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Ieri, dubla recordmană mondială s-a antrenat cu atletele și atleții noștri —
carnetele de însemnări deschise și cu 
creioane care alergau harnice pe hîr- 
tie, urmăreau lecția antrenorii Gurău, 
dr. Arnăutu, Drâgan, Benga, Purdea. 
Un amănunt interesant: explicațiile

înaintarea lui Dinamo s-a dezlănțuit și Sebe a pătruns in terenul de țintă 
advers, marcând cea de a doua încercare. (Dinamo-Ș tiința Tim. 10—0) 
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Afin. 5. Corner la poarta Rapidului. Dungu iese din poartă, dar nu poalei j 
intercepta balonul. In clipa următoare, Dridea va trimite mingea cu capul.. „ j 

pe lingă poarta goală

De sâmbătă, Tamara Press se află 
5a București. Campioana olimpică și 
europeană, deținătoarea recordurilor 
lumii la aruncarea greutății și a dis
cului, a venit în țara noastră pentru 
a împărtăși atleților romîni din ex

I‘c stadionul ,,Dinamo”, Tamara Press 
narile ale tehnicii
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periența și din măiestria sa. Iar pri
mp zi a săptămânii ă coincis cu în
ceputul activității Tamarei Press în 
Capitală. Ea a susținut pe stadionul 
Dinamo o lecție practică de antrena
ment într-una din specialitățile sale: 
aruncarea discului.

Un timp splendid, însorit, a con
tribuit la reușita deplină a acestei 
dimineți de muncă intensă și rodni
că. Numeroși sportivi fruntași au luat 
parte la demonstrație, au urmărit cu 
mare atenție toate explicațiile record
manei mondiale. Erau prezenți Co- 
veianu și Vîlsan, juniorii Socol, Bog 
și Pascu, atletele fruntașe Ana Co- 
man, Olimpia Cataramă, Erica Sche
rer, precum și Elisa Soos, Ildiko 
Szabo, Augusta Bugnariu ș.a. Cu 

A pornit „Ștafeta prieteniei romino-sovietice"
Zilele trecute au pornit din satele și comunele 

■„Ștafetei prieteniei romîno-sovietioe “ — simbol al
romîn și tineretul sovietic, prilej de manifestare a 
față de sportivii sovietici.

„Ștafeta prieteniei romino-sovietice”, devenită tradițională, reunește pe cei 
mai buni alergători, călăreți, motocidiști și cicliști din sate, comune și crașe, 
care poartă cu însuflețire către centrele de comună, de raion și mai departe 
către centrele de regiune, mesajul de dragoste și prietenie adresat tineretului și 
sportivilor sovietici. De pretutindeni ne vin vești in care ne este relatat 
entuziasmul purtătorilor ștafetei, precum și atmosfera sărbătorească prilejuită 
de primirea și predarea acesteia.

Corespondentul nostru Tiberiu Ma
rinescu, din comuna Dăeni, raionul 
Hîrșova, ne scrie despre frumoasele 
manifestări culturale și sportive or
ganizate cu prilejul plecării ștafetei 
din comuna Dăeni. Cele mai pasio
nante întreceri sportive au fost cele 
de tenis de masă în cadrul cărora 
s-au evidențiat tinerii Dumitru Matei 
și Ștefan Pascu.

In comuna Gîrliciu, utide a fost 
predată ștafeta, a avut loc în cinstea 
acestui eveniment un meci de fotbal 
între echipele G.A.C. Gîrliciu și S.M.T. 
Tbpo'ogu. După o dispută dîrză, ur
mărită de un mare număr de specta
tori, tinerii din Topologu au reușit să 
câștige cu 1—0.

Din comuna Porcești raionul Sibiu, 
corespondentul Ilie lonescu ne-a re-

explică in timpul lecției practice amă- 
aruncării discului

Tamarei Press erau traduse de IoLan- 
da Balaș. După cum se știe, marea 
noastră campioană stăpî.nește foarte 
bine limba rusă.

Cu talent didactic deosebit, Tama
ra Press a împărtășit elevilor săi 
„secrete" de antrenament și de pre
gătire. Lecția a început printr-o în
călzire ușoară (două ture de stadion 
cu sprinturi), urmată de exerciții de 
gimnastică specială pentru 
rea mobilității, mai ales a 
Apoi, aruncări de disc de 
corectarea greșelilor de 
Cînd procedeele tehnice au 
însușite s-a trecut la aruncări cu pi
rueta. Tamara Press are timp pen
tru fiecare, 
ori lucrurile

dezvolta- 
bazinuiui. 
pe loc cu 

execuție, 
fost bine

Rep.tă de două, de trei 
pe care le consideră mai

patriei primii purtători ai 
prieteniei dintre tineretul 

dragostei sportivilor romîni

latat că tineretul sportiv din comună 
așteaptă cu multă nerăbdare să par
ticipe la „Ștafeta prieteniei romino- 
sovietice" și că în cinstea acestui eve
niment vor avea loc numeroase com
petiții sportive care vor preceda ple
carea ștafetei.

Corespondentul regional Ilie Ghișa 
ne-a informat că pentru a asigura 
un cadru festiv desfășurării ștafetei, 
consiliile raionale U.C.FS. din regiu
nea Oradea desfășoară o vie activi
tate. In satele și comunele regiunii 
s-au ținut concursuri de atletism, că 
lărie, ciclism și rnotociclism, pentru 
a putea fi selecționați cei mai buni 
sportivi. Aceștia vor purta ștafeta că
tre centrele de comună și cele de 
raion, astfel ca în ziua de 30 octom
brie ștafeta să fie predată la Oradeas 

dificile. Din cînd în cînd întreabă:
— Băieți, ați înțeles ? Sigur ați în

țeles ?...
Și ca să fie convinsă mai arată și 

mai spune o dată.
Urmărind-o la antrenament (o șe

dință ușoară de pregătire după cum 
ne-a anunțat campioana, dar care a 
părut foarte tare atleților noștri) în
țelegem excepționalele sale succese și 
performanțe. Tamara Press însumea
ză toate calitățile care se cer marilor 
campioni: viteză, forță, tehnică. „Ex
plozia" sa este de-a dreptul extraor
dinară. Am aflat că aleargă suta de 
metri în 13 secunde sau chiar mai 
repede. Un rezultat cu cane nu se 
pot mândri multe aruncătoare de disc 
și greutate. Dar tocmai de aceea, nici 
una nu deține în aceste probe și re
zultatele sale...

Impresionantă a fost dragostea și 
stăruința cu care campioana olimpi
că împărtășea celor de față toate a- 
mănuntele pregătirii salș, chezășia 
excepționalelor performanțe ,cu care a 
uimit lumea. A fost oglinda vie a 
marii prietenii care unește pe sporti
vii noștri și pe sportivii sovietici. 
Ne-am amintit cum de-a lungul ani
lor s-a manifestat mereu această prie
tenie. Iar roadele sale au fost nepre
țuite. Le întrezărim zi de zi în re
zultatele tot mai bune, în recorduri
le, în performanțele pe care le obțin 
sportivii noștri. Și ne revine în minte 
o frază (de acum consacrată), pe care 
a rostit-o o altă mare sportivă sovie
tică, Aleksandra -Ciudina :

„Față de prieteniSnu avem secrete"...
Tamara Press n-ii mai repetat a- 

ceste cuvinte. Dar le^a- dovedit fără 
să le spună...

Astăzi după-amiază, la ora 16, du
bla recordmană mondială va susține 
o nouă lecție cu aruncătorii și arun
cătoarele de greutate.

V. CH.

Astăzi, poporul romîn și militarii 
armatei noastre populare sărbătoresc 
Ziua Forțelor Armate ale R.P.R. Ziua 
de 25 octombrie are o adîncă semnifi
cație în istoria poporului nostru. Ea a- 
mintește memorabila zi din octombrie 
1944 citul, prin luptele eroice ale vi
tezelor trupe sovietice și romîne, spri
jinite cu entuziasm de masele mun
citoare mobilizate de P.C.R., o dată 
cu eliberarea orașelor Cărei și Satu 
Mare a fost eliberat de sub jugul fas
cist întregul teritoriu al țării.

Ziua de 25 octombrie a devenit Ziua 
Forțelor Armate ale Republicii Popu
lare Romîne — apărătoare a cuceriri
lor revoluționare ale oamenilor muncii.

Procesul făuririi armatei noastre 
populare face parte integrantă din 
lupta desfășurată de poporul munci
tor, sub conducerea Partidului Comu
nist Romîn, pentru răsturnarea cla
selor exploatatoare 
vieți noi, socialiste. Ca urmare a ac
tivității intense desfășurate de P.C.R. 
în rîndurile armatef burghezo-moșie- 
rești, masele ostășești au fost atrase 
la lupta dusă de poporul muncitor îm
potriva dictaturii militaro-fasciste și a 
criminalului război hitlerist.

Poporul și militarii noștri se mîn- 
dresc cu faptul că, răspunzi Ml chemă
rii Partidului Comunist, din prima zi 
a insurecției armate din august 1944 
întreaga armată romînă a trecut de 
partea forțelor populare, luptînd cu 
vitejie și eroism pentru zdrobirea co
tropitorilor hitleriști. După eliberarea

și făurirea unet

l’e stadionul Voința a avut loc duminică prima etapă a Cupei „7 Noiembrie' 
la marș, in cure se întrec cei mai buni mărșăluitori
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de sub 
hitleris-

completă a teritoriului Romîniei, ar
mata romină — încadrată în Frontul 
2 Ucrainean — a participat în conti
nuare alături de glorioasa armată so
vietică la războiul antihitlerist, pînă 
la capitularea Germaniei fasciste.

Nenumăratele ordine și comunicate 
de război .sovietice și romînești, zecile 
de mii de ostași romîni distinși cu or
dine și medalii de război romînești, 
sovietice, cehoslovace și ungare, o- 
glindesc vitejia și eroismul cu care au 
luptat soldații, subofițerii și ofițerii 
romîni, alături de glorioșii ostași so
vietici, pentru eliberarea țării 
jugul fascist și înfrângerea 
inului.

Armata R.P.R-, armată de 
cialist, făurită și condusă de 
Muncitoresc Romîn, se deosebește ra
dical de armatele statelor capitaliste, 
atît prin structura și modul său de 
organizare, prin conținutul educației și 
pregătirii personalului, cit și prin țe
lurile în slujba cărora este pusă. For
ța și tăria armatei noastre populare 
constă în conducerea ei de către 
partid, în legătura indisolubilă cu po
porul, ale cărui interese le slujește cu 
devotament și abnegație.

Ostașii și ofițeri; Forțelor Armate 
ale R.P.R., educați de partid în spi

tip so- 
Partidul

ritul patriotismului socialist și inter
naționalismului proletar, mobilizați de 
exemplul oamenilor muncii, care lupta 
cu elan pentru înfăptuirea mărețelor 
sarcini trasate de Congresul al lll-lea 
al P.M.R. în vederea desăvîrșirii con
struirii socialismului în patria noastră, 
se străduiesc să-și perfecționeze ne
încetat pregătirea de luptă și politică, 
pentru a ti la înălțimea misiunii în
credințate de popor.

Poporul romîn, proiund iubitor de 
pace, în strînsă unire cu celelalte po
poare ale țărilor socialiste, își aduce 
contribuția sa activă la cauza apără
rii păcii în lume, militează pentru co
existență pașnică și micșorarea în
cordării internaționale. Ținind însă 
seama de existența cercurilor imperia
liste agresive, care continuă tebnl 
cursa înarmărilor, își mențin bazele 
militare pe teritorii străine, sprijină 
militarismul și revanșismul vest-ger- 
man și se dedau la provocări împo
triva țărilor socialiste, partidul și gu
vernul nostru păstrează mereu t »ază 
vigilența poporului, iau măsurile nece
sare pentru întărirea capacității de a- 
părare a patriei.

Credincioși jurămîntului prin care 
s-au legat față de patrie și popor, pro- 
tund devotați’ partidului și guvernului, 
militarii torțelor noastre armate, ală
turi de glorioșii ostași ai armatei so
vietice și de militarii celorlalte arma
te ale țărilor participante la Tratatul 
de la Varșovia, stau cu fermitate d8> 
strajă socialismului și păcii. ‘



Comitetele sindicale—factor activ 
in dezvoltarea activității sportive

Crosul de mase „Să intimpinăm 7 Noiembrie

r
 Rodnica activitate a asociațiilor sportive din țara 
noastră se datorește în bună măsură și sprijinului pe 
care comitetele sindicale îl acordă consiliilor asocia
țiilor sportive. Astfel, unele dintre cele mai itnpor- 
J tante probleme din viața asociațiilor noastre sportive, 
ț cum ar fi înscrierea de noi membri în U.C.F.S., înca
sarea cotizațiilor sportive, dezvoltarea bazei mate-

riale a asociațiilor etc. constituie obiective de frunto 
și in activitatea comitetelor sindicale. Tocmai de aceea, 
unele din succesele asociațiilor sportive sînt și rezul
tatele sprijinului acordat de comitetele sindicale, pre
ocupării permanente a acestora pentru problemele mun
cii sportive.

ACTIVITATEA SPORTIVĂ OBIECTIV IMPORTANT
IN MUNCA SINDICATELOR

Crosul de mase „Să intimpinăm 
'.’.7 Noiembrie" este în plină desfășu- 
"•rare. In Capitală, ca și în provincie, 

■f’Lmii dc tineri și tinere participă eu 
■■însuflețire la frumoasele întreceri. In 
("majoritatea asociațiilor sportive sînt
■ -cunoscuți în aceste zile cî.știgătorii 
((fazei pe asociație a crosului.

La sfîrșiitil săptăinînii trecute, aso- 
■’ciațiile sportive dtn raitmul Lenin au 
((organizat întreceri care au dat loc 
■■unor dispute .pasionante. Astfel, peste 

- ’((.300 de muncitori dc la Uzinele Clti-
■ -micc Romîne au fost prezenți zilele 
((trecute pe terenul din spatele fabricii. 
-.In această întrecere, cei mai buni 
■;s-au dovedit a fi tinerii Dumitru Stan- 
((ciu și Ana Țttdose.
■- Membrii asociației sportive S.P.C.

tași ai uzinei, popularizare făcută în"(Pre?edinte t?v Gheorghe Neacșu) au
7. . -^4 j <• . j: 1 "-transformat întrecerile primei etape acadrul comitetelor de secțte sindicale.^rostl|ui într.o adevăr‘tă sărbătoare 

precum șt la stația de nidioampl.fi-|sporHvă de mase IrapWițj pc cak. 
gorii de vîrstă, tinerii de la S.P.C. 
(s-au întrecut cu un deosebit entn-

întreprinderea Fraga, din cei peste 
400 de sportivi prezent) la start, 
Mfhai Alexandrii .și Gcorgcta Minea 
s-au arătat a fi cci mai bine pregă-. 
tiți. întreceri pasionante au mai- fur
nizat și elevii de la școala medie nr. 
23 (profesor de educație fizică tov.- 
Al. Nedelcu) și tinerii de la uzinele 
„Origore Preoteasa", care ait avut în 
Gheorghe Niculescu cel mai bun re
prezentant.

Muncind pentru îndeplinirea sarcini- fost că, 
lor ce decurg din Hotărirea Comitetului 
Central a! Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn și a Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Romine cu privire la 
reorganizarea mișcării de cultură fi
zică și sport din Republici Populară 
Romînă, Comitetul sindical de la Uzi
nele chimice metalurgice „Gh. Gheor- 
ghiu-Dejv din Baia Mare și-a propus 
ca im obiectiv important sprijinirea 
activității sportive din această mare 
întreprindere, a cărei asociație spor
tivă, Chimistul, numără 1850 de mem
bri în U.C.F.S.

Sub conducerea organzației de par
tid, Comitetul nostru de sindicat 
Și-a propus să sprijine asociația Chi
mistul sub diferite forme.

Baza materială a asociației noastre 
sportive a fost asigurată și prin cota 
de 10 la sută pe care tomite-tul de 
sindicat a pus-o lunar la dispo
ziția consiliului asociației. De aseme
nea. Comitetul sindical a con
fecționat din fonduri proprii trofee 
sport:ve (lămpi de miner, statuete și 
embleme), scutind astfel asociația de 
cheltuieli în plus. Aceste trofee au 
fost date sportivilor de peste hotare 
care au participat recent la întîlnirile 
prietenești cu sportivii noștri.

De asemenea, din premiul primit ca 
■urmare a cuceririi de către muncitorii 
întreprinderii noastre a drapelului de 
fruntaș pe ramură o sumă importantă 
a fost alocată asociației sportive. Hotă- 
rîrea. de a aloca această, sumă pentru 
dezvoltarea activității sportive a fost 
Jantă în cadrul ședinței de analiză a 
Corn teiului de sindicat. Urmarea a

imediat, consiliul asociației 
Chimistul (președinte tov.sportive

Adalbert Fogel) a început lucrările de 
gazonare a terenului de fotbal de pe 
stadionul Chimistul precum și lucrările 
de reamenajare a sălii de gimnastică a 
întreprinderii. La aceste lucrări au 
contribuit, datorită muncii de mobili
zare dusă de comitetele sindicale po 
secții, și 2000 de muncitori, care au 
prestat 10.000 de ore de muncă pai 
triotică.

O altă formă de sprijinire a activi
tății sportive — pe care noi o consi
derăm foarte importantă 
țiunea de popularizare 
obținute în producție de

— a fost ac- 
a rezultatelor 
sportivii frun-

care.
In general, noi considerăm că ac---! 

tivitatea sportivă ce se desfășoară în(( . 
întreprinderea noastră este strîns le--.Z!asm. Cei mat burn din cei 1200 de 
gata de munca comitetelor sindicale; (participanți att fost: Gheorghe Bădoi 
de secție al căror interes pentru dez-(((]a seniori), Olga Zelenco (senioare) 
voltarea mișcării de cultură fizică și(;sj Traian Constantinescu (juniori). La 
sport izvorăște din sarcinile tmpor-..' '
tante ce ne revin în sprijinirea dez--- 
voltării continue a activității sportive, (ț

GHEORGHE TĂTARU (
Președintele sindicatului Uzine--■ 
lor Chimice Metalurgice „Gh.

Gheorghiu-Dej" Baia Mare

participant! au fost: Gheorglie Bădoi

★
Și în regiunea' Stalin — după cum 

ne comunică corespondentul nostru 
G. Gruia — tinerii manifestă un in
teres deosebit pentru participarea la 
crosul ,,Să întîmțtinam 7 Noiembrie". 
Astfel, în orașul Sibiu 3200 dc spor
tivi reprezentînd 23 de asociații au 
participat pînă acum la întrecerile 
fazei pe asociație. In raionul Codlea 
la startul probelor s-au prezentat 1250 
participanți din 18 asociații sportive. 
De asemenea, în orașul Stalin s-ail 
disputat întreceri pe asociație la uzi
nele Steagul roșu. Iată primii învin
gători: junioare: Aurica Frățulescuț
juniori: Vasile Buneii; senioare: Cor
nelia Comșa; seniori: Demostene 

Guinea.

Simpozion organizat la Ploiești

CU SPRIJINUL SINDICATULUI: PESTE 2800
DE MEMBRI U.C.F.S. LA ELECTROPUTERE

Asociația sportivă Electroputere din 
Craiova este fruntașă pe oraș in ceea 
ce privește activitatea organizatorică și 
competițională. Succesele obținute de 
sportivii acestei asociații se datoresc 
și sprijinului pe care îl primesc din 
partea Comitetului de sindicat 
(președinte too. llie Diacotiu). Din fon
durile acordate de sindicat asociației 
sportive s-au procurat cantități însem
nate de materiale și echipament sportiv 
pentru secțiile de fotbal, volei, tenis de 
masă, rugbi etc. în valoare de 19.427 
lei. Campionatul pe asociație la fotbal, 
volei, tenis de masă, la care participă

numeroase echipe din sectoarele de pro
ducție, se bucură de un sprijin deosebii-, 
din partea sindicat ulm- care, din~r 
fonduri proprii, a pus la dis
poziția asociației numeroase cupe și 
plachete ce vor răsplăti pe cei mai buni 
sportivi.

Consiliul asociației sportive este spri
jinit de sindicat, și în acțiunea de în
scriere a noi membri în U.C.F.S. Este-- 
semnificativ faptul că președmtele Com
mit el ului de sindicat, tov. llie Diaconu-- 
a primit printre. primii carnetul dc'.'. 
membru U.C.F.S. In adunăr-le sindi-'.. 
cale pe secții , de producție organiza- ’ (

SPRIJIN EFECTIV ÎN ACȚIUNEA
DE CALIFICARE PROFESIONALA A SPORTIVILOR

Constructorii de autocamioane din 
orăHil Stalin alcătuiesc un colectiv su
dat, ale cărui rezultate în muncă sînt 
-apreciate de întregul nostru popor..

Și pe tărîm sportiv ei au realizat 
lucruri frumoase. Peste 4500 de mem
bri U.C.F.S. fac parte din puternica 
asociație a uzinelor Steagul roșu- 
Sportivii asociației Steagul roșu se 
numără printre muncitorii fruntași ai 
uzinei. Ei sînt ajutați continuu să-și 
ridice nivelul profesional. Am stat de 
vorbă zilele trecute cu tov. Marin Ion, 
președintele sindicatului, care nc-a 
împărtășit unele aspecte legate de 
sprijinul pe care Comitetul de sindicat 
de la uzinele Steagul roșu îl acordă 
asociației sportive-

— Pentru Comitetul nostru sindicat 
-— ne-a spus tov. Marin — sportul a con
stituit și constituie o deosebită preo
cupare. Comitetul sindicat a sprijinit 
efectiv amenajarea stadionului (gazo- 
narea și împrejmuirea lui), procurarea 
de materiale și echipament sportiv, dar, 
«rai ales, a dat un ajutor sporit ia 
crearea de fonduri. în afara alocării 
fondurilor prevăzute în bugetul sindi-

catului pentru activitatea sportivă, Co
mitetul sindical a sprijinit acțiunea de 
atragere a membrilor susținători și, 
prin grupele sindicale, organizatorii 
sportivi au fost ajutați de activul sin
dical în ceea ce privește încasarea la 
timp a cotizațiilor. Comitetul nostru 
sindical sprijină cererea muncitorilor 
de a se înființa, în cadrul asociației, 
o secție de auto-moto. Dar cel mai 
prețios sprijin pe care considerăm că 
l-a acordat sindicatul sportivilor este 
acela de a-i sfătui și sprijini pe a- 
ceștia să-și ridice calificarea profesio
nală. De exemplu, campionul olimpic 
luptătorul Dumitru Pîrvulescu, boxerul 
Georgică Popa, fotbaliștii Campo, Se
reda i și Ghiță au început cursurile 
școlii de maiștri. Un alt lot de fotba
liști, printre care Hașoti, Zaharia și 
Consta ntinescu, s-a înscris la Institu
tul Politehnic din Orașul Stalin. în 
timp ce alții (boxerul Carol Peterman, 
fotbalistul Ftisulan) urmează în anul 
doi și, respectiv trei, cursurile aceluiași 
institut.

C. GRUlA-coresp. regional

Ajutor prețios in
Prin munca consiliilor asociațiilor 

«poritve, conduse de organizațiile de 
partid și sprijinite de organizațiile de 
mase, in orașul Ploiești au fost obți
nute în ultima vreme succese impor
tante. I.a aceasta, o contribuție de 
seamă a adus-o ajutorul permanent 
primit din partea comitetelor de sin
dicat. Așa de pildă, 
sindicat de '

comitetul de 
la C.F.R. Ploiești a 

fost un ajutor prețios pentru asocia
ția sportivă Locomotiva în cuprinde
rea in U.C.F.S. a unui număr de a- 
proape 4000 de membri, în privința 
încasării la timp a cotizațiilor, ca șl 
în continua creștere a inventarului 
sportiv necesar desfășurării unei acti
vității continue și organizate.

La Rafinăria nr. 1,, datorită spriji
nului grupelor sindicale, un mare 
număr de muncitori au participat la 
amenajarea unei noi arene de popice, 
cu două piste, care a și fost dată 
în folosință. O bază sportivă bine 
utilată cu toate cele necesare se con
struiește, de asemenea, prin muncă vo
luntară de către membrii, asociației 
sportive a Rafinăriei nr. 2, bază spor
tivă la a cărei amenaiare comitetul 
■de sindicat a dat un permanent

activitatea noastră
ajutor. Trebuie să mai amintim că 
în rezolvarea acestor obiective, care 
sînt doar cîteva din numeroasele 
exemple bune, un rol deosebit l-au 
avut inițiativele luate de majoritatea 
comitetelor de sindicat care au 
ales în cadrul grupelor sindicale din 
secții și ateliere organizatori sportivi 
dornici să se ocupe efectiv de proble
mele muncii sportive: cuprinderea de 
noi membri în “ 
cotizațiilor precum și 
gafe de activitatea 
treprinderea lor. Pot 
piu Rafinăria nr. 1, 
carotaj și perforări, 
I.T.A.U. șa.

Colaborarea strînsă 
fele de sindicat 
sportive pe linie de sport, cit și 
sprijinul material primit de asociațiile 
sportive, s-au făcut simțite la fiecare 
pas. Astfel, numărul membrilor 
U.C.F.S. depășește în prezent cifra de 
30.000 iar activitatea aeestora 
din ce în ce mai bogată.

U.C.F.S., strîngerea 
alte probleme le- 
sportivă din în- 
fi date ca exem- 
Intreprinderea de 

Uzina 1 Mai,

Intre comjte- 
și asociațiile

este

GH. UNGUREANU
Președintele consiliului orășenesc 

U.C.F.S. Ploiești .

seara, la Palatul Culturii din 
avut loc un simpozion la care, 
cuvîntul maestru sportului 

și antrenorul Petre Zîm- 
Ei au vorbit celor prezen/i 

noștri 
și cei sovietici, despre ajutorul pe care

Sîinbată
tor ii de grupe sindicale contribuie fa "Ploiești a

Jv* z_ ■'’<«« luatmunca de propagandă pentru ca /tu-zțj,^ MhlK>n„ 
meroși muncitori să devină membri ai-'hresteanu.
U.C.F.S. sprijinind mai bine activita---despre- prietenia dintre sportivii 
tea sportivă ce se desfășoară in a-"' 
ceasta mare întreprindere. Așa s-a'. '. 
ajuns ca peste 2.800 de salariați alin-" 
treprinderii să devină membri 
Uniunii de Cultură Fizică și Sport.

l-au primit ei de la reprezentanții atle* 
tism-ului sovietic. Iatii, în f olograf le^ 
aspect din timpul simpozionului organic 
zat de comisia regională de atletism 
din Ploiești cu sprijinul consiliului oră
șenesc U.C.F.S. (foto: Mircea Popescu).

V. Iordache, învingător
R. SCHULTZ : în „Cupa 7 Noiembrie” la ciclocros 
coresp. reg.

ai- ■

Ț Duminică dimineața s-a desfășurat 
lîn organizarea clubului Voința primul 
■'ciclocros al sezonului. Concursul , s-a 
((bucurat de o participare 
■■(au luat startul peste 90 
((tori).

Atelierul de timplârie de la „Grivița" Blocarea a fost rapidă 
Muncitorii s-au sirius în jurur..£Are a r»mas din pluton 

tovarășului Dumitru Albiei, membru ,7,■■ Baciu, din cauza unei d'efecțtum me- 
Ă/e//erc( (oan'ce- E1 pierde contactul cu pluto-

— Voi veni primul 
la teren.,.

Roșie"... Muncitorii s-au. strins în jurul

cornitetul de sindicat pe
și ascultă cu interes îndemnul acestuia 
de a participa la campionatul pe aso
ciație : T

Șa venim cu toți dupa-amaza, ■ - u
sa ne meurajatn echipa. Eu vot fi pri-((5e wa 300 
mul care va veni la teren. Doar știți,..concurs R 
cu sportivii de la Vagoane tie-.i fost;țuansa/[- cfl/.
mul care va veni la teren. Doar știți, (^gt r.. j- i- ,7----- '
întotdeauna greu să cîștigăm. Comite-U 
tul de sindicat vă cheamă să par-(( 
ticipați. cu toți la campionatul asocia-" 
țici noastre I... ■-

„N-oi, cei de la „Grivița Roșie" ■—(( 
ne spunea deunăzi tov. Gheorghe ton-- 
secretarul consiliului asociației .< --((
tive — sîntem sprijiniți foarte mult de-- 
Comitetul de sindicat". ((

Intr-adevăr, comitetul de sindicat-- 
al atelierelor Grivița Roșie (pre
ședinte tov. Petre Alarm, secretar tov. 
Gheorghe Dobre) acordă un sprijin 
larg activității sportive din această 
mare întreprindere. Comitetul de- siii--^ 
dicat trasează cu

ntfmeroasă 
<le alergă-

și primul 
a fost C.

Inul, dar totuși pînă la sfîrșilul cursei 
■-remontează, participînd la sprintul 

final. Cîștigătorul a reușit ca în pe- 
parțe a cursei să surprindă 

pe ceilalți participanți și să ia tin avans 
.!.(, cî-știgînd as-fel a- 
Rezultate tehnice: a- 

11-a: 1. V. Iordache

(Dinamo), 2. D. Rotarii (C.C.A.), 3. 
C. Baciu (Victoria), 4. E. BărbuleseU 
(Dinamo), 5. F. Cristescu (Dinamo)). 
Avansați cat, tll-a și neelasifichți: 
1. N-. Belciu (Constructorul), 2. V. 
Grigoriu (Voința), 3. V. Bem (Vic
toria). Juniori cat I : 1. N. Chiriaces- 
cu (Constructorul), 2 C. Niculescu 
(Victoria), 3. C. Staneiît (Dinamo)'. 
Semi curse: 1. D. Lasou (Constructo
rul). 2. N. Vlad (Metalul), 3. C Sa- 
cîzlian (Dinamo). Juniori cat. 11-a: 
1. M. Taoaci (Victoria), 2. A. Drăgan 
(Voința) 3. D. Răduți (C.C.A.). Oraș: 
1. Șt. loader (Metalul), 2. C. Ștefan 
(Viitorul I.C.C.F.), 3. D. Lupii (Meta
lul)- ’ ’ .

Realizări, dar nu in toate problemele
" t*lnă mi de- muțit, asoeinția 
..Metrom din Orașul S-talin nu 
■'număra printre cele- mai bune din loeali- 
a tatc. In genera), activitatea, aeee-tci aso-

sțmrtivă. 
se putea.

. . lu.lv, xll- 11, T <1J *LC LI VI tdlt. «I. zl tX 1 rtOV*

.... regularitate sc ];mita doar Ia participarea cehi-
erm comitetelor pe secții in ceea ce" Xm de foll>.lt 
nrtîMWP insrrthr/on Ah mm ■* ” . .. «» l și popice la diferite eom-

- ....... —rR. .petiții. De curind, Inșii a avut loe rrorg-a-
achitarca la-• nîzarca Consiliului asociației și activiștii

pripește înscrierea de cit mm multi 
muncitori în tl:G.F.S„.. . f ---------------- •“ i uiLii'ica uvirsiiiurur abwr<tțn;i >tw

..a COtlZAțlliOr, în problema mobi*aleși în cadrul consiliului • a.ti.• pcmit 
pcr^fu. ho^rîre la munca* In primul rî.ul s-a

. .....^,3 „Să intimpinăm 7^'intensificat munca tre prupagiinuă, cw» 
la campionatul pe asocia-a avut drept urtnarc creșterea

■u. Comiie^ de secție de la Uzi--V^\ dc membri ai U.C.F.S. de Ia 437 1a 
năt iimplărie vagoane, Financiar, 77.6^7^7. " ••• • • • •
Vagoane Producție vagoane, Niche-------- -
laj, sînt fruntașe pe ateliere în ceea cotizațiilor, pentru a putea îniîiri baza 
privește sprijinirea înscrierii de meni---materială ’ ’ ‘
bri în U.C.F.S. și achitarea cotizațiilor.". 
In afară de aceasta, comdetul de sin-.\__ i
dicat al Atelierelor a alocat asocia--"dezvoltare și întărire a secțiilor pe- ra- 
//ei sportive, pînă la 1 octombrie, aproa-<.mitră dc sport. Astfel, au fost înființate 
pe 35.000 de lei, sumă din care s-a-- secții noi, cum sînt cele <le volei și tir 
cumpărat o însemnată cantitate de ma-"..cu arcul. Secția de volei arc acum două 
teriale și echipament sportiv ce se o//d-'cchipe care participă cu succes in cam- 

dispoziția muncitorilor,_

la crosul de mase „Să intimpinăm 7 
Noiembrie", [ intensificat munca de propagandă, ceea

Dc asemenea, consiliul asociației 
preocupat mai serios de strîngerca

a asociației sportive.
Activitatea organizatorici s-a desfă

șurat paralel cu o intensă muncă do

pionatul orășeucsc, iar cea de tir cu

arcul a fost dotată ca materialele cure*- 
piumă luare și, in juczeut, organizează. 
eu multă regulați late antrenamentele. ce
lor dornici să practice acest spoit.

Cu toate aceste succese, noul consiliu 
al asociației sportive a neglijat totuși 
un aspect important și anume acel* 
legal dc dezvoltare*, atletismului, un sport 
care are vechi tradiții In aec6t oraș. Got** 
diții pentru practicarea atletismului sînt, 
ceea ce lipsește însă este inițiativa. Da
torită acestui fapt frumoasa baaft spor
tivă a asociației nu găzduiește activitatea 
atletică pc care ar putea să o găzduiască. 
Pentru remedierea acestei situații ni se 
pare interesantă propunerea făcută de 
unii tineri dornici- să practice atletismul: 
secția do atletism dă la asociația Mc-: 
trom să activeze împreună, cu cea-de la 
asociația Steagul roșu, unde antrenor 
este Nicolae Pandrea; Iii felul acesta 
cei de la Steagul roșu ar avea o bază 
sportivă corespunzătoare, iar cei de-la 
Metrom... .activitate I

EUGEN BOGDAN-corespondcnt



In prag de centenar

La școala medie „Matei Basarab” din Capitală

MOTA IO
Viorel Teodorescu este elev în

Dacă vei trece în aceste zile pe la 
școala medie „Matei Basarab" din 
Capitală, te va întîmpina atmosfera 
febrilă, de pregătire a unei aniversări 
deosebite : 100 de ani de la întemeic- 
rea acestui lăcaș de cultură. Foarte 
amabil, directorul școlii, profesorul de 
istorie Al. lordachc, ne-a pus la dis
poziție un document care constituie 
„actul de naștere" al acestei insti
tuții de învățămînt. Iată cum începe: 
„în 3 noiembrie 1860 s-a deschis 
Gimnaziul Matei Basarab, pe Ulița 
Caliței, în casele lui Ioana Urlățeanu, 
unde s-au înființat 4 clase..."

Elevele din clasele a Xl-a, „promoția Centenarului", repetă un fragment din ba
letul aranjat, pe muzica nemuritoarei rapsodii I de George Enescu

Foto : Gh. Dumitru

Era pe vremea lui Alexandru loan 
Cuza... 100 de ani este o vîrstă res
pectabilă. Monografia școlii formează 
de altfel obiectul unei echipe de pro
fesori care au cercetat zeci și zeci de 
documente. Noi ne-am rezumat cer
cetarea la tradițiile sportive stator
nicite la „Matei Basarab". O primă 
mărturie a uneia dintre tradiții o 
atestă un lucru în aparență minor: 
două perechi de belciuge prinse în zi
durile vechii clădiri a școlii. Este 
vorba de susținătoarele plasei de vo
lei, din curtea interioară, care datează 
aproape de un sfert de veac. Voleiul 
n-a fost însă singurul sport îndrăgit 
de generațiile de elevi de aci. Așa 
cum ne lămurea unul dintre ghizii 
noștri, prof, de educație fizică Dan 
Popescu, „Matei Basarab" a fost pri
mul liceu din București care a intro
dus jocul de baschet. Ca să nu mai 
vorbim de sportul nostru național, 
oină — cu rădăcini adînci în școală, 
sau de rugbi — disciplină în care s-a 
cucerit și un titlu de campion pe 
țară. Cu toate acestea, o activitate

însemnări de la o oră 
de educație fizică

Ora de educație fizi
că a început. După ra
port, profesoara Ani- 
șoara Zclinschi anunță 
elevilor din clasa a 
VIII-a B a școlii medii 
nr. 1 „Nicolae Bălces- 
cu** tema lecției: să
ritura în lungime.

Prima parte a orei 
se desfășoară în sala 
de gimnastică și cu 
prinde exerciții de dez
voltare fizică generală. 
Elevii execută cu multă 
corectitudine mișcări 
de întărire a muscula
turii, arcuiri de trun
chi, îndoiri laterale și 
de abdomen, fandări etc. 
Apoi ei trec pe terenul 
de sport din curtea 
școlii.

După cîteva exerciții 
pentru dezvoltarea de
tentei, elevii au trecut 
la săritura în lungime 
(mulți dintre ei săreau 
pentru 'rffîtn nară) 4- 

tetită, profesoara urmă
rește felul cum își iau 
elanul, pune accent pe 
deprinderea corectă și 
repetă cu cei care nu 
reușesc să execute cum 
trebuie. Primele sărituri 
au dat și primii frun
tași : elevii Ana Iliescu. 
Felicia Buda și Cornel 
Cârti»

★
In planul calendaris

tic pe care l-a întocmit 
pe trimestrul întîi, pro
fesoara Ani șoara Ze- 
linschi și-a propus ca 
la probele de control 
care vor avea loc în ziua 
de 3 noiembrie elevii 
să obțină la săritura 
în lungime următoarele 
rezultate: băieții între 
3,10 m — 3,50 m, fetele 
între 2,80 m — 3 m. 
Ea a început prima oră 
la 18 septembrie cu 
„școala mersului, aler- 
rrfirî săritura în lun

sportivă de mase, organizată, nu s-a 
închegat decît după 1944, micile suc
cese dobîndite pînă atunci datorîn- 
du-se doar entuziasmului unor pro
fesori și elevi și nu grijii oficialită
ților unor vremuri apuse pentru tot
deauna.

In zilele noastre, școala medie 
„Matei Basarab" se bucură în rîn- 
durile tineretului studios de o repu
tație sportivă deosebită. Datorită ex
celentelor condiții create de partid 
și guvern tuturor școlarilor, pentru 
învățătură și sport, au apărut spor
turi noi, multe la număr, pe care le 

practică sute și sute de elevi. Gim
nastica a luat o deosebită dezvoltare, 
echipele școlii situîndu-se printre pri
mele pe țară. Echipa masculină de 
gimnastică, de pildă, a deținut titlul 
de campioană pe Capitală timp de 
cinci ani. Din rîndurile ei au ieșit 
Alexandru Bogdan, campion republi
can de juniori cat. I pe anul în 
curs, Șerban Popescu, locul II se
niori cat. a Il-a pe țară, I. Teodo- 
rescu, locul III la juniori cat. 1, Mi
hai Dumitrescu, Irinel Boroandă ș.a.

Pretendent la titlul de cel mai 
popular sport pe școală este și hand
balul. Progresul handbalului este le
gat într-o măsură apreciabilă de a- 
portul prof. Constantin Popescu, ac
tualul director al școlii sportive de 
elevi nr. 2. Ultima performanță a 
handbaliștilor: vicecampioni republi
cani școlari pe anul 1959. Voleiul — 
datorită activității însuflețite _ a pro
fesoarei Rodica Siclovan —- își con
tinuă cu succes tradiția, iar baschetul 
își formează prin priceperea prof.

gime de pe loc". Acum, 
era la cea de a 10-a 
lecție și — după cum 
ne-a ’spus, — elevii cla
sei a VIII-a B progre
sează simțitor. Expe
riența acumulată în anii 
trecu ți, precum și do
cumentarea pe care o 
folosește — broșuri și 
cărți de specialitate, 
manualul de educație 
fizică pentru clasele 
VII—XI ș.a. — impri
mă orei o notă recreati
vă, cu mult conținut.

Dar o lecție nu are 
decît 50 de minute și 
minutele de la o oră de 
educație fizică (reușită) 
trec foarte repede. Ele
vii s-au aliniat pe două 
rtnduri în fața profe
soarei pentru apel, apoi 
au rupt rîndurile la- 
dreptîndu-se voioși spre 
clasele de curs.

V TOFAN 

Mircea Stănculescu, un schimb de 
mîine cu mari posibilități.

Dintre sporturile noi merită să 
menționăm scrima și tenisul de masă. 
Este suficient să arătăm că cea mai 
tînără componentă a lotului nostru 
olimpic, floretista Ana Ene, învață în 
această școală. Cel mai elocvent e- 
xemplu de activitate sportivă de 
mase îl constituie însă șahul. De 
două ori pe an, toți elevii școlii par
ticipă la campionatul școlii, care a 
devenit pe bună dreptate renumit. 
Inchipuiți-vă o rundă cu peste 1.000 
participant I

Cum întîmpina sutele de sportivi ai 
școlii, Centenarul ? In primul rînd, 
ei participă la toate acțiunile cultu
ral-sportive dedicate acestei aniver
sări. Ii vezi prezenți printre fruntași 
la concursurile de literatură, mate
matici, desen, îi aplauzi în „Cupa 
centenarului" deschisă echipelor de 
baschet, volei, handbal și fotbal. A- 
portul lor este substanțial la organi
zarea sărbătoririi care va avea 
loc la 21 noiembrie pe una din ma
rile scene ale Capitalei. Ei iau parte 
la ansamblul coral de 200 persoane, 
la cel de teatru (care realizează poe
mul original „Glorie ție, patrie li
beră!") și la masiva formație de 
dansuri care pregătește baletul pe 
muzică de George Enescu, Ciprian 
Porumbescu, Mauriciu Vescan ș.a.

Elevele claselor XI componente ale 
echipelor de gimnastică artistică, 
printre care Lucia Rîpeanu, Elena 
Joițoiu, Ana Marcu, Magdalena Nicu- 
lescu, Ana Moizeh, Monica Vasilescu, 
Ioana Hamat și Roxana Constanți- 
nescu, viitoare absolvente care for
mează „promoția Centenarului" — așa 
cum i se spune aci — repetă cu 
multă tragere de inimă.

Mulți absolvenți ai școlii Matei Ba
sarab, printre care numeroși sportivi, 
își dau concursul pentru asigurarea 
reușitei serbării.

COR? Foarte bine! Dar de ce nu și SPORT?
Școala medie nr. 4 din Orașul .-ita

lia devenise o adevărată pepinieră 
de sportivi, care reprezentau cu cin
ste sportul din orașul de la poalele 
Ttmpei. Cîteva exemple elocvente: 
Maria Dima, Irina Kepert și Suzana 
Suez, fruntașe la învățătură erau în 
același timp elementele de bază ale 
echipei de volei a Clubului sportiv 
școlar Luceafărul; ceva mai mult, 
prima a fost selecționată chiar în lo
tul republican de tineret.

Spuneam DEVENISE, deoarece în 
prezent sportul a încetat să mai fie 
un prieten al elevilor din clasele a 
Xl-a. De ce? Pentru că așa au gă
sit de cuviință profesorii Șt. Mateeseu 
și O. Constantinescu, diriginții clase 
lor respective. Ei au interzis elevilor 
din a Xl-a să mai participe la vreo 
activitate extrașcolară (cu excepția 
orelor de pregătire la cor). De alt 
fel, cei doi profesori au elaborat și 

Fortissimo, băieți, pînă trece tovarășul diriginte 
Desen de MATTY

clasa a X-a a școlii medii mixte „llie 
Pintilie” din Cîmpina.

Fruntaș la învățătură (de fiecato 
dată a terminat anul școlar cu me
dia 10) și exemplu de disciplină, 
Vi orei Teodorescu este iubit și apre
ciat de colegii și profesorii săi. De 
multe ori, el poate fi întîlnit în sala 
de lectură unde, aplecat deasupra 
cărții, se pregătește cu o hărnicie 
demnă de urmat.

In afară de învățătură, Vi ord 
Teodorescu mai are o preocupare de 
seamă: sportul. In timpul liber poale 
fi văzut pe stadion, jucînd handbal, 
volei sau făcînd atletism. Dintre a- 
cestea, handbalul —după cum declară 
chiar el — îl atrage cel mai mult.

E. STROE-coresp.

Roadele unei strînse colaborări...
Școala medie nr. 1 „1. L. Caragiale" 

din Ploiești...
Pășind în școală ne reținem cu greu 

admirația : clasele, laboratoarele, cori
doarele, toate proaspăt vopsite strălu
cesc de_£jirățenie. Elevii, la rîndul lor, 
respectă bunurile școlii și strădaniile 
celor care se îngrijesc să Ie asigure 
condiții optime de învățătură. De fapt, 
scopul vizitei noastre a fost cu totm 
altul. In gară, un cunoscut, a ținut 
să ne ofere un... subiect:

— Dacă stați mai mult în oraș, dați 
o fugă și pînă la „Caragiale". N-o să 
vă pară rău...

— ? ? ?
— Mai mult nu vă spun.
N-a vrut să ne spună — la prima 

vedere — nici profesorul Mircea Si
mion, șeful catedrei de educație fizică, 
cînd i-am pus întrebarea :

— Ce mai este nou pe la dv. ?...
Ne-a condus, în schimb, către curtea 

interioară a școlii, lăsîndu-ne să în
cercăm un sentiment de adevărată în- 
cîntare: în fața noastră se afla un a- 
devărat complex sportiv 1

Facem cunoștință, mai întîi, cu o 
bază sportivă amenajată pentru a găz
dui întreceri de volei, baschet, handbal 
redus, gale de box sau de lupte. Baza 
este înconjurată de tribune din beton, 
care pot cuprinde aproape 3.000 de 
spectatori. Stîlpi cu scaune suspendate 
pentru arbitrii de volei, masa — din 
ciment — pentru scoreri, un sistem ori
ginal de vestiare completează această 

o „metodă" : elevii care nu vor fi 
prezenți la repetițiile ansamblului 
coral (indiferent de aptitudini) vor 
fi ținuți în vedere la... note.

Ne întrebăm: aceste două activi 
tați — sportivă și culturală — nu 
pot fi în așa fel împletite, îneît nici 
una din ele‘ să nu dăuneze celeilalte? 
Doar în alte școli, în majoritatea ca
zurilor această armonizare constituie 
un fenomen frecvent.

Ne surprinde și alt fapt : cum a 
putut direcțiunea școlii medii nr. 4 
să accepte promovarea unei astfel 
de „metode" 1 ? Oare instrucțiunile 
comune ale MIC și Consiliului Gene
ral al U.C.F.S., cu privire la activi 
tatea sportivă a elevilor nu sînt.. 
anlicabile și în cazul acestei școli?...

ION STOIAN
secretarul Clubului sportiv școlar 

„Luceafărul" — Orașul Stalin

bază sportivă modernă, care — așa 
cum ni s-a spus — va fi prevăzută și 
cu instalație specială pentru nocturna.

în vecinătate, vedem un teren de 
handbal redus — de asemenea — cu 
o tribună în curs de construcție ; iar 
către fundul curții, un alt teren pentru 
volei și. baschet. In sfirșit, o magazie 
pentru .depozitat echipamentul și ma
terialele sportive (și ea în curs de con
strucție), iar pe altă latură a curții, 
o pistă de atletism (lungime: 130 me
tri), o groapă pentru sărituri, sectoare 
pentru aruncări și, bineînțeles, insta
lații sanitare corespunzătoare.

După toate cele văzute, firesc, am 
vrut să aflăm și cine sînt inițiatorii 
acestei acțiuni de asemenea proporții.

— Tot ce ați văzut aici, ne spune 
profesorul Simion. se datorește mai 
ales, comitetului de părinți al școlii. 
Unii, printre care tovarășul Nicolae 
Coșoianu s-au îngrijit de întocmirea 
proiectelor; alții, ca de pildă tova
rășii Mănescu, Sanda, Andronescu — 
de strîngerea fondurilor, de obținerea 
aprobărilor pentru construcții etc. Se
cretarul școlii, tovarășul Dumitrescu, a 
coordonat toate aceste acțiuni. Noi, 
profesorii de educație fizică, cu spriji
nul organizațiilor U.T.M. din școală 
am mobilizat pe elevi. In fiecare sîm- 
bătă după-amiază, cite o clasă, prin 
rotație, a asigurat bunul mers al lu
crărilor. Am făcut în felul acesta mari 
economii.

La plecare, împărtășim directoarei 
școlii, tovarășa profesoară Aspasia Va- 
siliu, bucuria față de cele văzute. Bucu
rie firească, constatînd cit de frumoa
se pot fi roadele unei colaborări atît 
de strînse !

T. STAMA

VEȘTI DIN ȘCOLI
• La școala sportivă de elev: lin 

Deva se desfășoară o activitate deose
bit de rodnică. Astfel, echipa feminină 
de volei a școlii a susținut recent o 
întîlnire cu ăceea a asociației sportive 
Corvinul din localitate, pe care a în
trecut-o cu 2—1. La baschet, echipa 
școlii sportive de elevi a întîlnit for
mația Mureșul, care a activat în cate
goria B. Mai experimentați, baschet- 
baliștii de la Mureșul au terminat în
vingători cu scorul de 45—34. Tot la 
baschet, echipa feminină a anului IV 
și-a întrecut colegele din anul III cu 
72—23. (Ioan Simion, corespondent).

• De curînd, în cadru! școlii medii 
„Vasile Roaită" din Toplița a avut loc 
reorganizarea secțiilor pe ramură de 
sport. Asociația sportivă a școlii cu
prinde în prezent secții de atletism, 
handbal, fotbal, volei, baschet etc. Or
ganele locale IJ.G.F.S. au pus la dis
poziția elevilor atît bazele sportive din 
localitate cît și fostul complex școlar 
al M.I.G. (Ioan Sebastian, corespon
dent).

• In cadrul complexului școlar din 
Calea Dorobanților s-a desfășurat de 
curînd un concurs atletic, la ca-e au 
participat 275 de elevi de la școlile 
elementare și medii din Capitală lată 
cîteva rezultate mai importante. FETE: 
40 m. : Elena Galumbovici (șc. elemen
tară 11) 6,5; 50 m.: Ana Tamaș (șc. 
med. 7) 7,5; 60 m.: Magdalena Trușcă 
(șc. elementară 11) 8,8; lungime (cla
sele a V-a): Maria Marcu (șc. 32) 
3,55 m : clasele a VI-a: Manuela 
Anastasii! (șc. 35) 3,78 m; clasele a 
VII-a: Georgeta Predulea (șc. 28) 
4,08 m. BĂIEȚI : 40 m.: Șt. Lăzăreseu 
(șc. 35) 6,1; 50 m.: I. Petre (șc. 5) 
7,4: 60 m.: Șt. Eremia (șc. 35) 8,6; 
lungime (clasele a V-a); ȘL Lăzăreseu 
4,02 m; clasele a VI-a: L Petre 4,11 
m; clasele a VII-a: Șt. Eremia 4,80 m.



în cea de a doua ediție a ,,Cupei Agriculturii”

Organizare bună, rezultate superioare
1 Cea de a Il-a ediție a „Cupei Agri
culturii" a însemnat, alături de cea
laltă competiție rezervată tineretului 
6ătesc, „Cupa Moldovei", un impor
tant pas înainte în dezvoltarea spor
tului de mase. Anul accSta peste 
100.000 de tineri din satele regiuni
lor Oradea, Cluj, Baia Mare, Hune
doara, Stalin și R.A.M și-au dispu
tat șansa să participe la finala celor 
mai buni dintre ei. Cei 360 de fina-

velul de joc al echipelor ce se întâl
nesc pentru calificarea într-o fază 
superioară- Aceeași afirmație o pu
tem face și despre întrecerile de fot
bal disputate la Almaș și Cuzăplac. 
întrecerile atletice ce s-au desfășurat 
pe stadionul din Huedin s-au înche
iat cu cîteva rezultate bune care ar 
fi fost desigur superioare dacă nu 
interveneau doi factori care să îm
piedice obținerea unor performanțe

După întreceri dime, echipa colectivistelor din llorș (Oratlea), toate fruntașe 
Ih muncă, 

puncte
a ocupat locul III în clasamentul întrecerilor de volei, la egalitate de 
cu cea de a doua clasată, echipa din Sîngeorgiul de Pădure (fi.A.M.)

Foto : O. Benko

liști au 
lor, că 
există în 
dicarea nivelului calitativ al sportului 
dă roade- Creșterea numărului de 
profesori de educație fizică, activita
tea a tot mai mulți antrenori și in
structori voluntari în mediul sătesc 
nu a rămăs -fără rezultat. Ca o pri
vire de ansamblu putem afirma că 
cea de a doua ediție a „Cupei Agri
culturii" a fost superioară celei an
terioare atît din punct de vedere teh
nic cît și organizatoric. întrecerile de 
volei, mai mult cele masculine și 
într-o măsură mai mică cele femini
ne, s-au apropiat de multe ori de ni-

arătat prin comportarea 
preocuparea intensă ce 

mediul sătesc pentru ri-

buue: vint din față și pistă moale- 
Reținem finala la 100 m plat juniori, 
unde deși au acționat cei doi factori 
mai sus amintiți, totuși s-au scos re
zultate bune. Iată timpurile realizate 
de primii trei sosiți: 12,1 — 12,2 — 
12,3. Rezultate bune au fost obținute 
și la înălțime seniori. Oîștigătorul 
a realizat 1,64 m, cel de al doilea 
1,64 m (din a treia săritură), al 
treilea 1,58, al patrulea 1>55. In ge
neral rezultatele obținute de juniori 
sînt apropiate, uneori chiar mai bu
ne decît cele ale seniorilor. Aceeași ob
servație: este valabilă și' pentru pro
bele feminine. întrecerile de' popice, 
care au avut loc la Aghireș au arătat

că de la ediția anterioară s-a pro
gresat mult. Nivelul tehnic a fost su
perior, iar rezultatele individuale 
și pe echipe au fost decise de multe 
ori la ultimele aruncări.

Desfășurarea întrecerilor în șase 
comune a ridicat o serie de proble
me organizatorilor. Este vorba de 
transportul sportivilor, de cazarea și 
întreținerea lor, comunicarea rezulta
telor, asigurarea de tehnicieni și ar
bitri, editarea buletinelor informati
ve etc- Spre cinstea organizatorilor, 
consiliul regional U-C.F-S. Cluj, ei 
au trecut cu bine, acest examen- O 
contribuție însemnată în reușita aces
tei mari competiții de mase a adus-o 
și activul obștesc, cît, și numeroșii 
profesori de educație fizică din re
giune. Țăranii muncitori dm Huedin, 
Aghireș, Sîncrai, Almaș, Cuzăplac și 
Izvorul Crișului au cerut să asigure 
cazarea și masa sportivilor. Ei au 
primit diplome de mulțumire din 
partea Consiliului regional U.C.F.S. 
al R.A.M- De asemenea, numeroase 
G.A.S.-u-ri, G.A.C.-uri și întovărășiri 
au trimis telegrame țăranilor munci
tori din comunele mai sus amintite 
prin care mulțumesc pentru calda 
primire făcută sportivilor și pentru 
atenția cu care aceștia au fost în
conjurați tot timpul.

Trebuie să notăm, de asemenea, 
că la festivitatea de închidere a ce
lei de a doua ediții a „Cupei Agri
culturii" s-au dat numeroase premii 
concurenților, în afara diplomelor și 
cupelor respective.

In concluzie, trebuie să arătăm că 
„Cupa Agriculturii" din acest an a 
marcat progresul înregistrat de creș
terea nivelului competițiilor de mase 
în sportul sătesc.

OTTO BENKO

Progresul București (la golaveraj) și C.C.A.—
campioni de toamnă

multă atenție
echipelor feminine din provincie

, . acesta evoluția echipelor fe
minine .de volei este urmărită cu mai 
multă atenție și interes. De ce ? Pen
tru că se așteaptă de la acest cam
pionat ca echipele feminine să, facă 
—■ în sfîrșit — pastil spre un joc de 
calitate, de bun nivel tehnic, care să 
readucă voleiul feminin din țara noa
stră pe treapta ocupată nu de mult. 
Pentru că nu trebuie să uităm : la ul
tima ediție a campionatelor mondiale 
de la Paris (1956) echipa noastră fe
minină s-a clasat a doua din lume, 
după formația Uniunii Sovietice. In 
cei patru ani care au trecut de atunci, 
voleiul nostru feminin a alunecat tot 
mai mult pe panta regresului și de 
aceea, anul acesta, Ia campionatele 
mondiale din Brazilia reprezentantele 
noastre lipsesc. Dorim — laolaltă cu 
toți ceilalți iubitori ai voleiului — ca 
la viitoarea ediție a mondialelor să 
fie prezentă și echipa noastră. Pen
tru aceasta, ne vom ocupa în mod 
special de problemele ridicate de cam
pionatul feminin. Profităm de faptul 
că duminica trecută au evoluat în 
Capitală mai multe echipe din pro
vincie pentru a trage unele concluzii 
care se impun.

Să începem, așa cum este normal, 
cu singura echipă din țară care a 
ieșit învingătoare din întrecerea cu 
formațiile bucureșt-ene. Este vorba de 
C.S.M. Cluj care a întrecut cu 3—2 
pe Sănătatea București. In general, 
partida nu a fost de un ridicat nivel 
-tehnic, deși Sănătatea — așa cum am 
afirmat șf în cronica noastră de ieri 
-— a jucat mai bine decît în primul 
meci-. Clujenoele, deși sînt la început 
de campionat au părut obosite. S-a 
putut constata în jocul lor lipsa unui 
coordonator — „funcție" pe care o 
avea pînă acum Ana Mocanu. Primi
rea serviciului a fost destul de bună, 
d.ar atacul — în care Domnica Cos- 
itîc s-a comportat bine — a arătat 
destule lipsuri. Antrenorul A. Bădes- 
cu va trebui să țină seama la viitoa
rele ore de pregătire și de îmbună
tățirea mișcării în teren. C.S.M. Cluj 

fost timp de patru ani pretendentă

la unul din primele trei locuri. Și nu 
credem că este posibil ca lipsa unei 
singure jucătoare — Ana Mocanu — 
să influențeze atît de mult jocul echi
pei.

Știința Cluj are anul acesta un lot 
deosebit de valoros, lucru pe care l-a 
dovedit și în meciul cu Metalul, pe 
care, totuși, l-a pierdut. Care poate fi 
explicația ? După părerea noastră, 
una singură : lipsa de omogenitate. 
Intr-adevăr, Dana Golinras, care a 
jucat pînă anul trecut la Voința Or. 
Stalin, nu s-a acomodat încă cu jocul 
noilor sale coechipiere; Mihaela Băr- 
bulescu, fostă la Progresul Tîrgoviș- 
te, deși s-a comportat bine în meciul 
de duminică, nu s-a încadrat com
plet în jocul clujencelor; Elena Cor- 
beanu, prezentă pînă acum la Dina
mo București, este singura care s-a 
acomodat mai repede cu stilul de joc 
al noilor sale colege. Atunci cînd an
trenorul echipei, prof. I. Scurtu, va 
reuși să remedieze această deficiență 
a echipei sale, Știința Cluj va fi un 
adversar dificil pentru orice echipă 
fruntașă.

Cu interes a fost așteptată și par
tida C-P-B.—Farul Constanța. Intere
sa îndeosebi comportarea echipei oaspe 
care în returul campionatului trecut 
a reușit 8 victorii, pretendentă în mo
mentul de față la un loc fruntaș. Dar 
mai bine să-i dăm cuvîntul antreno
rului federal, I. Takacs, care a urmă
rit meciul : „Față de campionatul tre
cut, echipa constănțeană se prezintă 
mult schimbată în bine. Jucătoarele 
de l.a Farul au arătat o bună concep
ție tactică în special în atac, unde un 
aport deosebit îl aduce Elisabeta Go- 
Ioșie. Serviciile au fost bune, iar mo
bilitatea în teren n-a lăsat de dorit. 
Fără îndoială mai sînt destule lucruri 
de îndreptat. Atenția antrenorului C. 
Sîrbu va trebui să se canalizeze spre 
îmbunătățirea primirii serviciului, și 
în special a tacticii în apărare, unde, 
ni'zi sînt multe de lucrat. în general 
et te o echipă de perspectivă, care 

■ pcate realiza rezultate frumoase".
MIRCEA TUDORAN

Cu jocurile desfășurate duminică au 
luat sfîrșit și întrecerile turului, cam
pionatelor republicane.

• Ultima etapă a campionatului 
formațiilor feminine nu a dezmințit 
caracterul acestei întreceri, plină de 
rezultate neașteptate. Surpriza a fost 
produsă de astă dată de echipa șco
lară timișoreană C.S.S. Banatul, care 
a plecat cu două puncte de la Sibiu, 
unde a întrecut (7—6) pe performera 
etapei trecute, C.S.M.

Fruntașele clasamentului, Progresul 
București și Știința Timișoara și-au 
păstrat pozițiile în urma victoriilor 
obținute, destul de greu, în deplasare, 
la Orașul Stalin și respectiv Mediaș. 
In urmărirea lor directă se află alte 
două principale candidate la titlul de 
campioană. Știința și Rapid București 
(fiecare cu cîte o restanță) care sînt 
într-o accentuată 
Echipa C.S.M. 
rămîne în „cur„2 
formații 
sânt în 
tului.

• In 
singura 
duce cu autoritate. In momentul de 
față, formația militarilor bueureșteni, 
ca urmare a unei pregătiri sistema
tice și profunde în spirited celei mai 
moderne concepții de joc (acțiuni în 
mare viteză pe întreaga zonă de 
atac), domină cu cel puțin o clasă 
lotul celorlalte participante Ia acest 
campionat. Acțiunile de atac ale hand- 
baliștilor militari au fost nu numai 
deosebit de eficace, dar și pline de 
spectaculozitate. In același timp, și 
jocul în apărare a fost mult îmbună
tățit și numai lipsa unui portar de 
valoarea coechipierilor săi face ca 
C.C.A. să nu fie astăzi o formație 
completă din toate punctele de vedere.

Pentru 
această 
întreaga echipă, împreună cu antrenor 
rul ei~ prof. Ioan Kunst, merită feli- 
citări.

Remarcabilă este și performanța 
echipei Textila Cisnădie, proaspăta 
promovată în categoria A, care a 
întrecut duminică pe actuala campi
oană, Chimia Făgăraș, și care în mo
mentul de față ocupă locul secund 
în clasament. In schimb, Chimia Fă
găraș este departe de valoarea sa din 
campionatul trecut. Echipa a manifes
tat serioase lipsuri în apărare, iar 
jocul practicat în atac a fost adesea 
confuz și ineficace. — a. v. —

modul său de comportare îri 
primă parte a campionatului

revenire de formă. 
Sibiu, deși învinsă, 

.,cursă" și lupta acestor 5 
promite un spectacol intere- 
partea a doua a campiona-

campionatul masculin de „11“ 
echipă neînvinsă, C.C.A., con-

CLASAMENTE...
CAMPIONATUL REPUBLICAN 

FEMININ
1. Progrestd Buc. 9 6 1 2 69: 41 13
2. Știința Tim. 9 6 1 2 74: 48 13
3. Știința Buc. 8 6 0 2 58: 32 12
4. Rapid Buc. 8 4 3 1 64: 40 11
5. C.S.M. Sibiu 8 5 0 3 70: 58 10
6. C.S.S. Banatul Tim.

9 4 1 4 437 47 9
7. T ractor Or. St. 9 3 1 5. 54: 4 o 7
8. C.S. Mureșul Tg. Mureș

9 3 0 6 
Mediaș 8 2 15

9 0 0 9
REPUBLICAN 

„11“
7 '
7
6
7
7
7

Voința Sighișoara
6

Dinamo Or. St. 7

9. C.S.M.
10. C.S. Oradea

CAMPIONATUL 
DE

1. C.C.A.
2. Textila
3. Ctiimia
4. C.S.M.
5.
6.
7.

Voința 
Vid.

Cisnădie
Făgăraș
Reșița 
Sibiu

Jimbolia

6
4
3
3
3
2

0
2
2
3 

0 4
2

1
1
1
1

3

8.
2
1

0
0

4
6

42: 52
41: 59 
23:113

110: 68
88: 85
68: 55
84:
76:
57:

57:

84
72
63

79
73:107

Este sau
schimbarea

Faza a IlI-a a campionatului repu
blican de motocros, desfășurată dumi
nică la Cîmpina, a scos în evidență 
progresul înregistrat de o mare parte 
dintre alergători în ceea ce privește 
pregătirea lor și a mașinilor. In afară 
de Mdiai Pop, Mihai Dănescu și 
Traian Macarie — care nc-au obișnuit 
cu comportări constante Ia un nivel 
superior, la clasa 175 cmc am putut 
constata și revenirea în formă a aler
gătorilor Ștefan Iancovici, Iosif Popa, 
Tudor Popa ș.a. Pe o linie ascen
dentă s-a situat și Gr. Berenyi care, 
în lupta cu Vasile Szabo (la 250 cmc), 
a dovedit că merită poziția de lider 
pe care o deține după trei etape în 
campionatul de motocros. Gb. Voicu- 
lescu (la 250 cmc), Mircea Ccrnescu, 
Hugo Sitzler (la 350 cmc) 
alte exemple care ilustrează 
valorică —• firească •— pe 
realizat-o motocrosiștii noștri 
fază la alta a campionatului.

Gh. Ioniță — categoric cel

•— sînt 
creșterea 
care au 
de la o

Gh. Ioniță — categoric cel mai bun 
alergător al zilei — și-a înscris nu
mele în fruntea clasamentelor (etapei) 
la 250 cmc și 350 cmc. Victoria la 
350 cmc îl readuce în plutonul frun
taș, dîndu-i posibilitatea să concureze 
în continuare •— cu șanse bune — la 
cucerirea titlului de campion al țării.

Fără îndoială, însă, că probtema 
care a reținut cel mai mult atenția 
celor aproximativ 30.000 de specta
tori, a specialiștilor și oficialilor pre- 
zenți duminică pe traseul din Cîmpina,

a
5
P
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nu este regulamentară 
mașinii în timpul cursei?
este aceea a determinării învingătoru
lui la 175 enre. Schimbarea mașinii 
de către Mihai Dăncscu — lucru care 
se întîmplă pentru prima oară în com
petițiile noastre — a creat derută 
~~ rîndul arbitrilor, antrenorilor 

Rezolvarea ei pe 
a fost îngreunată și de o 

săvîrșifă de către arbitrul

in
și spectatorilor, 
loc 
greșeală

EZ£ZSZZ22â
principal, P. Răduț (care și-a asumat 
și funcția de arbitru de sosire). Acesta 
a semnalizat regulamentar cu steagul 
sosirea lui M. Dănescu pe primul loc. 
Este o decizie — apclabilă într-adevăr 
— dar care confirmă o hotărîre a ar
bitrului de sosire (în cazul de față 
una și aceeași persoană cu arbitrul 
principal). In situația creată se pun 
trei probleme. Ce se înregistrează :

1. sosirea mașinii ?
2. sosirea pilotului ?
3. sosirea mașinii și a pilotului ?
In primul caz se comisese o in

fracțiune : mașina cu nr. 38 (licența 
alergătorului M. Dănescu) nu a ter
minat întrecerea o dată cu concurentul 
iar cea pe care au înregistrat-o ca 
sosită pe primul ioc, purta nr. 53 (li
cența lui Eugen Keresteș, cu care 
făcuse schimbarea M. Dănescu) mai 
avea un tur de parcurs. In cel de al

doilea caz, înregistrarea concurentu
lui, lucrurile se petrecuseră normal1:' 
Mihai Dănescu conducea autoritar și 
sosise cu avans pe primul Ioc. A treia 
variantă (care în fapt le însumează pe 
primele două) este jumătate' realizată 
și jumătate nu. Arbitrii de la porțile 
de trecere n-au mai putut înregistra 
în ultimul tur trecerea, în fruntea con-’ 
curenților, a licenței 38, fiindcă ' 
așa după cum se știe —- Mihai Dă
nescu pilota mașfria nr. 53. Se pare 
că arbitrul de sosire a judecai prin 
prisma celei de a doua variante (so
sirea pilotului), neglijînd celelalte as-' 
pecte. Vina arbitrului principal con
stă și în faptul că nu a avut pe tra
seu regulamentul F.R.M. și divi nu 
s-a putut judeca — măcar prin ana
logie — situația existentă în confor
mitate cu o serie de alte par'agrafe.-

Biroul federal care judecă această 
situație are de decis daca M. Dă
nescu a cîștigat sau nu această probă., 

ar fi posibil să 
rămînînd ca titlul la 

se dispute în 4 etape.

Gh. Ioniță (C.C.A.) a repurtat o dublă victorie la faza a 111-a a tcăntpio- 
ndtUlui de motocrop desfășurat duminică la Cîmpina: Mofociclistul militar 

a trecut primul linia de sosire la clasele 250 și 350 cmc.

De asemenea, 
anuleze faza, 
175 cmc să i 
Noi socotim că nu este firesc ca un' 
concurent să schimbe mașina în tim-i 
pul cursei, deoarece se creează situații 
de inegalitate între alergătorii care au 
colegi de club în cursă și cei card 
nu au. Considerăm că pentru obții 
nerea victoriei sînt hotărîtoare două 
elemente: pregătirea multilaterală a 
alergătorului și modul în care acesta 
și-a pregătit și a condus mașina în 
concurs. Sîntem deci pentru varianta 
că sosirea trebuie înregistrată numai " i .<

luat 
seama de faptul că 

/ ‘ I rapid a 
găsit o cale de a continua întrecerea 
(lucru .pe care actualul regulament 
nu-1 combate) și de faptul că în ge
neral cursa a avut de suferit și din 
alte motive — sugerăm F.R.M. să 
dea tuturor alergătorilor posibilitatea 
să pornească din nou cu șansele exis- 
tente după etapa a II-a și să de
cidă anularea întrecerii fazei a III-a.; 
Oricum însă, va trebui ca înaintea 
fazei următoare a campionatului să se 
anexeze la regulament un paragraf îri 
care să se lămurească această situație 
pentru ca pe viitor concurenții să cu-- 
noască precis ceea ce pot și ceea ce 
nu pot să facă. De altfel, specialiștii 
federației vor trebui să revadă cu ’ a-: 
tenție regulamentul și să-l completeze 
ținînd seama de experiența practică 
din concursuri îneît să nu mai dea 
loc la situații echivoce, la discuții ne; 
plăcute.

atunci cînd alergătorul termină 
trecerea pe mașina pe care a 
startul. Ținînd j__.... J '
'Mihai Dănescu raționînd rapid

HRISTACHE NAUM



Amănunte asupra jocurilor de duminică din categoria B
Cea de-a opta etapă a campionatului categoriei B s-a 

caracterizat prin meciuri echilibrate, terminate — în cea 
mai mare parte — cu scoruri strînse. Este semnificativ, 
în această privință, faptul că în seria a IlI-a s-au înre
gistrat trei rezultate de 0—0 și două de 1—0. lată deci, 
în această serie, zece linii de înaintare deficitare la capi
tolul eficacitate! Sub acest aspect lucrurile se prezintă 
mai bine în seria I, unde s-au înscris în această etapă 
21 de goluri. Din punct de vedere tehnic, jocurile s-au 
prezentat în general nesalisfăcător.

Continuind seria succeselor, echipa Metalul Tîrgoviște 
și-a mărit avansul în clasament la 3 puncte față d? 
C.F.R. Pașcani și Dinamo Galați. De subliniat și golave
rajul tîrgovi.ștenilor (29:9) cel mai bun din toate cele

trei serii. O ascensiune remarcabilă este cea a fero
viarilor din Pașcani care — prin victoria de i’ri — s-au 
apropiat de lider. Cîștigînd în deplasare, la București, și 
profitînd de meciul nul al lui Dinamo Pitești, yi mia 
Craiova este acum singură în fruntea seriei a doua. 
Studenții craioveni au — se pare — cea mai bună 
apărare din categoria B: în opt meciuri, ei n-au primit 
decît 4 goluri! In seria a III-a, Jiul conduce mulțumită 
unui golaveraj mai bun decît cel al Arieșului Turda. In 
această serie, toate cele 7 echipe din prima jumătate a 
clasamentului sînt înșirate pe distanța a numai două 
puncte, ceea ce face posibile mari fluctuații de la o etapă 
la aha.

lată acum amănunte asupra jocurilor de duminică:

MEDICUL SPORTIV, COLABORATOR ACTIV
AL ANTRENORULUI DE FOTBAL

SERIA I

DINAMO GALAȚI — STEAUA 
ROȘIE BACAU (1 — 1). A fost tm 
meci în care dinamoviștii au dominat 
tot timpul, oaspeții apărîndu-se su- 
pranumeric. Dinamo a ratat nume
roase ocazii clare de gol. Pentru 
oaspeți a înscris Mangalagiu (min. 
26) iar pentru gazde Voicu I (min. 
84). A arbitrat slab Ștefan Mun- 
teanu (A. Schenkmann, coresp.).

PRAHOVA PLOIEȘTI — FORESTA 
FĂLTICENI (4—1). Localnicii au 
câștigat ușor. Ei au deschis scorul 
chiar în min. 1, prin Chirilă. In 
repriza a doua, Vaida (Foresta) a 
înscris in proprie poartă în min. 
55, iar după 3 minute Diaconescu 
urcă scorul la 3—0. Au marcat a- 
poi Boamfă (F) în min. 63 și Dia
conescu (P) în min. 70. In prima re
priză jocul a fost slab. După pauză 
însă Prahova a jucat bine, cit acți
uni bine închegate (Șt. lonescu, co
resp.).

FLACĂRA MORENI — RAPID 
FOCȘANI (1 — 1). Localnicii au jucat 
foarte slab și an obținut Un meci 
nul pe care nu-1 meritau. Oaspeții 
au jucat mai organizat. Ei au des
cins scorul în min. G7 prin Gheorghe 
Ion. Flacăra a egalat în min. 87 prin 
Miliăescit, la tm corner. S-au re
marcat: Fălcuțescu și Brîndttșescit 
(FI.) și portarul Șerbttleac (R). A 
arbitrat bine R. Mărgărit. (R. Șăvu- 
lescu si I. S.avu, coresp.).

C.S.M. BRĂILA - POIANA CIM- 
PINA (2—0). Joc. frumos. Localnicii 
au învins pe merit. Prima repriză a 
aparținut cimpinenilor, care însă n-au 
avut eficacitate Ia poartă. După pauză, 
brăilenii au dominat și au înscris 
prin Bogdan (min. 72) și Coteț (min. 
86). (N. Costin si I. Baltag, coresp..).

RULMENTUL BIRLAD — S.N.M. 
CONSTANTA (1—0). Joc de bun 
niyel tehnic. Gazdele. au dominat mai 
Tiuit și |5uteaii cîștigă mai categoric, 
d%iportarul Baltă (S.N.M.) a apărat 
:xceient. In repriza a doua, oaspeții 
au avut o mare ocazie de a egala, 
prin Mocanii :(nirn. 70). Singurul punct 
a fost înscris de Manolăche în min. 
29. S-au remarcat: Slunschi I, Ma. 
aolaclte și Jttrcă (R) și Baltă, Firică, 
rafontir (S.N.M.). (E. Solomon, co- 
esp.).

METALUL TIRGOVIȘTE — DI- 
MAMO SUCEAVA (4-0). In ciuda 
scorului, meciul n-a fost o simplă 
brutalitate pentru gazde. Dinamoviștii 
;-att apărat în general, dar contra- 
itacurile lor au fost foarte pericu- 
oase. In repriza a doua, ei au fost 
iepășiți de pregătirea fizică superi
oară a gazdelor care au cîștigat me- 
ritat. Au marcat: Mttreșan (min. 20), 
3randea (min. 24), Cazacii (min. 63) 
>i Prodanciuc (min. 88). A arbitrat 
tine Gh. Olteanii-București. (M. 
\vanu și P. Oprea, coresp.).

C.F.R.’ PAȘCANI — UNIREA IAȘI 
'4—1). Acționînd în viteză, cu cont- 
tinații simple, feroviarii au înscris 
rei goluri (prin Panait, Popa și 
\tanasiu) în 11 minute, asigurîndu-și 
jstfel victoria. Ieșenii au redus han- 
iicapttl în min. 84 prin Popa iar 
i/ornieu'a stabilit scorul final în min. 
)0, din 11 metri. A condus bine C. 
3relici. (C. Enea, coresp.).

SERIA a Il-a 

la o apărare supranumerică. După pauză 
jocul are aceeași desfășurare, cu de
osebire că se fac . remarcate cîteva 
contraatacuri periculoase ale oaspeților, 
rămase însă fără rezultat. A arbitrat I. 
Csifo (Cluj). (C. Diaconescu și V. Secă- 
rea nu-conesp.).

Chimia Făgăraș—Dinamo Pitești (1—1). 
O partidă viu disputată, în care gazdele 
ar fi meritat victoria. Din min. 15 jocul 
s-a desfășurat sub semnul unei evidente 
nervozități, lucru ce a făcut ca el să 
depășească limitele sportivității. La a- 
ceasta au contribuit atît jucătorii celor 
două echipe cit și arbitrajul sub orice 
critică prestat de Ovidiu Turcitu (Ga
lați) cane a fost depășit întotdeauna de 
fază. El a anulat în min. 35 un gol per
fect valabil marcat de Chimia. Au mar* 1- 
cat : Butnaru (min. 6) pentru Dinamo și 
Pantici (min. 26) pentru Chimia. în min 
66 jucătorul Bălăceanu (Chimia) a fost 
eliminat de pe .teasn pentru joc dur. 
(I Lazăr-coresp.).

C.F.R. Electro Craiova—Metalul Bucu- 
ești (5—1). Meciul a î’ost tot timpul la 
discreția gazdelor. Golurile însorise de 
7iurezu (min. 14), Buldur (min. 31 și 88)
1 Păunescu (min. 64 și 65) au fost ro
lul numeroaselor faze frumoase, mult 
iplaudate de cei peste 7.000 de specta- 
ori, încheiate totdeauna cu șuturi pe 
Foartă. Pentru Metalul a înscris Iacoh 
min. 65) — autogol. Slab arbitrajul lui 
*ulok (Timișoara). (V. Săndulescu-co- 
esp.).
Drubeta Tr. Șeverin—A. S. Academia 

Militară (2—1). Localnicii au dominat dar 
i-au putut concretiza decît în min. 58 
i 59 prin Amza și, respectiv, Belcea, 
.upă ce bucureștenii deschiseseră sec
ul în min. 39 prin Aii. Meciul, de un 
»utn nivel tehnic, â fost foarte bine 
ondus de A. Galambos (Baia Marc). 
Gh. Manafu-coresp.).
Tractorul Orașul Stalin-Chimia Go- 

’ora (0—0). în prima repriză, Tractorul, 
latorită jocului bun prestat de linia de 
lalfi Cicerone—Moarcăș, a dominat au- 
oritar silind pe jucătorii de la Chimia

C.S M. Mediaș—C.S.M, Sibiu (1-0). Deși 
partida a fost de un nivei tehnic me
diocru, ea a plăcut celor 5.500 specia- 

Noian (Dinamo Obor) fi Coteț (C.F.R. Roșiori) iși dispută balonul executind 
parcă o figură de balet. Fază din meciul Obor C.F.R. Roșiori

lori (2.500 veniți de Ia Sibiu) datorită 
luptei pasionante dusă de ambele e- 
chipe, în limitele sportivității.

Rezultatul meciului a fost’ decis d« 
lupta dintre înaintarea echipei C.S M 
Mediaș și apărarea sibiană Echipa din 
Mediaș a dominat mai mult, dar jucă
torii săi nu au reușit să străpungă a- 
păi’area supranumerică a oaspeților de
cît o dată : in min. 41 cînd Szakacs a 
fructificat una din cele patru ocazii 
clare de gol pe carie gazdele le-au avut. 
Bun arbitrajul lui I. Tristu (București). 
(D. Vintilă-coresp.).

BUCUREȘTI : Știința—Știința Craiova 
0—2. Peste 1.500 craioveni s-au alăturat 
celor aproape 3 000 bucureșteni prezențl 
duminică dimineața pe stadionul Victo
ria (fost C.A.M.). Ei au asistat la o par
tidă specifică de campionat, încheiată 
cu victoria meritată a fotbaliștilor cra
ioveni. a fost o întrecere dîrză pentru 
ciele două puncte, flecare echipă dispu- 
tîndu-și-le cu armele proprii ; craio ve
nii cu pregătirea tehnică superioară, 
bucureștenii cu elan și dorință de a în
vinge. Pînă Ia urmă a ieșit învingătoare 
echipa mai tehni-că. De lâ ultima sa a- 
pariție în Capitală, Știința Craiova a 
marcat un frumos progres, ca urmare a 
unei schimbări de concepție : jocul in 
continuă mișcare cu deschideri pe aripi 
a fost preferat celui static. De aseme
nea, trecerea din atac în apărare și in
vers, s-a făcut foarte ușor. Bucureștenii 
au avut o înaintare lentă și o apărare 
greoaite. Cele două goluri ale partidei 
au fost înscrise de Bîscă (min. 19) în 
urma unei greșeli a mijlocașului Popes
cu (Știința Buc.) și Popa (min. 83) care 
a încheiat cu un șut splendid o combi
nație cu Bîscă și Constantinescu. Arbi
trul Gh. Ionescu-Or. Stalin a condus cu 
multe greșeli. (M.T.).

Dinamo Obor - C.F.R. Roșiori (J-0) 
- Nici de data aceasta Dinamo Obor 
nu a reușit să facă un joc mai clar si 
mai eficace și n-a obținut victoria. E- 
chipa bucureșteană s-a menținut pe li
nia ultimelor comportări, care au dus-o 
în coada clasamentului, cu 5 puncte din 
5 meciuri nule din totalul de 8 meciuri 
disputate. In schimb, C.F.R. - cu o for
mație echilibrată, împrospătată cu cît’e- 
teva elemente tinere talentate - a fă
cut un joc mai curat, mai simplu dar 
mai periculos. Echipa din Roșiori a a- 
tacat mai mult în prima repriză, iar în 
a două - cind inițiativa a trecut de 
partea dinamoviștilor - s-a bazat pe 
contraatacuri rapide, care au pus la 
grea încercare apărarea adversă. De 
ambele părți s-au ratat situații favora
bile, datorită pripelii sau impreciziei în 
șut. Rezultatul de egalitate este echita
bil. (D. C). *

SERIA a III-a

BRAD: Aurul — Ind. Si rinei Cîm- 
pia Turzii (0—0). După aspectul 
jocului, egalitatea este reală. In cînip 
Aurul a jucat bine, dar înaintarea 
n-a corespuns îndeosebi atunci cînd 
se afla în careul oaspeților. Ind. Sîr
mei a jucat mai tehnic, dar și înain

tarea sa a fost ineficace. Spre sfîr- 
șitul partidei oaspeții au folosit fel 
de fel de „artificii" pentru a trage 
de timp. S-an remarcat Zamfir, Mi- 
halache (Auriii), Ritzici, Apostolache, 
Surit (Ind. Sîrmei). Bun arbitrajul 
prestat de P. Tomescu-Pitești. (M. 
Susan-coresp.).

SATU MARE : Recolta Cărei — 
Arieșul Turda (0—0). Ambele îna
intări au ratat multe ocazii, înaintașii 
de la Arieșul realizînd un adevărat... 
record în materie I Cele două formații 
au avut perioade egale de dominare. 
(M. Dumifrașcu-coresp.).

CLUJ: C.S.M. — C.S. Mureșul Tg. 
Mureș (0—0). Partidă de un nivel 
tehnic scăzut (în special în a doua 
parte a jocului). Pasele greșite, nu
meroasele ocazii de gol rataie, jocul 
de apărare practicat de oaspeți (cu 

excepția primelor 20 minute) și atacul 
clujean care s-a comportat fără ori
zont. au nemulțumit pe spectatori. A 
condus bine Gh. Osiac-Timișoara. (A. 
Dumitriu-coresp.).

ORADEA: C.S.O. — Dinamo Săsar 
(4—1). Joc viu disputat, căruia dina
moviștii i-au imprimat o notă de du
ritate prin Pop și Dull. Arbitrul Va- 
sîle Driig-Buciirești a intervenit însă 
prompt, temperînd pe jucători. Spre 
sfirșitul primei reprize, localnicii 
înscriu trei goluri prin Tomeș (min. 
33), Iacob (min. 41) și Koszegi (min. 
43). In cea de a doua repriză jocul 
se echilibrează. Oaspeții au o serie 
de ocazii, dar Toma, Lupan și Szasz 
ratează. Orădenii își măresc avantajul 
prin golul marcat de Szakacs I (min. 
51). Oaspeții reduc handicapul în min. 
54 prin Szakacs. (I. Ghișa-coresp. 
reg.).

ARAD: A.M.E.F.A. — Jiul Petro
șani (0—1). Meci de slabă factură teh
nică. Localnicii au jucat dezlînat, 
fără orientare, iar înaintarea s-a com
portat sub orice critică. Jiu! a avut 
cinci ocazii de gol, fructificînd una 
singură în min. 58 prin Crăciun. 
Oaspeții au meritat victoria, jucînd 
mai clar și mai deciși. A condus sa
tisfăcător T. Firan-București. (Șt. 
lacob-coresp.).

BAIA MARE: G.S.M. — Gloria 
Bistrița (1—0). Jucătorii de la C.S.M. 
(și în special Rusii, Pop, Ujvari) s-au 
prezentat foarte slab pregătiți. Oas
peții au dominat mai mult, au jucat 
mai clar și au avut două situații de 
gol, dar Vegh a tras peste poarta 
părăsită de Fejes (min. 11) și Po
pescu a șutat în bara transversală 
(min. 80). Nedelcu II, Gergely III 
(C.S.M.) șt Bărboșii (Gloria) au în
trecut limitele sportivității și au fost 
avertizați de arbitrul Atircea Grădi
narii-Iași, care a condus bine. Unicul 
gol al meciului a fost realizat de 
Pap (min. 7). S-au remarcat Kajlik, 
Vegh, Stan, Jimboreanu (Gloria), 
Gergely I, Horja, Mălăieru (C.S.M.) 
(V. Săsărantt-coresp. reg.).

TIMIȘOARA: C.F.R. — C.S.M. 
Reșița (3—0). Feroviarii, avînd o linie 
de atac care a știut să profite de 
greșelile apărării oaspeților, au cîști
gat pe merit. Reșițenii au avut o 
perioadă de dominare în repriza se
cundă, dar fără rezultat. Au marcat 
Gali (min. 11) din penalti, lonescu 
(min. 38 și 88). A condus bine ar
bitrul Ion Do brim Petroșani. (Al. Gross 
și P. Velțan-coresp.).

In hunina sarcinilor trasate pentru 
ridicarea valorii fotbalului nostru, pre
gătirea jucătorilor trebuie făcută cu 
mai multă intensitate, procesul de an
trenament trebuie să poarte un ca
racter mai complex. Toate acestea cer 
din partea organismului sportivului 
lin efort mai mare la care trebuie să 
se adapteze. Colaborarea între medic 
și antrenor devine, in aceste condiții, 
o problemă de mare importanță.

Cum se exprimă această colaborare 
și în ce constă ea ? Ea trebuie să 
existe înaintea, în timpul și după 
procesul de antrenament.

Examinînd amănunțit pe fiecare 
sportiv, medicul alcătuiește o fișă în 
care se constată starea de sănătate 
și particularitățile fiecărui organism. 
Acest prim examen este edificator 
asupra potențialului fizic al sportivu
lui șî asupra modului de antrenament, 
împreună cu medicul, antrenorul sta
bilește graficul săptămînal de antre
nament, axat pe datele medicale. La 
sportivii mai tineri se va urmări și 
-emedierea unor eventuale deficiențe 
fizice în dezvoltare (scolioze incipiente, 
atrofii musculare).

In timpul procesului de antrena
ment medicul poate constata prin son
daje gradul de intensitate al pregă
tirii. și felul cum organismul reacțio
nează la eforturi în plus. Datele cu
lese într-un antrenament vor sluji 
la formarea curbei de efort a viitoarei 
ședințe. Prezența medicului la antre
namente este, deci, indispensabilă. El 
poate ajuta foarte mult pe antrenor 
la dozarea efortului, la menținerea 
organismului sportivilor în limite fi
ziologice bune. Intensificarea antrena
mentelor fără control medical poate 
duce la oboseală. Ia supra-antrena
ment.

După antrenamente și jocuri, me
dicul face bilanțul activității tuturor 
organelor, constată modul în care 
revin la normal, ia act de eventualele 
accidente. Acestea din urmă trebuie 
remediate imediat. E și mai bine dacă 
ele sînt preîntîmpinate prin diferite 
măsuri speciale. De ex.; după antre
nament, la un jucător se constată 
o revenire mai greoaie a pulsului 
și a tensiunii și un hematom la ni
velul gambei. La viitorul antrenament, 
sportivul va fi supravegheat, va lucra 
mai puțin și mai variat, insistîndu-se 
asupra sporturilor ajutătoare. El va 
purta apărători pentru a preîntîmpina 
eventuale noi lovituri.

In cazul intrării în antrenament; a 
unui jucător vindecat după un acci
dent mai grav, antrenorul trebuie să 
colaboreze cu medicul la alcătuirea 
în prima perioadă de pregătire a

IN 4 RINGURI
Portarul Științei Cluj, Mogul, 

j îukșnit victoria Steagului roșu, 
apa rînd foarte slab.

Degeaba adversarii ți-i marcară
Și nu-i lăsară liberi un picuț, 
Atitu timp cit în careu uitară
Ca să-l marcheze strict și pe... Moguț !

In meciul cu Minerul, jucătorii 
uc la U.T.A. au fticut abuz de 
pasc.

Pășind balonul ne-ncetat 
(Mai mult decît e necesar) 
Pînă la urmă au... pasat 
Victoria la adversar !

V. D. POPA

PROGRAMUL ETAPEI DE CUPĂ DE LA 2 NOIEMBRIE
După cum am anunțat, etapa de Cupă 

care urma să aibă loc la 26 octombrie, 
a fost amînată pentru 2 noiembrie. Pro
gramul acestei etape (în care intră în 
joc și echipele de categoric B) a fost 
astfel alcătuit :

Laminorul Roman — C.F.R. Pașcani, 
Minerul Vatra Dornci — Foresta Făl
ticeni, Petrolistul Dărmăncști — Steaua 
roșie Bacău, Penicilina Iași — Unirea 
Iași, Gloria Tecuci — Rulmentul Bîrlad, 
Progresul Brăila — C.S.M. Brăila, Ra
pid Mizil — Rapid Focșani, Fcroemail 
Ploiești — Prahova Ploiești, Minerul 
Deva — Aurul Brad, Metalul Colibași 
— Dinamo Pitești, Unirea Potcoava — 
C.S.C.F.R. Electroputere Craiova, C.I.L. 
Tg. Jiu — Jiul Petroșani, C.F.R. Si- 
meria — C.S.M. Sibiu, Dunărea Zimni- 
cea — Metalul București, A. S. Munci
torul Lugojean Lugoj — C.F.R. Timi
șoara Știința Babeș Bolyai Cluj — 
C.S.M. Cluj, Someșul Beclean — Ind. 
Sîrmii C. Turzii, Voința Odorhei — Trac

unui program de gimnastică medicală 
executat sub supravegherea medicu
lui. Numai în acest fel jucătorul va fi 
ferit de repetarea accidentului în ace-’ 
lași loc sau în altă regiune.

La sfîrșif de campionat sau peri
oadă fundamentală juca forul de fotbal 
trebuie pregătit pentru viitori! sezon.; 
Aceasta constă în tratarea sechelelor 
(urmelor) accidentelor suferite. Go-> 
laborarea între medic și antrenor tro-' 
hide să se manifeste prin înțelegere 
și îndeplinirea totală a tratamentului 
indicat. Din păcate acestea nu sînt 
totdeauna bine înțelese de antrenor. 
In această perioadă, este o greșeală 
să se continuie antrenamentele, în 
loc să se facă tratamentele medicale 
și balneare. Sîntem pentru un pro
gram ușor de gimnastică medicală 
în această perioadă și nu pentru an
trenament specific, chiar și de mică 
intensitate.

Ni se par importante și sarcinile 
medicului în problemele de alimentație 
și igienă, de care răspunde și antre
norul. Medicul este acela care fixează 
rațiile alimentare pentru fiecare jucă
tor, rămînînd ca împreună cu antre
norul să controleze modul cum res
pectă jucătorii aceste recomandări :n 
viața lor de toate zilele. Se va 
insista asupra interzicerii consumului 
de alcool, a condimentelor, a fuma
tului, foarte vătămătoare sportivului 
de performanță. îngrijirea minuțioasă 
a corpului, a îmbrăcămintei, a echi
pamentului sportiv, trebuie să fie per
manent în atenția sportivului.

Tn dorința de a ridica nivelul ști
ințific al pregătirilor sportive, Minis
terul Sănătății a inițiat un curs de 
medici-antrenori. In acest fel se vor 
găsi întrunite în aceeași persoană 
elementele de conducere ale antrena
mentului sportiv.

Credem însă că pînă la termina
rea cursurilor de medici-antrenori, o 
inițiere în pȚtis a antrenorilor in pro
blemele medicale poate înlătura lipsa 
de cunoștințe medicale de care dan 
dovadă o serie de antrenori de fotbal. 
Nu se cere din partea lor să știe 
să aplice tratamente medicale. Doar 
să cunoască lucrurile „în mare“ pen
tru a preîntîmpina agravarea feno
menelor apărute în timpul antrena
mentului sau competiției.

Conlucrarea antrenorului cu medicul 
este o problemă demnă de luat în 
seamă, care trebuie sprijinită atît de 
conducerile secțiilor cît și de cele 
două elemente direct interesate: an
trenorul și medicul.

DR. D. TOMESCU

Joc internațional 
la Sighet

SIGHET, 24 (prin telefon) — Dumi
nică, echipa sovietică Spartak din Sta
nislav a jucat în localitate cu A.S.T. 
Sighet, de care a dispus cu 2—0 (0-0) prin 
punctele marcate de Dumanski în min. 63 
și 70. La meci au asistat 3000 de spec
tatori (Gr. Dăbală, coresp ).

In continuare, Spartak ’ Stanislav va 
juca la Baia Mare — marți cu Dinamo 
Săsar și joi cu C.S.M. — și la Satu Mare 
cu Unio. duminică.

torul Or. Stalin, Rapid Oradea — C. S. 
Oradea, Unirea Dej — Arieșul Turda, 
Avîntul Re ;hin — Mureșul Tg. Mureș, 
Unio S. Mare — Recolta Cărei, Biharia 
Vașcău sau Stăruința Săcuieni (meciul, 
sc joacă la 26 octombrie) — A.M.E.F.A. 
Arad, Metalul Reșița — C.S.M. Reșița, 
I.M.S. Cîmpulung (Pitești) — Chimia 
Govora, Dunărea Giurgiu — .Știința 
București, FI. roșie Tulcea — Dinamo 
Galați, Avîntul Constanța — S.N.M. 
Constanța, București I — Dinamo Obor 
București, București II — A. S. Ac. 
Militară București, Drubeta Tr. Severin 
— Știința Craiova, ,C. S. M. Mediaș — 
Chimia Făgăraș. Gloria Bistrița —- Di
namo Suceava, C.S.M. Baia Mare —-r Di
namo Săsar, C.F.R. Roșiori — Poiana 
Cîmpiîia și Flacăra Moreni —- Metalul 
Tîrgoviște,
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IN PREAJMA ETAPEI REGIONALE A CAMPIONATELOR 
REPUBLICANE PE ECHIPE Șl INDIVIDUALE

După 7 luni de la începerea cam
pionatului republican de gimnastică pe 
echipe și individual ani ajuns la pen
ultima etapă, care va întruni cele 
mai bune echipe din regiuni. Concursu
rile au loc la sfîrșitul acestei săptămîni 
și ele vor desemna formațiile care vor 
participa la finala pe țară din 25—27 
noiembrie.

Etapa pe regiune, care are loc în or
ganizarea comisiilor regionale de gim
nastică, trebuie să aibă asigurate cele 
mai bune condiții de desfășurare D» 
aceea, comisiile regionale trebuie să 
fie convinse că de felul cum vor or
ganiza această etapă vor depinde și 
rezultatele celor ce se vor întrece în 
compania reprezentativelor de regiuni, 
pentru titlul de campioni republicani 
pe echipe și individual pe anul I960.

Fără îndoială că reușita1 etapei re
gionale și chiar a finalei pe țară este 
condiționată de buna organizare a 
competiției, dar și de felul cum și-au 
pregătit antrenorii elevii pentru această 
luptă sportivă atît de interesantă. în 
zilele care ne mai despart de etapa 
de regiuni, antrenorii trebuie să inten
sifice pregătirea gimnaștilor astfel in
cit aceștia să poată reprezenta cu cin
ste culorile asociației sau clubului și 
ca fiecare finalist pe regiune să dobîn-

dească norma de clasificare în cate
goria sa.

Echipele care vor reuși să se califice 
pentru etapa finală mai au timp sufi
cient să-și continue pregătirea astfel 
incit la București, cu prilejul ultimului 
act al campionatului, să putem încheia 
pozitiv bilanțul instruirii sportive pe 
acest an.

Lin rol hotărîtor în desfășurarea 
campionatelor îl au și arbitrii. Pentru 
a fi ia înălțimea sarcinilor ce le stau 
în față este necesar ca colegiile de 
arbitri să desemneze și să instruiască 
din timp pe cei ce vor arbitra, astfel 
ca în ziua concursurilor, cînd vor tre
bui să aprecieze munca sportivilor șt 
antrenorilor, să nu comită greșeli care 
să denatureze rezultatele. în sfîrșit, 
mai trebuie luate unele măsuri pentru 
o temeinică popularizare a întrecerilor.

Avem convingerea că, ținînd seamă 
de aceste cîteva recomandări, precum 
și folosind experiența pe care o au, 
comisiile regionale de gimnastică spri
jinite efectiv de consiliile regionale 
U.C.F.S. vor reuși să asigure etapei 
regionale a campionatelor R.P.R. o 
desfășurare bună, ceea ce va duce, fi
resc, la un succes deplin.

FRANCISC LOWY 
secretar general al F.R.

Gimnastică

loji Aldea (Constructorul), învingător 
în proba de maraton

Incepînd de sîmbătă după-amiază, 
pe stadionul Voința din Capitală s-a 
desfășurat un frumos concurs atletic în 
organizarea clubului Voința. întrece
rea s-a bucurat de un frumos succes or
ganizatoric și mobilizatoric. Peste 300 
de concurenți și concurente s-au pre
zentat la startul probelor. Pînă în 
prezent s-au încheiat întrecerile la 
categoriile rezervate copiilor și ju
niorilor cat II, astfel că se cunoaște 
clasamentul general pe echipe. Atît 
la copii cît și la juniorii de cat. 11 
pe primul loc s-au clasat echipele 
clubului Voința care au totalizat la 
copii 114 puncte, iar la juniori 
cat. II 253,5 puncte.

întrecerile din cadrul acestui con
curs continuă astăzi după-amiază 
de la ora 16 tot pe stadionul Voința,

unde va avea loc și festivitatea de 
împărțire a premiilor.

★
Ieri dimineață clubul' sportiv Con

structorul a organizat o cursă de 
maraton la care au participat cei mai 
buni alergători din Capitală. Startul 
s-a dat din dreptul bornei kilome
trice 8 (în fața aeroportului Bă- 
neasa). Chiar de la plecare lotul 
concurenților a fost dominat de aler
gătorul Mihai Babaraica (Construc
torul) care a condus detașat pînă cu 
aproape 200 m. înainte de linia de 
sosire, unde a abandonat (HI). Un 
rezultat excelent a realizat învingă
torul, tînărul Ion Aldea (Construc
torul) cu timpul de 2 h 44:10,0. în 
ordine s-au clasat: 2. Mihai Pleșa 
(C.C.A.) 2 h 52,27 ; 3. Vasile Mol
dovan (Progresul) 3 h 08:24.

ETAPA A 3-A A CUPEI F.R. BOX

V. BOGOI ȘI ȘT. COJAN (C.S.M. GALATI) ÎNVINȘI 
LA CÎMPULUNG MUSCEL!

Ultima etapă, a treia, a Cupei 
F. R. Box a prilejuit dispute de o 
valoare superioară celor din etapele 
precedente. Echipele au căpătat mai 
multă experiență, privind în același 
timp cu interes mai mare aceste în
treceri. N-au lipsit nici surprizele. 
Dintre acestea, cea mai mare au 
oferit-o boxerii din Cîmpulung Mus
cel care au obținut victoria asupra 
celor de la C-S.M. Galați.

La Craiova, echipa Dinamo, pre- 
zentînd un lot mai bine pregătit, a 
întrecut reprezentativa regiunii Con
stanța cu scorul de 28—12. In cel 
mai disputat meci al reuniunii (la 
categoria semimijlocie) C- Bîlă (D) 
a învins pe M. Mirea (C), după o 
partidă în care s-au schimbat lovi
turi foarte puternice- O notă bună 
și pentru tînărul FI. Pătrașcu (D) 
care a terminat la egalitate cu T. 
Pintilie. Decizia îl nedreptățește însă 
totuși pe boxerul craiovean care a 
făcut un box mai curat și a punctat 
mai mult. ALTE REZULTATE: V- 
Vintilă (D) b. p. A. Nuri (C); M- 
Marinescu (D) egal cu D. Răgălie 
(C) — decizia îl nedreptățește pe 
boxerul constănțean; V. Ionescu (D) 
b. ab 3 I. Cătălin (C), O. Mărăci- 
neanu (D) b. p- C. Lascu: Gh- Bu- 
zatu (D) b. p. C. Tudor (C); P. De
ca (D) b-ab. 1 Gh. Petre (C); T 
Stuparu (D) b. ab- 1 I. Memet (C); 
I- Ferentz (D) b. ab. 1 I. Rahău (C).

Boxerii clujeni au obținut sîmbă
tă seara în Sala Sporturilor din lo
calitate o nouă victorie, de data a- 
ceasta în fața celor din echipa regiu
nii Oradea. Scor: 24—16- Întîlnirea, 
după cum ne comunică coresponden
tul Aurel Dumitriu, a fost de un ni
vel tehnic satisfăcător. Cele mai fru
moase partide le-au furnizat pere
chile: C. Gui (O)—Șt- Costescu (C): 
I. Nuțiu (O)—Șt- Vituș (C); G. Si- 
monka (C)—I. Pop (O); E. loano- 
vici (C)—Gh. Ursuleac (O), în ca
re primii au terminat învingători. 
Reuniunea s-a încheiat însă cu o 
partidă care a deziluzionat: aceea 
dintre „greii" I- Sarkodi (O) și D- 
Stuparu (C). Iată rezultatele: C. Gui 
(O) b. p. Șt- Costescu (C); V. Teo- 
dorescu (C) b. p- G. Tilea (O); L 
Nuțiu (O) b. k. o 2 Șt. Vituș (C); G- 
Simonka (C) b p. I. Pop (O); M. 
Miclăuș (C) b- p. I. Rusu (O); Gh. 
Deak (C) b. p- N. Bakos (O); I 
Botezan (C) b. p. Al. Buchete (O); 
Șt. Rusu (C) b. ab. 2 I- Kakocsi 
(O); E. Ioanovici (C) b. p. Gh- Ur
suleac (O); I- Sarkodi (O) b.p D. 
Stuparu (C).

La Ploiești, combinata Prahova 
1 Mai—Energia Cîmpina a cîștigat 
la limită întîlnirea cu formația Voin
ța București: 19-18- Cei 1000 de 
spectatori prezenți la această gală 
au plecat dezamăgiți de calitatea 
partidelor, după cum ne-au transmis

Două meciuri internaționale și 10 meciuri de campionat 
în programul concursului din 30 octombrie

* 2.50 variante cu 12 rezultate ia concursul Pronosport din 23 octombrie a.c. ® Schema nr. 7 
își confirmă avantajele la Pronoexpres

corespondenții E. Stroe și B. Pălti- 
neanu. In afară de aceasta, bucureș- 
tenii nu au prezentat boxeri Ia ca
tegoriile pană și seimigrea- REZUL
TATE TEHNICE: I. Toma (V) b-p.
E. Ionescu (Pl); M. Pașoiu (PI) b.p- 
Gh. Lache (V); I- Răileanu (PI) cîș- 
tigă prin neprezentarea adversarului- 
P. Zăinescu (Pl) b. p. I- Florea (V); 
P. Vizitiu (V) b-p. M. Albu (PI);
F. Mustață (V) b. p. P- Fcățilă (PI); 
Gh. Din-u (V) b. p. G- Trică (Pl); I. 
Paduraru (Pl) b. ab. 1. I. Ciocîrian 
(V); M Nicolau (PI) cîștigă prin 
neprezentare. I- Petrof (V) b. ab. 
1 I. Alexandru (PI). Cu toate că la 
sfîrșitul reuniunii ploieștenii au fost 
declarați învingători, este posibil ca 
ei să piardă întîlnirea deoarece l-au 
folosit pe Păduraru care, după cum 
se știe, a sulerit recent la Galați o 
înfrîngere prin abandon. Or, regu
lamentul interzice urcarea în ring 
timp de 30 de zile a boxerului care 
a suferit o asemenea înfrîngere.

La Tg. Mureș, echipa Regiunii 
Autonome Maghiare a repurtat sîm
bătă o prețioasă victorie în fața 
formației Corvinul Hunedoara, cu 
scorul de 20—17. S-au disputat nu
mai 7 meciuri deoarece învingătorii 
nu au avut reprezentanți la catego
riile semigrea și grea, iar învinșii 
la categoria muscă. Iată rezultatele: 
P. Ghiurka (RAM) b p. Gh- Topan 
(H); A. Demeter (RAM) egal cu T. 
Ghereceanu (II); I- Szilvester 
(RAM) egal cu N. Ichim (H); I. 
Zanciu (H) b. p- I. Szigeti (RAM); 
C. Concsag (RAM) b. k. o- 1 I. Un- 
gureanu (H); C. Stoian (RAM) b. 
ab. 1 C- Balaș (H); I. Asztalos 
(RAM) b. p. N- Tudor (H).

1.200 de spectatori au asistat Ia 
întîlnirea dintre echipele Cîmpulung 
Muscel și C.S.M. Galați, disputată 
la Cîmpulug. Localnicii au cîștigat 
cu scorul de 20—19. Cea mai mare 
surpriză a constituit-o înfrîngerea 
experimentaților Vasile Bogoi, Ște
fan Cojan și Virgil Filiuță (toți din 
echipa C.S.M.) de către tinerii Ion 
Pițigoi, Ion Ivan și, respectiv, Aurel 
Pițigoi, Dar iată rezultatele tehnice 
în ordinea categoriilor: Gh. Baciu 
(CI) egal cu V. Manolache (C.S.M.), 
P. Pavel (CSM) b.p. I. Marin (CI), 
A. Pițigoi (Cl) b.p. V. Filiuță 
(CSM), Gh. Ciurea (CI) egal cu 
N. Popa (CSM), I. Marcu (CI) egal 
cu S. Bogoi (CSM), Gh. Eremia 
(CSM) b.p. M. Iordache (Ci), 1. Pi
țigoi (Cl) bp. V. Bogoi (CSM), I. 
Ivan (CI) b.ab. 3. St. Cojan (CSM), 
Gh. Grăjdan (Ci) b.k.o. 3 A. Vero- 
nel (CSM), A. Cristea (CSM) cîș
tigă prin neprezentarea adversaru
lui.

Concursul Pronosport nr. 43 de dumi
nică 23 octombrie a.c. s-a încheiat. Re
zultatele trierii ne arată că a fost un 
concurs destul de greu care s-a soldat 
cu premii frumoase. La valoarea aces
tor premii au contribuit, firește, sur-

64.269 lei este premiul obfinut de mi
nerul Damaschin Ion din Filipeștîi de 

Pădure

prizele înregistrate la unele jocuri. Ast
fel, cea mai mare surpriză (în același 
timp și cea mai mare triere a buletine
lor de concurs) o constituie victoria 
echipei Steagul roșu din Orașul Stalin 
în fața formației studenților clujeni. La 
aceasta dacă adăugăm x-ul de la Ra
pid—Petrolul precum și victoriile echi
pelor Minerul Lupeni și Drubeta Tr. 
Severin, avem o imagine mai clară a 
surprizelor care au determinat premiile 
frumoase de la concursul trecut.

Acum atenția participanților se con
centrează asupra concursului Pronosport 
nr. 44 din 30 octombrie a.c., unul din 
cele mai interesante concursuri ale se
zonului. Concursul Pronosport de dumi-

lor două întîlniri internaționale) găsiți 
în Programul Loto-Pronosport nr. 341 
care a apărut Ieri dimineață.

64.269 LEI PREMIU LA PRONOEXPRES

Ofonosport
nică cuprinde două meciuri internațio
nale și zece meciuri de campionat

Folosim acest prilej pentru a aminti 
participanților că meciurile XI și XII 
tipărite inițial pe fluturași! și afișele de 
etapă au fost înlocuite după cum ur
mează :

XI Suedia—Franța
XII Belgia—R. P Ungară

Aceste întîlniri internaționale, împre
ună cu cele zece meciuri din campio
natul nostru, dau o greutate mult mai 
mare concursului din această săptămînă

Privind numai cîteva din aceste me
ciuri : U.T.A.—C.C.A., Minerul-Rapid. 
C.S.M Reșița—Mureșul, C.F.R, Roșiori— 
Știința Buc., ne putem da seama că și 
la concursul de duminică vor fi premii 
de valoare.

Amănunte asupra întîlnirilor din pro
gramul concursului Pronosport din 30 
octombrie a.c. (și în special asupra ce

0 interesantă gală organic 
de asociația sportivă SJ

Duminică dimineața, în organi: 
asociației sportive „Sfatul popula 
Capitalei", a avut loc în gră 
Progresul o reuniune amicală de 
Deși gala nu prezenta „nume son 
majoritatea tinerilor fiind încep 
și cu clasificare sportivă in feri- 
un numeros public a urmărit a 
meciuri. Pentru boxul lor tehnic 
linie, s-au evidențiat în mod deos

In fotografie : Vn aspect din meciui 
a opus pe Marin Soare (S.P.C.

Radu l'etre (Rapid)
Foto : Gh. Dumi

l. Cocoș, C. Crudu și D. Poț 
(S.P.C.), Radu Petre (Rapid), A. 
goș (C.P.B.).

Rezultate tehnice: Gh. Lupu (S.l
m. n. A. Mogoș (C.P.B.), Șt. I 
(S.P.C.) b.k.o. II M. Ionescu (Ra 
Radu Petre (Rapid) b.p. M. 5 
(S.P.C.), I. Mitu (S.P.C.) b. de 
Radu Petre (Pasteur), I. C 
(S.P.C.) b.p. T. Angliei (Tehnica 
dernă), M. Moise (Progresul) b.< 
M. Nicolae (Pasteur), D. Poț 
(S.P.C.) b.p. Gh. Simionescu (C.P 
C. Crudu (S.P.C.) b.p. V. Dorol 
(Pasteuț), FI. Surugiu (S.P.C.) b.i 
I. Mitică (S.P.C.), I. Grosu (S.l 
b.desc. Ill L. Dogaru (Rapid).

N. TOKAGEK, corei

Astă-seară ia sala Flort

METALUL—RAPID, iNTÎLIÎI 
ÎN CADRUL CUPEI F. R. BO

Sala Floreasca găzduiește astâ-ț 
de la ora 19 întîlnirea dintre ecl 
Metalul și Rapid, întîlnîre ce se 
pută în cadrul etapei a treia a ( 
F.R. Box. Iată programul galei 
Cristea — D. Davidescu. A. 011 
— R. Șerban, D. Minea — S. B 
D. Done — F. Onisei, Șt. Bogda 
M. Diamandescti, Gh. Dumitru —- 
Vasile. V. Badea — O. Stănesci 
Vil vâri — L Istrate, Z. Ciocîrla 
T. Trandafir, V. Ghe(u — P. Zal

Cei care urmăresc cu atenție premiile 
pe care le distribuie I. S. ' Loto-Prono
sport și-au putut da seama că la fie
care concurs Pronoexpresul distribuie 
premii din cele mai frumoase Vă 
mințim numai cîteva din ele :

Concursul nr. 37 
Kovech Iosif - Sebeș Alba 
Bogdan Vasile — Lupeni 
Concursul special : 
Pavelescu Mihai — București 
Amăutu Dumitru — Or. Stalin 
Concursul nr. 40 : 
T Alexandru — București 
Concursul nr. 41 : 
Zsold Alexandru — Or. Stalin 
Concursul nr.- 42 :
Damaschin Ion — Filipeștii de Pădure 

64.269 lei

In loc de cronică
a-

58.324
58.324

65.615

lei 
lei

lei 
lei

lei

le)

Premiile de la ultimele concursuri tre
buie să fie un imbold pentru fiecare 
participant. La Pronoexpres - ca șl 1? 
celelalte sisteme - trebuie să participi 
cu regularitate. Nu se știe niciodată 
cînd vine premiul cel mare. Poate toc
mai la concursul de miercuri, a cărui 
tragere va avea loc la Reghin.

Azi e ultima zi cînd mai puteți să vă 
depuneți buletinele de concurs.

REZULTATELE TRIERII

în urma trierii buletinelor depuse la 
concursul Pronosport nr. 43 (etapa din 
23 octombrie a c.) aw fost stabilite ur
mătoarele rezultate provizorii t

2,50 variante cu 12 rezultate
80 variante cu 11 rezultate
949 variante cu 10 rezultate.

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

Am fi dorit ca în locul rîndurilor 
de mai jos să publicăm o cronică des
pre o competiție rezervată elemente
lor tinere care urmau să se întreacă 
sîmbătă și duminică în Capitală în 
cadrul „Cupei Orașelor". Spre regre
tul nostru însă competiția n-a mai 
avut loc și de aceea sîntem nevoiți 
să arătăm cauzele pentru care în
trecerea nu s-a mai ținut.

Este bine de știut că organizarea 
„Cupei Orașelor" a devenit tradițio
nală, că în edițiile precedente ea a 
reunit elemente tinere, cu perspective, 
din cele mai importante centre din 
tară. In acest scop comisia orășe
nească de haltere din Capitală — 
organizatoarea acestei reuniuni — a 
invitat și în acest an reprezentative
le orașelor București, Orașul Stalin, 
Timișoara, Cluj. Galați și Oradea. 
Dintre toate acestea, numai selecțio
nata orașului Galați și-a anunțat din 
timp participarea. Comisia orășeneas
că de haltere din Cluj a procedat 
la fel dar a doua zi și-a contraman
dat participarea I (De ce? Clujenii 
n-au participat nici la finalele cam
pionatelor republicane pe echipe). In 
asemenea condiții organizatoarea 
competiției — comisia orășenească

de haltere București — a hotărî 
contramandeze concursul și, des 
de acest lucru trebuia să ar 
celelalte selecționate ale orașelbi 
vitate. Dar aceasta nu s-a făcut, 
că reprezentativa orașului Orade 
care-și anunțase cu întîrziere pa 
parea (abia joi, 20 octombrie) a 
sit a doua zi în Capitală. Iată 
că dintr-o asemenea greșeală e< 
din Oradea a făcut o deplasare 
tilă. Vinovății trebuie să fie tra: 
răspundere, pentru că este ina 
sibil ca din cauza superficial 
sau comodității unor membri ai 
misiilor orășenești de haltere 
București și Oradea, un numai 
10 sportivi să facă o deplasare 
tilă la București I

In sfîrșit este condamnabilă și 
tudinea comisiilor de haltere din 
șui Stalin șl Timișoara, care 
răspuns invitației. Este vorba fi 
de o inadmisibilă lipsă de preocu 
față de această disciplină spor

Iată de ce o asemenea comp< 
importantă a fost contramandată 
părere are federația de special 
în această direcție?



Campionatul armatelor prietene

ÎNAINTEA ultimei probe,
A REVENIT PE PRIMUL LOC IN CLASAMENTUL GENERAL

H SULAJNIS (LEGIA) I

ca intr-unIn se întîmplâ deseori 
îpionat de pentatlon modern, lide- 
clasamentnliti general individual să 
schimbe după fiecare probă, așa 

î se întîmplâ în cadrul campiona- 
li armatelor prietene. Abia instalat 
fruntea clasamentului — ca urmare 
succesului înregistrat în proba de 
— și iată că reprezentantul echipei 
wărts, Manfred Teichgraber, care 
in concursul de înot a mers foarte 

), a cohorît tocmai pe locul 111, 
d întrecut de H. Suiajnis (Legia) 
Boris Pahomov (l'SKA).
lei trei principali protagoniști ai 
tei pentru primul loc în clasainen- 
general: Teichgraber, Suiajnis șt 

îomov s-ati întîlnit chiar în prima 
e a probei de înot. Bine pregătit 
tru această probă ți dînd dovadă 
o excepțională putere de luptă con- 
nittil sovietic Boris Pahomov și-a 
ășit net adversarii întreeîndu-i pe 
ianța de .300 m cu mai bine de 1 
.utr^f toată această categorică 
orie, el nu a putut să treacă pe 
nuT loc în clasamentul general, așa 
duelul a continuat între Suiajnis 

Teichgraber. Primul a învins, ast
ea înaintea ultimei. probe — cea de 
s, care are loc astăzi pe traseul de 
Gâtogăreni — el se află pe primul 

în clasamentul general. Dar Su- 
lis nu are față de Pahomov, aflat 
in pe locul al doilea în clasament, 
it un avans de 12 puncte, ceea ce 
: prea puțin pentru a ii la adăpost 
surprize.

) comportare meritorie în proba de 
1 au avut coi trei reprezentanți ai 
.A. și datorită acestui fapt echipa

Un moment din timpul desfășurării probei de înot. Concurentul polonez Jaroslav 
Pazkiewiez, clasat pe locul al II-lea în această prol/ă

lor a ocupat locul al doilea în clasa
mentul probei.

lată acum rezultatele tehnice în 
proba de înot: individual: 1. Paho
mov (l'SKA) 3:46,0 — 1070 p„ 2. 
Paszkiewicz (Legia) 3:55,2 — 1025 — 
p., 3. Sdobnikov (TSKA) 4:03,2 — 
985 p., 4- Szaniszlo (Honved) 4:05,9
— 975 p., 5. Lichiardopol (CCA) 4:09,2
— 955 p-, 6. Tomittc (C.G.A.) 4:09,9
— 955 p-, 7. Tatarinov (TSKA) 4:20,« 
—900 p., 8. Tbrok (Honved) 4:23,9— 
885 p., 9. Țintea (CCA) 4:24,5 — 880 
p., 10. Uhlig (Vorwărts) 4:26,5 — 870 
p., 11. Brehme (Vorwărts) 4:32,0 — 
810 p, 12. Body (Honved) 4:33,6 —

ROGRAMUL TURULUI CAMPIONATULUI R.P.R
FEMININ 1960-1961

ETAPA I 30 OCTOMBRIE 1960

tța Tg. Mureș - Știința Cluj 
eșul Tg. Mureș — Rapid București 
tresui Buc - Constructorul Buc. 
ița,București - C. S Oradea 
iți pr. Stalin - Voința Oradea 

Petrolul Ploiești

'APA A Ii-A 6 NOIEMBRIE 1968

Progresul Buc. - știința Buc. 
Constructorul Buc. — Voința Oradea 
Voința Or Stalin - Rapid Buc. 
Știiința Cluj — I C.F

ETAPA a VII-A 11 DECEMBRIE 1960

835 p-, 13. Suiajnis (Legia) 4<53,1 — 
735 p-, 14. Mazur (Legia) 5:13,8 — 
635 p., 15. Teichgraber (Vorwărts) 
5:15,6 — 625 p. ; echipe: 1. ȚSKA 
2955 p„ 
2695 p., 
2335 p.

Înaintea
arată astfel: individual: 1, Suiajnis 
(Legia) 3533 p., 2. Pahomov (TSK.A) 
3521 p-, 3. Teichgraber (Vorwărts)
3472.5 p-, 4. Torok (Honved) 3449 p., 
5. Szaniszlo (Honved) 3415,5 p,, 6. 
Body (Honved) 3411 p., 7. Sdobnikov 
(l’SKA) 3340,5 p-, 8. Tomiiie (CCA)
3261.5 p-, 9. Lichiardopol (CCA) 3153
p„ 10. Țintea (CCA) 3086 p., 11. Ta- 
tarinov (TSKA) 2891 p., 12. Paszkie
wicz (Legia) 2793 p., 13. Brehme
(Vorwărts) 2693' |x, 14. Uhlig (Vor
wărts) 2491,5 p., 15. Mazur (Legia.) 
2095 p. ; echipe: 1. Honved 10.275,5

2. TSKA 9752,5 p„ 3. CCA 9500.5 
p., 4- Vorwărts 8657 p., 5- Legia 
8421 p.

15. Teichgraber
- 625 p. ; echipe:

CC.A. 2790 p., 3. Honved
Legia 2395 p., 5. Vorwărts

2.
4.

ultimei probe clasamentele

ița Cluj — Rapid București 
eresul București — Mureșul Tg. Mureș 
structorul Buc. — Știința Buc.
;. Oradea - Voința Or Stalin
ița Oradea — I.C.F.
olul • Ploiești — Voința Tg. Mureș

CAPA A III-A 13 NOIEMBRIE 1960

Id București - Voința Tg. Mureș 
eșul Tg Mureș - știința Buc. 
Ița .Cluj — Progresul Buc. 
ița Or. Stalin. — Constructorul 
ița Oradea — Petrolul Ploiești 
». Oradea — I.C.F.

'APA A 1V-A 20 NOIEMBRIE 1960

id București — Progresul București 
ița București — Știința Cluj 
eșul Tg. Mureș - Voința Or stalln 
ița Tg. Mureș - Voința Oradea 
olul Ploiești — C. S. Oradea 
itruclorul Buc.—I.C.F.

BUC.

TAPA A V-A 27 NOIEMBRIE I960

îresul București - Voința Tg. Mureș
- Mureșul Tg. Mureș

ița Oradea — C S. Oradea 
ița București — Rapid București 
ița Orz Staiin. — Știința Cluj 
structorul Buc. — Petrolul Ploiești

APA A VI-A 4

voința Tg. Mureș - I.C.F.
Știința Cluj - Mureșul Tg. Mureș 
Voința Oradea - Știința București 
C. S Oradea - Progresul București 
Petrolul Ploiești - Voința Or. Stalin 
Constructorul Bu.c. — Rapid Buc.

ETAPA A VIII-A 19 DECEMBRIE 1969

Mureșul Tg. Mureș - C. S. Oradea 
Voința Tg. Mureș - Constructorul Buc. 
Știința Cluj - Voința Oradea 
Voința Or Stalin - Știința Buc. 
progresul București — I.C.F.
Rapid București - Petrolul Ploiești

ETAPA A IX-A 25 DECEMBRIE 196»

Voința Or Stalin - Voința Tg. Mureș 
Constructorul Buc. — Mureșul Tg. Mureș 
C. S. Oradea — Știința Cluj
Voința Oradea — Rapid București 
Știința București — 
Petrolul Ploiești —

ETAPA A X-A

Voința Tg. Mureș - Mureșul Tg. Mureș 
Progresul București r- Voința Oradea 
Rapid București—C.S. Oradea
I.C.F. - Voința Or. Stalin 
Petrolul Ploiești - Știința București 
Știința Cluj — Constructorul Buc.

ETAPA A XI-A 15 IANUARIE 1961

IC.F.
Progresul Buc

8 IANUARIE 1961

DECEMBRIE 1960

ița Tg. Mureș — 
eșul Tg. Mureș

C. S. Oradea
— Petrolul Ploiești

știința București — Voința Tg. Mureș 
Voința Oradea - Mureșul Tg Mureș 
C. S Oradea - Constructorul Buc. 
Voința Or. Stalin - Progresul Buc. 
I.C.F. — Rapid București
Petrolul Ploiești — Știința Cluj

Campionatul orașului București
ampionatul masculin de Paschct ai 
iilui București a continuat stmbata 
duminică. Iată rezultatele ultimei 
e si clasamentele Ia zi : 
ALEGORIA I : M.T. Ic.—Bere Ra.- 
a- .56-33 (25-17), E-F.A. 1—Casa 
iteii.55—38 ( 29-13), Sănătatea 1— 
deraia R.P. Rornină, 65—59 ( 31-33), 
olta—Viitorul 62—56 ( 36-20)-

CLASAMENT :

vnătatxea 1 
ocolta M^A.S.
F.A I 
iitorul 
*T»Tc. 
ere Rabova 
radem ia R.P.R. 
isa Scînteii

G.G.A. 11—Betonul 64—22. (29-9), Di 
name JI—1PROMET. 60-48 ~(21-18)

CLASAMENT ;

î. c.c.a. n 4 4 0 0 275-151 12
2. Dinamo If 3 2 0 1 178-11*6 7
3. IPROMET 2 10 1 96-96 4
4. Proiectantul II 2 10 1 96-111 4
5. IFA 3 0 0 3 105—222 3
6. Betonul 2 0 0 2 58:112 2

SERIA A II-A: Orizontul—EFA II
58—38 (24-19), Sănătatea II—Dinamo 
Tunari 20—0 (echipa Dinamo Tunari 
a fost , eliminată pentru a doua 
zentare).

5 4 0 1 286-224 13
5 4 0 1 237-212 13
5 4 0 1 245-220 13

5
5
5
5
5

2 0 3
2 0 3
2 0 3
10 4
10 4

nepre-

CLASAMENT :

II-A,

Reprezentanții clubului Voința 
au cîștigat „Cupa 7 Noiembrie4* 

0—2 (—19, —20), Na-zarbegiiian 2—1, 
Naumescu 2—0, Iscovici 2—1, Ange- 
lescn 2—0, 3. Virgil Sîndeanu (Pro
gresul, 4 v.) cu Nazarbeghian 
Naumescu 0—2, Iscovici 2—0, Ang< 
lescu 1—2, Ionescu Soare 
Thomas Nazarbeghian (Voința. 
9—8) cu Naumescu 2—0,
1— 2, Angelescu 2—0, Ionescu Soare
2— 0, 5. Nicu Naumescu (Construc
torul, 3 v., 8—9) cu Iscovici 1—2, 
Angelescu 2—1, Ionescu Soare 2—0. 
6. Mihai Iscovici (Constructorul, 3 
v., 8—11) cu Angelescu 1—2, Ionescu 
Soare 2—1, 7. Nicolae Angelescu (Vo
ința, 2 v.) — 8. Adrian Ionescu Soare 
(Constructorul, ’ ‘ ~ ‘ ""
FEMEI, grupa 
rtescu (Voința, 4 victorii) cu 
Alexandru 2—0 (14, 14), Geta 
2—1 (r—11, 22, 10), Catrinel 
2—0 (12, 11), Luci Slăvescu 
(17, 14), 2. Maria Alexandru 
greșul, 3 v.) cu Geta Pitică 2—0 (6, 
11), Catrinel Folea 2—0 (15, 
Luci Slăvescu 2—0 (17, 16), 3. Geta 
Pitică (Constructorul, 2 v.) cu Catri
nel Folea 2—0 (11, 18), Luci Slă
vescu 2—0 (14, 11), 4. Catrinel Folea 
(Constructorul, 1 v.) —5. Luci Slă
vescu (Voința, 0 v.) 2—1 ( — 19, 4, 9).

In grupele secunde, la simplu mas
culin, primul a ieșit P. "" 
urmat de L. Gheorghiu și 
la simplu feminin, locul 
ocupat de Ana Novac 
Elena

> —
Prima competiție mai importantă 

de tenis de masă din această toamnă 
desfășurată între cei mai buni jucă
tori bucureșteiii s-a ’ bucurat de nn 
frumos succes. Organizatorii — clu
bul sportiv Voința — au oferit la 
sfîrșitul întrecerilor „Gupa 7 Noiem
brie" și alte frumoase premii învin
gătorilor și celor care au ocupat 
locuri fruntașe. Și, parcă pentru a 
răsplăti eforturile clnbului gazdă, doi 
reprezentanți ai Voinței, Ella Con- 
stantinescti și Otto Boitner an cucerit 
primele locuri. Ambii au demonstrat 
o pregătire tehnică satisfăcătoare și 
au dovedit și o mare putere de lupta, 
obținînd victorii meritate.

O comportare bună a avut jucăto
rul Virgil Sîndeanu (Progresul) care 
s-a clasat pe locul 111, dar cu o 
victorie directă asupra celui de al 
doilea, Gantncr. La fete, au jucat 
în nota obișnuită, Maria Alexandru 
— mai ofensivă — și Geta Pitică, ine
gală, cu seturi foarte reușite/ iar apoi 
cu greșeli inexplicabile. Catrinel Folea 
a avut o evoluție modestă. Nesigură 
în acțiuni, n-a mai jucat cu dîrzenia 
care, o caracterizează și a dat uneori 
semne vădite de nervozitate.

Iată cîteva rezultate mai impor
tante și clasamentele : SIMPLU BĂR
BAȚI, grupa I: I. Otto Bottuer (Vo- 

7 victorii) cu Gantner 2—0 
~ (-22, 14,

Naumescu 2—1, Iscovici. 2—0, 
2. Matei Gantner 

5 v.) cu Sîndeanu

ința,
(16, 18), Sîndeanu 2—1
H), "
Angelescu 2—0,
(Constructorul,

2-1, 
re- 

2—0, 4.
3 v.,

Iscovicî

1 v.) 1—2; SIMPLU 
1: 1. Ella Constant;-

Maria
Pitică
Folea
2—0 
(Pro-

17).

Teodorescu 
D. Rusii, iar 
ÎTitîi a fost 
urmată de 

Răduică și Mariana .hndrescu.

Cel de al treilea coiuurs al etapei finale
a campionatului republican individual

sfiplamnii. vineri, 
și duminică’, orașul Cluj va 

întrecerile celui de al treilea

La stîrșilul acestei 
sinihiua 
găzdui 
concurs al clapei finale a camipionatulni 
republrcaii individual și al Clipei 
F.K.T.M. Competiția se anunlă extrem 
de interesantă (inimi seama de importanța 
îiitilnirilor la care participă toți frun
tașii acestui sport. Vor fi prcz.enți cam
pionii republicani Radu Ncgulescu și 
lllla Constantiiiescu, precum și Maria 
Alexandru, Mircea Popescu, Gheorghe 
Cpbîrzan, Geta Pitică, Adalbert Relhi, 
Catrinel Folea, Otto Bottncr, M. Gant
ner, Marta Tom.pa etc.

Așa cum sc știe, în cadrul ca>n.pio-

natului individual al It.P.R. se desfă
șoară toate cele cinci probe (simplu 
masculin și feminin, dublu bărbați și 
femei și dublu mixt), iar îi< 'întrecerea 
pentru Cupa F.R.T.M. între cluburi și 
asociații punctajul se acordă, prin adi* 
țiune de puncte acumulate de sportivii 
și sportivele respective în probele indi
vid u ale.

Cum în vederea competiției de la 
Cluj, concurenții au făcut pregătiri in
tense, se așteaptă meciuri atractive și 
de un bun nivel tehnic, lucru care va 
constitui fără îndoială o bună propa
gandă făcută sportului cu mingea de 
celuloid.

Despre unele probleme de arbitraj
In toamna: aceasta arbitrii noștri' au 

pășit pe teren hotărîți șă.-și aducă, și 
ei contribuția necesară îmbunătățirii 
continue a jocului printr-o mai justă 
interpretare a regulamentului, printr-o 
exigență sporită jn sancționarea in
fracțiunilor, dar mai aîes prin presta
rea unor arbitraje care să favorizeze 
jocul deschis.

Cuvinte de laudă avena pentru ar
bitrii : C. Miintcanu, N. Glieondea, C. 
Diamandi; Em. Valcriu, N. Ionescu 
(care a. arbitrat recent și intilnirea obstrucții comise 
internațională. R. P. Polonă 
Germană) și alții.

Desigur insă că se mai fac și gre
șeli, iar înlăturarea lor ar duec Ia 
un progres continuu. In acest scop 

■voi scoate în evidență.' citeva deficiențe 
observate în ultimul timp la arbitrii 
noștri.

Cea mai importantă, fiindcă ca 
poate da naștere în continuare unei 
serii de alte lipsuri, este aceea legată 
de o insuficientă pregătire fizică. In 
nenumăratele partide vizionate, an. 
constatat eă -nu toți arbitrii noștri au 
o bună, pregătire fizică pentru a face 

l;față, timp de, 80 minute; cerințelor, 
unui joc viu disputat. Din această 

: cauză mnlți din ei se află departe 
de fază la contraatacurile rapide și 
niai ales uu au spontaneitatea, necer 
.sară , in- a fluiera, infracțiunile de> re
gulament. Este știut faptul că, cu, cît 
iocul se apropie de sfîrșit și lupta 

<pentru- victorie este mai. dîrză; a.rbi- 
trul trebuie să fie mai atent, mai 
aproape de faze și mai prompt în apre
cierea lor. Dar aceasta nu e posibil 
decit cu o pcegătiRe fizică carespu.i- 
jzătoare. Pentru aceasta e bine ca 
arbitrii noștri să facă săptămînal cel 
puțin cîte o ședință de pregătire fizică 
generală. Aș recomanda acest lucru 
în special lui V. Cișmaș, N. Popa, C. 
Horovitz și P. Ogllină.

O altă lipsă remarcată 
a greșitului plasament în 
fixe ale jocului. In aceste 
bitrii trebuie să aibă un cîmp vizual 
cît mai mare, să nu stînjenească jocul

R. F.

cursivitate jocului și duce la faze 
spectaculoase din care se pot marca 
încercări, nu trebuie să mai sperie pe 
nimeni. Greșit 
care, iluierînd 
jucătorilor de 
profite de o 
din Petroșani 
încercare.

Acestea sînt cîteva observații asu
pra cărora arbitrii noștri ar trebui să 
insiste îndeosebi pentru a reuși să 
presteze arbitraje din ce în ee mai 

arbitrajul în spiritul b,,,le să_ contribuie astfel la_ pro-
largi a legii avan- Sresul cresclnd al r”Rb,!'lui Ginesc.

prin prqzența lor și să poată ajunge 
in cît mai scurt timp aproape de 
atacul ce se va declanșa. Numai în 
felul aceșta se vor putea evita o serie 
de neregiilarități și tendințe de în
călcare a regulamentului, dîndu-se in 
același., timp jocului cursivitatea ne
cesară. N. Galicovsclți, la jocul .Me
talul—Dinamo, de pildă, datorită pla
samentului greșit la repunerile în joc 
de la margine, nit a văzut o scrie de 

de jucătorii, ambelor
echipe.

De asemenea, 
aplicării cît mai 
tajului. trebuie să constituie o preo
cupare permanentă, a tuturor arbitr»-

Această lege, care dă. o mare

a procedai C. Cocor 
pripit, nu a permis 
la Constructorul să 

greșeală a studenților 
și astfel să înscrie o

AL. CARNABEL
membru al biroului colegiului 

de arbitri

Dinamo București din nou învingătoare
Kroner 4, Culineac 3, Zahan, Bădiță și 
Al.- Popescu pentru gazde, Danciu 2. ți 
Darotzi, pentru clujeni.

Arbitrul Gheorghe Dumitru-Bbc, a 
condus cu scăpări formațiile :

DINAMO: Ștefănescu Il-Badițș, Za- 
han-Popescu-CuIineac, Kroner, Laszloi

ȘTIINȚA Cluj: Csegcni-Urean, Dăn- 
ciu-Szabo-Darotzi, Bîrsan, Kari.

In urma acestui rezultat Dinamo 
București s-a apropiat la un singur 
punct de liderul clasamentului, C.S. O- 
radea.

Aseară, la. bazinul acoperit de la 
l'lorea.sca, dinarnoviștii bucttreșlehi au 
obținut o noua victorie. De dată a- 
Ceăsta ei au întrecut formația clujană 
Știiința cu. scorul, de 10-3 (7-1).

Gazdele au practicat un joc clar, în 
continuă, mișcare, au tras mai mult și 
mai precis la poartă. In mod deosebit 
am remarcat jocul bun prestat de Al. 
Popescu, Culincac și! Șt. Kroner. Cei 
mai buni, jucători din formația studen
ților au fost Danciu și Darotzi. De re
marcat că Știință Cluj a avut nume
roase ocazii pe care le-a ratat (studen
ții) au. tras de patru oii în bară). Sco
rul putea, fi însă mai strîns dacă apă
rarea oaspeților și în special portarul 
Csegeni, nu ar fi comis cîteva greșeli 
elementare.

Cele 13 goluri au fost înscrise de:

este aceea 
momentele 
cazuri ar-

AURELIAN AXENTE coresp.

1.
2.
3.ATBGOR1A A .

iectantul II— I.F.A. 55—46 (24-18), £
SERIA l:

Sănătatea 
Academia 
Orizontul
EFA II

II
Militară

2
1
1

2 0 0 2 52-98 2

2
2
2

0 0
O 1
0 1

70—60 6
73-50 4
85-72 4



Un dar al poporului sovietic 
pentru Guineea liberă

La Conakry va fi amenajat
Vor trece numai 2 ani. Schimbări mari 

se vor produce într-unul din cartierele 
orașului Conakry, capitala Guineei in
dependente. La 200 metri de ocean, pe 
un teritoriu de aproape 30 de hectare, 
va răsări un minunat complex arhitec
tonic. Aici se vor înălța clădirile Insti
tutului Politehnic, cu săli largi și lumi
noase, eu amfiteatre încăpătoare și labo- 
jatoare moderne. Iar alături se va în
tinde Stadionul național, primul mare 
complex sportiv al tinerei republici.

Guineea, care nu de mult a sărbătorit 
aniversarea a doi ani de la proclama
rea independenței, își construiește o viață 
nouă. Guvernul acestei republici afri
cane se îngrijește ca tînăra generație a 
patriei să crească sănătoasă și puternică. 
Alături de construcțiile de drumuri și 
școli, de spitale și lăcașuri ale culturii 
s-a hotărît amenajarea în Capitală a 
acestui Stadion național. Prietenii au ve
nit în ajutorul tinerei republici.

...In aceste zile, la Moscova, sînt ela
borate planurile marilor construcții ce 
se vor face la Conakry. COMPLEXUL 
SPORTIV REPREZINTĂ UN DAR PE 
CARE POPORUL SOVIETIC IL FACE 
POPORULUI GUINEZ. Totodată, gu
vernul Guineei ș-a adresat constructori
lor din U.R.S.S. și pentru construirea 
Institutului Politehnic. Planurile sînt 
efectuate acum în marile birouri ale 
Institutului de Stat de Proiectări din 
Moscova.

Pentru proiectarea Stadionului națio
nal lucrează același colectiv care a efec
tuat planurile uriașei baze sportive de 
la Lujniki, în frunte cu maestrul emerit 
al sportului V. P. Polikarpov, laureat 
al Premiului Lenin.

Arena centrală a stadionului din Co
nakry este calculată pentru 25.000 de 
spectatori. Ei vor putea lua loc în patru 
tribune, dintre care trei vor fi făcute din 
pămîni, prin escavare. Aceasta ieftinește 
considerabil costul construcției. In partea

A XlV-a Olimpiadă de șah

Jocurile preliminare iau sfirșit astăzi

S-A ÎNCHEIAT CAMPIONATUL 
ll-R.S.S.

Clamele trei meciuri ale turneului 
final nu mai puteau influența după 
cum se știe problema primului loc, 
deținut cu autoritate de Torpedo. In 
schimb se dădea lupta pentru locurile 
II și Iii la care concurau Dinamo 
Kiev, S.K-A. Rostov și Dinamo Mos
cova. Încheind întrecerea cu victorie, 
2—0 cu T.S.K.A., Dinamo Moscova 
a trecut înaintea echipei din Rostov 
care terminase la egalitate (1-1) cu 
Dinamo Kiev.

Succesul lui Torpedo în actuala e- 
diție a campionatului a fost cate
goric și autoritar- Fotbaliștii uzinei da 
automobile „Lihaciov" au dominat în
trecerea, conducted în clasament de la 
încemit și pînă la sfîrșit.

'ati ordinea definitivă a echipelor 
din turneul final:

1. fnrnedo Moscova 10 6 2 2 17: 9 14
9. Pte'imo Kiev 10 5 1 4 19:14 11
3. 1 bnimo Moscova 10 5 1 4 12:10 11
4. S.K.A. Rostov 10 2 6 2 13:12 IO
5. Lok-tiv Moscova 10 3 1 6 14:19 7
6. T.SJi’.A. Moscova 10 3 1 6 7:18 7

UJPESTI DOZSA CONTINUA 
SA CONDUCĂ

In etapa a 9-a a campionatului 
ma ar Ujpesti Dozsa a obținut o 
noua victorie: 3-2 cu Dorog. Ferenc- 
varos a cîștigat cu i-0 meciul cu 
Vasasi 'iar Szeged și Salgotarjan au 
obțimit victorii concludente, menți- 
nîndii-și pozițiile biine în clasament 
(Szeged-Pecs 2-0 și Salgotarjan— 
Dio- vor 3-0) M.T.K. a pierdut sur- 
prmz >tor pe teren propriu (2-3 cu 
Csepel) iar Honved a părăsit învinsă 
terenul din Gyor (2-1). In sfîrșit, Tata- 
banya a cîștigat cu 2-0 partida cu 
Debețin. In urma acestor rezultate, 
in clasament conduce Ujpesti Dozsa 
cu 15 puncte, urmată de Ferencvaros 
14, Szeged și Salgotarjan 13, 
M.T.K. 12.

FIORENTINA—JUVENTUS 3rt» 1

Campioana Italiei — Juventus — 
a sulerit in etapa de duminică (a 5-a) 
o înfrîngere categorică din partea tor-

un mare complex sportiv
de vest se va ridica o tribună din beton.

Necruțător arde soarele african. Pen
tru a feri pe spectatori și sportivi de 
razele sale fierbinfi, tribuna din vest 
va avea un „cozoroc” de 11 metri, orien
tat astfel îneît să umbrească o bună 
parte din stadion. Aceasta va permite 
desfășurarea întrecerilor și antrenamen
telor în bune condijiuni. In general, 
constructorii acestui „orășel sportiv11 
s-au îngrijit să facă cît mai inofensive 
razele soarelui. Pompe uriașe vor trimite 
în permanentă tribunelor mari cantităji 
de... răcoare sub forma acrului condițio
nat. De jur împrejur va răsări o gră
dină și printre plantele tropicale fîn- 
tîni arteziene vor împrăștia apa dătătoare 
de via(ă.

Alături de arena centrală vor fi ame
najate șase terenuri de baschet, cinci de 
volei, două de tenis și altele. Gimnaștii, 
luptătorii, halterofilii, boxerii vor avea 
la dispozifie un mare pavilion acoperit. 
Trei săli, dintre care una universală prin 
amenajările și dimensiunile sale (18x36 
m), vor putea fi transformate la nevoie 
intr-un mare stadion acoperit. Pentru 
aceasta va trebui doar să se dea Ia o 
parte panourile subtili din aluminiu care 
servesc drept pereți despărțitori.

La dispoziția înotătorilor se va afla 
un bazin de dimensiuni olimpice cu o 
trambulină și un turn pentru sărituri. 
Trăgătorii își vor putea desăvîrși 
măiestria pe un poligon de 50 metri.

Stadionul national va fi înzestrat cu cele 
mai noi cuceriri ale tehnicii. El va fi 
radioficat, va dispune de numeroase ca
bine telefonice, de panouri electrice pen
tru anunțarea rezultatelor.

In scurt timp, un grup de specialiști 
al Institutului de Proiectări din Mos
cova va pleca la Conakry. Fără îndoială 
că marele stadion va juca un rol impor
tant în dezvoltarea activității sportive în 
tînăra republică africană.

Fotbal
mației Fiorentina; 3-0 (2-0). In rest, 
s-au înregistrat rezultate normale, e- 
chipele gazdă terminînd în majori
tatea cazurilor învingătoare : Bologna- 
Gatania 2-1, Lanerossi—Padova 2-1, 
Lecco—Udinese 3-1, Napoli—Roma
3-2,  Torino—Bari 2-1, Spăl—Samp- 
doria 2-2, Milan—Atalanta 0-0 și 
Lazio—Internazionale 0-0- In clasa
ment : Internazionale 9 p, Juventus, 
Roma și Napoli 8 p, Fiorentina 7.

RACING CONTINUA...

Nici o surpriză în etapa de dumi
nica a campionatului francez. Un sin
gur fapt iese în evidență, acela că Ra
cing Paris joacă bine rolul de lider 
autoritar, obținînd o nouă victorie ia 
scor. In deplasare, parizienii au cîști
gat cu 3—0 în fața lui Rouen. Celelal
te două echipe fruntașe — Reims și 
Monaco — au cîștigat victorii la li
mită : Stade Francais—Reims 0—1, 
Monaco—Troyes 1—0. Alte rezultate: 
Lens—Grenoble 1 — 1, Angers—Vaien 
ciennes 3—1, St. Etienne—Rennes 
1—3, Toulouse—Le Havre 4—1, Ni
mes—Limoges 3—2, Nancy—Lyon
2--1. Clasamentul primelor patru :

1 Racing 119 2 0 30:12 20
2. Reims 11 8 1 2 28:13 17
3. Monaco 118 0 3 21:12 16
4. Rennes 11 G 2 3 18:18 14

CONDUCE
RUDA HVEZDA BRATISLAVA

Jocurile de duminică ale campiona-
tului R. S. Cehoslovace n-au adus 
schimbări în partea superioară a cla
samentului. Ruda Hvezda Bratislava 
a întrecut cu 3—1 pe Tatran Presov, 
păstrînd punctul avans deținut în fața 
Duklei Praga, învingătoare ia limită 
în fața lui Spartak Sokolovo (1—0). 
In formă se menține și Spartăk Tr- 
nava, care a dispus cu 2—0 de Tren- 
cin. Alte rezultate: Ruda Hvezda 
Brno—Slovan 0—0, Spartak Hradec 
Kralove—Spartak Stalingrad 1—0, Dy
namo Praga—Kladno 3—0, Bannik—

In prag de încheiere a prelimina
riilor Olimpiadei de șah, lupta pentru 
calificare prezintă aspecte diferite în 
cele patru grupe semifinale. Dacă în 
prima și în a doua grupă preliminară 
se poate vorbi de pe acum de echipe 
sigur calificate pentru finală, în schimb 
în a treia și mai ales în a patra — 
în care evoluează echipa R. P. Ro
mîne — situația este foarte compli
cată și probabil nu-și va găsi rezol
varea decît după ultima rundă, de 
marți.

Complet distanțată în frunte se află 
echipa Uniunii Sovietice, în grupa a
II- a. După ce întrecuseră pe Austria 
cu 3*/2—l/2 și pe Italia cu 4—0, 
șahiștilor sovietici le-a fost opusă o 
formație considerată mai puternica, 
cea a Argentinei, clasată mereu pe 
locuri fruntașe în precedentele ediții 
ale Olimpiadei. Dar și de data aceasia 
reprezentativa sovietică a înregistrat 
o victorie la scor: 3’/2—'/2. Singura 
remiză a argentinienilor a fost obți
nută de marele maestru Najdorf în 
fața campionului mondial, M. Tal. 
Alte rezultate înregistrate în această 
grupă în rundele de la sfîrșitul săp- 
tămînii; Filipine-Olanda 3*/2—*/2, In
dia-Argentina 2—2, Polonia-Portuga- 
4i.a 3—1, Okinds-Austria 3*/2—'Z* 
Polonia-India 3‘/2—*/2. După 7 runde, 
conduce U.R.S.S. cu 25 p„ urmată de 
Argentina 20‘/2, Polonia 18. Olanda 
1G etc.

In prima grupă situația este cîț 
se .poate de clară. Primele trei 
locuri, care asigură calificarea în fi
nală, sînt ocupate în mod autoritar de 
Iugoslavia 22 p., R.D.G. și Bulgaria 
20 p. în urma acestora, Norvegia are 
1672, iar Izrael 15‘/2 p. și este greu 
de presupus că vor putea remonta 
handicapul. Iată cîteva rezultate din 
rundele 5 — 7 : R.D.G. - Norvegia
2*/z—*‘/2. Bulgaria-Franța 3'/2—>/2, 
Finlanda-Izraet 2'/2—1‘/2, Bulgaria-' 
Norvegia 2*/2—l'/2, R.D.G.-Iugosla- 
via 2—2, Norvegia-Izrael 2—2.

Conform așteptărilor, în grupa a
III- a plutonul fruntaș cuprinde echi

pe glob
Nitra 1-—0. Conduce Ruda Hvezda 
Bratislava cu 16 puncte din 7 jocuri, 
urmată de Dukla Praga 15 p. Spartak 
Trnava are 13 p (din 5 jocuri).

CAMPIONATUL IUGOSLAV

Steaua roșie și Rjeka își împart șe
fia în clasament și după etapa de du
minică. Steaua roșie a întrecut pe 
Vojvodina cu 2—1, iar Rjeka a dis
pus de Split cu 2-0. Victorii la scor 
au înregistrat Partizan (5—2 cu Ve- 
lej) și Hajduk (3—0 cu Vardar). 
OF.K. Beograd a cîștigat cu 2—0 în 
fața lui Radnicki, iar Dinamo întrece 
pe Sarajevo cu 3—1. In clasament’ 
Steaua roșie și Rjeka 8, Partizan și 
O.F.K- 7, Dinamo și Vojvodina 6

SHEFFIELD PIERDE LA SCOR

In campionatul Angliei o singură e- 
chipă a rămas neînvinsă pînă acum. 
Tottenham Hotspur. Aceasta n-a jucat 
sîmbătă, dar păstrează cele 4 puncte 
avans față de Sheffield Wednesday. 
Aceasta a suferit prima sa înfrîngere 
în actualul campionat, pierzînd la scor 
sever pe terenul lui Wolverhampton 
(4—1). Iată celelalte rezultate ale c- 
tapei (a XllI-a) : Aston Villa—Bir
mingham 6—2, Blackburn—Arsenal 
2—4, Blackpool—Nottingham 4—0, 
Bolton—Fulham 0—3, Chelsea—Burn
ley 2—6, Leicester—West Bromwich 
2—2, Manchester U.—Newcastle 3—!’ 
West Ham—Preston 5—2. Tottenham 
are 25 puncte, Sheffield 21, Burnley 
20 (un joc mai mult), Everton și Wol
verhampton 18.

YOUNG BOYS NU REZISTA 
LA ZURICH

F. C. Zurich continuă asaltul la pri
mul loc în clasamentul campionatului 
Elveției. Duminică, Zurich a întrecut 
cu 3—0 pe campioana Young Boys. 
Iată celelalte rezultate: Winterthur— 
Basel 4—1, Bienne—Chaux de Foods 
1 — I, Fribourg—Grasshopers 1—1, 'Lu

pele Ungariei și Cehoslovaciei. Lor li 
s-a alăturat însă în mod surprinzător 
Anglia, în urmă rămînînd Suedia, o 
pretendentă autorizată pentru finală. 
Rezultate : Ungaria-Islanda 3'/2—’/2, 
Anglia-Cehoslovacia 2>/2—1‘/21 Cehc- 
slovacia-Danemarca 3*/2—*/2, Anglia- 
Istanda 3‘/2—Danemarca-Suedia
2—1 (1), Cehoslovacia-Islanda 3
*/2—’/2. In clasament, după 7 runde, 
Ungaria, Cehoslovacia și Anglia au 

IN ACTUALITATE

Șahul primează...
(Din „Sahmatî v S.S.S.R.")

fiecare cite 21 p, Urmează Suedia cu 
17 (1), Mongolia 12'/2, Danemarca 
11 (1) etc.

Foarte complicată este lupta în ulti
ma grupă. Aci, echipa noastră încearcă 
să refacă rămînerea în urmă datorată 
înfrîngerii neașteptate suferită în run
da a 3-a în fața reprezentativei Chi 
le. Aceasta din urmă, împreună cu 
Spania, sînt principalele noastre ad
versare în lupta pentru calificare. Ieri 
dimineața, la jucarea întreruptelor, 
întîlnirea R. P. Romînă-Belgia s-a în 
cheiat cu scorul de 2'/2—1'/2. In par
tida rămasă în suspensie, Troianescti 
a făcut remiză cu Van Schoor. Cu a- 
celași scor, Chile a dispus de Cuba, 
iar S.U.A. de Spania. De notat că în 

zern—Chiaso 4—0, Granges—Young 
Fellows 2—0. In clasament, Servette 
și Zurich au cite 14 puncte, prima însă 
cu un joc inai puțin. Urmează Young 
Boys și Basel 12, Chaux de Fonds 11-
• Sîmbătă, în campionatul țărilor 

britanice, s-a disputat la Cardiff întîl
nirea internațională Țara Galilor—Sco
ția. Pentru prima oară în ultimii 23 
de ani, gatezii au reușit să cîștige l:i 
scoțieni I Scorul a fost de 2—0, punc
tele învingătorilor fiind înscrise de 
Cliff Jones și Vernon.

REGRUPARE ÎN CAMPIONATUL 
AUSTRIEI

Trei rezultate de... 5—1 au schim
bat complet aspectul clasamentului în 
campionatul austriac. Cu acest scor, 
fostul lider Rapid Viena a suferit o 
surprinzătoare înfrîngere Ia Linz, 
unde a cedat in fața lui L.A.S.K. 
Austria Viena (5—1 cu Neustadt) și 
W.A.C. (5—1 cu Dornbirn) au ajuns 
din urmă pe Rapid, ca și Graz care 
n-a putut învinge acasă pe Schwechnt 
(0—0). Celelalte rezultate: Vienna- 
Austria S. 6—1, Wiener Sportklub— 
Simmering 3—I, Wacker—S.V.S. Linz
4—3. Patru echipe conduc la egalitate, 
cu 13 p.: Austria V„ W.A.C., Graz și 
Rapid. 12 p. are Schwechat.

• A fost fixat itinerariul turneului 
pe care-1 va întreprinde anul viitor 
în Europa selecționata Argentinei. In 
primul meci, la 4 iunie, argentinienii 
vor juca la Lisabona cu echipa Por
tugaliei. In continuare echipa Argen
tinei va evolua la Praga, Atena, Bei- 
ruth și Belgrad. întîlnirea R. S. Ce
hoslovacă — Argentina va avea loc 
la 19 iunie.

• In cursul acestei săptămîni se 
desfășoară o serie de meciuri inter- 
țări. Miercuri, la Belfast. în cadrul 
preliminariilor campionatului mondial, 
Irlanda de nord primește replica e- 
chipei R. F. Germane. în aceeași zi. 
Anglia joacă împotriva Spaniei în 
meci amical. Alte întîlniri amicale 
sînt programate pentru sfîrșitul săp- 
tărnînii : Suedia — Franța, Belgia — 
Ungaria, Cehoslovacia — Olanda și 
Austria — Spania. 

ultimul meci, o remiză nesperată au 
obținut spaniolii prin Farre, care a 
salvat finalul cu un pion în minus 
la Rossolimo... Tot ieri s-a terminat 
întîlnirea Ecuador-Irlanda 3'/2—*/2.

Astfel, |a runda de aseară (a 8-a) 
echipele fruntașe s-au prezentat cu ur
mătoarele punctaje: S.U.A. 22’/2, 
R.F.G. 22, Spania 19'/2, Ciule 18'/2, 
R. Pi Romînă 18.

★
LEIPZIG (prin telefon). — In run

da de ieri adversara echipei R.P. Ro-, 
mîne a fost reprezentativa Libanului. 
Jucînd cu deosebită energie, șahiștii 
romîni au cîștigat trei partide în pri
mele ore de joc. Scorul este de 3—0 
pentru R. P. Romînă, o partidă fiind 
întreruptă. întîlnirea Spania —'Ț. F. 
Germană s-a terminat la egalitate: 
2—2. S.U.A. conduce cu 3—0 (1) în 
fața Chile. Celelalte rezultate de a- 
seară : Ecuador — Belgia 2—2, Cuba 
— Irlanda 3—0 (l).

După opt runde, clasamentul giru-. 
pei a IV-a este următorul : S.U.A. 
25‘/2, R.F.G. 24; Spania 21 */2, R. P. 
ROMINA 21 (1). Chile 18‘/2 (1), Belgia 
16, Cuba 15 (I), Ecuador 9, Irlanda 
5*/2 (1), Liban 1 (1).

In ultima rundă sînt programate 
întîlnirile decisive S.U.A. — R.F.G., 
R. P. Romînă — Spania și Chile — 
Irlanda.

Festivitatea de închidere 
a campionatului de pentatlon 

modern al armatelor frățești 
Festivitatea de închidere a pri

mului campionat de pentatlon 
modem al armatelor frățești, or
ganizat în cadrul Comitetului 
Sportiv al Armatelor Prietene 
(C.S.A.P.) va avea loc astăzi după 
amiază pe stadionul Republicii. Cu 
acest prilej se va desfășura și un 
interesant și atractiv program 
sportiv, cuprinzînd demonstrații 
de călărie și ciclism, precum și un 
joc amical de fotbal între echipele' , 
Academia Militară și Dinamo 
Obor. Cu această ocazie se va 
face premierea la campionatul de 
pentatlon modern al armatelor 
prietene.

Intrarea va fi gratuită.

Echipa de handbal a C.C.A. 
pleacă miine la Berlin

Echipa de handbal în 7 a C.C.A. va 
părăsi Capitala în cursul zilei de inline 
îndreptîndu-se spre Berlin, unde va par
ticipa la turneul internațional organizat 
de Comitetul sportiv al armatelor prie
tene. Alături de formația noastră și-au 
anunțat participarea la acest turneu cî- 
teva din cele mai puternice formații de 
handbal în 7 de pe continent, printre 
care Dukla Praga, Ilonved Budapesta, 
D.H.f.K. Leipzig, A.G.F. Aarhus, Slask 
Wroclaw, B.S.V. 1892 și A.S.K. Vor- 
wărts Berlin

PE SCURT
• La Cracovia s-a desfășurat întîl- 

nirea internațională de hochei pe iar
bă dintre echipele R. P. Polone și 
R. P. Ungare. Gazdele au învins cu 
scorul de 3—0 (0—0).

• în orașul francez Mulhouse a 
luat sfîrșit campionatul mondial de 
ciclobal. Pe primul loc s-a clasat e- 
chipa Elveției urmată de formațiile 
Franței și R. F. Germane.

® Intr-un meci internațional de 
volei disputat la Novisad echipa mas
culină a Iugoslaviei a învins cu sco
rul de 3—1 reprezentativa Franței. 
După acest meci voleibaliștii francezi 
au plecat la Rio de Janeiro la cam
pionatele mondiale. După cum se știe 
echipa iugoslavă nu va participa la 
această ediție a mondialelor.

• Meciul atletic dintre echipele 
Legia (R. P. Polonă) și Partizan 
R.P.F. Iugoslavia, disputat la Bel
grad, s-a încheiat cu scorul de 97—83 
în favoarea oaspeților. Malcherczyk a 
sărit 16,44 tn la triplu.
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