregi, că 
sînt — cum se spune — „doctori'* în 
materie. Mai mult chiar, unii dintre 
ei au și dovedit pe teren că știu sâ 
interpreteze și să aplice corect preve
derile regulamentare. Și totuși, ne dau 
prilejul - și nu de puține ori — de a 
constata că uneori „uită" ca prin far
mec tocmai ceea ce este mai esențial 
și ceea ce dă loc la cele mai diverse 
comentarii asupra arbitrajelor : sanc
ționarea cu 11 m a infracțiunilor comise 
în careu. Cauzele ? La cei mai mulți, 
lipsa de curaj, care-i face să închidă 
ochii la greșelile comise în mod inten
ționat în careu ; la marea majoritate 
lipsa de mobilitate, deci de pregătire 
fizică, din care cauză se trezesc departe 
de fază și nu mai pot aprecia corect 
infracțiunile ; la unii tendința de a ar
bitra pentru ei și nu pentru meci, ceea 
ce determină aprecieri personale, de
parte de spiritul regulamentului.

Toate acestea duc la arbitraje in
consecvente, la o interpretare și sanc
ționare a infracțiunilor diferită. Adică 
exact ceea ce li s-a recomandat,- la 
cursul de la București, să nu Iacă ! Și; 
bineînțeles, ceea ce sperăm că vor evita 
pe viitor. ___— .

regula- 
de clar
m., ca 

de joc. 
ne con-

nu trebuia să dicteze nici o sancțiune, 
iar dacă a considerat că hendstil a 
fost voluntar, ținind seama de locul 
unde s-a produs, nu exista decit o 
singură decizie: 11 m-

• Răsfoind foile de arbitraj, am 
constatat că unii jucători au trebuit 
să fie avertizați, fie pentru joc dur, 
fie pentru alte acte de indisciplină. 
E vorba, printre alții, de L. Szakacs 
(C.S.O.), St. Kirkosa (C.S.M. Cluj), 
L. Petac (G.F.R. Timișoara), Sorin 
Avram (Steaua Roșie Bacău), N. 
Bercea (Rulmentul Birlad) etc. Jucă
torii respectivi trebuie să arate în vi
itoarele meciuri că au învățat din a- 
vcrtismenul ce li s-a dat, că sînt ho- 
tărîți să dea arbitrilor prilejul de a 
le scrie numele în foile de arbitraj 
în rubrica vecină : aceea a jucători
lor evidențiați pentru comportarea lor 
sportivă.

Locațiune de bilete
Biletele pentru cuplajul de duminică 

de la „23 August" (C.C.A. — Știința 
Timișoara și Rapid—Petrolul) se pun 
în vbizare începînd de azi, joi 20 octom
brie, la casele obișnuite. Sînt valabile 
biletele cu seria nr. 65.

*

cu cîte două serii atît la simplu bărbați 
cît și la simplu femei. Toate jocurile se 
vor disputa după formula 
din trei seturi”.

Competiția va avea loc 
mineața și după-amiaza în 
din str. Mendeleev nr. 34.

Cîștigătorii grupelor I la 
vor primi „Cupa 7 Noiembrie”, 
menea primii clasați de la 
patru scrii vor primi diferite premii din 
partea organizatorilor.

„cel mai bun

fete și băieți 
De lșc- 

toa-tc cele

înotătorii de la Progresul 
au ciștigat întrecerile dotate 

cu „Cupa de toamnă" Astăzi, in

Etapă
organi- 
natație, 
150 de 
a lil a

Sîmbătă și duminică s-a desfășurat 
la bazinul acoperit Floreasca un inte
resant concurs de natație dotat cu 
„Cupa de toamnă". Concursul, 
zat de comisia orășenească de 
s-a bucurat de participarea a 
înotători (seniori de categoria 
și copii de toate vîrstele).

„Cupa de toamnă" a revenit înotă
torilor de la Progresul cu 142 puncte. 
Ei au fost urmați de S.S.E. II. (85), 
S.S.E. I (72), Constructorul (68), 
C.S.S. (34). Clubul Rapid a prezen
tat... un singur concurent!...

Iată cîteva rezultate: BĂIEȚI — 
100 m spate: T. Șerban (S.S.E.) 
1:15,5; 200 m bras: Gr. Săruleanu 
(C.S.S.) 3:13,5; 100 m liber: M. Bucu- 
resett (C.S.S.) 1:10,0; 400 m liber:
V. Pantazi (S.S.E. II) 5:49,3. FETE— 
100 m spate; Monica Muntean» (Pro
gresul) 1:38,3; 200 m bras: Cristina 
Danilov (S.S.E.) 3:45,9; 100 m liber: 
M. Zarchievici (Progresul) 1:22,8; 
ștafeta 4x100 m liber: Constructorul 
6:49,9. A. AXENTE — coresp.

In preajma unui interesant
• Premiile concursului Pronosport. 

In urma trierii ;și omologării variante
lor depuse la concursul Pronosport 
nr. 42 din 23 octombrie a.c. au fost 
stabilite următoarele

83,30 vâri apte cu 
cîte 1.135 lei

1.508,40 variante 
cîte 75 lei 
10.490,70 variante 
cîte 16 lei.

rezultate a

Jiul Petroșani, care a demonstrat că 
luptă cu toată convingerea pentru re
venirea în prima categorie, nu poate 
pleca cu ur. punct sau chiar două din 
întîlnirea cu AMEFA? Sau Academia

a

a

cu

cu

II rezultate

10 rezultate

Fond de premii: 378.462 lei

Concursul Pronosport de duminica 
trecută a ieșit în evidență prin numă
rul de premii atribuit. După cum se 
poate observa din lista de premii de 
mai sus, au fost atribuite peste 12.000 
de premii. Față de programul intere
sant pe care îl prezintă duminică Pro
nosportul este probabil însă ca dumi
nică să fie premii mari.

Concursul nr. 43 e foarte echilibrat. 
Sînt evidente șansele de victorie sau 
de rezultat de egalitate pe care for
mațiile ce se deplasează le 
echipelor-gazdă. In limbaj 
această caracteristică s-ar 
duce duminică seara pe 
concursului prin prezența 
sau „X“-uri.

au în fața 
Pronosport 
putea tra- 
rezultatele 

de „2“-uri

De pildă, Petrolul poate obține un 
rezultat de valoare în fata Rapidului, 
ca și Dinamo București, Steagul roșu, 
U.T.A. în fața C.S.M.S-ului, Științei 
Cluj ti» respectiv, # Minerului. £aj

in
completă 

Capitală
patru meciuri din cadrul 
din returul campionatului

Qfonosport
Militară din meciul cu Dnibeta de la 
Tr. Severin? Fără discuție că da. 
Aceste interesante perspective asupra 
rezultatelor finale ale partidelor din 
programul de duminică pot aduce pre
mii de ridicată valoare.

Toate cele 
etapei * Vl-a 
republican de polo vor fi găzduite astăzi 
de piscina acoperită de la Florcasca.

Din programul etapei se detașează în- 
tîlnirilc C.C.A. — Știința Cluj și Știința 
București — C. S. Mureșul Tg. Mureș.

Liderul clasamentului, C. S. Oradea, 
nu are probleme dificile In meciul cu 
Voința București, iar Dinamo are prima 
șansă în partida cu Progresul.

Cele patru partide se vor desfășura 
după următorul program : ora 16 30 : 
C. C. A. — Știința Cluj ; ora 18: 
Voința —- C. S. Oradea; ora 19: Știința 
București — C. S. Mureșul: Ora 20: Di
namo — Progresul.

Mîine va arca loc meciul restant Di
namo — C. S. Mureșul Tg. Mureș. Par
tida va avea Ioc tot la bazinul acoperit 
de Ia Florcasca începînd de la ora 19.

concurs
• Astăzi este ultima zi. cînd rrai 

putefi cumpăra bilete la tragerea spe
cială Loto Central de tnîine la care 
se atribuie importante și numeroase 
premii fixe în bani, din fond supli
mentar.

PRONOEXPRES

La tragerea Pronoexpreș din 19 oc
tombrie au fost extrase din 
mătoarele numere .

40 29 4 5 33
Numere de rezervă: 44 
Fond de premii : 503 300 lei.

urnă ur-.

28
26

Rubrică redactată de I. S. Loto-
Pronosport

LA CEREREA GENERALA A PUBLICULUI, SPECTACO
LUL ANSAMBLULUI MAGHIAR PE GHEAȚA CU REVISTA 
„AȘA S-A NĂSCUT DRAGOSTEA** SE PRELUNGEȘTE PINA 
IN ZIUA DE DUMINICA 23 OCTOMBRIE A.C. INCLUSIV.

PENTRU ZILELE DE JOI 20 OCTOMBRIE, VINERI 21 
OCTOMBRIE, SIMBATA 22 OCTOMBRIE ȘI DUMINICA 23 
OCTOMBRIE BILETELE SE POT PROCURA DE LA CHIOȘ
CUL SPECIAL DIN STRADA ION VIDU ȘI LA AGENȚIA 
C.C.A. DIN BD. 6 MARTIE, IAR IN SEARA SPECTACOLELOR 
DE LA CASELE PATINOARULUI.

COMITETELE SINDICALE DIN ÎNTREPRINDERI, OR
GANIZAȚII DE MASA ȘI INSTITUȚII POT OBȚINE BILETE 
DIRECT DE LA SEDIUL I.EB.S. — STR. VASILE CONTA 
NR. 16, ETAJ VII.

•l ■’•Hll.lJ.ftM
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PRIMEI! MECIURI DIN CADRUL „CUPEI 7 NOIEMBRIE"

Marti au început pe terenurile cen
trului de antrenament nr. 2, întrece
rile de tenis dotate cu „Cupa 7 No
iembrie", iar ziua de ieri a adus 
prima surpriză. Campionul republican 
Ion Țiriac a fost învins în două 
seturi (9—7, 6—0) de colegul său 
de la Dinamo, Rakosi. Cîștigătorul a 
acționat cu multă hotărîre, reușind 
mingi frumoase, în timp ce adversa
rul său a jucat oarecum la valoarea 
posibilităților lui doar în primul set. 
Apoi, acuzînd dureri la un picior, Ți
riac a slăbit complet ritmul, pier- 
zînd la zero în fata unui Rakosi în 
mare vervă-

Foarte disputate au fost două din
tre întîlnirile feminine: Julieta Na
ni ian — Cristina Doboșiu 6—4, 9—7 
și Eva Stăncescu — Eleonora Ro
șia nu 6—0, 9—7.

Iată alte cîteva rezultate; simplu 
bărbați. turul /_• Năstase — Horvath 
6—1. 7—5, Bosch — Vasilescu 6—0,

6—2, Bardan — Turdearm 6—1, 6—4, 
Georgescu — Saiti 6—2, 6—8, 9—7. 
Țiriac — Basarab 6—3, 3—6, 6—3; 
turul II: Năstase — Burcescu 6—0, 
6—4, Bosch — Slapciu 6—1, 6—3, 
Georgescu — Bardan 4—6. 6—3.
6—0; simplu femei, turul I: E. Stăn
cescu — L. Avram 6—0, 10—8, El- 
Roșianu — A. Verone 4—6, 6—2, 
6—0, C. Doboșiu — M. Nasta 6—1, 
8—6, J. Namian — M. Bauer 6—0. 
6—2.

După terminarea tururilor elimina
torii, a început desfășurarea parti
delor din cadrul turneelor. Primele 
rezultate tehnice: Simplu masculin, 
grupa A, seria a Il-a: Țiriac — Slap
ciu 6—4, 6—3; simplu fete (tineret} 
grupa, B, seria II: Dibar — Klah- 
re 2—6, 7—5, 7—5, M. Ciogolea 
— I- Radulescu 6—2, 6—1.

Jocurile continuă azi și mîine de 
Ia orele 8,30 și 14,30, tot pe terenu
rile centrului de antrenament nr. 2.

„Cupa Dinamo66
Duminică a luat sfîrșit „Cupa 

Dinamo", competiție pentru copii și 
juniori. Iată rezultatele, în ordinea 
categoriilor:

BĂIEȚI 8—10 ani: Hîrju (Dinamo) 
— Sotiriu (Știința) 4—6, 6—1, 6—5; 
11 —12 ani: Rusu (Știința) — Bur- 
cea (Progresul) 6—2, 6—4; 13—14 
ani: Țereanu (Progresul) — Nicules- 
cu (Șc. sportivă nr. 2) 6—1, 6—3; 
15—16 ani: Dron (Dinamo) — Pre
da (Dinamo) 6—2, 6—3.

FETE II—12 ani: Daniela Sotiriu 
(Știința) — Eleonora Rosenstock 
(Șc- sportivă nr. 2) 6—2, 6—2; 13— 
14 ani: Karla Klahre (Dinamo) — 
Gabriela Velicu (Progresul) 6—1, 6—2; 
15—16 ani, semifinale; Mariana Cio
golea — Mihaela Klahre 5—7, 7—5, 
6—4; Ioana Rădulescu — Sanda 
Ciogolea 6—2, 6—3; finala: Maria
na Ciogolea (Știința) — Ioana Ră
dulescu (Dinamo) 8—6, 6—2.

Disputa pentru intiietate devine tot mai pasionantă
A doua fază a campionatului repu

blican de motocroa, desfășurată dumi
nică la Cîmpina, s-a bucurat de o 
foarte bună organizare. Cu sprijinul 
larg al conducerii uzinei mecanice 
„Poiana"-Cîmpina (director tov. An- 
ghel Popa), asociația sportivă Poiana 
și F.R.M. au reușit să ofere concuren- 
ților cele mai bune condiții de partici
pare la campionat. Startul cu semafor, 
semnalizările și amenajarea traseului 
au corespuns integral exigențelor unei 
competiții cu caracter republican. Ceea 
ce credem că trebuie să se mai reali
zeze pînă duminică (cînd are loc pe 
același traseu faza a IlI-a) este insta
larea unei stații de radioamplificare 
pentru informarea spectatorilor. Cu a- 
jutorul ei vor putea fi anunțate clasa
mentele, regulile campionatului, parti
ciparea la diferite clase etc. De ase
menea, socotim că ar fi bine să se 
confecționeze și un podium de premiere.

LUPTA CONTINUA CU ACEEAȘI 
INTENSITATE

Faza a Il-a a lămurit în parte situ
ația la clasa 350 cmc, unde Vasile 
Szabo (Dinamo), învingător în ambele 
etape, conduce cu un avans de 6 puncte. 
In schimb, după concursul de duminică, 
s-a complicat evident situația la cla
sele 175 cmc și 250 cmc. Traian 
Macarie (Dinamo). Mihai Dănescu 
(C.C.A.) și Mihai Pop (Dinamo) — 
despărțiți de 2 puncte în clasament — 
luptă cu șanse egale la titlul clasei 
175 cmc, tar Gri gore Berenyi (Meta
lul), Mircea Cemescu (Dinămo) și Gh. 
Ion (C.C.A.) sîrrt angajați într-o dispu
tă pasionantă pentru cucerirea locului

I la 250 cmc. Faza a IlI-a (duminică 
23 octombrie, la Cîmpina) va însemna 
un pas hotărîtor spre lămurirea acestor 
situații, lată acum clasamentele după 
două etape :

175 cmc: 1. Traian Macarie (Dina
mo) 12 p; 2. Mihai Pop (Dinamo) 10 
p; 3. Mihai Dănescu (C.C.A.) 10 p; 
4. Iosif Popa (Dinamo) 6 p ; 5. Tudor 
Popa (Dinamo) 4 p ; 6. Ștefan Ianco- 
vici (Atetalul) 4 p ; 7. Eugen Keresteș 
(C.C.A.) 1 p; 8. Al. Trifu (Rapid) I p.

250 cmc: 1. Gr. Berenyi (Metalul) 
12 p; 2. Mircea Cemescu (Dinamo) 
10 p; 3. Gh. Ion (C.C.A.) 8 p; 4. Va
sile Szabo (Dinamo) 7 p; 5. Cristian 
Dovitz (Dinamo) 4 p; 6. Gh. Voicu- 
lescu (C.C.A.) 3 p; 7. Gh. loniță 
(C.C.A.) 3 p; 8. Peter Fischer (Di
namo) 1 p.

350 cmc: 1. Vasile Szabo (Dinamo) 
16 p; 2. Mircea Cemescu (Dinamo)
10 p; 3. Gh. loniță (C.C.A.) 8 p; 4. 
Al. Lăzărescu (Rapid) 7 p ; 5. H. Sit- 
zler (Metalul) 5 p.
DESPRE CONCURENȚ11 ÎNCEPĂ

TORI ȘI DESPRE ARBITRAJ
Evoluția începătorilor a însemnat o 

adevărată încîntare pentru spectatori.

Gh. Cioară (Steagul roșu Orașul Sta
lin — antrenor ing. Puiu Ovidi-u), 
Eugen Sasz (Voința Orașul Stalin — 
antrenor E. Somlo), Otto Stephani 
(Steagul roșu Orașul Stalin), Roll 
Dovitz (Voința Sibiu — antrenor A. 
Dovitz), N. Vasilescu (Loc. Ploiești — 
antrenor Șt. Ion), Alex. Șinca (Voința 
București — antrenor Gh. Zdriuca) 
ș.a. au dovedit o bună pregătire și 
multă dorință de afirmare. Sperăm să-< 
vedem la lucru — din ce în ce mai 
bine pregătiți — la fazele următoare 
ale campionatului de motocros.

In ceea ce privește arbitrajul, soco
tim că a fost bun, dar că este necesar 
ca arbitrul principal să-i instruiască 
temeinic pe arbitrii din localitate care 
au prea puțină experiență și care, din 
această cauză, pot lua măsuri pripite.

DUMINICA, DIN NOU LA START

Pe același traseu va avea loc dumi
nică dimineață faza a III-a. Antrena
mentele oficiale se desfășoară vineri 
după-amiază și sîmbătă dimineață, iar 
întrecerile încep duminică la ora i0,30.

HRISTACHE NAUM

; M 11 HI: I Mii =---- -
In campionatul de calificare

Rapid București a ciștigat,..' 
dar cu emoții

scorul de 3-0 (0-0). A marcat Balcan, 
din lovitură de pedeapsă. întîlnirea 
n-a avut însă nici un istoric, pracii- 
cîndu-se doar rareori un rugbi adevă
rat. Și aceasta, după cum ne-a relatat 
arbitrul întîlnirii, C. Florea, din pricina 
gazdelor care au abuzat de durități. 
De altfel, din această cauză, arbitrul 
C. Florea a fost nevoit să elimine de 
pe teren doi dintre jucătorii de la 
C.S.M. pe Al. Gheorghe și Angliei 
Voicilă.

Cimentul Medgidia a primit vizita 
formației bucureștene Petrol Chimie. 
Tinerii rugbiști n-au reușit să facă 
față decît în prima repriză, ritmului 
impus de oaspeți, care au obținut o vic
torie concludentă : 21-0 (5-0). Petrol 
Chimie și-a asigurat victoria prin Co- 
pelman (2 încercări), Moarcăș și Con- 
stantinescu (cîte o încercare) și Oprea 
(3 transformări și o lovitură de pe
deapsă).

La Craiova. C.S. C.FR. Electroou
ter e a avut ca adversară formația Jiul 
Petroșani. Meciul, deși de slabă fac
tură tehnică, a relevat orientarea către 
joc deschis a gazdelor, care au și con
dus prin încercarea realizată de Mol- 
doveanu. Jiul, echipă mai experimen
tată, a reușit să echilibreze însă ra
portul de forțe și, în final, să-și apro
pie victoria. Oaspeții au înscris prin 
Tudor și Moraru (cîte o încercare) și! 
Bercaru (transformare).

Tot în etapa de duminică. Arhitec
tura a obținut o nouă victorie de data 
aceasta în fața formației Petrolul Pi
tești. Oaspeții au practicat un joc foar
te spectaculos, cu numeroase șarje 
dintre care una fructificată de. Dădu- 
lescu.

Iată și alte rezultate tehnice din eta
pa a treia a campionatului : C.F.R. Bu
zău — Metalul II 8-0 (0 0); Petrolul 
II Ploiești — Autobuzul Buc. 6-0 (0-0); 
Dinarno Bacău — Ancora Galați 6-3 
(0-0I); C.F.R Timișoara — Minerul 
Lupeni 19-0 (6-0)

Duminică, la București, Rapid a în- 
tîlnit — în cel mai echilibrat meci al 
etapei — formația Farul Constanța. 
Contrar așteptărilor, întîlnirea nu s-a 
ridicat la nivelul scontat. Rapidiștii au 
jucat cu mult sub valoarea lor, permi- 
țînd adversarilor să aibă unele perioade 
de dominare. De altfel, oaspeții au fost 
aceia care au deschis scorul printr-o 
frumoasă lovitură de pedeapsă tran
sformată de Gitiglea. Rapid a înscris 
prin Trache (încercare) și Marinescu 
(transformare). Scor final 5-3 (5-3) 
pentru Rapid.

Pentru Sirena, meciul cu Aeronautica 
a fost departe de a constitui o proble
mă. Reprezentanții Uzinelor „Vasile 
Roaită" au obținut o victorie comodă 
— 22-0 (9-0) — care putea căpăta 
proporții și mai mari, dacă învingă
torii ar fi insistat mai mult.

Deși a jucat pe teren propriu, Glo
ria n-a putut întrece formația rugbiș- 
tilor de la Dinarno 11 (0-3). Meciul a 
fost spectaculos, jucîndti-se foarte mull 
„la mînă". Dinamoviștii și-au asigurat 
victoria printr-o lovitură de picior că
zută. Autor: Beau

Din meciurile desfășurate în provin
cie, cel mai echilibrat a avut loc la 
Orașul Stalin, unde formația locală 
Olimpia a primit replica rugbiștilor de 
la C.S.M Sibiu. Ca spectacol, meciul 
n-a satisfăcut, ambele echipe practi- 
cînd un joc închis. Gazdele au cîști- 
gat cu scorul de 3-0 (3-0) printr-o ’* 
vitură de pedeapsă transformată 
Partenie.

Una dintre formațiile fruntașe 
campionatului. Rulmentul Birlad. a 
cat la Brăila în compania echipei 
cale C.S.M. pe care a întrecut-o

Se apropie 
a competiției 
rației Romîne de box**, 
etape, în care echipele 
reciproc, ele prezentînd

— Primele clasamente— — întîlniri
la Cimpulung

de sfîrșit 
dotată cu

Muscel și

C.S.M.

7Y9AL4 IL1E (Voința)

3.
4.

Rec; ița 
Rominâ

SERIA
Cluj

C.S.M. 
Bocșa

pai te
Fedc- 
două

înaintea etapei a treia a „Cupei F. R. Box

Craiova
prima

„Cupa 
După 

s-au studiat 
o seamă de 

boxeri necunoscuți și, deci, capabili de 
surprize, în prezent a început să se 
contureze valoarea fiecărei formații. 
Se știe, de pildă, că printre cele mai 
redutabile echipe ale țării se numără 
METALUL BUCUREȘTI, C.S-M. 
GALAȚI, DINAMO CRAIOVA, repre
zentativa regiunii CONSTANȚA etc. 
De altfel, ieri la federația de specia
litate a fost întocmit — în urma omo
logării rezultatelor — clasamentul e- 
cliipelor participante la Cupa F.R- 
Box- El se prezintă astfel’
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4. Rapid
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2. R.A.M.
3. Oradea
4. Corvinu! Hunedoara

Ultima etapă a turului programează 
întîlniri ce se anunță deosebit de a- 
tractive. „Capul de afiș" al progra
mului de la sfîrșitul acestei săptămîni 
îl constituie, fără îndoială, partidele 
de la Cimpulung Muscel și Craiova. 
Aci, echipele locale au o misiune di
ficilă în fața formațiilor C.S.M. GA
LAȚI respectiv CONSTANȚA, care ie 
secondează în clasament- In caz că 
echipele din Galați și Constanța vor 
obține victorii, ele vor putea trece pe 
primul loc în clasamentele respective, 
dacă, bineînțeles vor acumula și un 
punctaveraj superior. La Ploiești, lor- 
mația PRAHOVA va primi vizita e- 
chipei bucureștene, VOINȚA. Meciul 
se anunță echilibrat și poate da 'oc

ACTUALITATEA SPORTIVA INTERNAȚIONALA^

unor dispute de bună calitate, ținînd 
seama de posibilitățile pugiliștilor din 
cele două echipe. Etapa a treia mai 
programează în provincie următoarele 
întîlniri: C.S-M. REȘIȚA—METALUL 
BOCȘA ROMINA; R.A.M.—CORV1- 
NUL HUNEDOARA și 6.S M. CLUJ- 
ORADEA.

In Capitală, amatorii de box vor 
putea viziona partidele dintre CON- 
STRUCTORUL—PROGRESUL și ME
TALUL—RAPID. Pînă Ia ora actuală 
organizatorii (Constructorul și Me-< 
talul) nu au stabilit locul de desfă
șurare al celor două reuniuni.

- a. -

A XlV-a Oliim piadă de șah

învingătoare în meciul cu UF. Geimană

lo
de

ale 
ju- 
lo-
CK

Al doilea meci 
al bascbetbaliștiior romîni 

m U. R. S. S.
LEIPZIG (prin telefon). — In marea 

sală a Expozijiei din Leipzig au conti
nuat întrecerile preliminare ale Olimpiadei 
de șah. După cum se știe, ta prima zi 
echipa K. P. Romîne întrerupsese meciul 
cu S.U.A. Ia scorul de 1—2, o partidă 
(Radovici — Ryrne) rămînînd în suspensie 
A doua zi, la reluare, reprezentantul 
nostru nu a reușit să valorifice avan
tajul pozițional avut la întrerupere. El 
a comis o inexactitate permi|înd adver
sarului său să cîștige. Echipa noastră 
pierde deci întîlnirea eu scorul general 
de 3—1

In celelalte întîlniri din prima rundă 
s-au înregistrat în grupa a IV-a urmă
toarele rezultate: R. F. Germană—Chile 
3—1. Spania—Ecuador 4—0, Cuba— 
Liban 4—0, Belgia—Irlanda 3—1.

A doua adversară a echipei romîne 
în turneul preliminar a fost puternica 
reprezentativă a IU F. Germane. Jucînd 
cu deosebită voința, șahiștii noștri au 
reușit de această dată să obțină un re
zultat de valoare. După primele ore de 
joc rezultatul rămăsese egal (l*/2-l'/2) 
ca apoi după jucarea întreruptelor scorul 
final să indice victoria reprezentativei 
R. P. Romîne; Zl/2—l1/^. Partidele Un- 
zicker—Gliițescu, Drimer—Darga și

Lehman—Radovici au (oșt remize. Dună 
întrerupere, Mititelu l-a întrecut pe 
Pfeiffer.

Celelalte rezultate de marți: Irlanda— 
Liban 3!/2—*/2 Spania—Cuba 3—1, 
Chile—Belgia 2*/2—1‘/2, S.U.A.—Ecua
dor 2*/2—1*/2 (Fischer a pierdut la 
Munoz !).

Iată acum rezultatele mai Importante 
din celelalte grupe preliminare;

Grupa I: IU P. Bulgaria —R. P. F. 
Iugoslavia 2—2, R. D. Germană—Malta
3— 1, Indonezia—Israel 2*/„—1*/2
(runda I), R. P. Bulgaria —Finlanda 
3'/j—:*/2, Norvegia — Malta 4—0, IL D. 
Germană—R. P. Albania 4—0, R. P. F. 
Iugoslavia — Indonezia 3—1. Israel— 
Franța 2*/2—1*/2 (runda a 2-a).

Grupa II: U.R.S.S.— Monaco
Olanda—India 2*/2—1*/2, IU P. Polonă 
—Austria 2*/2—1‘/2 (runda 1): Argen
tina—Olanda 3!/2—*/2 ; U.R.S.S.—India
4— 0, Italia—R. P. Polonă 2—2 (run
da a 2-a).

Grupa 111: R. S. Cehoslovacă—R. P. 
Mongolă 2*/2—1‘/2,
2—2 (runda I); R. P. Ungară—Dane
marca 2‘/2—1'/2, R. S.
Suedia 4—0,

Tunisi»—Greci» 2*/»—1*/,
(runda a 2-a).

In cea de a treia rundă, reprezenta
tiva R.P. Romîne a întlkiit echipa Chile, 
Scorul este de 1—I (Larrain—Drimer 
*/2—*/2, Radovici—Ado- */,—'/,). Cele
lalte două partide s-au întrerupt. Alte 
rezultate din grupa a patra : R. F. G. 
—Ecuador 3—0 (1), S.U.A.—Cuba
2—1 (1), Spania—Irlanda 3*/2—*/2 și 
Belgia—Liban 4—0. In meciul urmă
tor, șahiștii romîni întîlnesc joi echipa 
Ecuadorului.

Reprezentativa masculină de baschet 
R. P. Romîne a susținut aseară la

cinstea silei de 7 Noiembrie

4—0,

Suedia—Anglia

Cehoslovacă—
Islanda—R. P. Mongolă

Irina Press: un nou record mondial
La Kiev au oontinuat campiona

tele de atletism pe echipe ale U.R.S.S. 
în ciuda timpului nefavorabil (ploaie, 
frig), Irina Press a reușit să obțină 
un nou record al lumii în proba de 
pentatlon acumulînd 4972 p., cu 13 p. 
peste vechiul record care-i aparținea. 
Alte rezultate: FEMEI: 100 m — 
Maslovskaia 11,7 sec.; 400 m — Itki- 
na 53,8 sec4 înălțime — Pcelințeva 
1,65 m; lungime — Scelkanova 5,98

a
Staling!ad cel de al doilea meci al* 
turneului pe care-1 întreprinde în Uni- 
unea Sovietică Adversară i-a fost* 
selecționata R.S.F.S.R. După un meci * 

. deosebii de disputat, baschetbaliștii 4 
sovietici și-au adjudecat victoria cuj 
scorul de 63—62, după ce la pauză*

JSXifssureșteni 
tombrie, la Rostov pe Don. (Ager preș )*

■■comisia orășenească de tir organizează 
"duminică 30 octombrie orele 8 dimi-
■ ■neața, pe poligonul din incinta stadio- 
"nului Tineretului, tradiționala întrecere
■ ■de tir rezervată ziariștilor. La concurs 
"se vor trage cîte 25 focuri (5 de f*obă

' — Ta---și 20 de efect). Se va întocmi un cla-
mara Press 16,40 m. BARBAȚI: 100 m"sament pe echipe formate din cîte 4 

. (în serii 10,3);;Seniori plus o senioară sau junioară 
Vorobiov 48,1 sec.; 3000 /n”și lin clasament individual. Echipa care 

Sokolov 8:50,2; 200 m g. —”se va clasa pe primul loc va primi 
", ' la tir ediția 1960. Se

vor acorda premii și primilor trei cla-

in; suliță — Ozolina 56,50 m; disc — 
Ponomareva 53,90 m; greutate

Concurs rezervat

Uniunea ziariștilor în colaborare cu

Vinogradov 10,5 sec.
400 m — 1 ’ ' '
ob.
Mihailov 23,4 sec.; lungime — Bon-i N-Cupa ziarelor 
darenko 7,68 m; greutate - Sprenk"^. indivi<1ial 
17,57 m; ciocan — Rudenkov 67,27 m; ■ ■ . .....................
disc — Buhanțev 54,71 m. --de la toate redacțiile din Capitală.
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