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CU BASCHETBALIȘTU ROMÎNI ÎN UNIUNEA SOVIETICA

a

Cititorii ziarului nostru au urmărit, 
sigur evoluția reprezentativei noastre 
isocline de baschet în Uniunea Sovie- 
••I. Jgeead la Leningrad, Stalingrad și 
istov pe Don, baschetbaliștii romiiK 
t avut o comportare foarte bună: au 
alizat două victorii și au pierdut un 
sci Ia un punct, în fața unor formații 
: valoare deosebită.
Desfășurat în cadrul „Lunii prieteniei 
mmo-sovieticc“, turneul a constituit nu 
tmai un prilej de întrecere sportivă,
■ reușită din toate punctele de vodere,
■ ci și o excelentă ocazie de strîngere

creatoare a poporului sovietic, dorința 
lui de a trăi în pace și prietenie.

-’riiitre competițiile sportive organizate în cadrul „Lunii Prieteniei Romîno-So- 
ietice“ se numără fi „Cupa regiunii Ploiești" la atletism-juniori. Iată, tn foto

grafie, un aspect al cursei de 1.500 m

Foto i Mircea Popcaeu-Ploiești

O mare întrecere de călărie
pentru sportivii de la sate

Așteptate cu interes deosebit datorită 
icctaculozității lor întrecerile din ca
ul concursului republican popular de 
ilăric încep inline la Craiova pe liipo- 
•oinul din „Parcul Poporului". La cea 
j a 111-a ediție, această frumoasă com
mit ic va reuni la startul întrecerilor 
jortivi din satele și comunele regiunii 
raîova, precum și din aproape toate 
lelalte regiuni ale țării.
Un marc număr de probe alcătuiesc 
ograinul acestei interesante reuniuni 
pice care, fără îndoială, va satisface 
i deplin marele număr de spectatori

Centenarul Universității „Alexandru loan Cuza" din lași
1860... Zi fri- 
Și totuși, pe

Iași, 26 octombrie 
guroasă de toamnă, 
ulițele orașului domnește o forfotă 
neobișnuită, fn piața de la Medianii, 
în aceea a halei, pe ulițe, lumea 
discută cu însuflețire. Domnitorul 
Alexandru Ioan Cuza a semnat 
actul de înființare a Universității. 
Un moment deosebit de important 
în viața bătrânului oraș de fie apa 
Bahluiului. Universitatea din Iași 
avea să constituie un factor dc 
seamă în progresul culturii noas
tre. Aici au predat cursuri perso
nalități marcante, de aici au plecat 
mulți cărturari care și-âu adus con
tribuția la 
culturii și științei rotnineșli.

Iași, 26 octombrie, 
de toamnă târzie cu rod bogat. In 
locul ulițelor strimte, străzile largi 

ridicarea prestigiului

I960... Zi

o o

a relațiilor de prietenie între sportivii 
ronuni și cei sovietici, un util schimb 
de experiență. Totodată, sportivii noștri 
au vizitat locuri istorice, muzee si ex
poziții.

Despre toate acestea ne-a povestit 
tov. Georghe Pop, conducătorul delega
ției romîne. Iată cîteva din impresiile 
sale :

,,/Vu știu cn ce să încep! Am vizitat 
locuri istorice, am simțit dragostea și 
prietenia oamenilor sovietici! Delegația 
romină a pulul constata din plin for (a

• •

anîn fiecare 
întreceri. Pro-

ce vor fi prezenți •—j Ca 
— la aceste viu disputate 
bele sînt din cele mai atractive și fiecare 
dintre ele va prilejui un spectacol spor
tiv dc calitate. Pentru săteni, programul 
prevede probe dc obstacole, ștafetă, cursă 
plat galop 1.200 m. și cursă garduri 
1.500 m., pentru căruțe etc.

De asemenea, vor putea fi urmărite in
teresante probe rezervate sportivilor 
din herghelii, precum și o serie de de
monstrații hipice făcute de sportivii 
noștri fruntași.

de toamne ale bătrânei
sînt pline de oaspeți. Se aniver
sează 100
Universități ieșene... în locul unei 
clădiri — devenită astăzi muzeu 
— cu cîteva sătr de cursuri și o 
singură facultate numărând doar 
106 studenți, Universitatea de azi 
are 6 facultăți cu peste 2.500 de 
studenți. Laboratoare moderne, săli 
spațioase de cursuri, mobilier nou, 
biblioteci înzestrate cu peste 
150.000 de volume. Și acestea, 
toate, datorită grijii pe care parti- 

drag o poartă tinereidul nostru 
generații.

împreună 
așteaptă ou 
festivităților, 
în laboratoare, alții la cursuri sau 
pe terenurile de sport. Fiecare do
rește să întâmpine cît mai sărbă-

— oaspeți și gazde — 
nerăbdare începerea 

Sute de studenți sînt

o

4 pagini 25 bani "de sindicatele din toate negianrfe’ tării» 
;", reprezentanți ai celor peste 2.80CT0R 

l -de membri de sindicat din tara noas-

.. In sală se .află, de asemenea, ca in- 
-• vita ți numeroși oameni ai muncii, ac- 
gtiviști de partid, de stat, reprezen- 
--fanți ai organizațiilor de masă și ai 
ț; instituțiilor centrale, oameni de 
- ■ știință, arta și cultură, ziariști ro- 
-^mîni și corespondenți ai presei străine. 
’ ’ întâmpinați ou vii și îndelungi a- 
■ • plauze, î.n saJa Gongresuîui sosesc fo- 

varășii: Gheorghe Gheorghiu-Dej, Chivu 
-. Stoica, Gheorghe Apostol, Emil Bod- 
ț" năraș, Petre Boril-ă, Nicolae Ceaușescu, 
..Alexandra Drăghici, Ion Gheorghe 
' ■ Maurer, Alexandru Moghioroș, Dumitru

Foi începe totuși cu...
mirca. In toate cele trei orașe gazdele 
ne-au primit cu deosebită căldură șl s-aue-
străduit să ne asigure cele mai bune con."," P.M.R., 1_____ _ ________  y.
rfifii de găzduire, d<: antrenament și dc".". Prezidiului Marii Adunări Naționale, 
joc. Cu prilejul vizitei noastre, am /ăcutț țconducători ai organizațiilor obștești. 
cunoștință cu muzeele, locurile istorice^ C'—_z““~ 
cu trecutul de luptă a oamenilor zenianțit Federației Sindical* Moq-
tici, cu viața luminoasă și fericită a 
cestora. Zdi.n U.R.S.S., R.P. Albania, R.P. Bilk

T>a Leningrad am fost împresîpnați de.
arhitectonica construcțiilor. Afci
vizitat Institutul de <
^Leshafii9 unda șeful catedrei de jocuri^ l i ______ ____ _ ___
sportive. D. A. CIUMAKOV, ne-a stat la<*R.P, Mongolă, R.P. PoTortă, R.P. Un- 
dispoziție cu minut uite explicații.

De la Leningrad am plecat în

■ începutul: pri---Stefan Voitec, 
ei orașe gazdele''Fazekaș.

gară. Uniunea Sud-Africană, R.D. 
— ..... o.™ ..... .... ait-.Vietnam, care participă la lucrările

Oraș Erou al Uniunii Sovietice: Sfri/in-'' Congresului.
In sailă răsună chemările: „Trăiască 

Partidul Muncitoresc Romîn și Comi
tetul său Central în frunte cu tovară- 

„tră- 
iașcă cel de-al IV-lea Congres al 
Sindicatelor din Republica Populară 
" * * \ „Trăiască unitatea și soli
daritatea internațională a celor ce

grad, unde, la Casa Arhitcctilor am vi-," 
zionat yin film documentar despre Sta-- • 
lingradul dinaintea Marelui Război pen-'.", _ _ __ . _ ___ ___
tru Apărărca Patriei și despre luptele--șui Gheorghe Gheorghiu-Dej I", 
din timpul războiului. Apoi vizi- “ ' ' - — - - -
tind orașul, am văzut „pe aiu“ apli- , 
carea planului de reconstrucție pe care-’
A admirasem la Casa Arhitecților. 7oata± mlinCeSc de pretutindeni !“.
flolocrst rmdX rio -r-. . * „ •delegația a fost impresionată de aspee- Din însărcinarea Consiliului Gen- 
tul actualului Stalingrad, oraș modem."" trai al Sindicatelor din R.P. Romînă, 

jg"tovarășul Gheorghe Apostol, președin- 
"tele C.C.S., declară deschise lucrările 
Xcelui de-al IV-lea Congres al Sindi-

construit pe locul ruinelor cauzale 
cotropitorii fasciști. , ,vciui uc-ai iv-iea wiigres ai omui-

Ultimul oraș vizitat a fost Rostovul., caielor djn R p Roil>îllă șj saifută pe
rtiiri .—- itn/lrr no.rim nlimltfif r'ir n»n. fi r»1r>(Tn ♦ <« ci «tlxrt Ftltt ■ îo zvn rr,f-r»cpe Don — unde ne am plimbat cu mo- T

dernul și rapidul vas „Rakct". Aci ainf _ _
văzut un spectacol de operetă și unnl.-î^'b comisia de validare, secretariatul 
* .. „I.,.
am avut o fructuoasă întîluire cu con-^ r z.
ducerea colectivului sportiv al celei mah - u-rmătoărca ordine de zi: 
mari întreprinderi din localitate, Rostul- 
maș** (întreprindere producătoare de, * 
mașini agri* 
legătură cu dezvoltarea sportului

icole). Am purtat discuții în'" sindicatelor din R.P. Romină în pe-
> ;»rioada dintre Congresul al IH-lea și 
c--al IV-lea al Sindicatelor și sarcinile 

mase și de performanță, activiștii sovie-revjn sindicatelor pe baza hotărî- 
......................... ’ j dinarilor celui de-al Hl-lea Congres al 

fP.M.R.
2. Raportul Comisiei centrale de re

vizie.
3. Adoptarea noului statut al Sindi

catelor.
4. Alegerea Consiliului Central al

tici împărtășindu-ne cu dragoste 
prețioasa lor experiență.

Cele văzute in Uniunea Sovietică,'^ 
schimbul de experiență efectuat, priete-"" 
niile legate, ne-au atașat și mai mult • • 
de sportivii sovietici, de poporul so-., 
vietic, constructor înflăcărat al comu-"sindicatelor și a Comisiei centrale de 
nismului“. '"cenzori.

Boris Pahomov (TSKA) fi echipa Honved —campioni internaționali 
de pentatlon modern ai armatelor prietene

Miercuri dimineață s-a descMsin.sa.Ia 
PalatS® R.P, Romîne cel de af IV-lea

- -Gangres ;«l?£&ridica<tetor din Republica 
" ’ P/wnn1a.ră P/wtwiiăPopulară Romînă.

La Gongras participă delegații aleși

doghioroș. Dumitru 
Colin, I-eorrte Răutâi, Leontin Sălăjan, 

, Mihai Dalea, Janos

Sînt prezenți membri ai G.G. al 
“ ~ , membri ai guvernului și ai

Congresul salută călduros pe repre- 

diale și pe reprezentanții sindicatelor 

garja, R.S. Cehoslovacă, R.P. Ghi- 
Aței am..neză, Cipru, R.P.D. Coreeană, Franța, 

cultura fizică-- R.D. Germană, R.F. Germană, Guineea, 
Iradia, Iran, Italia, R.P.F. Iugoslavia,

delegații și invitații la Congres.
Sînt alese apoi prezidiul Congresu- 

tarea proiectelor de rezoluții.
Congresul a aprobat fn unanimitate

1. Raportul Consiliului Central al 
Sindicatelor cu privire la activitatea

serioase modificări tn clasamentul 
generat individual al competiției. Con
curentul polonez Henrik Sulajnis, 
care se afla pe primul lac după patru 
probe, nu a putut rezista asaltului 
pe care l-au dat pentru cucerirea pri
mului loc, o seric de pentatloniști de 
valoare, printre care favoriți erau,, in 
primul rind, Boris Pahomov (TSKA) 
și Ferenc Tbrbk (Ilonved).

Pleclnd primul tn proba de cros, 
Henrik Sulajnis a terminat parcursul 
— vom nota că traseul a fost foarte 
variat, solicitind concurenților efor
turi deosebite — cil timpul de 
17:36,0, ceea ce înseamnă 532 de 
puncte- Era foarte puțin pentru ca el 
să mai spere să-și păstreze primul 
loc. Acest lucru a fost confirmat ul
terior cînd o serie de concurenți au 
realizat timpuri mult mai bune, de- 
pășindu-l pe Sulajnis in clasamentul 
general. Dintre aceștia Pahomov și 
Tdrfk s-au întrecut cu o dirzenie 
extraordinară pentru victorie. A în
vins Boris Pahomov care, excelent 
pregătit, a reușit să recupereze probă 
cu probă diferența cared separa ~ de 
primii clasați după proba de călărie.

GALIN ANTONESGU

(Continuare în pag. a 4-a)

A fost aphobătauîbi^regulamentul dtf* 1 
desfășurare B^itfErSntor Congresului^

Așa cum era de prevăzut, proba 
de cros din cadrul campionatului in
ternational de pentatlon modern al 
armatelor prietene a adus, prin re
zultatele înregistrate cu acest prilel,

I
toresc acest moment important din 
viața orașului. Părtași la acest 
eveniment sînt însă nu numai stu
denții, ci și muncitorii de la Ate
lierele G.F.R. „life Pintâlie", Țe
sătura, „Moldova“-tricotaje. Mulți 
dintre ei, poate, studenții de mîine 
ai Universității...

...Pe stadionul din dealul Co- 
poului ca și pe celelalte baze spor
tive ale orașului peste 30 de echipe 
de volei, baschet și fotbal, precum 
și alte cîteva sute de studenți șl 
studente îmbrăcați în costume de 
gimnastică fac ultimele antrena
mente, ultimele repetiții în vederea 
întrecerilor care vor avea loc în 
cinstea Centenarului Universității.

PETRE GODREA
corespondent regional

Primit cu puternice aplauze, a luat j 
cuvîntul tovarășul Chivu Stoica, mem-1 
bru al Biroului Politic al G.C. al1 
P.M.R., președintele Gonsiliului da 1 
Miniștri, care a adus Congresului sa* 1 
lutul Comitetului Central al Partida*1 
lui Muncitoresc Romîn.

Delegații și invitații la Congres all 
aplaudat îndelung salutul C.C. al 
P.M.R., ovaționînd puternic pentru 
Partidul Muncitoresc Romîn și Corni-' 
tetul său Central.

Congresul a trecut apoi la primul 
punct al ordinei de zi.

Tovarășul Gheorghe Apostol a pre
zentat raportul Consiliului Central 
al Sindicatelor.

De mai multe ori, în timpul pre* 
zentării raportului, participanții la 
Congres au aplaudat puternic. Ei au 
ovaționat îndelung pentru Partidul 
Muncitoresc Romîn, inspiratorul și 
organizatorul victoriilor poporului 
muncitor, pentru patria noastră, Re
publica Populară Romină, pentru e* 
roica noastră clasă muncitoare, țâr** 
nimea și intelectualitatea noastră» 
pentru sindicatele noastre — școală 
a comunismului, pentru unitatea șl 
solidaritatea internațională a celor ■ 
ce muncesc de pretutindeni, pentra 
pace între popoare.

de re* 
doilea 

a fost 
ldițoffl<

astrpra

★

In ședința de după-amiază, Cowr 
greșul a ales comisia de amenda* 
mente la proiectul noului statut al 
sindicatelor.

Raportul Comisiei centrale 
vlzie, prevăzut la cel de-al 
punct de pe ordinea de zi, 
prezentat de tov. Gheorghe 
președintele comisiei.

Au început apoi discuțiile 
rapoartelor prezentate precum și a- 
supra proiectului de statut al stndp 
catelor.

Au luat cuvîntul tovarășii : VI- 
chente Bălan, delegat al sindicatelor 
din Hunedoara, președintele Consiliu
lui sindical regional Hunedoara, Ion 
Țapu, delegat al sindicatelor din Si
naia, maistru mecanic, președintele 
comitetului sindicatului de la uzinei® 
„I. C. Frimu", Gheorghe lonescu, 
delegat al sindicatelor din București^ 
președintele Consiliului local al sin
dicatelor București, Ion Marin, dele
gat al sindicatelor din Orașul Staim, 
președintele comitetului sindicatului de 
la uzinele „Steagul Roșu", Ion Olaru, 
delegat al sindicatelor din Constanța, 
președintele Consiliului local a| sin
dicatelor Constanța, Ion Leș, delegat 
al sindicatelor din Baia Mare, pre
ședintele Consiliului sindical regional 
Baia Mare, Mihai Stoian, delegat al 
sindicatelor din Ploiești, președintele 
comitetului sindicatului de la uzinele 
„I Mai" și Nicolae Moraru, delegat 
al sindicatelor din Hunedoara, pre
ședintele C.C. al Uniunii sindicatelor, 
din întreprinderile metalurgice și e* 
lectrice.

Lucrările Congresului continuă.

(Agerpres) j

Concurentul sovietic Boris I'alio/nov. 
clasat pe locul secund tn proba de cros, 
« cucerit titlul dc campion de pentatlon 

modern al armatelor prietene j

Foto: Ț, Cluoreauu /



Campionatul de calificare

După o etapa cu multe 
semne de întrebare-..

După etapa de duminică a campio
natului de calificare, in locul obișnui
telor cronici vom consemna trei fapte. 
Primul s-a petrecut la Bîrlad, cu pri
lejul întllnirii dintre Rulmentul și A.S. 
Tecuci. In lipsa arbitrului delegat, 
tnttlnlrea a fost condusă — cu asenti
mentul ambelor echipe — de către un 
arbitru din localitate, Sergiu Arfirle. Un 
meci presărat de durități, așa cum ne-a 
Informat corespondentul nostru* Eliade 
Solomon. Tonul l-au dat oaspeții. Mai 
mult, văzînd că pierd, rugbiștil de la 
Tecuci — foarte nervoși — au părăsit 
ostentativ terenul In min. 75. Au re
intrat după două minute la fel de 
nervoși, de recalcitranți, in min. 78, 
Jucătorul tecucean dosu 
arbitrul Ce măsuri înțelege 
«Ului asociației 
împotriva acestui 
Întrebare : de ce 
munca educativă

Al doilea fapt.
București, echipa Metalul II n-a aliniat 
0ecît... 11 jucători. La un moment dat 
(cind scorul era 39-0 pentru rugbiștil 
«le la Rapid), doi Jucători metalurgiștl 
părăsesc terenul. Conform regulamen
tului, meciul nu mal poate continua. Și 
astfel arbitrul V. Cișmaș este obligat să 
Cuiere sfîrșitul jocului Ce se întîmplă eu 
Metalul II 7 Cum de nu reușește antre
norul Marian Demetiescu să alinieze o 
formație completă 7 Notați : este a treia 
oară în actualul campionat, cînd acea
stă echipă apare pe teren cu o forma
ție din care lipsesc mulți Jucători. Clu- 
pul Metalul nu are nimic de zis 7...

A treia întîmplare. In partida Meteo
rul—Sirena, arbitrul a fost nevoit să 
consemneze... dublă neprezentare. De 
ce7 Pentru că delegații celor două e- 
chlpe au schimbat... ora de desfășurare 
a jocului 
convenind 
ora 11 I 7 
schimbare 
cut ea 7 
două asociații sportive răspunsul cuve
nit...

fel 
min. 

bruschează 
să ia con- 
dtn Tecuci 
Și încă o

sportive
Jucător 7
nu se preocupă de
cu sportivii 7
In Jocul cu Rapid

de federație (15,30), 
prezente pe teren la 

determinat această 
Cu avizul cui s-a fă- 

conducerilor celor

stabilit 
să fie 
Ce a 

de oră 7
Solicităm

T. STAMA

REZULTATE TEHNICE: 
tectura—Gloria 6—0 (6—0) ; 
nanto " " . . —.
(6—0) ; Aeronautica—Abatorul 0—3 
(0—0) J Petrol Chimie—Petrolul II 
Ploiești 44—0 ( 22—0) ; Progresul 
Tr. Severin—O.F.R. Timișoara 8—25 
(0—22) ; Ancora Galați—Lamino
rul Roman 23—3 (15—0); Rul
mentul Bîrlad — A. S. Tecuci 
11—3; Chimica Tîrnăveni—Olim
pia Orașul Stalin 14—0 (3—0); 
Farul Constanța—GF.R. Buzău 
14—0 (6—0) ; G. S. Jiul—Minerul 
Lupeni 3—0 (neprezentare).

Arhi-
Di- 

II—Petrolul Pitești 23—0

| Carnet de reporter' „I

Zilele acestea a început să se dispute în toată țara o fază superioară 
crosului „Să întâmpinăm 7 Noiembrie", faza pe raion. Mii și mii dea „ .

tineri din fabrici, instituții, de pe ogoare sau din școli, își dispută întâietatea 
în întreceri dinamice și spectaculoase.
• La Lupeni, cei peste 300 de tineri 

care au participat la întreceri au avut 
de străbătut un teren dificil. Au fost 
desemnați următorii campioni; juniori: 
Ion Pop (Șc. profesională); junioare:

Hipodromul de

(Straja); seniori: 
(Minerul); senioare:

Irina Stoictiță 
Gheorghe Lttpaș 
Elena Stoia (Straja).

• In jurul Casei de cultură a tine
retului din raionul 23 August Bucu
rești au avut loc finalele crosului de 
mase „Să întâmpinăm 7 Noiembrie". 
La întreceri au participat peste 120 
de sportivi din asociațiile raionului 23 
August, lată primii clasați in ordinea 
probelor: juniori; 1. I. Volocovschi 
(șc. m. 13), 2. V. CiUaciu (Metato- 
globus), 3. I. Serbescu (șc. m. 13), 4. 
G. Comlodi (șc. m. 38), 5. N. Bor- 
ceag (șc. prof. 23 August), 6. A. Io- 
nesett (șc. m. 13); junioare: 1. E. 
Braga (șc. m. 13), 2. I. Tudor (șc. 
m. 29), 3. V. Ioan (șc. m. 28), 4. C. 
Ulian (șc. m. 15), 5. L. Nictt (șc. m. 
29), 6. I. Bosman (șc. m. 38), se
niori : 1. F. Snoienică (șc. sp. 1), 2.
T. Andreescu (șc. sp. 1), 3. N. Pa- 
naiteseu (F.R.B.), 4. N. Totna (șc. 
sp. 1), 5. M. Cocioană (șc. sp. 1), 
6. D. Sinforin (șc. sp. 1); senioare: 
1. F. Brad 
(șc. sp. 1), 
E. Leoveanu 
(Titanii 23 
(șc. sp. 1).

(F.R.B.), 2. A. Motroc 
3. D. Sava (Frigul), 4. 
(șc. sp. 1), 5. M. Cântam 
August), 6. M. Borescu

• Hipodromul de trap din Bucu
rești a găzduit întrecerea tinerilor din 
raionul I. V. Stalin. Remarcăm buna 

HAI OLGA!"
giuni, își susține frenetic reprezentan
tele.

— „Așa Olga, așal" — repetă ace
lași glas. E o femeie între două vîrste. 
Stă sprijinită de grilajul scund al pis
tei și urmărește încordată întrecerea. 
Lîngă ea, o pionieră. Să aibă 10-11 ani. 
Probabil mama și surioara concurentei 

numărul 3, Olga. Se intră din nou 
turnantă. A mai rămas ultima sută 
metri. Lupta este aprigă. Atacă fata 
codițe. Se distanțează. Atacă și 

în-

cu 
în 
de 
cu
numărul 3, Olga. Cea cu codițe nu re
zistă. Nu mai poate. Olga se apropie 
pas cu pas. încă zece metri, încă cinci...

Femeia In vîrstă se apleacă în față: 
„Bine, Olgal" — șoptesc buzele ei 
făr’ de glas. Firul sosirii e rupt. In- 
vingătoarea își întoarce fața încordată 
încă de efort spre tribună.

— „Bine, Olgal Bravo fala mea!" 
— exclamă mulțumită femeia, legîndu-și 
baticul ce-i alunecase pe umeri.

Mă apropii. Aștept o clipă, apoi 
treb:

— Slnteți mama Olgăi?
— Nu, nu sint mamal Dar ea 

făta mea, a noastră!
— 777
— Locuiește la noi. Așa-i la Huedin. 

Fiecare sportiv din „Cupa Agricultu
rii" e în gazdă la cineva. Am avut 
prilejul să ne cunoaștem și să-i îndră
gim astfel. Nu-i sini mamă, dar Olga 
e fata mea, a noastră. Ne mîndrim 
ca muncitoarea de la Gostat Cincu, ca 
Olga Zammer.„

e.„

a banu

Au început Sazele raionale
laș la fabrica de țigări, pe eleva frun
tașă la învățătură Viorica Morogan 
de la școala medie nr. 24. Iată primii 
clasați: juniori: V. Bordeianu (Semă
nătoarea), 2. M. Giuoit (șc. m. 2), 
3. D. Popescu (șc. m. 2), 4. Gh. Băl- 
tățescu (F.Ț.B.), 5. N. Stănică (F.Ț.B.), 
6. I. Derma (șc. m. 2) ; junioare: 1. 
E. Ciulinaru (șc. m. 24), 2. F. Mnn- 
teanu (șc. m. 2), 3. G. Bernea (șc. 
m. 2), 4. M. Iordăneseu (șc. m. 2), 
5. E. Ionescu (șc. m. 2), 6. S. Dănes
cu (șc. m. 24) ; senioare: 1. F. Ena- 
che (Confecția), 2. D. Ureche (I.S.B.), 
3. P. Popescn (Confecția) ; seniori:
1. V. Vale (F.Ț.B.), 2. D. Fktieraș 
(A.S.A. 3), 3. G. Ionescu (Turbina).

O. B.
© Peste 500 de concurenți și 2000 

de spectatori, iată bilanțul crosului 
organizat de raionul U.C.F.S. Lenin 
in colaborare cu comitetul raional 
U.T.M. Cu acest prilej s-au evidențiat 
pentru buna mobilizare asociațiile 
S.P.G., Vulcan și Victoria Cauciuc. 
Iată primii clasați: junioare: 1. E. 
Neagu (Inst. Ped.), 2. Z. Roman 
(Pronosport), 3. A. Poplavschi (Inst. 
Ped.) ; juniori : 1. N. Firea (Prog.),
2. T. Săvulescu (șc. m. 36), 3. E.
Pană (șc. m. 36); senioare: 1. O. 
Zelenco (S.P.G.), 2. M. Grosu
(S.P.C.), 3. E. Popeattgă (S.P.G.) ; 
seniori: 1. I. Șiloveanu (Prog.), 2. 
A. Moraru (Armata 6), 3. M. Șchio
pii (Vulcan).

F. DOGOTARU — coresp.

organizare și frumoasa pavoazare asi
gurată de către activiștii sportivi. Prin
tre concurenți am remarcat pe elevul 
fruntaș la învățătură Mihai Ghiurițan 
de la școala medic nr. 7, pe Florica

trap a găzduit întrecerile sportivilor din raionul 1. V. Stalin. 
Aspect de la întrecerea juniorilor

Foto: II. Nandy

Dumbravă fruntașă în muncă la spi
talul Panduri, pe Mihaela Septville 
de Ia școala medie sanitară secția 
cultură fizică medicală și pe fruntașa 
în muncă, tehniciană Leonida Dumi- 
triu, de la I.S.C.A.S. Iată primii cla
sați: juniori: Gh. Țăruș (șc. m. 32), 
M. Rădulescu (șc. sanit.), I. Tănă- 
sescu (șc. m. 35); junioare: 1. R. 
Petrescu (șc. sp. I), 2. E. Agapova 
(șc. m. 32), 3. E. Cătăesai (șc. m. 
35); seniori: ~ ~
2. A. Boenu (Artă și cinematografie),
3. M. Motoș ' '.
Drăghici (șc. m. 35), 2. M. Dobre 
(șc. m. 35) și 3. F. Atanasiu (P.T.T.).

(G.P.B.); senioare: 1. S.

Conducerea G.S.M. Baia Mare și U.C.F.S. 
gional au schimbat din postul de antrenor 

Voronkovschi deoarece echipa n-a promt 
In „A“. (V. Săsăranu—coresp. regional)

S. Moghioroș (I.S.E.P.),

Duminica, la Cîmpina
Desen de CLENCH

•— De unde vii ? 
— De la... cuplaj !

Desen de S. NOVAI

Locațrune de bilete
Pentru jocurile de fotbal Progresul— 

C.Ș.M.S. Iași și Dinamo Buc.—Corvinul, 
ce vor avea loc în cuplaj pe stadionul 
Republicii duminică 30 octombrie, bile
tele se vor pune în vînzare începînd de 
jriueri la casele obișnuit^

6 p; 7. C. 
E. Seiler 
(Dinamo) 
(Dinamo)

echipt 
spriji

se va desfășura Ia Cîm- 
IAA-a a campionatului re- 
motocros. Antrenamente- 

vor avea loc vineri și

ai avut, sprijinul nostru l-ai avut și 
„B“. Ce argumente poți aduce tn

Arbitrul: — Bine măi băieți, cum să dau 11 metri ? Nam văzut fam I 
mc... s-o repetați 1...

© Stadionul Victoria din Capitală a 
găzduit ieri întrecerile sportivilor din 
raionul Gh. Gheorghiu-Dej. Am remar
cat printre concurenți pe fruntașii în 
muncă M. Bălăuță, Achim Dumitra 
(ambii de la F. O. „Gh. Gheorghiu- 
Dej"), pe campionul de cros de astă- 
primăvar-ă Vasile Vale, muncitor fnm-

Faza a iV-a a campionatului 
republican de motocros

Duminică 
pina faza a 
publican de 
le oficiale
sîmbătă, iar concursul se va desfă
șura duminică dimineață începînd de 
la ora 10.30. F. R. M. a comunicat 
clasamentul definitiv al fazei a IlI-a 
la clasa 175 cmc: 1. Tr. Macarie 
(Dinamo) 8 p; 2. St. Iancovici (Me
talul) 6. p; 3. I. Popa (Dinamo) 4 p;
4. T. Popa (Dinamo) 3 p; 5. C. Ne- 
delcu (Dinamo) 2 p; 6. Gh. Mițu 
(Metalul) 1 p. Iată acum clasamen
tele generale după 3 faze : 175 cmc : 
1. Tr. Macarie (Dinamo) 20 p; 2—5. 
M. Dănescu (C.C.A.), Mihai Pop 
(Dinamo), Iosif Popa (Dinamo), Șt. 
Iancovici (Metalul) 10 p; 6. T. Popa 
(Dinamo) 7 p; 7. C. Nedelcu (Dina
mo) 2 p; 8. Al. Trifu (Rapid) 1 p; 
9. Gh. Mițu (Metalul) 1 p ; 250 cmc : 
1. Gr. Berenyi (Metalul) 18 p; 2—3. 
Gh. loniță (C.C.A.), V. Szabo (Di
namo) 11 p; 4. M. Cernescu (Dina
mo) 10 p; 5. Gh. Ion (C.C.A.) 8 p; 
6. Gh. Voiculescu (C.C.A.) 
Dovitz (Dinamo) 4 p; 8. 
(Rapid) 2 p; 9. P. Fischer 
1 p; 350 cmc: 1. V. Szabo
18 p; 2—3. Gh. loniță (C.C.A.), M. 
Cernescu (Dinamo) 16 p; 4. Al. Lă- 
zărescu (Rapid) 11 p; 5. H. Sitzler 
(Metalul) 8 p.

Mîine, la Cli 
începe cel de-al treilea concui 
al etapei finale a campionatul! 

individual al 1 P. R.
Campionatul republican individual 

Cupa F.R.T.M. își desfășoară vin 
sîmbătă și duminică la Cluj pcnultii 
act: cel de-al treilea concurs al eta 
finale. Pînă acum în clasamentele fț< 
rale ale probelor campinatului R.F 
conduc: Negulescu (simplu bărba 
Ella Constantinescu (simplu fem 
Ella Constantinescu—Marta Tompa ( 
blu femei), Negulescu—Rethi (du 
bărbaji) și Geta Pitică—Gantncr (du 
mixt) iar în Cupa FlR.T.M. pe prii 
loc, înaintea întrecerilor de mîinc, se i 
C.S.M. Cluj. Etapa finală cuprinde 
total de patru concursuri, ceea ce 
seamnă că această competiție se : 
acum la jumătatea întrecerii, deci s 
cient pentru ca să se mai poată prod 
încă schimbări în clasamente. De ac 
și interesul pentru concursul de la ( 
este deosebit de mare.

Așa cum s-a mai anunțat, la întîl: 
vor lua parte toți fruntașii tenisi 
nostru de masă și nu ne îndoim că 
ciurile furnzîate de ei vor fi de un 
vel tehnic superior. Rămîne ca și oi 
uizarea să fie reușită pentru ca întri 
rilor să le fie asigurat un cadru coi 
punzător astfel ca publicul <',-^jean 
poată asista la un spectacol atractiv.

—— Condiții 
rămas tot în 
d-itdo ?

Sprijinul” dvs

Ultimele cuplaje de fotbal (16.X și 23.X) 
pe stadionul 23 August au dezamăgit -,?e si 

tatorii bucureșteni

— Unde le duci ?
— La cuplaj ! t

In meciul C.C.A.—Știința Timișoara, arbitru 
Chirițcscu s-a făcut că nu vede un fault în ca

Desen de Gj£AE

Sutele de priviri ale spectatorilor 
S-au îndreptat, ca la comandă, într-o 
singură direcție. Intr-un colț al stadio
nului, pe zgura cărămizie ce era brăz
dată de liniile paralele ale culoarelor, 
s-au prezentat concurentele. Tinere, cu 
fețe bronzate de Vîntul ogoarelor, pline 
'de viață, nerăbdătoare să înceapă o 
dată întrecerea. Ultimele pregătiri. Uf, 
șiretul ăsta I Acuși l-a găsit să se 
desnoade I Tricou) parcă-i larg I Nu
mărul stă ;bine ? Am emoții I I Vîntul 
neastîmpărat, ce ciufulește părul, n-o 
să fie o piedică în plus ?

— Atențiune 1... — comandă arbitrul 
de start.

Ca prin farmec încetează tot frea
mătul. Mulțimea a tăcut, s-au liniștit 
și concurentele. Acesta e un fel de a 
zice. Fiecare corp este un arc încor
dat la maximum acolo în groapa de 
start. Un singur cuvînt, un singur gest 
și șase săgeți vor țîșni pe zgura că
rămizie. Trec clipe. Par minute, ore. 
Așteptarea încordată a imprimat fe
telor trăsături dăltuite parcă în granit.

Pocnetul sec vine ca o ușurare. Se 
întră în turnantă. Conduce o fetiță cu 
codițe. Alta se apropie de ea. Apoi alta. 
Nu se vede bine din tribună. Cine va 
ajunge prima în linie dreaptă ? Din 
nou conduce fetița cu codițe, dar ime
diat. la un pas în urma ei, poate nici 
atît. vine concurenta cu numărul trei.

— ..Hai Olgal" — se aude un glas 
«dinspre tribună.

Mulțimea, pînă atunci tăcută, începe 
aă-și încurajeze favoriții. Fiecare grup 
<de sportivi, aparținînd diferitelor re-



MARGINALII DURA JOCUL DE LA CLUJ Cît durează o repriză?__
• DESPRE ARUNCĂRILE DE LA TUSA ALE LUI CIMPEANU
• STEAGUL ROȘU SE DEBARASEAZA DE JOCUL CU „ÎNFLORI

TURI" • CIND ARBITRUL ARE AUTORITATE

Iubitorii fotbalului din Cluj con
tinuă să comenteze eșecul suferit de 
Știința în fața formației din Orașul 
Stalin. Cert este că portarul Moguț 
poartă pe conștiință cele trei goluri 
primite de Știința, dar nu-i mai puțin 
adevărat că studenții au jucat dezor
ganizat în repriza secundă și în urma 
jocului prestat nu puteau avea pre
tenții la un rezultat favorabil. De alt
fel, majoritatea situațiilor de gol 
ivite în fața porții lui Ghiță s-au da
torat nu unor acțiuni construite, ci.-, 
aruncărilor de la tușă executate de 
H- Moldovan și în special de Cîm- 
peanu. Ultimul îl întrece chiar și pe 
Za vodă II la acest „capitol" 1 Arun
cările de la tușă ale lui Cîmpeanu 
siînt mult mai periculoase decît lovi
turile de colț. La un moment dat, 
de exemplu, la o aruncare de la tușă. 
Cîmpeanu l-a obligat pe Ghiță să 
boxeze în corner mingea ce se în
drepta spre „păianjen"... Desigur. 
golul marcat în asemenea condiții 
[(direct din aruncare de la tușă) nu 
ar fi fost valabil; dar, de cîte ori 
ființa a beneficiat de aruncări de la 
tașă în apropierea liniei de fund, 
oaspeții au fost nevoiți să se maseze 
Jn careu pentru a evita orice fel 
de..- surprize.

Despre student! mai avem de făcut 
• singură remarcă. In acest meci ni 
•-a părut că unii jucători își supra- 
•preciază valoarea și își desconside
ră adversarul. După aplauzele cuce
rite în meciul cu Vitoria Bahia, fot
baliștii clujeni au crezut că „au în 
mînă" jocul cu Steagul roșu. Dezilu
zia, însă, le-a fost amarnică. La 
sfîrșitul partidei spectatorii, dezamă
giți de slaba evoluție a echipei stu-

ȘTIRI
® Loturile reprezentative susțin as

tăzi noi jocuri de pregătiri: lotul A 
joacă la Moroni cu Flacăra, lotul B 
Ia Ploiești cu Prahova și cel de tineret 
la Tîrgoviște cu Metalul. Cu acest 
prilej antrenorii federali vor încerca 
r— în continuare — noi jucători și noi 
formule de echipe, în vederea crista
lizării loturilor.

• Campioana Suediei, IFK Malmo 
?— care la 13 noiembrie va juca la 
Sofia cu ȚDNA în cadrul Cupei Cam
pionilor Europenii — s-a oferit să joa
ce în țara noastră, la înapoierea din 
Capitala R. P. Bulgaria. Invitația a 
fost acceptată. Fotbaliștii suedezi vor 
încă la 16 și 18 noiembrie, cu echipe 
care urmează să fie desemnate.

• Jocurile <le categorie A de duminica 
din București se vor disputa în cuplaj 
pe stadionul Republicii (și nu la „23 
August”, cum se stabilise inifial). după 
următorul program; la ora 13.15 Pro
gresul—C.S.M.S. Iași și la ora 15 Di
namo—Corvinul Hunedoara.

DE LA COLEGIUL CENTRAL 
DE ARBITRI

Se suspendă pe dotiă etape arbitrul 
Ion Chirițescu-București, pentru faptul 
că în conducerea meciului dintre 
G.C.A. și Știința Timișoara nu a folo
sit în suficientă măsură prevederile 
regulamentare îrt vederea stăvilirii 
jocului dur.

35.990 îeî pentru variantele cu 12 rezultate

Qtonosport

In urma trierii și omologării varian
telor depuse la concursul Pronosport nr. 
43 (etapa din 23 octombrie a.c.) au fost 
stabilite următoarele premii :

Premiul I : 2,50 variante cu 12 rezul
tate a 35.990 lei

Premiul II : 77 variante cu 11 rezul
tate a 1 402 lei

Premiul III : 945,70 variante cu 10 re
zultate a 171 lei.

Fond de premii : 359.910 lei.
Premiul I a fost 

obținut de ing. Mi- 
ehiu Gh. din Ro
man, Dobre Tranda
fir din București și 
Pascaru Dumitru 
(buletin cu partici- 
pație). participantul
Pascaru Dumitru avînd un buletin combi
nat (colectiv) cu indicele 1-6-5 a obți
nut un premiu I, 8 premii II și 27 pre
mii III. Buletinul fiind achitat 50% el a 
Obținut 25.900 lei.

In programul concursului Pronosport 
de duminică figurează pe lîngă cele 10 
meciuri din campionatul nostru și două 
tntîlnkrl internaționale amicale : Sue
dia- Franța și Belgia-R. P Ungară.

Iată ultimele rezultate obținute de e- 
chipele respective :

Finlanda — Franța 1—2
R. P. Polonă — Franța 2—3 
Elveția - Franța 6-2 
Belgia - Olanda 1—4 
Suedia-Belgia 2-0
B.P.U, - R.P.F. 1-1. 

dențești, au aplaudat cu căldură for
mația oaspe-..

Fotbaliștii de., la Orașul Stalin au 
meritat cu prisosință aceste aplauze. 
Ei au impresionat îr» unele momente 
prin precizia paselor și simplitatea 
acțiunilor de atac- Debarasîndu-se de 
vechea lor meteahnă, „înfloriturile" 
inutile în joc și driblingul fără de 
sfîrșit, jucătorii Steagului roșu au 
ales calea cea mai scurtă spre poarta 
adversă. Atacul, avînd în Fusulan un 
bun coordonator, s-a bazat pe acțiuni 
rapide, purtate pe aripi- Urmînd a- 
ceastă cale, echipa antrenată de Sil
viu Ploesteanu va atinge nivelul com
portărilor din campionatul trecut.,

Vorbind despre meciul de la Cluj, 
nu putem trece cu vederea arbitrajul 
exemplar al lui I. Ritter (Timișoara). 
Fostul jucător internațional s-a de
plasat pe teren o dată cu liniile de 
atac ale celor două echipe, a fost 
mereu „pe fază". Bun cunoscător al 
fotbalului, I- Ritter a lăsat jocul li
ber. fluierînd doar cînd era cazul- In 
același timp însă, a fost autoritar, 
reușind să țină jocul în mînă de-a 
lungul celor 90 de minute. Ultimele 
lui evoluții confirmă pe deplin opor
tunitatea inițiativei federației de a 
forma arbitri din foștii fotbaliști in
ternaționali. AL. INOVAN

Clasamente,
In afara clasamentului general, care 

oglindește în bună măsură compor
tarea în campionat a echipelor mai 
sînt clasamente la fel de interesante 
și sugestive în ceea ce privește evo
luția echipelor. Două din acestea sînt 
alcătuite în baza rezultatelor meciu
rilor disputate acasă și în deplasare. 
O primă constatare pe care o prile
juiesc aceste clasamente este aceea 
că avantajul terenului propriu con
tează foarte mult. în . 59 de meciuri 
disputate pe teren propriu s-au rea
lizat 85 de puncte, față de 25 puncte 
obținute în 51 de partide jucate în 
deplasare. Disproporția este evidentă. 
O altă constatare este că echipele 
fruntașe au o comportare în bună 
măsură constantă, adică joacă aproape 
Ia fel de bine acasă și în deplasare. 
Dovadă că au realizat suficiente 
puncte și pe terenul adversarilor și, 
în plus, în ambele clasamente se află 
în primele 6 locuri. Este vorba de 
Dinamo București, G.G.A., U.T.A.,
Rapid și Petrolul. Din aceste clasa
mente rezultă însă și unele curiozități. 
De pildă, Dinamo Bacău a cîștigat 
toate cele patru meciuri disputate a- 
casă și, în schimb, le-a pierdut pe 
cele patru în deplasare (în campio
natul trecut băcăoanii au realizat mal 
multe puncte pe teren advers decît 
acasă!...); Știința Cluj a obținut 2 
puncte acasă și 3 în deplasare.

Iată cele două clasamente:
AGASA...

1. U.T.A. 4 4 0 0 12: 2 8
2. Dinam» Bacău 4 4 0 0 11: 3 8
3. Dinamo Buc. 5 3 2 0 9:3 8
4. C.C.A. 5 4 0 1 21: 9 8

Desigur că atît formația Franței (care 
a cunoscut cea mai grea înfrîngere din 
ultimii 24 ani) cît și cea a Belgiei Vor 
căuta să se reabiliteze. In echipa Fran
ței este probabilă reintrarea lui Kopa și 
Planton!. Formația Belgiei e alcătuită 
pe scheletul echipelor Anderlecht și 
Standard. Linia de atac a belgienilor va 
fi condusă de tînărul Van Himst (17 
ani)

PRONOEXPRES
Numai pînă marți 

1 noiembrie a.c., 
mai puteți să vă a- 
bonați la Pronoex- 
pres pentru luna no
iembrie, Abonîndu- 
vă la Pronoexpres 
puteți participa la

toate cele cinei concursuri ale lui no
iembrie (1, 8, 15, 22, 29) cu aceleași nu
mere. Costul unui abonament pentru lu
na noiembrie este de 15 lei.

Amintim Că buletinele abonament au 
dat premii din code mai frumoase : Vătu 
Nicolaie — comuna Giubega — 30.000 lei, 
Drăghici Vasile — Gura Văii — 27.768 lei, 
Sitaru Sebastian - Bocșa Vasioviei - 
15.695 lei, Istrătescu N. — Podenii Vechi
— 10 502 lei, Sfartz Menica — Brăila
- 7.825 lei etc.

La tragerea Pronoexpres din 26 octom
brie 1960, au fost extrase din urnă ur
mătoarele numere :

39 36 13 25 8 41
Numere de rezervă : 27 11
Fond de premii : 548.705 lei.

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

Dintr-un buchet de jucători, portarul timișorean Curcan reușește să respingă 
balonul, (Meciul C.C.A.—Știința Timișoara)

clasamente...
5. Petrolul 4 3 1 0 8: 4 7
6. Rap-id 5 2 3 0 11: 6 7
7. Corvinul 4 3 0 1 8: 2 6
8. Mânerul 4 3 0 1 7: 4 0
9. Farul 5 2 2 1 10: 9 6

10. Progresul 5 2 2 1 12:12 6
11. Steagul roșu 3 2 1 0 8: 2 5
12. C.S.M.S. 4 3 11 7: 4 5
13. Știința Timișoara 4 112 0: 8 3
14. Știința Cluj 3 1 0 2 5: 6 2

„ȘI IN DEPLASARE
1. Dinamo Buc. 3 2 1 0 5: 3 5
2. C.C.A. 3 2 0 1 5: 4 4
3. Petrolul 4 0 3 1 4: 5 3
4. Știința C4uj 4 1 1 2 6: 8 3
5. Rapid 3 1 1 1 2: 3 3
6. U.T.A. 4 1 1 2 4: 7 3
7. Steagul roșu 5 1 0 4 8:13 2
8. C.S.M. S. 3 0 1 2 6:10 1
9. Corvinul 4013 3:12 1

10. Știința Timișoarai 4 0 0 4 4:10 0
11. Dinamo Bacău 4 0 0 4 4:11 0
12. Progresul 3 0 0 3 2: 8 0
13. Farul 3 0 0 3 3:13 0
14 Minerul 4 0 0 4 3:13 0

Tot despre surprizele de la Cîmpulung Muscel
O dată cu disputarea etapei a IlI-a 

s-a încheiat prima parte a competiției 
„Cupa F. R. Box** care a atras în în
trecere 16 echipe de cluburi și selecțio
nate de regiuni. Ceea ce s-a remarcat la 
întâlnirile de pînă acum a fost faptul că 
majoritatea boxerilor s-au prezentat ex
celent pregătiți din punct de vedere fi
zic și că mulți dintre ei, îndeosebi cei 
mai tineri, au manifestat o mare dorință 
de afirmare. Cea mai mare surpriză de 
pînă acum o constituie înfrîngerca sufe
rită recent la Cîmpulung Muscel dc ex
perimentalii boxeri gălățeni Vasile Bogoi 
și Ștefan Cojan.

Vasile Bogoi a încrucișat mănușile cu 
Ion Pîțigoi. Nimic nu lăsa să se între
vadă, după primele schimburi de lovi
turi, că pugilistul din Cîmpulung avea 
să obțină victoria. Bogoi domina auto
ritar, se deplasa foarte bine și puncta 
eficace. Este adevărat că Pițigoi a reu
șit să evite unele dintre loviturile ad
versarului, acționînd cu prudență și 
contrînd uneori. Dar începînd cu repriza 
secundă, elevul lui Cristian Panaitescu 
a atacat hotărît să echilibreze situația. 
Și a reușit. Pițigoi a plasat o fulgeră
toare directă dc dreapta la bărbie tri- 
mițîndu-1 pe gălățean la podea. Bogoi 
a reluat lupta, dar se vedea clar că este 
în mare dificultate. El a făcut tot ce a 
putut în repriza a treia pentrui a remonta 
din handicap, dar, pînă la urmă, a tre
buit să se recunoască învins.

0 altă surpriză a constituit-o infringe-, 
rea ,,puncher“-ului Ștefan Cojan, boxer 
care a îmbrăcat și tricoul național. Poate 
că, înfrîngerea Ini Cojan nu ar produce 
atîta mirare (în fond, orice boxer, ©ricît 
ar fi de valoros, poate gusta din cupa 
înfrîngerii) dacă ca nu s-ar fi produs 
atît dc categoric. Se știe că gălățeannl 
a pierdut prin abandon. în ubitnul rund 
ci recepționiud un croșeu dc dreapta

Foto : T. Chioreanu

Este adevărat că partida C.C.A.— 
Știința Timișoara a oferit — ca fotbal, 
bineînțeles — ceva mai mult decît me
ciul „vedetă99 Rapid—Petrolul. Dar 
acest „ceva" a fost atît de puțin în 
raport cu ceea ce pretind spectatorii 
în primul rînd de la o echipă de va
loarea campioanei C.C.A., încît și „des
chiderea" cuplajului de duminică se si
tuează în rîndul meciurilor care au de
cepționat. Poate că rămînînd cu formația 
completă,, Știința ar fi obligat pînă la 
urmă pe bucureșteni să joace ceva mai 
mult fotbal, să ofere împreună cu stu
denții timișoreni (care — așa cum au 
început meciul — păreau dispuși să 
reactualizeze tradiția partidelor cu 
C.C.A.) un spectacol de mai bună ca
litate.

In ceea ce privește echipa C.C.A. tre
buie să subliniem că nu dă ceea ce poate. 
Această echipă experimentată, cu mulți 
jucători de valoare certă, capabili de 
partide de bună factură tehnică, se men
ține totuși de cîtva timp, pe linia unul 
randament scăzut. Să fio urmarea unei 
lipse de interes în pregătire și joc din 
partea jucătorilor? Noi credem că da.

Știința Timișoara, jucînd în condițiuni 
vitrege, a avut totuși o comportare bună 
timp de 20 de minute, cît a jucat cu 

în vîrful bărbiei, care l-a aruncat la po
dea. La „8” Cojan a reluat lupta dar 
era groggy, fapt care l-a determinat 
pc antrenorul său să arunce prosopul 
salvîndu-1 de un k’.o. sigur. Putea oare 
Cojan să cîștige acest meci?

—• Putea, nc-a spus arbitrul Petre 
Epureanu care a asistat la întîlnirea 
Cîmpulung Muscel—C.S.M. Galati în 
calitate dc delegat al Federației. Cojan 
a condus net două reprize și putea obține 
ușor victoria dacă nu greșea din punct 
de vedere tactic. Deși avea acumulate 
punctele necesare victoriei, el „s-a dus** 
în repriza a treia peste adversar, viind 

x Cupa F. R. Box
Metalul—Rapid 21-16

formația completă, și curajoasă în restul 
partidei, cînd a rămas în 10 oameni. La 
timișoreni însă, se pune problema crista
lizării unei formații de bază, care să nu 
sufere modificări decît numai în caz de 
indisponibilități. Linia de atac, de pildă, 
n-a jucat decît două etape în aceeași 
formație !...

Partida aceasta, ca și altele, de altfel, 
a prilejuit unele constatări privind du
rata efectivă a jocului și — slrîns le
gată de aceasta — problema pregătirii 
tehnice și a disciplinei jucătorilor. In 
ultimele 15 minute din prima repriză au 
fost 19 întreruperi de joc (pentru ieși
rea mingii în aut, pentru faulturi, dis
cuții ale jucătorilor etc.). Socotind că 
pentru fiecare întrerupere s-au pierdut 
în medie cîte 15 secunde, rezultă că au 
fost irosite 5 minute și că, deci, din 
15 minute s-a jucat efectiv doar 10 In 
repriza a doua au fost 73 de întreruperi, 
ceea ce înseamnă nici mai mult nici 
mai puțin decît 18 minute pierdute!... 
Deci, o repriză care a durat de fapt 
(ca joc) numai 27 de minute 1... Adău 
gînd amănuntul că s-au comis, îp această 
repriză, 54 de greșeli tehnice (pase și 
preluări, după care mingea., a ai uns 
la adversar) î> ‘regim un tablou pe mar
ginea căruia se pot face constatări de loc 
îmbucurătoare în ce privește pregătirea 
și preocuparea jucătorilor pentru joc. 
Fără o tehnică individuală și de ansam
blu mereu îmbunătățită prin antrenamente 
intense și perseverente, fără disciplină 
și sportivitate, fură preocupare permar 
nentă pentru calitate, nu șe poate asigura 
partidelor cursivitate, dinamism, intr-un 
cuvînt nivel tehnic superior.

P. GAȚU

...arbitrul I. Chirițescu a începui du
minică meciul C.C.A.—Știința Timișoara 
cu cinci minute întîrziere și a îngăduit 
ca pauza dintre reprize să dureze 15 
minute? Cît timp le va trebui arbitrilor 
să înțeleagă că ora începerii meciurilor 
și durata pauzei trebuie respectate?

...Ivănescu (C.C.A.) nu-și corectează 
atacul la minge și om? Duminică, în 
partida cu Știința Timișoara, a folosit 
neregulamentar corpul și a împins de
seori cu mîinile. Intr-o singură repriză 
a comis 9 faulturi, sancționate (a fă
cut el și altele, neobservate de arbitru). 
Credem că și antrenorul echipei St Oni- 
sie trebuie să se ocupe în mod special 
de acest caz, fără să uite că și Zavoda 
II are nevoie de asemenea „corectări**.

...Tănase .(Știința Timișoara) a tras 
direct la poartă, în min. 13, dintr-o lo
vitură liberă indirectă? Nu știe că din- 
tr-o astfel de lovitură nu se poate marca 
direct un gol?

cu orice preț să-l scoată din luptă. Tt- 
nărul Ivan, înzestrat cu o forță extraor
dinară pentru vîrsta sa (are 18 ani), be
neficiind și de o lovitură puternică, nu 
a stat mult pe gînduri și i-a aplicat gă- 
lățeanului lovitura care l-a dus la kn 
pas de out.

Un lucru e sigur. Anume, că în echi
pele participante la „Cupa F. R. Box* 
sînt multi tineri care nu se mai tem 
de adversari cu experiență. Și aceasta 
nu e rău..4

R. O.

D. Davidescu (R). Rezultatul meciului 
nu a putut fi prevăzut pînă în ultimele 
două minute ale reprizei a IIl-a cînd 
Cristea a atacat dezlănțuit cu serii pre
lungite la corp și față, punîndu-1 în di
ficultate pe Davidescu. Socotim că de
cizia de egalitate pe care o dat-o juriul 
îl dezavantajează pe sportivul de la Me
talul.

O întîlnire echilibrată au mai prilejuit 
șl boxerii din limitele categoriei mijlo
cie mică G. Stănescu (R) și V. BadeM 
(M). Mai tehnic decît adversarul său 
Stănescu a cîștigat meciul la puncte. Pe
rechea I. Istrate (R) și V. Vîlvari (M) 
au oferit cel mai urît meci al galei. De-< 
lungul celor trei Teprixe ambii pugilfyli 
s-au întrecut în obstrucții primind fie
care cîte două avertismente, In 
final Vîlvari fiind descalificat. In restul 
întîlnirilor boxerii de la Rapid au fost 
depășiți categoric.

Rezultate tehnice: M. Cristea (M) 
meci nul cu D. Davidescu (R); A. 01- 
teanu (M) b.p. R. Șeiban (R); D. Minea 
(M) b.K.O. I St. Bălan (R); D. Dănilă 
(M) b.ab. a Il-a Fl. Onisci (R); Șt. Bog
dan (M) b.p. M. Diamandescu (R); Gh. 
Dumitru (M) b.ab. a Il-a Gh. Vasile 
(R); C. Stănescu (R) b. p. V. Badea 
(M); I. Istrate (R) b. dese, a 111-a V. 
Vîlvari (M); Z. Ciocîrlan (M) și P. Za- 
haria (R) cîști gă prin neprezentarea 
adversarilor lor V. Trandafir (R) și res
pectiv Ghețu Velicu (M).

întîlnirea de box care a avut loc marți 
seara în sala Florcasca între reprezen
tativele cluburilor bucureștene Metalul 
și Rapid conlînd pentru „Cupa F. R. 
Boxu” a luat sfîrșit cu victoria meri
tată a metalurgiștilor. Boxerii de la Ra
pid s-au prezentat foarte slab pregătiți 
pentru această confruntare.

Cel mai frumos meci al galei l-au 
furnizat ^muștele” M. Cristea (M) și



A XIV-a Olimpiada de șah

Echipa R. P. Routine s-a edificat în turneul final
Valerii Brumei: 2,20 nt la săritura în înălțime!
— Din strălucita fișă de performanțe a unui atlet in virstă de 18 ani —

Aseară, ne-a parvenit telefonic de 
Ia Leipzig, orașul Olimpiadei de șah, 
vestea unui frumos succes al echipei 
noastre. TERMIN ÎND LA EGALI
TATE MECIUL CU SPANIA, RE
PREZENTATIVA R. P. ROMINE S-A 
CALIFICAT ÎN TUREUL FINAL, 
CARE TREBUIE SA DESEMNEZE 
PE CAMPIOANA LUMII.

Tntîlnirea cu șahiștii spanioli a 
avut un caracter de-a dreptul drama
tic. Deși avea nevoie de egalitate 
pentru a ocupa locul trei în grupă, 
formația noastră nu a adoptat o tac
tică pasivă, de șpărare, ci a jucat 
energic, la cîștig, la toate cele patru 
table. Hotărîrea luată s-a dovedit 
Justificată, deși a dat echipierilor nu 
puține emoții... Prima partidă decisă 
a adus un punct Spaniei: Drimer a 
fost învins de maestrul internațional 
Pomar. Dar la interval de cîteva mi
nute (atunci ctod criza de timp își 
făcuse loc în desfășurarea partidelor) 
Ghițescu aduce egalarea, întrecîndu-l

Turneul de handbal
Ieri la amiază, handbaliștii de la 

C.C.A. au părăsit Capitala îndreptîn- 
du-se pe calea aerului spre Berlin, 
unde vor lua parte la un turneu inter
național organizat de Comitetul spor
tiv al armatelor prietene. Militarii au 
deplasat cea mai bună garnitură a lor, 
care cuprinde pe : Georgescu, Bulgaru, 
Nodes. Oțelea, Thelman, Barabaș, Bel- 
cic. Maieu, Nițescu, Cîrciu, Gruia și 
Micula însoțiți de antrenorul lor, prof. 
Ioan Kunst.

Turneul va avea loc în zilele de 29 
și 30 octombrie în „Werner See-Ien- 
bi-nder Halle", una din cele mai mari

Meciul feminin de baschet 
Start (R. P. Polonă)—Selecționata 

Voința
Mîine se dispută la Oradea întîlni- 

rea internațională feminină de baschet 
dintre echipa poloneză Start și selec
ționata echipelor Voința din țara 
noastră. Meciul revanșă se va disputa 
luni, în sala Tractorul din Orașul 
Stalin,

La fotbal :

Dinamo Săsar —

Spartak Stanislav 1 — 3 (1 — 3)
Marți, la Baia Mare. Dinamo Să- 

sar a pierdut eu 3—1 (3—1) jocul in
ternațional susținut în compania echipei 
Spartak Stanislav din U.R.S.S. Oaspeții 
au practicat un fotbal rapizi și tehnic, mult 
aplaudat de spectatori. Au marcat M. 
Dumanski (min. 12, 21 și 40) pentru 
oaspeți, Mircea Sas (min, 13) pentru 
gazde, (V. Săsăranu, coresp. regional).

Anglia—Sparva 4—2
Intilnirea amicală de fotbal din

tre reprezentativele Angliei și Spa
niei, desfășurată ieri la Londra, s-a 
încheiat cu victoria Angliei. Gaz
dele au cîștigat cu 4-2, acomodîndu-sc 
mult mai bine cu terenul desfun
dat de o ploaie torențială. Centrul 
înaintaș englez B. Smith a marcat 
2 goluri, celelalte puncte a.le învin
gătorilor fiind însorise de Greaves și 
Douglas. Penttu spaniolii au marcat 
Del Sol și Suarez.

De Ia Londra, echipa Spaniei plea
că Ia Vien-a. unde duminică se dispută 
meciul internațional Austria—Spania-

• în preliminariile campionatului 
mondial, la Belfast, echipa R.F. Ger
mane a întrecut pe cea a Irlandei 
de nord cu 4—3 (1—1).

• Au fost fixate datele meciurilor 
Spartak Ifradek Kralove—Panathinai- 
kos din cadrul optimilor de finală 
a-ie ..C.G-E" • 6 noiembrie la Praga 
și 6 decembrie la Atena. 

pe Perez, iar Radovici asigură succe
sul echipei noastre prin victoria ob
ținută la Farre. Ultima partidă revine 
adversarilor noștri; Mititel-u ~~ De 
Coral 0—1. Dar calificarea era asi
gurată...

Alte rezultate din grupa a IV-aș-,
S.U.A, — R.F.G. l‘/2-ll/2’ (partida 
Fischer — Unzicker s-a întrerupt cu 
avantaj pentru ultimul), Cliile — Ir
landa 3*/2—Va, Cuba — Belgia 3—1. 
Ecuador — Liban 3—1. Clasamentul 
definitiv: 1. S.U.A. 28 p (l), 2. R.F.G. 
25% P (I). 3- R- P- ROMINA 24 p.

Redacția și administrația; București str. Vasile Conta nr. 16, telefon 11.10.05. Interurban 72, nr. 1—2 STAS 3432. întreprinderea Poligrafică Nr. 2, str. Brezoianu 23—25 
XX Abonamentele se faa la oficiile poștale prin factorii poștali și difuzorii din întreprinderi.

4. Spania 23% p, 5. Chile 22 p, 6. 
Cuba 19 p, 7. Belgia 17 p, 8. Ecua
dor 12 p, 9. Irlanda 6 p, 10, Liban 
2 p.

Pentru finală s-au calificat în cele
lalte grupe următoarele echipe r
U.R.S.S., Argentina, Olanda, Iugo
slavia, R.D.G., Bulgaria, Anglia, Ce
hoslovacia și Ungaria.

Turneul final Începe astăzi după-a- 
miază. imediat după tragerea la sorți.

în 7 de la Berlin
săli de sport din Berlin. Gale opt echi
pe participante au fost împărțite in 
două serii după cum urmează: SERIA 
I — Honved Budapesta, Slavic Wroc
law, A.G.F. Aarhus și A.S.K. Vor- 
wârts; SERIA A II-A — Dukla Prag-a,
C. C.A., B.S.V. 1892 și D.II.f.K. Leip
zig. Meciurile vor avea loc în cite 
două r-qprize a 15 m-i-n-ute. Câștigătoa
rele seriilor își vor disputa finala tur
neului, iar cele clasate pe locurile 2, 
3 și 4 vor disputa jocuri pentru urmă
toarele locuri în clasament.

După cum se vede, sarcina echipei 
noastre este destul de dificilă, ea a- 
vînd de înfruntat în cadrul seriei pe 
DUikia Praga cunoscută spectatorilor 
bucureșteni ca una din cele mai valo
roase echipe de handbal în 7 din lume,
D. H.f.K, Leipzig — campioana R.D.G. 
precum și una din cele mai bune 
echipe vest-germane, B.S.V. 1892.

Excelente performanțe ale halterofililor sovietici
La Riga se desfășoară întrecerile 

de haltere la care iau parte sportivi 
din cadrul forțelor armate ale 
U.R.S.S. Se întrec peste 180 de con- 
curenți, printre care 6 maeștri eme- 
riți și 55 maeștri ai sportului. Con
cursul este deci deosebit de puternic.

La categoria cea mai ușoară vic
toria a revenit veteranului Vladimir 
Stogov cu un rezultat bun : 335 kg.

Campionul olimpic Evghenii Mina
ev a fost, după cum era de așteptat, 
liderul categoriei semiușoare. Spe
cialitatea sa este stilul împins. De 
remarcat ca în ultimii cinci ani Mi
naev a corectat de opt ori recordul 
mondial în această probă. Cu prilejul 
campionatelor militare el a reușit din 
nou un rezultat superior recordului :
120.5 kg.

C> luptă încordată s-a dat în limi
tele categoriei ușoare. S. Lopatin a 
avut un adversar extrem de periculos 
din partea tînărului V. Kaplunov. A- 
cesta reușise în prima mișcare, „îm
pins" un nou record al U.R.S.S. fi- 
xînd o halteră de 131,5 kg. Lopatin 
obținuse cu 5,5 kg. mai puțin. El a 
smuls 120 kg. și a aruncat 155 kg.,

„Cupa Campionilor Europeni" 
la baschet

MUNCHEN (Agerpres). — Comi
sia de organizare de pe lingă Fede
rația internațională de baschet a sta
bilit prin tragere Ia sorți întîlnirile 
preliminare, contînd pentru ediția 
1960—-1961 a Cupei Campionilor Eu- 
ropeni la baschet, tn competiția mas
culină, campioana R. P. Romîne 
(C.C.A.) va tntîlni pe învi.ngâtoarea 
meciului 'dintre campioanele Elveției 
și Italiei. întîlnirile din primul tur 
vor avea loc între I decembrie 1960 
și 15 februarie 1961. în competiția fe
minină echipa campioană a țării noa
stre va tntîlni pe campioana R. P. 
Polone, între 1 decembrie 1960 și 28 
februarie 1961.

Valerii Brumei continuă să se joace 
cu recordul european la săritură: în 
înălțime și să-i dea... insomnii lui John 
Thomad. Iată că marți, la Lljgorod 
(după ce duminică sărise 2,15 m) atle
tul a luat un nou start și l-a încheiat 
strălucit-cu o performanță de 2,20 in! 
A fost al patrulea record european 
stabilit de-a lungul Unui singur sezon 
intr-o impresionantă suită. Graficul

Atletul polonez J. Schmidt 
promite ud nou record mondial

La Varșovia, în cadrul unui inter
viu acordat presei sportive record
manul mondial în proba de triplu 
salt Josef Schmidt a declarat că 
anul viitor el va încerca să depă
șească cu 10—20 cm actualul record 
al lumii (17,03 m) pe care-1 deține. 
In afara probei de triplu salt Schmidt 
va evolua în viitorul sezon și în cursa 
de 100 rn plat. Cea mat bună perfor
manță a sa pe această distanță este 
de 10,5 dar el a spus că antrenîndu-se 
cu mare atenție poate ajunge la 10,3 

(Agerpres)

Noi recorduri mondiale 
ale planoriștilor sovietici

MOSCOVA (Agerpres). — Două 
noi recorduri mondiale de planorism 
a stabilit recent pilotul sovietic Mi
hail Veretenikov cu un planor „A. 15“ 
proiectat și construit de Oleg Anto
nov. Parcurgînd distanța de 100 km 
cu o viteză medie orară de 111,388 
km Veretenikov a corectat recordul 
mondial anterior de viteză deținut de 
americanul Schroeder. Totodată el a 
îmbunătățit și recordul mondial de 
viteză în zborul cu țel fix al france
zului R. Fontaine. Planorul „A. 15" 
construit în întregime din metal are 
o anvergură a aripilor de 17 m. Ca
bina pilotului, complet ermetică, este 
prevăzută cu stație de radio și cu un 
sistem care permite-ridicarea planoru
lui la mari altitudini, între 4.000 și 
12.000 m.

obținlnd în total 400 kg. Performanța 
reprezintă un nou record unional, 
fiind superioară cu 2,5 kg. recordului 
mondial oficial. Pentru prima dată în 
istoria halterelor un atlet de catego
rie ușoară atinge limita celor 400 
kilograme!

Și întrecerea semiraijlociilor a fost 
marcată de un rezultat superior re
cordului lumii, Fedoc Bogdanovski 
a împins 141 kg., ceea ce întrece cu 
0,500 kg. propriul său record mondial 
stabilit anul acesta în luna august.

• Pe stadionul central dim Phenian 
s-a desfășurat recent meciul triunghiu
lar de atletism la care au participat 
echipele selecționate ale R. P. 
Chineze, R. P. Mongole și R.P.D. 
Coreene. Un remarcabili succes 
a obți-nut atleta coreeană Sin 
Kun Dan care a slabitt un nou 
record mondial în proba de 400 m 
plat cu timpul de 53,0 sec. Vechiul 
reoord al lumii era de 53,4 6ec. și 
aparținea atletei sovietice Maria Itki- 
na. De remarcat că anul acesta Sin 
Kim Dan a mai obținut o performan
ță excepțională ailergînd 800 m plat 
in 2:04,5.

• Echipele selecționate de volei ale 
R. P. Polone (bărbați și femei) au 
plecat pe calea aerului la Rio de Ja
neiro pentru a participa l-a campio
natele mondiale. Din -lotul masculin 
fac parte printre alți Rutkowski, Sch- 
i-ief, Szperling, Siwek, Suchanek, 
Rusek, Tomaszewski iar din cel. femi
nin Kofiila, Abișiak, Lenkiewicz, Pa
nek, Zochowska, Goiimowska și 
Marke.

9 In Palatul Sparturilor din Mos
cova s-a desfășurat în seara zilei de 
24 octombrie întîlnirea internațională 
de lupte clasice dintre echipele repre
zentative ale U.R.S.S. și R. F. Ger
mane. Net superiori, luptătorii sov-ie- 

evoluției lui Brumei în recentul său 
concurs are de asemenea semnificație:

1,90 m; 1,95 m; 2,00 m; 2,03 m; 2,08 
m; 2,12 m; 2,16 m; și, în sfîrșit, 
2,20 «nt

Pnefcum se vede, recordmanul a în
ceput întrecerea foarte jos și nu a re-' 
nun ța t la nici una din înălțimile inter
mediare. De ce? Pentru simplul mo
tiv că la Kiev, la campionatele pe 
echipe ale U.R.S.S., el făcuse o foarte 
nereușită încercare. Initr-o luptă dîrză 
cu Șav'lakadze și Boîșov, Valerii Bru
mei a hotărît sa „joace totul pe o 
carte", lăsînd să treacă două înălțimi 
consecutive. Rezultatul: campionul 
Europei s-a trezit pe locul 3 cu numai 
2,06 m, performanță cu totul mediocră 
-pentru posibilitățile sale. Iar un iubi
tor al atletismului (și mare admira
tor al lui Brumei) care fusese specta
tor la concurs, i-ia tras o ... săpuneală 
zdravănă în ziarul „Sov-ețski Sport". 
Ca să țină minte! Brumei nu numai 
că a ținut minte, dar a și învățat din 
critică. Și rezultatul s-a văzut foarte 
curî-nd...

Recordmanul european al săriturii 
în înălțime și pretendentul cel mai de 
seamă la supremația mondială deți
nută deocamdată de negrul american 
Thomas, furnizează una dintre cele 
mai extraordinare cariere atletice 'din 
istoria sportului. Socotiți și dv.:

Are doar 18 ani (născut la 14.IV. 
1942) și practică adevăratul sport de 
performanță din 1958, cînd a avut un 
salt de 1,90 m. Anul următor trece

Boris Pahomov (TSO) și echipa Honved — 
campioni internaționali de pentatlon modern 

ai armatelor prietene
(Urmare din pag. I)

Iată rezultatele înregistrate în proba 
de cros : 1. Torok (Honved) 15:08,2— 
976 p. 2. Pahomov (T.S.K.A.) 15: 11.5 
—967 p. 3. Sdobnikdv (T.S.K.A.) 15: 
24,2—928 p. 4. Tatariuov (T.S.K.A.) 
15:30,6—910 p. 5. Body (Honved) 
15:43,6—871 p. 6. Lichiardopol 
(C.C.A.) 15 : 51,0—847 p. 7. Mazur
(Legia) 15 : 53,3—841 p. 8. Tomiuc 
(C.C.A.) 15 : 55.0—835 p. 9. Szaniszio 
(Ilonyed) 15 : 55,4—835 p. 10. Pasz- 
kicwicz (Legia) 15 : 56,0—832 p. 11. 
Uhlig (Vorwărts) 16:11,4—787 p. 12. 
Teichgraber (Vorwărts) 16:22,5—754 
p. 13. Brehme (Vorwărts) 17 : 20,0—580 
p. 14. Sulajnis (Legia) 17:36,0— 
532 p. 15. Țintea (C.C.A.) 17:Ș4,8 —478
p.; echipe: 1. T-S-K.A. 2805 p., 2. Hon- 
ved 2682 p„ 3; Legia 2205 p., 4. 
C.C.A. 2160 p., 5. Vorwărts 2121 p.

CLASAMENTE GENERALE: indi
vidual: 1. Bona Pahomov (T.S.K.A.)

PE SCURT
tici au repurtat victoria cu scorul de 
8—0. La două categorii sportivii so
vietici au obținut victoria prin tuș 
iar la celelalte deciziile au fost date 
la puncte.

• în Capitala R.S.S. Gruzină are 
loc în prezent „Cupa U.R.S.S.» kt 
scrimă, competiție la care participă cei 
mai buni sportivi sovietici la această 
disciplină. Proba de floretă femei a 
fost cîștigată de Tatiana Liubețkaia, 
studentă la Institutul de artă plasti
că din Moscova. Turneul individual de 
sabie a revenit lui Guram Kostava 
care a învins în finală pe Vladimir 
Vdo-bicenko.

• In arena „Albert Halt" din Lon
dra peste 6000 de spectatori au urmă
rit meciul de lx>x dintre echipele selec
ționate ale orașelor Londra și Prag-a. 
Meciul s-a încheiat cu u-n rezultat de 
egalitate : 5—5.

s Cu prilejul unui concurs de na- 
tație desfășurat la Pekin (în bazin de 
50 m) înotătorul chinez Fui Ta-sin a 
realizat în proba de 100 m liber tim
pul de 55,4 sec. care constituie un nou 
record al R. P. Chineze și în același 

2,01 ceea ce-1 situează pe locul 76 in 
lista celor 117 at lefi care au sărit 2 
m. Iar în acest an este de acum pe to
cul 2 în lume cu 2,20 m, deține meda
lia olimpică de argint, recordul euro
pean și vizează cu insistență pe cel al 
lumii. Concludent! Un singur sezon 
i-a fost suficient lui Brumei ca să se 
acomodeze cu Înălțimi pe oare alți 
atleți au visat ani la rînd, și fără suca 
ces, să le atingă.

Sportivul sovietic face parte din cad 
tegoria săritorilor de înălțime medie* 
deși are 1,85 m. Este foarte bine pro- > 
por ți anat (greutatea -— 77 kg). Ar* 
picioare puternice și o detentă exc-ep-; j 
țională. De altfel această calitate ■ . 
permis performanței sale record să.- i 
ignoreze cei 35 cm care despart mar» j 
ginea ștachetei de creștetul Iui ValeriL j 
Să sari 35 cm mai mult d-ecît măsorf ■ 
nu este o jucărie. Și totuși Valorii P u-5.; 
mei nu este mulțumit cu atît. Vrea n..P' 
mult. Șî, neîndoielnic, că va reuși. Pee- 
tru că este muncitor si perseverent, 
ambițios și pasionat. Pentru că își 
mușcă pumnii de ciudă etnd ratează, 
iar a doua zi luptă cu forțe și mai 
mari ca să obțină ceea ce n-a reușii 
ieri.

Patru recorduri europene îutr-un 
singur sezon, patru recorduri în care 
a adăugat răbdător, centimetru cu certe 
timetru, performanței demonstrează 
mai elocvent ca orice că Valerii Bm-: 
mei va urca mai sus. Și cit de curînd-*

V. CHIOSE j

—campion internațional de pentatlorf 
modern al armatelor prietene -- 4188 
p. 2. F. Torok (Honved) 4425 p. 3. 
J. Body (Honved) 4282 p„ 4. Sdobmkoy 
(T.S.K.A.) 4268,5 p. 5. Szaniszlo (Horw 
ved) 4250,5 p., 6. Teichgraber (Vor
wărts) 4226,5 p„ 7- Tomiuc (C-C.A.)'
4096.5 p. 8. Sulajnis (Legia) 4065 p, 
9. Lichiordopol (C.C.A.) 4000 p. 10. 
Tatarinov (T.S.K.A.) 3801 p. 11. PasG* 
kiewicz (Legia) 3625 p. 12. Țintea 
(C.C.A.) 3564 p. 13. Uhlig (Vorwărts)’
3278.5 p. 14. Brehme (Vorwărts) 3273 
p. 15. Mazur (Legia) 293$ p.; echipe:, 
1. Honved 12.957,5 puncte — campi-i 
oană internațională de pentatlon trio-: 
derti a armatelor prietene — '2. T.S.K.A,-
12.557.5 p. 3. C.C.A. 11.660,5 p. 4. 
Vorwărts 10.778 p. 5. Legia ,10.626 p.

Festivitatea de premiere a cîștigăto- 
rilor a avut loe mari după amiază, în 
cadrul unei reușite serbări sportive 
care s-a desfășurat pe stadionul Repu-! 
blicii din Capitală.

timp una din cele mai bune perfor
manțe mondiale ale anului.

• î-nt-re 3 șî 6 noie-mbrie î-n sate’ 
Coubertin din Paris va avea loc un 
turneu internațional feniinin de volei 
1® care vor participa echipele selecțio-' 
nate ale Iugoslaviei, Franței și Olan-! 
dei.

9 Cu prilejul sărbătoririi a 10 ani 
de la înființarea Școlii superioare ger
mane de educație fizică, a avut loc 
la Leipzig o adunare festivă la care 
au participat delegați din U.R.S.S. 
R. S. Cehoslovacă, R. P. Polonă, R. 
P. Ungară, R. P. Romînă, Iugoslavia, 
Izrael, S.U.A., Belgia, Austria, Libe
ria și Tunisia.

9 în prezența a 5000 de spectatori 
la Tirana s-a desfășurat întîlnirea in
ternațională de box dintre echipa ma
ghiară Honved Budapesta și selecția-' 
aata orașului Tirana. întîlnirea s-a 
încheiat cu un rezultat de egalitate: 
10-10.

9 Intr-Un meci de box cbnKnd pen-' 
tru semifinalele campionatului mondial 
profesionist al categoriei „cocoș" fran
cezul A. Ila-litni 1-a învins la puncte 
pe Fred Gilroy (Irlanda). Meci-trt a 
cuprins 15 reprize și s-a desfășurat 
la Wembley Stadium din Londra.


