
în ziua de 31 octombrie a.c., în sala de ședințe a 
Marii Adunări Naționale, au început lucrările plenarei 
lărgite a Comitetului Central al Partidului Muncitoresc 
Român.

La plenară iau parte, în afara membrilor și membri
lor supleanți ai Comitetului Central, primii secretari și 
secretari ai comitetelor regionale și ai unor comitete oră
șenești și raionale de partid, președinții comitetelor exe
cutive ale sfaturilor populare regionale și ale unor sfaturi 
populare orășenești și raionale, miniștri, miniștri adjuncți 
și secretari generali ai ministerelor, șefi ai secțiilor C.C. al 
P.M.R., conducerile centrale ale sindicatelor, U.T.M.-ului 
și ale altor organizații de masă, președinții consiliilor re
gionale ale sindicatelor, directori și secretari de partid din 
marile întreprinderi, academicieni, oameni de știință, di
rectori ai institutelor de cercetări științifice și de proiec
tări, redactori responsabili de ziare și publicații, precum 
și alți activiști de partid, de stat și din economie.

Plenara a ascultat expunerea tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, prim-secretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn, asupra proiectului planu
lui de dezvoltare a economiei naționale pe anul 1961.

Lucrările plenarei continuă.
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Imagini de la întrecerile sportive de duminica

Atac la poarta Științei Cluj. Marin Marcel, unul din cei mai buni jucători 
de pe teren, in luptă pentru balon cu portarul clujean Moguț.

Foto : Mircea Popescu-Ploiești

In sala Dinamo din Capitală au avut loc întrecerile de gimnastică din 
cadrul etapei regionale a campionatului R.P.R. (individual și pe echipe). In 
fotografie, cunoscutul nostru gimnast Șt. Hărgălaș (Victoria) evoluind în proba 
de sărituri.

Foto : Gh. Dumitru

Spicuiri dintr-o etapă
Faptul câ șase din cele șapte echipe 

gazdă au cucerit duminică victoria a 
Făcut ca etapa a IX-a să fie mai cal
mă. Pe mulți i-a surprins poate în- 
frîngerea echipei U.T.A. la Arad, unde 
pînă duminică nu pierduse un punct 
măcar. Dar, C.C.A. a jucat mai bine 
decît duminica trecută, iar U.T.A. s-a 
prezentat sub așteptări, astfel că eșe
cul fotbaliștilor arădeni nu a mai pur
tat amprenta unei surprize. Iar la me
ciul de la Ploiești surprinzător a fost 
doar scorul cu care a cedat Știința 
Cluj.

♦ In clasament însă, această etapă 
a echipelor gazdă a determinat citeva 

schimbări importante: Petrolul — în 
revenire — a ajuns pe locul 3; Stea
gul roșu a mai urcat cu un doc și 
după cum promit ultimele; sale com
portări, ascensiunea nu se va opri 
aici; Progresul a cîștigat două locuri, 
iar Minerul — mai ales — a „săltat" 
de pe locul 12 pe 9...

♦ In fruntea clasamentului, lupta se 
dă deocamdată între Dinamo București 
și C.G.A., care se vor întâlni la 13 
noiembrie. Diferența de un punct exis
tentă între cele două echipe face ca 
întrecerea pentru primul 10c să fie 
foarte pasionantă, tar dacă în cursă 
vor intra și Petrolul și Steagul roșu

ORADEA

ORADEA, 30 (prin telefon). — So
sirea ștafetelor din raioanele regiunii 
Oradea a avut ioc duminică dimineață 
în centrul orașului, într-un cadru săr
bătoresc. Festivitatea a fost deschisă 
de tovarășul C. Rusu, vicepreședinte 
al consiliului regional U.C.F.S. Spor
tivele Ileana Trit din raionul Beiuș 
și Elisabeta Kiss din raionul Salon ta 
au citit mesajele de salut adresate ti
nerelului sovietic de către tinerii din 
regiunea Oradea.

Ștafeta va fi predată tinerilor din 
regiunea Cluj.

MIRCEA POP-coresp.

BAIA MARE
BAIA MARE, 30 (prin telefon). — 

Sîmbătă după-amiază, în Piața Liber
tății din localitate, în fața unui nume
ros public au sosit ștafetele din cele 
nouă raioane ale regiunii Baia Mare, 
precum și cele ale C.S.M. Baia Mare, 
Topitorui Baia Mare si Dinamo Săsar. 
Delegatul raionului Somcuta Mare, 
maestrul sportului Petre Șulea, a citit 
imesajuil sportivilor din raion, ară- 
tînd realizările și succesele acestora 
în producție și în sport în cinstea ce
lei de a 43-a aniversări a Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie. A mai 
luat ouvîntul cu acest prilej tov. Ște
fan Roman din biroul comitetului re
gional A.R.L.U.S. Baia Mane. La pri

„Duminicile sportive0 din Coteana
Acum se pot spune multe lucruri despre 

dezvoltarea activității sportive în comuna 
noastră. Cred însă că nu am putea vorbi 
despre sportul din Coteana, fără a nu 
sublinia aportul pe care l-au adus „dti~ 
minicile sportive" — și mai ales fără 
roadele pe care acestea le-au dat de fie

Din experiența asociațiilor 
sportive sătești

care dată, în conti
nua dezvoltare a 
sportului de comuna 
noastră. Intr-adevăr 
aceste competiții 
care au intrat pu
ternic. în viața comunei noastre, au con
stituit un factor deosebit de important 
în obținerea succeselor cu care astăzi se 
poate mîndri asociația sportivă Recolta.

IN VALEA CĂRĂMIZILOR, TOT 
MAI MULȚI SPORTIVI...

începutul organizării „duminicilor 
sportive" poate fi aflat în cîteva în*

Categoria A la fotbal

mai calmă
— ceea ce este foarte posibil — a- 
tunci vom asista la un final de sezon 
palpitant, cu atât mai mult cu cît și 
echipele următoare din clasament vor 
avea un cuvînt de spus — măcar 
indirect — în această întrecere pentru 
locul întâi.

♦ Surprinzător a fost scorul de la 
Ploiești. Se știa că Știința Cluj va 
folosi o formație în care vor reintra 
Georgescu și Ivansuc și va debuta 
Gane. Era de așteptat, deci, că stu
denții clujeni să opună măcar o re
zistență mai mare. Și totuși... Ce s-a

(Coiduiuare in pag. a 4-a)

mirea ștafetei un grup de pionieri au 
oferit flori delegaților. Ștafeta regiu
nii, condusă de maestrul sportului Fer
dinand Moscovici, a plecat duminică 
dimineața spre Cluj.

V. SASARAN — coresp. regional

CONSTANȚA
CONSTANȚA, 30 (prin telefon)). — 

Duminică au sosit la Constanța purtă
torii „Ștafetei prieteniei romlno-sovie- 
tioe". Pe stadionul „1 Mal" și-au făcut 
apariția motocioHști. cicliști și atleți, 
reprezentanți ai raioanelor regiunii 
Constanța. Din partea raionului Med
gidia sportivul Alecu Mitrea a dat ci
tire mesajului, tn care se arată că 
sportivii din raion sărbătoresc „Luna 
prieteniei romlno-soviețice" cu impor
tante realizări tn muncă și tn sport. 
Au fost reamenajate 28 terenuri de 
fotbal și 19 de volei. La competițiile 
sportive organizate In cinstea „Lunii 
prieteniei romîno-sovietice" au luat 
parte peste 20.000 de tineri și tinere. 
In aceste acțiuni s-au evidențiat spor
tivii Tache Moșescu, Olimpia Cotari, 
Oprea Voinea șa.

■ Mesajele au fost primite de tov. M. 
Holbau d.n partea consiliului regional
A.R.L.U.S.  Ștafeta își va continua 
dr-umul, spre Tulcea și mai departe 
spre Galați.

E. PETRE-coresp.

semnări mai... vechi. Prin vara lui ’952 
s-au desfășurat întreceri care prin am
ploarea lor se apropiau de marile în- 
tîlniri ale sportivilor care au loc acum, 
în zile de duminică, în Valea cărămi
zilor, acolo unde în ultima vreme s-a 
amenajat un frumos stadion sătesc cu 

teren de fotbal, te
ren de volei, pistă 
de atletism, gropi 
pentru sărituri etc. 
Atunci au venit mai 
mulți- tineri la sta

dion. Pe urmă, ,,duminicile sportive” 
nu s-au mai organizat și activitatea spor
tivă se rezuma la un joc de fotbal sau 
la o întrecere de oină. Acum doi 
ani s-a trecut la organizarea cu regula
ritate a „duminicilor sportive" și rezul
tatele n-au întîrziat să apară. Desigur, 
Ia aceasta a contribuit și experiența aso
ciației sportive care, de la o săptămînă 
la alta, găsea tot mai multe mijloace 
de atragere la aceste competiții a tine
retului din comună. Astfel, a crescut 
numărul sporturilor cuprinse în progra
mul „duminicilor sportive": fotbal, volei, 
călărie, ciclism, atletism, trîntă etc. Se 
organizau ad-hoc — spre bucuria tu
turor — concursuri pentru copii (cu 
cîtă însuflețire s-au desfășurat întrece
rile pentru cucerirea primelor insigne!) 
precum și numeroase jocuri distractive 
(alergări în sac, cu oul în lingură etc). 
Așa s-a făcut că în Valea cărămizilor au 
Început să vină nu numai fotbaliștii, ci 
mereu mai mulți tineri și vîrstnici, dor
nici de a practica un sport sau altul. 
Astăzi, cei peste 260 de membri U.C.F.S. 
din comună sînt cu toții sportivi activi, 
participă în mod organizat la numeroase

FLORIN VOICESCU
președintele sfatului popular 

comunal

(Conții luare in pag. a 3-a)

CRAIOVA
CRAIOVA, 31 (prin telefon). — 

Peste 5.000 de spectatori prezenți tn 
tribunele hipodromului din Parcul 
Poporului au aplaudat duminică după-: 
amiază sosirea purtătorilor „Ștafetei' 
prieteniei romîno-sovietice", care timp 
de 20 de zile a străbătut satele, co
munele și orașele regiunii Craiova. 
Ștafeta a fost adusă de sportivi din 
orașul Tr. Severin, raioanele Caracal 
și Tg. Jiu, care la rindul lor au primi-: 
t-o din restul raioanelor regiunii 
Craiova.

In mesajul de salut adresat tinere
tului sovietic sînt arătate o serie 
de succese în producție și în sport din-: 
tre care remarcăm : 822 asociații spor
tive, 178.000 membri U.C.F.S., 360.000 
de participant! la activitatea sportivă 
de mase, 20 de unități în care se prac
tică gimnastica în producție și 10.000 
de purtători G.M.A, Mesajul a fost 
citit de tov. Trotea Smarandache, pre
ședintele consiliului regional U.C.F.S.; 
care l-a înmînat celor mai buni spor-: 
tivi ai orașului Craiova. Aceștia îl vor 
duce mai departe spre regiunea Pi-: 
tești.

R. SCHULTZ-coresp. regional

Din poșta zilei
TRIATLONUL ELEVILOR 

DIN CARACAL '

Pe stadionul Progresul din Caracal 
a avut loc triatlonul elevilor, com- 

■.petiție organizată de consiliul raional 
U.C.F.S. La î"treceri au luat parte 
elevi și eleve din toate școlile orașu
lui. Cele mai bune rezultate au fost 
obținute de: Nicolae Betulescu (Șc. 
Medie Nr. 1), Marin Popescu (Șc. 
Medie Nr. 1), Nicolae Lazar (Șc. Me
die Nr. 1) la băieți, Constanța Glișcă 
(Șc. Medie Nr. 2), Alexandra Duțu 
(Șc. Medie Nr. 1) și Maria Pîrvu 
(Șc. Medie Nr. 1) la fete.

Cristian Lepădatu. coresp.

„GUPA GIMENTIȘTILOR"

Pe frumoasa arenă de popice a fa
bricii de ciment din București s-au 
desfășurat jocurile primei ediții a 
„Cupei Cimentiștilor". Au participat 
reprezentativele asociațiilor sportive 
din cadrul fabricilor de ciment din 
Fieni, Medgidia, Cernavodă, Orașul 
Stalin și București. Primul loc în cla
samentul pe echipe a revenit forma
ției Cimentul București. Pe locurile 
următoare s-au clasat în ordine echi
pele din Orașul Stalin, Medgidia, Cer
navoda și Fieni. Gel mai bun rezultat 
individual a fost realizat de Gr. Voicu 
cu 458 p.d. (100 bile mixte).

Sonia Mijanis-coresp.

ÎNCĂ o ASOCIAȚIE SPORTIVA

Recent, la Blaj, a luat ființă o 
nouă asociație sportivă: „Șantierul" 
Blaj. Tînăra asociație sportivă nu-: 
mără 306 membri care și-au expri-: 
mat dorința să activeze la următoa-: 
rele discipline sportive: volei, șah,- 
tenis de masă, fotbal, popice. Pe Ungă 
angajamentele luate pe linie de pro
ducție constructorii au prevăzut In 
planul de muncă sporirea numărului 
de membri la 550, ptnă ta sftrșitul 
anului.

loan Hasașiu — coresp.



Unele probleme ale sportului universitar
universitar a 

activității spor- 
facultăți, cu or- 
importante com- 

campio-

’ Începutul anului 
«coincis cu reluarea
live din institute și 
ganizarea celei mat 
petiții a studenților noștri 
natele universitare.

Anul acesta, regulamentul campio
natelor prevede întreceri Ia un număr 

•.mare de discipline sportive (atletism, 
-gimnastică, șah, volei, baschet, hand
bal în 7 șt fotbal), majoritatea aces
tora avînd faze finale la nivelul cen
trelor universitare. Dată fiind amploa
rea acestor întreceri, se impune ca fie
care institut, fiecare centru universitar 
să dea o atenție cit «nai mare înscrie
rii studenților la campionatele uni
versitare, să fie mobilizată întreaga' 
masă de studenți și mai <ales„să exis
te o preocupare sporită- pentru antre
narea într-o măsură și mai mare a 

«elementului feminin. Atletismului, în 
special, va trebui să î se acorde aten
ția cuvenită, mat ales dă este prevă
zută și o îinală pe țară (probabil la 
Cluj), Recomandația vizează unele cen
tre universitare ca Tg. Mureș, Craio
va, 'Galați', Iași, care au îăictrt prea 
puțin pentru dezvoltarea atletismului 
în rindul studenților, ca și centrele 
Timișoara și Cluj (altădată cu 1ra- 
diție în această disciplină sportivă)

După o luna de la începutul 
anului universitar

(Raid prin cîteva institute din Capitală)
La o lună dc la deschiderea anului 

hniversitar, am vrut să cunoaștem unele 
aspecte din activitatea catedrelor de edu
cat ic fizică a cîtorva institute de învă- 
Jămrnt Superior din Capitală.

Am făcut un popas la cunoscuta bază 
sportivă din str. Vasile Pîrvan... 
Toate terenurile frumosului com

plex erau folosite din plin. Sute de 
studenți ai Universității „0. I. Parhon” 
luau parte la orele dc curs, sub îndru
marea asistenților dc la catedra de edu
cație fizică. O impresie deosebită ne-a 
lăsat-o desfășurarea lecției de handbal. 
Asistentul Victor Ionescu ne-a făcut o 

«reușită demonstrație pedagogică, prin 
caracterul profund științific, cu ime
diate exemplificări practice pe care 
reușea să-l imprime lecției. Așa se și 
explică progresul evident pe care l-a 
realizat handbalul în cadrul Universită
ții; Am aflat că, în prezent, se desfășoară 
un campionat inter-ani care antrenează 
300 tic sportivi! (cu 100 mai mult față 
de anul trecut). Facultățile de Matema
tici .și Filologie se situează (în această 
disciplină) printre fruntașe. Pentru a 
răspunde interesului crescînd manifestat 
față de handbal se preconizează adapta
rea terenului central de baschet și la 
cerințele jocului de handbal în 7.

Baschetul, și el cu tradiție (ne referim, 
mai ales la cel feminin) se află, de ase
menea, în progres. In 
răgaz, asistentul Liviu 
cunoscută o serie de 
toarc: baza materială 
echipament și mingi) 
simțitor, numărul practicanților sportu
lui cu mingea la coș se apropie de £00» 
pregătirea fizică generală a studenților 
din anii I este superioară (în raport 
cu anii preccdenți), fapt care atestă 
preocuparea hi această direcție existentă 
în școlile medii.

Vizita noastră la baza sportivă din 
str. V. Pîrvan s-a încheiat printr-o discu
ție avută eu asistentul N. Rădulescu, 
care nc-a informat despre dezvoltarea 
secției de scrimă. In prezent, lucrează 
pcnU-u. obținerea normei de educație fi
zică 70 dc studenți începători. Asistentul 
Rădulescu nc-a oferit și o plăcută sur
priză: înființarea secției de pentatlon 
modern, inițiată de studentul din anul 
III Filologie, C. Țintea, fratele cunoscu
tului nostru pentatlonist.

cîteva minute de 
Nagy nc-a făcut 

lucruri îmbucură- 
(este vorba de 

s-a îmbunătățit

IA minute mai tîrziu intram pe porțile 
altui complex sportiv: acela al 
studenților de la Institutul Medico- 

JFarmaceutie. După ee am asistat cîtev’i 
minute la lecția de atletism a cunoscutu
lui nostru sulițaș, Al. Bizim (care* Lucra
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unde s-a înregistrat, în ultima vre
me, o serioasă rămînere în urmă.

în vederea unei activități competi- 
ționale continue — în afara campio
natelor universitare — fiecare insti
tut și-a întocmit un calendar sportiv 
intern, care cuprinde numeroase între- multe competiții interne 
ceri sportive, unele bucurindu-se de o 
frumoasă tradiție (Icefîad.i, Gcogra- 
fiada etc.) ca și întreceri organizate 
pentru studenții din anii 1, la diferite 
ramuri sportive.

Trebuie evidențiată inițiativa cen
trului universitar București, care a or
ganizat campionate interinstitute, cil 
participarea majorității institutelor și 
facultăților din Capitală.

Strîns legată de existența unei bo
gate activități sportive este și asi
gurarea unei baze materiale corespun
zătoare. AtnenajaTea unor terenuri, a 
unor baze sportive simple — prin 
muncă voluntară și folosi ndn-se re
sursele locale — este o necesitate 
obiectivă. Lucrul acesta a fost înțeles 
în foarte multe cazuri. Așa s-a ajuns 
ca o serie de institute să-și amenajeze 
prin mijloace proprii baze sportive 
bine utilate, ca de :pildă Institutul 
Medico-Farmaceuiic București, Institu
tul Agronomic iași, Institutul de Cul
tură Fizică, Institutul de Construcții 
București etc.

la groapa de sărituri, cu o grupă dc 
fete din anul I de la Universitate) 
l-am mtîînit pe lectorul O. Bănățan, 
ful catedrei de educație fizică dc 

personalului 

șc- 
la 
deI.M.F. dînd îndrumări 

întreținere.
Dîn discuția pe care am purtat-o,

la ordinea zilei.
am

reținut cîteva probleme
In primul rînd se acordă o atenție deose
bită încadrării studenților la normele de 
educație fizică și se constată mult in
teres pentru atletism, gimnastică și fot
bal. Primelor campionate interne, cele 
ale anilor I, la volei, baschet și fotbal, 
li s-a asigurat o organizare foarte reușită. 
Actualul complex va fi completat și cu 
un teren de handbal în 7.

Dltimul 
nte..

popaș: la Institutul Politeh- 
Activitate vie, însuflețită, 

întreceri dotate cu „Cupa anilor 
1“ la volei, baschet și atletism, alte în
treceri la volei, șah. tenis de cîmp, tir, 
fotbal și baschet pentru „Cupa 7 No
iembrie", pregătiri pentru crosul ,Să 
întîmpinăm 7 Noiembrie” (finala pe insti
tut), pregătiri pentru activitatea sportivă 
de iarnă (repararea de schiuri, a bocan
cilor, hanoracelor etc.), amenajarea unor 
noi terenuri (de volei și baschet). Ar fi 
doar cîteva acțiuni. Și la toate acestea 
trebuie amintită și acțiunea de introdu
cere a gimnasticii dc înviorare, în care 
sînt antrenați aproape toți studenții care 
locuiesc Ia ‘ cămine.

PENTRU PRIMA OARĂ IN CATEGORIA A
LA BASCHET

Desigur, ponderea în activitatea 
sportivă studențească trebuie s-o aibă 
sportul de mase, acesta; reprezentînd 
Cea mai solidă temelie pentru dezvol
tarea sportului de performanță. în 
acest sens, trebuie organizate cît mai 

: — competiții 
■ interani, interinstitute și facultăți,- pe 
centru universitar și intercentre uni
versitare — care să culmineze cu .par
ticiparea la campionatele universitare.

Nu trebuie uiîat ca în anul viitor, 
cei mai buni sportivi din rîndul stu
denților noștri vor fi chemați să par
ticipe la o competiție internațională 
de mare anvergură : Universiada (So
fia, august-septembrie).

Această competiție internațională va 
trebui să constituie pentru studenții 
noștri, practicanți ai diferitelor ramuri 
de sport, un puternic imbold către o 
muncă- organizată- și continuă, pentru 
îmbunătățirea performanțelor sportive.

MARIUS BIRJEGA 
șeful comisiei sportive din U.A.S.R.

Activitatea sportivă-in plină înflorire!
• .1/ “<<;• .voî ,

Despre sport în Universitatea ieșeană cu echipa de șah ș.a. Numc ca acelea 
„AL I. Cuza” se poate vorbi aproape de ale lui Nicolae Bogosievici (Facultatea de 
la înființarea ei... Prin 1870; ele pildă, Matematici) campion universitar Ia gim- 
cîțiva. entuziaști aî echitației au încercat 
să pună bazele unei asociații șportive. 
Asociația a luat, intr-adevăr,: ființă, dar 
n-a avut viață decît cîțiva ani, desfiin- 
țlndu-se din cauza lipsei de sprijin din 
partea oficialităților.

Ceva mai tîrziu, în 1882, cîțiva stu« 
denți și profesori au solicitat rectoru
lui universității amenajarea unei săli 
pentru sport. După multe amînări, ]i s-a 
pus la dispoziție un... grajd. Era și de 
așteptat. Ce „pretenții” pute.au emite 
studenții ieșeni de atunci pentru o sală 
de sport, cînd în 1883, prinlr-o măsură 
arbitrară, se hotărăște chiar desființa
rea Facultății de medicină?! Hotărîrea 
este însă anulată în urma protestului ve 
hement al corpului profesoral și al 
populației din marele oraș moldovean.

Ceva mai tîrziu, profesorul Grigore Co- 
bîlcescu avea să dea un sprijin simți
tor pentru crearea unei asociații turis
tice „ Pentru cunoașterea frumuseților 
Moldovei". Asociația a dăinuit mult timp, 
angrcnînd numeroși profesori și stu
denți, iubitori ai drumeției. Inițiative 
firave, izolate. Despre sport în adevăra
tul înțeles al cuvîntului putpm vorbi 
abia în anii noștri luminoși, în anii 
puterii populare. Astăzi,. în Universita
tea „AL I. Cuza" există 7 secții pe ra
mură de sport: volei, baschet, gimnas
tică, atletism, fotbal, handbal și șah. 
In ceea ce privește participarea, trebuie 
arătat că num at la campionatele univer
sitare din anul trecut s-au înregistrat 
peste 3000 de înscriși, dintre care a- 
proape 1000 de studente.

Trofeele cî.știgate de-a lungul anilor 
din urmă — dovadă grăitoare vitrina din 
holul Universității — sînt numeroase: 
30 de cupe, 74 <lc plachete, o sumedenie 
de insigne, dc diplome etc.

Studenții Universității „AL I. Cuza“ 
se mîndresc cu echipa lor de fotbal, câș
tigătoare de nenumărate ori a campiona
telor pc oraș, cu echipele dc gimnastică 
(băieți și fete), care au ajuns deseori 
în finalele campionatelor universitare,

„15”-le studenților de la „Arhitectură

? •: '■ .v: «

L

„15“-le Arhitecturii înaintea meciului in care a cucerit a 5-a victorie din retur. 
(6—ff cu Dinamo Mililia)

De la stingă la dreapta, sus: Tătaru, Olsufiev, Marcu, Miron, Bordenache, 
Popa, Andronic, Mihai, prof. N. Pădureanu (antrenorul echipei); jos; Alâmureanu. 
frfoise, Humeniuc, Dădulescu, Dumitrescu, Păltinescu, Radu.

* Pasiunea studenților Institutului „Arh.
C.I. Mincu" pentru rugbi își are în
ceputul cu mulțl ani în urmă. Totuși, 
:a nu a căpătat o formă concretă deeît 
icum trei ani, cind studenții au in- 
ghebat primul lor „15“. Echipa a jucat 
m timp in categoria B. Fără prea mult 
iucces însă. Ii lipsea un antrenor pri
ceput; un sprijin material concret.

La Universitatea „Al. I. Cuza”-Iași

nastică, Volodea Weissman), Facultatea 
de Filologie), campion universitar la 
șah, Victor Blunifâ (Matematici) baschet
balist, Mircea Tudorache (Geografie), 
fotbalist, Veronica Cîlea (Filologic) gim
nastă, sînt cunoscute și unanim apre
ciate.

La succesul pe care-1 înregistrează 
activitatea sportivă din universitate, un 
aport prețios îl aduc și cadrele didac
tice, printre care profesorul Gavril Is- 
trate, decanul Facultății dc Filologie, 
conf. Gh. Papp (Matematici), conf. 
Const. Martiniuc (Geografie), conf. Ion 
Grindei (Fizico-Matematici), asistent A. 
Volcinski (Științe naturale). Un sprijin 
deosebit îl acordă activității sportive 
conducerea universității, prin tovarășa 
prorector conf. Elena Janrenaud, iar 
munca intensă pe care o desfășoară ca
tedra de educație fizică (lector Eugenia 
Bancea, asistenți I. Spineanu și V. Un- 
gureanu) ca și colaborarea cu comitetul 
U.T.M. și asociafia studen|ilor sînt — 
de asemenea — contribuții la dezvolta
rea sportului în rîndul studenților.

Acum, în noul an universitar, sporti* 
vii de 
succese 
renurile

aici sînt hotărîți să obțină noi 
atît la învățătură cît și pe ie
de sport.

PETRE CODREA — coresp. regional

Vești din institute
ORAȘUL STALIN : Studenții Institu

tului Politehnic din localitate participă 
cu multă însuflețire la întrecerile din 
cadrul celei de a IV-a ediții a „Cupei 
Politehnicii”, competiție organizată la 
7 discipline sportive. In întrecerile de 
handbal în 7 și baschet, desfășurate 
pînă acum, s-au evidențiat echipele ani
lor I și IV mecanică. Reușita întrecerilor 
este asigurată nu numai de larga parti
cipare a studenților (se înregistrează.

Tinerii și talentații baschetbaliști 
craioveni, studenții la Institutul Agro
nomic, nu și-au dezamăgit suporterii. 
Ei au reușit să ocupe primul loc în 
campionatul de calificare la baschet și 
să promoveze astfel în prima categorie 
a țării.

Studenții craioveni participă în pre
zent, alături de cele mai bune echipe 
din țară la lupta pentru cucerirea ti
tlului! de campioană republicană. Ei 
vin cu o irumdasă carte de vizită: cu
cerirea campionatului universitar pe 
anul 1959, victoria asupra selecționatei 
de tineret a R.P. Chineze etc.

Chiar în primul meci susținut în ac
tualul campionat republican, Știința 
Craiova a cules o frumoasă victorie 
asupra u?ieia dintre cele mai bune echi
pe bucureștene: Știința.

Iată formația Științei Craiova după 
finala care i-a adus titlul de campioa
nă universitară.

V. SANgUL^CU-£orespomienț 

Elanul... nu era suficient. Și, ca urmare,, 
nici nu a rezistat prea mult. Pasiune# 
însă nu putea dispare...

La începutul acestui an, cîțiva entu
ziaști au făcut. o nouă încercare de-, a. 
„puhe pe picioare4* o echipă. Au primiți 
mai întîl, un eficient sprijin material 
șl moral din partea conducerii Institui 
tulul, în fruntea căruia se află vechiuț 
internațional, prof. Ascanio Damian.

Noul COLECTIV făcea primit pașt. 
De data aceasta nu la întîmplare, ci 
pe baza unul plan de perspectivă bine 
stabilit. Viitorii arhitecți își împărteau 
timpul între planșetă și balonu*>«.SvaL. 
Și. entuziasmul lor a fost molipsitor, 
că-ci la antrenamente erau prezenți tot 
mai mulți studenți, iar la fiecare sfîr- 
șit de săptămînă, formarea „15-4ui“ pen
tru meci devenea pentru antrenorul lor 
prof. N. Pădureanu o adevărată dile
mă. De altfel, preocuparea pentru asi
gurarea echipei cu un rezervo-r de ca
dre „tinere" (dacă se poate spune așa; 
avînd în vedere că cei care au trecut 
de 23 de primăveri pot fi numărați pe 
degete), primează. Dar. dacă vei întreba 
pe oricare dintre rugbiștii Arhitecturii 
de șansele și perspectivele echipei Ion 
răspunsul va fi invariabil : „Mai întîi, 
asigurarea formației cu o bază solidă 
de mase și practicarea unui ioc des
chis și curat**...

Cu toate acestea... La sfîrșitul turului; 
echipa s-a aflat pe locul VI, în cam
pionatul de calificare. In retur : 5 me
ciuri — 5 victorii (esaveraj 27—3). Iar 
devotamentul „galeriei mobile4*, eare-i 
însoțește aproape la fiecare joc își vede 
eforturile satisfăcute. Echipa face do
vadă unei remarcabile mobilități, du
blată de multă fantezie creatoare. Este 
și normal, de altfel, dacă ne gîndim 
că așa cum fiecare dintre ei, pe plan
șeta sa de lucru, este veșnic preocupat 
de căutarea unei linii, unui unghi sau 
a unei perspective noi, tot așa și pe 
terenul de joc, toți sînt într-o continuă 
căutare a unei manevre subtile, care 
să surprindă pe adversar. Iar insufi
cienta forță (grămada de abia însumea
ză 690 kg) și lipsa de maturitate în 
rezolvarea unor momente mai dificile 
de joc, sînt lucruri pe care timpul «și 
munca conștiincioasă Ie pot rezolva.

Și acum, vă prezentăm pe cîțiva din
tre purtătorii culorilor „Arhitecturii", 
Printre ei, fruntașii la învățătură : 
C. Dumitrescu — posesorul unei burse 
republicane , „Gh. Gheorghiu-Dej44, L 
Tătaru și I. Grigorescu.

In plus, un element esențial : în tot 
timpul campionatului echipa nu a avut 
NICI UN JUCĂTOR ELIMINAT *<1^ pe 
teren.

A. VASILIU

se pare, o cifră record față de edițiile 
precedente : 1200), ci și de strînsa co
laborare care există între Asociația stu
denților și -catedra de educație fizică.

CAROL GRUIA 
coresp. regional

TG. MUREȘ : Cu puține zile în urmă, 
studenții Institutului Modi co- Farmaceu
tic din orașul nostru au participat la con
cursul de natație din cadrul „Cupei 
I.M.F.”. La concurs au luat startul 110 
înotători. Cîștigători — studenții din 
anul V. In prezent, studenții de la I.M.F. 
iau parte la alte întreceri sportive, prin
tre care cele din cadrul Lunii prieteniei 
romîno-sovietice (volei, baschet, handbal, 
scrimă, tenis de masă) dotate cu „Cupa 
7 Noiembrie", întîlniri prietenești Ia 
baschet, volei, handbal, șah, haltere și 
scrimă cu reprezentative studențești din 
Craiova, Cluj, Orașul Stalin etc.

ION PÂUȘ 
corespondent |

TIMIȘOARA: Orașul nostru găz
duiește o interesantă competiție stu
dențească de volei pentru echipe de 
băieți dotată cu ,,Cupa 7 Noiembrie". 
In prima etapă a competiției, jocu
rile au fost de un bun nivel tehnic și 
s-au încheiat cu următoarele rezul
tate :

Institutul Politehnic—Institutul A- 
gronomic 3—2; Institutul Pedagogic 
—Institutul de Medicină 3—0.

Tot în localitate, reprezentativa de 
baschet-juniori a clubului Știința a 
întrecut — la capătul un»i meci deou 
sebit de disputat — echipa Școlii mez
dri nr. 7 cu scorul de 73—67.

AL GROSS corespondent 
regional

pute.au


nCupa 7 Noiembrie” la marș

ET

Aprecieri după prima etapă a campionatelor republicane
Duminică dimineață s-a disputat cea 

de a doua și ultima etapă 
a „Cupei 7 Noiembrie" la marș, în
trecere sportivă organizată de consi
liul orășenesc UCFS București. Iată 
rezultatele tehnice înregistrate: înce
pători: 1. I. Ciurea (Victoria); 2. C. 
Tănase (PTT); 3. M. Smarandache 
■(AJutobuzul) ; juniori: 1. M. Perși-
naru (PTT); 2. I. Hirioveanu (Vic
toria) ; 3. D. Gavrilescu (Victoria) — 
la această- probă victoria pe echipe 
a revenit formației Victoria care a 
totalizat 22 de puncte.

Orașul București nu are o campioană 
la săritura în înălțime!

Monotonie și anonimat, lată ce a 
caracterizat întrecerile atletice ale cam
pionatului Capitalei, desfășurate sîrti- 
bătă și luni după amiază pe stadionul 
Republicii. Monotone, datorită rezul
tatelor modeste cu care au lost în
cheiate majoritatea probelor și ano
nime, în special, datorită lipsei de la 
start a celor mai buni performeri bucu- 
reșteni.

"Și e vorba de campionatul Capitalei, 
a1' fost întrecerile atletice ale ora
lului cu cei mai mulți campioni și 
recordmani ai țării și acest lucru nu 
poate fi trecut cu vederea.

Cum se explică lipsa atleților frun
tași de la aceste întreceri ? Simplu de 
tot. Federația de specialitate a găsit 
de cuviință ca tocmai la sfîrșitul a- 
cestei săptămîni să deplaseze la 
Oradea un grup de atleți în vederea 
unui concurs demonstrativ (?!?). Ca 
și cum în tot timpul anului nu a avut

„Duminicile sportive” din Coteana
(Urmare din pag. 1) 

întreceri alături de mulți coteneni care 
încă nu s-au înscris în U.C.F.S. dar 
care sînt oricînd gata să-și măsoare for
țele .și dibăcia ori la „fugă”, ori la lupta 
„la curea”...

...Șl SPECTATORI !
In Valea cărămizilor, la micul nostru 

stadion nu există tribune de beton. Nici 
măcar din lemn (deocamdată, pentru 
că intenționăm să îngrădim terenul și 
poate atunci vom face și o tribună). 
Dar, pe dîmbul din dreapta pistei greu 
poți găsi cîteodală un loc unde să te 
instalezi și să urmărești comod între
cerile. De fapt nici nu s-ar putea pentru 
că nu o dată trebuie să „fugi" la terenul 
de volei unde „joacă Coteana” sau chiar 
sus, pe costișe, ca să vezi mai bine pe 
călăreți sau cicliști. Aproape tot satul 
vine la teren. Sportul a cucerit nu numai 
inimile celor care îl practică ci și ale 
celor care urmăresc întrecerile fetelor 
și flăcăilor. Vin în Valea cărămizilor — 
ca spectatori — zeci și sute de copii. 
Vin însă și cei mari : țăranii colectiviști, 
întovărășiții' De la o vreme au început 
să coboare în Valea cărămizilor și femeile 
cu năframe albe pe cap. Sînt femeile care, 
un an sau doi în urmă, purtau pe co
biți țe cofe și căldări cu apă și treceau 
spre pîrîul Milovcanu nepăsătoarc, fără 
să arunce măcar o privire colo în vale, 
la întrecerile flăcăilor de pe stadion. 
Este poate în prezența acestor femei în 
„tribuna" stadionului nostru, unul din 
cele mai frumoase succese ale sportului, 
ede acestor „duminici spoitive” care 
atrag tot mai mulți practicau(t și... su
porteri.

CIND NE SOSESC PRIETENII...

„Duminicile sportive’’ se bucură de un 
interes deosebit în comuna noastră și 
pentru că ele nu cuprind în diferitele 
întreceri numai sportivi din Coteana. La 
noi vin aproape în fiecare lună prieteni 
din Vîlcelc, de la Brebeni (ce buni călă
reți au !), de la Izvoare (adversari foarte 
puternici pentru fotbaliști), din Schitu 
(ce mult s-a dezvoltat sportul și în a- 
ceastă comună), de la Bălăncști... Vin 
prietenii noștri, sportivi din comune în
vecinate, cu camioane, cu căruțe, călare. 
Pe ulița mare a comunei se adună sute 
de oameni. Pînă încep întrecerile și mult 
după terminarea lor discutăm cu ei 
bucuroși să aflăm cît mai multe despre 
'activitatea sportivă dar și despTC munca 
lor, despre succesele în lupta pentru 
recolte cît mai bogate. Tîrziu, după ce 
în Valea cărămizilor s-a așternut înse
rarea, ..ridicăm și un pahar de vin pentru 
prietenia noastră, pentru viața nouă, fru
moasă pe care o trăim. Și ne spunem

La seniori, competiția a contat și 
drept campionat individual al Capi
talei. In această probă rezultatele au 
fost următoarele; 1. Dumitru Paras- 
chivescu (Victoria) — campion al Ca
pitalei ; 2. Gh. Maltei (CCA) ț 3. D. 
Chiose (PTT); 4. W. Avram (Surdo
mut); 5. V. Mitrea (PTT)

La categoria seniori, unde traseul 
a măsurat 12 km., victoria pe echipe 
a revenit formației PTT cu 29 de 
puncte.

timp să facă acest lucru. Aceasta însă, 
este departe de a scuza lipsa aproape 
totală de interes a cluburilor bucu- 
reștene (exceptînd poate Știința) față 
de întrecerile acestui campionat.

Au fost probe (3.000 m obstacole, 
de exemplu) în care titlul a fost 
disputat doar de doi concurenți (!) sau 
la care arbitrii nu au putut aduna la 
locul de concurs nici un sportiv cum 
a fost cazul cu săritura în înălțime fete- 
Da, la proba în care țara noastră 
deține recordul mondial și titlul o- 
limpic, în campionatul Capitalei nn 
s-a prezentat nici o concurentă I

Concluziile sînt lesne de tras. Dar 
nu sînt suficiente. Trebuie și mă
suri I Astfel de lucruri nu pot fi tole
rate și federația de specialitate, ca și 
Consiliul orășenesc U.C.F.S. Bucu
rești, trebuie să-și spună cu hotărîre 
cuvântul.

—a. v. —

„bun-rămas“ pînă ...duminica viitoare, 
cînd ne vor fi din nou oaspeți sau le 
vom întoarce vizita. Oricum, ne vom re- 
întîlni la prima „duminică sportivă14.

CITE CEVA DIN MUNCA
NOASTRĂ

Git cît ne-jm dat seama că „dumi
nicile sportive11 au un rol important 
în dezvoltarea activității sportive, în 
popularizarea sportului, în realizarea 
unor trainice prietenii între tinerii 
sportivi, în pregătirea tuturor celor 
care își măsoară puterile în întrecerile 
sportive din Vailea cărămizilor sau pe 
terenurile celorlalte comune apropiate, 
am căutat să muncim mai bine pentru 
organizarea acestor frumoase compe
tiții sportive. Nu există' nici „secrete", 
nici „metode speciale" de muncă. 
Avem de fiecare dată sprijinul efec
tiv al organizației comiimale de partid, 
al instructorilor raionali de .partid și 
U.T.M. Ne ajută mereu organul ra
ional UCFS și de multe ori vin la noi 
activiști ai consiliului regional UCFS. 
Avînd u.n asemenea sprijin am reușit 
să învingem unele greutăți, ne-am fă
cut o bază sportivă frumoasă, jar 
organizarea întrecerilor se face, din 
ce în ce mai bine. De fiecare dalș 
cînd pregătim o „duminică sportivă" 
secretarul oomunal de partid, secre
tarul organizației U.T.M, reprezentanți 
ai sfatului popular își spun părerea, 
ajută asociația sportivă. Este și firesc. 
Sportul nu este doar o treabă a aso
ciației sportive, Dimpotrivă. Sportul 
a ajutat la acțiunea de cooperativizare, 
a comunei, contribuie la formarea 
unor oamenii cît mai sănătoși și pu
ternici, care să poată munci cu tot 
mai bune rezultate pe ogoare, îi ajută 
Pe cei mici să învețe mai ușor și, în 
plus, constituie o recreare plăcută 
pentru noi toți. Iată de ce am căutat 
să asigurăm „duminicilor sportive" o 
continuitate, iată de ce deputății sfa
tului popular comunal muncesc neobo
sit pentru răspândirea cit mai largă 
a sportului, pentru mobilizarea co
lectiviștilor și a țăranilor întovărășiți 
la întrecerile din cadrul „duminicilor 
sportive". Iată de ce oricînd le-ai 
cere, pasionați ai sportului ca tracto
ristul Gh. Pană, țăranii întovărășiți 
Ion Pițigoi, frații Milieu, învățătoarea 
Constanța Staicu și alții sînt gate să 
dea o mînă de ajutor fie la amenaja
rea bazei sportive, fie la confecționa
rea afișelor, la întocmirea programu
lui etc.

Doar asupra unui aspect trebuie să 
insistăm mai mult. Este vorba despre 
activitatea culturală din comună. La 
noi, la Goteana, sînt mulți cei cărora 
le place să cînte, să facă teatru, să 
recite. Și mai mulți sînt cei care nu 
pot lipsi ca spectatori de la aseme

• CAMPIONATELE REPUBLICA
NE au început promițător. Majoritatea 
meciurilor disputate în țară și în Ca
pitală au avut o desfășurare spectacu
loasă, constituind prin aceasta o bună 
propagandă pentru baschet. Dintre 
partidele cele mai reușite vom aminti: 
Știința Craiova-Știința București, Di
namo Oradea-Știința Cluj, C.S.M. Ga- 
lați-C.C.A. și Știința Timișoara-Dina- 
mo Tg. Mureș la băieți. Mureșul T'g. 
Mureș-Rapid, Știința București-C. S. 
Oradea și Voința Orașul Stalin- Voin
ța Oradea la fete, în care — indife
rent de scorul final — ambele formații 
au luptat din răsputeri centru o com
portare frumoasă.

• I.A REALIZAREA REUȘITELOR 
SPECTACOLE de duminică, un impor
tant aport l-au adus noile reguli ale 
jocului, prin care acțiunile au deve
nit mult mai dinamice, iar întrerupe
rile mai rare. In general, echipele au 
arătat că s-au preocupat de însușirea 
noilor reguli și că în cursul pregătiri
lor dinaintea campionatelor au ținut 
seama de influența pe care o poate a- 
vea noul regulament asupra tacticii în

’jocul de baschet.

® IN MOD DEOSEBIT DORIM SA 
EVIDENȚIEM comportarea echipei 
Știința Craiova (antrenor: prof. C. 
Dîrjan). Alcătuită dintr-un lot omo
gen, valoros, formația studenților cra- 
ioveni a practicat un joc modern, în 
viteză, cu multe contraatacuri și arun
cări de la semidistanță. In apărare 
am remarcat tendința defensivei active 
și eficacitatea recuperărilor sub panou.

nea manifestații culturale. Și, atunci, 
învățind din experiența organizării 
Concursului cultura l-sportiv, „dumini
cile sportive" din comuna noastră sînt 
întotdeauna o întîlnire a iubitorilor de 
sport dar și de muzică sau dans. 
Chiar și oaspeții noștri vin în fiecare 
duminică nu numai cu echipe sporti
ve — așa cum era înainte cu un an 
san doi — ci și cu ansamblu cultu
ral, cu echipă de dansuri, cor etc. Și 
nu o dată s-a întîmpLrt ca mulți din
tre artiști să se „transforme"’ duipă 
terminarea programului cultural în... 
fotbaliști sau jucători de volei, sau 
sări vedem pe cei care s-au întrecut 
la trântă, declamînd apoi versuri sau 
cîntînd frumoasele cântece de pe la 
noi.

Cam așa stau lucrurile cu „dumini
cile sportive" din Coteana. Să nu se 
creadă însă că totul merge pe roate. 
Se mai întîmplă să nu vină un jucă
tor sau altul, să nu găsim o minge 
tocmai cînd începe meciul de volei, să 
Umblăm după arbitru în’ultima clipă... 
Dar, cele mai importante lipsuri în 
organizarea acestor competiții sînt 
cefe care se referă la angrenarea fe
telor în desfășurarea întrecerilor. E 
drept, s-au făcut cîțiva pași dar sînt 
încă multe fete care n-au venit nicio
dată în Valea cărămizilor, la stadio
nul nostru. Avem echipă de volei, 
cîteva atlete dar, să recunoaștem, e 
prea puțin. Vom munci însă ca ta 
anul „povestea cu fetele din Coteana” 
să nu mai fie decât o poveste. Pînă 
atunci însă așteptăm ...iarna și ne 
gândim că poate voni reuși să conti
nuăm tradiția organizării „duminici
lor sportive" și în lunile de iarnă. 
Șahiștii, jucătorii de tenis de masă, 
iubitorii luptelor și aiți sportivi de-a- 
bia așteaptă... șț acest lucru arată că 
„duminicile sportive" au însemnat 
mult în viața sportivă a comunei 
noastre.

Duminică, cu prilejul uneia 
dintre aceste frumoase compe- 
ții sportive organizate în Valea 
cărămizilor, asociația sportivă 
Recolta-Coteana, raionul Slatina, 
regiunea Pitești, a primit cupa 
oferită de ziarul „SPORTUL 
POPULAR" pentru frumoasele 
rezultate obținute în activitatea 
sportivă de mase.

Pentru cele mai frumoase suc
cese realizate în ultima „dumi
nică sportivă" care a avut loc 
la Coteana, asociația sportivă 
Recolta Schitu a primit cupa 
oferită de Comitetul regional 
U.T.M. Pitești.

Debutul Științei Craiova, care a coincis 
cu o frumoasă victorie asupra Științei 
București, ne dă certitudinea că acea
stă echipă va avea un însemnat rol în 
actualul campionat.

• UN ALT ELEMENT POZITIV 
remarcat în etapa de duminică a fost 
întinerirea echipelor > C. S. Oradea, 
Voința Orașul Stalin, la fete, Dinamo 
București, Știința București, la băieți, 
au prezentat o serie de tineri jucători 
și jucătoare al căror aport în buna 
comportare a acestor formații a fost 
evident. Sperăm că aceste exemple vor 
fi urmate cu timpul și de alte echipe, 
în felul acesta fiind respectate dispo
zițiile federației și în același timp asi- 
gurîndu-se progresul baschetului din 
țara noastră.

• NOTA ARBITRAJELOR: BUNA. 
In general, arbitrii și-au însușit noile D. STANCULESCU

Fază din meciul feminin IfCJțg fe3 ț’etrolul Ploiești care d inaugurat cam
pionatul republicani

Foto; T. Roibu

In completarea cronicii meciului 
Dinamo-Progresul

e SINGURUL JOC DIN CAPITALĂ 
n-a oferit spectacolul așteptat. Ambele 
echipe, și in special Progresul, s-au 
comportat slab. Echipa învinsă n-a reușit 
să-și găsească — de la începutul cam
pionatului —• cadența, ocupînd acum 
ultimul loc în clasament. Nu putem în
țelege ce se petrece la Progresul ! La 
fiecare meci jucătoarele intră parcă în
fricoșate că vor pierde din nou și fac 
greșeli copilărești. De regulă, abia spre 
sfîrșitul seturilor și al meciurilor jucă
toarele de la Progresul își revin și reali
zează cea mai mare parte a punctelor. 
In meciul de duminică Denisa Dumitriu 
s-a comportat slab. De asemenea, Euge
nia Metopadov, un pilon al echipei, a 
jucat mai puțin bine ca de obicei.

• IN TIMP CE IN SALA DINAMO 
jucătoarele de la Dinamo și Progresul 
își disputau întîictatea în fața a 50 spec
tatori, sute de amatori ai jocului cu

— igKEEisni ~~~. .
32 ECHIPE IA STARTUL „CUPEI CENTROCOOP’’

Organizată în cinstea celei de a 43-a 
aniversări a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie, cea de a Il-a ediție a 
„Cupei Ccnlrocoop” la oriontare turis
tică a înregistrat un succes deplin

Pe un traseu de 11 km, în jurul ca
banei Pîrîul Rece, s-au întrecut 32 echipe 
masculine și feminine, reprczentînd aso
ciații sportive din București, Ploiești, 
Orașul Stalin, Sibiu șl Pitești.

Proba rezervată echipelor masculine a 
fost foarte disputată. Majoritatea echi
pelor au parcurs traseul cu multă regu
laritate, învingătorii fiind desemnați abia 
pc ultima parte a lui. Cîștigătorii con
cursului, componcnții echipei Aeronautica 
București (Iosif Eugen și Barbu Nico- 
lcscu) au confirmat succesele înregistrate 
în concursurile anterioare. Revelația 
„Cupei Ccntrocoop” a fost însă echipa 
Metalul Pitești (Constantin Ivăneami și 
Constantin Gumă) care a realizat o per
formanță excelentă, clasîndu-se pe locul 
II. 0 mențiune specială pentru echipa 
P.T.T., alcătuită din maeștrii sportului 
Dumitru Chioșc și Vasile Teodosiu. 

reguli și și-au dat silința să contri
buie la buna desfășurare a meciurilor.: 
Ținînd jocurile „în mînă", sancționindr 
cu discernămînt, atenți la faze, arbitrii! 
și-au adus aportul lor la reușita eta
pei. O remarcă pentru debutanfii în 
categoria A: Cristian Popescu, Mu
gur Cunicer și Gelu Chiraleu au dat! 
satisfacție, justificînd încrederea acor-; 
dată.

• UN CAPITOL APARTE se cuvine 
acordat echipei feminine Petrolul Plo
iești. Proaspăta promovată în cate
goria A a luptat din răsputeri pentru a 
realiza victoria în meciul cu I.C.F., pe 
care a ratat-o în mare măsură din caii-' 
za insuficientei rezistențe. Sîntem con
vinși însă că formația ploieșteană s-ar 
fi comportat mai bine dacă ar fi avut 
condiții de pregătire normale.

mingea peste plasă sc îndreptau pc bu
levardul 6 Martie spre terenurile de la 
Facultatea de Drept, unde se disputau 
partide din cadrul campionatului oră
șenesc și de calificare. Sute de spec
tatori entuziaști- și-au susținut cu ar
doare echipele favorite, creînd acea at
mosferă de -emulație»care a lipsit total 
din sala Dinamo. Stimulate, jucătoarele 
de la I.F.A., inteligent conduse în teren 
de Magda Nicnlescu, au spulberat în 
trei seturi speranțele echipei Piclari, în 
timp ce Știința neîntrecut cu 3—-1 pe 
Constructorul. Jocuri frumoase, mult a- 
plaudatc. Probabil că Ia aceasta a con
tribuit și ziua frumoasă de duminică. 
Și atunci, nu ar fi bine ca atunci cînd 
timpul o permite echipele noastre din 
categoria A să-și dispute meciurile în 
aer liber ? Să profităm cît mai mult de 
zilele frumoase ale acestei toamne în
sorit».

Bine s-au comportat și echipele femi
nine. Dacă problema - cîștigătoarclor nu 
se mai putea pune datorită prezenței 
la start a echipei Centrocoop (Maria 
Bana și Floriea Manea) de departe cea 
mai experimentată, pentru celelalte locuri 
lupta a fost deschisă. Și, aci, ca și în 
întrecerea masculină, s-au produs sur
prize prin prezrmțâFîn primele trei locuri 
a echipei Victoria București (Elena Gri- 
goroscu —- Ana Dragomir), echipă care 
lua parte pentru prima oară într-un con
curs cu grad de dificultate mai ridicat.

Rezultate tehnice, MASCULIN: 1. Ae
ronautica București (Iosif Engcn, Barbu 
Nicolescu) 394 p; 2. Metalul Pitești (C. 
Ivăncanu, C. Gumă) 491 p; 3. Steagul 
roșu Or. Stalin (Mircea Stanciu, Custav 
Weissîirtcl) 750 p. FEMININ: 1. Ccn
trocoop București (Maria Banu, Florie* 
Manea) 822 p ; 2. Orizontul București 
(Ioana Dejmanu, Natalia Rădulescu) 
1.030 p; 3. Victoria București (Elen» 
Grigorescu. Ana Dragomir) 1.268 p.

SPORTUL POPULAR
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/Așteptăm mai în competiția de la Cluj

„15~-le ieșean este clasat la ora ac- 
«tuală în jumătatea superioară a clasa- 
‘ mentului. El depășește formații bucu- 
treștene cu îndelungată activitate în ca
tegoria A, cum ar fi Constructorul, 
Progresul și Metalul. Firește, perfor
manța se cuvine subliniată și ea arată 
că la Iași rugbiul a progresat.

Am urmărit dumincă formația C.S.M.S 
în compania uneia din cele mai bune

• echipe ale noastre - C.C.A. Desigur, nu 
-anticipam o victorie a oaspeților, dar 
.credeam oricum într-un rezultat mai 
rstiîns, care să confirme.de fapt evolu
ția' lor din ultimele două'etape : victoria 
asupra Științei Cluj și scorni foarte - a-

.propiat (3-6) în fața rugbiștilor de la 
*C.F.R. Grivița Roșie. Rugbiștii moldo
veni au deziluzionat însă, cedînd» in 

cfața formației militare la un scor se
ver : 24-8 ! Au decepționat nu atît* pro
porțiile înfrîngerii, cît mai ales maniera 
și concepția de joc la Ieșenilor. Jocul lor 
a fost haotic, neclar. Mingea nu a. cir
culat curgător de la un echipier la • al
tul <ba uneori, oaspeții se.încurcau chiar 
reciproc). Pasele, mai: ales, s-au făcut 
greu, cu. multa întîrziere, în situați# a- 
proape imposibile pentru partener.’înain
ta rea. e drept; s-a luptat energic-«cu 
pachetul de înaintași militari,, totuși 

.fără a fRlai înălțimea în jocul-de. cîmp.- 
Apoi, nu i am văzut ‘ în. decursul cețcr ‘ 
80 de minute ca echipa .ieșeană* sărsl v 
fi modificat vreodată^ tactica: în i funcție •„ 
de situațiile*,ivite în jocvsau de*;evolu
ția scorului/. De$ la început* șl pînă la 

rsfîrșit aceeași* tendință^ spre. a distruge 
-acțiunile adverse șiU proaț puțină preo
cupare pentru a construi ■■■ ceva pozitiv. 
.Am remarcatCdeficiențe-ț. și-; în apărare, 
placajele nefiind suficient^ de f decise.

Acfeste aprecieri nu trebuie>să-iz descu
rajeze pe ieșeni. «Dorim doar — consem- 

zzziînd principalele deficiențe ale ecliipel 
— s-o ajutăm să le înlăture. Este cazul 
-ca studenții din Iași să nu mai joace 
-exclusiv... la rezultat. Ei au misiune de 
propagatori ai rugbiului în centrul Mol-

• dovei De aici datoria de a juca fru
mos, cît mai frumos. In cele cîteva mi
nute de calm, studenții au dovedit reale 
posibilități. Ei au inițiat acțiuni peri
culoase și bine concepute, care , s-au sol
dat cu o încercare, demnă de o echipă 
matură. Dar apoi ei au fost cuprinși 
din nou de o neînțeleasă nervozitatek șl 
pripeală, care a dăunat mult jocului 
de ansamblu. Și aceasta în ciuda fap
tului că în echipa lor evoluează elemen
te talentate: și tehnice, cum ar fi Stoian, 
Rosenberg. sauk Mănescu. Ne-au mai plă
cut Iluț^iui (centru) Și Borșaru (linia a 
Il-a). In schimb, de la Drobotă — care 
a făcut parte din lotul R.P.R. — ne-am 
fi așteptat la mai mult.

Nefiind în cursă pentru titlu și aflîn- 
du-se, la adăpostul emoțiilor cauzate de 
spectrul retrogradării, rugbiștii , din Iași 
trebuie să apară pe teren mult* mai re
laxați, mai calmi și să desfășoare un 
joc în care accentul să fie pus pe valo
rificarea deplină a cunoștințelor tehnice 
și nu exclusiv pe elan. Numai astfel ei 
vor duce la bun sfîrșit frumoasa ac
țiune întreprinsă, iar rugbiul va cuceri 
încet-încet inimile ieșenilor. (D. C.).

mult de la rugbistii ieșeni

întîlnirea dintre C.F.R. Grivița Roșie șl
Foto: D. Hîteu

Gheorghe Cobîrzan a
întrecerile de tenis de masă ale celui 

de al treilea concurs al etapei finale a 
campionatului republican individual și 
a Cupei F.R.T.M. care au luat sfîrșit 
duminică seara la Cluj, au oferit foar
te multe meciuri disputate cu dîrzenie, 
iar unele din ele au fost și spectacu
loase.

Cea mai bună comportare a avut-o 
tot un clujean, Gheorghe Cobîrzan, 
învingător în toate cele trei probe la 
care a participat.

După concursul de la Cluj, unde 
Ella Constantinescu, la simplu feminin 
și perechea Ella Constantinescu Marta 
Tompa la dublu feminin, au terminat 
cîștigătoare, deținătoarele titlurilor de 
campioane ale R.P.R. sînt de acum cu
noscute. Atît Ella Constantinescu cît 
și cuplul E. Constantinescu-M. Tom-pa 
au acumulat un număr suficient de 
puncte pentru a nu mai putea pierde 
titlurile.

Iată rezultatele mai importante în
registrate: SIMPLU BARBAȚI, sferturi 
de finală: Negulescu-Iscovici.3-0, Re- 
thi-N.aumccc,u 3-1, Cobîrzan-Bottner 
3-2, Covaci-Gantner 3-2, semifinale: 
Rethi-Negulescu 3-2 (-14, 15, -12, 18, 
17). Cobîrzan-Covaci 3-2 (10, -18, 19, 
-18, 11), finala: Cobîrzan-Rethi 3-2 
(-13, -18, 14, 15, 16): SIMPLU FE- 
MEI, sferturi de finală : Constanti- 
riescu-Kreszjek 3-0, Biro-Folea 3-1, Pi- 
tică-Tompa 3-1, Alexandru-Slăvescu
3-0, semifinale : Constantiriescu-Biro
3-0 (17-11, 7-5, 21-6)', Alexandru-Pitică 
3-1 (18, -19, 19, 16), finala: Constan
tinescu - Alexandru 3-0, (18, 13, 20)); 
DUBLU ----- "■ ‘
Gantner, Naumescu - Negulescu, Re
thi 3-2 
Cobîrzan,
tner 3-0 (14, 9, 17), finala : Cobîrzan, 
Govaci-Gantner Naumescu 3-0 (16, 15,

BARBAȚI, semifinale

(-20, -18, 2L 20, 10),
Covaci — Popescu, Bot-

ST

ciștigat trei probe
16); DUBLU FEMEI, semifinale: Con
stantinescu, Tompa-Pitică, Folea 3-2, 
Alexandru, M. Jandrescu-Mihalca, 
Procopeț 3-2, finala: Constantinescu, 
Tompa-Alexandru, M. Jandrescu 3-1 
(-17, 15, 14, 12); DUBLU MIXT, semi
finale : Pitică, Gantner-Constantine- 
scu, Popescu 3-2, Alexandru, Cobîrzan- 
Eolea, Naumescu 3-1, finala: Alexan
dru, Cobîrzan-Pitică, Gantner 3-2 (15, 
15, -17, -19, 15).

CLASAMENTE. Concursul a! III- 
lea: simplu masculin: 1. Cobîrzan 10 
p., 2. Rethi 6 p., 3-4. Negulescu-Covaci 
4 p.; simplu feminin : 1. E. Constanti
nescu 10 p., 2. Alexandru 6 p., 3-4. Pi- 
tică-Biro 4 p.; dublu masculin : 1. Co
bîrzan. Covaci 12 p., 2. Gantner, Nau
mescu 8 p., 3-4. Popescu, Bottner- Ne-: 
girlescu, Rethi 6 p.; dublu feminin : 1; 
Constantinescu, Tompa 12 p., 2. Ale
xandru, M. Jandrescu 8 p., 3-4. Pitică, 
Foleia- Mihalcă, Procopef 6 p.; dublu 
mixt: 1. Alexandru, Cobîrzan 12 p., 
2. Pitică, Gantner 8 p., 3-4. Constanti
nescu, Popescu-Folea, Naumescu 6 p. 
General: simplu bărbați: 1. Cobirzan 
20 p., 2. Negulescu 18 p., 3. Gantner. 
16 p., 4. Rethi 14 p., 5. Covaci 8 p., 6. 
Popescu 7 p., 7. Bottner 6 p.; simplu 
femei: 1 Constantinescu 30 p., 2. Ale
xandru 14 p., 3. Pitică 8 p., 4. Folea 
8 p., 5. Biro 7 p., 6. Tompa 6 p., 7. 
Slăvescu 5 p.; dublu bărbați: 1. Co
bîrzan, Covaci 26 p., 2. Gantner, Nau
mescu 22 p., 3-4. Popescu, Bott. yțxNe- 
gulescu, Rethi 20 p., 5. Sîndeanu, k’a- 
zarbeghian 14 p.; dublu femei : I. 
Constantinescu, Tompa 32 p., 2. Pitică, 
Folea 18 p., 3. Biro, Cobîrzan 14 p., 4. 
Alexandru, M. Jandrescu 8 p., 5. Mi- 
halca, Procopeț G p.; dublu mixt: Ale
xandru, Cobîrzan 30 p., 2. Pitică, Gant-' 
ner 28 p., 3. Constantinescu. Popescu 
18 p., 4. Folea, Naumescu 10 p.

Dispută aprigă pentru balan in 
Știința Petroșani.

...clasamentul are următoarea lnfățl-; -r 
șare :

DUPĂ ȘASE ETAPE IN RETURUL. 
CAMPIONATULUI REPUBLICAN...

1. C.F.R. Gr. Roșie 17, 17 0 0 322 : 5 1 5Ii
2. C.C.A. 17. 15 1 1 222: 38. 48'
3* Dinamo 17' 12 2 s 177 r.ey 4$
4. Știința Cluj 17 11 2 4 109: 59* 4^
5. Știinta București 17 8 1 8 126:142“ 31
6. C.S.M.S. Iași 17 6 3 8 75: 94 32
7. Constructorul 17 6 1 10 70:147 39
8. Progresul 17 5 3 9 83:109.30
9. Știința Petroșani 17 5 3 9 65:135 30

10. știința Timișoara
11. Metalul

17 4 1 12 69:126 26
17 4 0 13 60:108 25

12. Petrolul i Ploiești 17 0 1 16 35:319 18

Spicuiri dintr-o etapă mai calmă
(Urmare din pag. 1)

A.STAZI ULTIMA Zi LA PRONOEXPRES, ULTIMA ZI PENTRU
PROCURAREA BULETINELOR-ABO NAMENT PE LUNA NOIEMBRIE

A devenit o obișnuință ca fiecare 
concurs Pțpnoexpres să aducă nume 
noi pe lista marilor cîștigători. Să 
hiăm numai perioada ce s-a scurs dc 
li concursul Pronoexpres nr- 37 și 
pmă astăzi:

— 2 premii a cîte 58.324 lei la con
cursul nr. 37 \..........................
sif din Sebeș Alba și Bogdan Vasils 
din Lupeni.

—- 2 premii
cursul special din 
ținute dc Paveles- 
cu Mihai din Buca 
re ști și Dumitru 
Arnăutu din 
rașul Stalin. Tot 
la acest concurs 
llie Bîrlea din Sibiu a obținut un 
autoturism „Moskvici". De subliniat, că 
acesta din urmata realizat importantul 
premiu jucînd® pe schema nr. 7.

— 1 premiu de 88.955 lef la con
cursul nr- 40. obținut de T. Alexandru 
din București.

— t premiu de 65.615 lei 
cursul nr. 41 obținpt de Zsold 
«bu din Orașul Stalin.

— 1 premiu de;64.269 lei 
cursul nr. 42 obținut de Ion 
chin din Filipeștii de Pădure, tot pe 
tm buletin redus schema nr- 7.

— 1 premiu de 65:844 lei la con
cursul nr. 43 obținut de Cotcscu Petre 
din Petroșani.

Concursul nr. 44 : ?
Lăsăm ca răspunsul la această ulti

mă întrebare să fie dat de o largă 
participare la concursul de mîine, la 
care poate și murele dvs. să apară 
pe lista de mai sus în dreptul unei 
sume la fel de importantă. Da, dar 
pentru aceasta trebuie să țineți cont 
că numai astăzi mai puteți depune 
buletinele, cele care vă pot aduce pre
miul cel mare.

Dar concursul Pronoexpres din a- 
ceastă săptămînă este mult mai im
portant de cît celelalte datorită fap
tului că este primul concurs al lunii 
noiembrie. Or, pentru participanții pe 
bulctine-abonament (ne gîndim numai 
la cei care nu și le-au procurat piuă 

/acum), aceasta înseamnă că nu mai 
au r'ccM ziua de azi la dspoziție 

jjîemru a le cumpăra.

ob(inute de Korech Io-

a cîte 69.752 lei la cori-
21 septembrie ob-

O-

Pentru luna noiembrie se prevede o 
participare sporită pe buletinele-abo- 
nament- Este și normal, atîta timp cit 
numărul cîștigătorilor pe aceste bule
tine crește pe zi ce trece. Alături dc 
Vătu Nicolae din corn. Giubega, re
giunea Craiova (35.000 lei), Drăghici 
Vasile din Gura Văii, regiunea Craio
va (25.768 lei), Sitaru Sebastian din 
reg. Timișoara (15.695 lei), Istrătescu 
Nic. din cont. Podenii Vechi (10.500 
lei) și mulți alții, apar concurs de 

concurs noi nume 
de mari cîștigători 
pe buletinele - abo
nament, 
departe 
ultimul

tonosport

la.con- 
Alexan-

la con- 
Damas-

Nu mai 
decît la 

concurs, 
dintre cei peste 400. cîștigători pe bit-; 
letincle-abonament reținem pe Balogh 
Iuliu din Oradea care a obținut unul 
dintre cele 6 premii de categoria a 
Il-a în valoare de 11.888 lei.

★
Tragerea Pronoexpres de mîine 

loc în București, în sala din 
Doamnei nr. 2. Ea va începe la 
19 și va fi urinată de spectacol.
ULTIMUL CONCURS PRONOSPORT 

ȘI SURPRIZELE...
Deși nu a atins ca număr și pro

porții de surprize, performanțele con
cursului de la 23 octombrie, concursul 
Pronosport de duminică a prezentat 
cîteva rezultate neașteptate care au 
„triat" considerabil variantele depuse.

Dîn primele observații efectuate la 
operațiunile de triere reiese că meciu
rile care au provocat cele mai mari 
surprize sînt Belgia—-R.P- Ungară și 
Unirea Iași—Flacăra Moreni.

Ne așteaptă acum un concurs ai 
cărui program cuprinde întîlniri din 
campionatele noastre. Cum atît la ca
tegoria A cît și la categoria B clasa
mentele reflectă o luptă foarte echili- 
briftă putem anticipa o nouă etapă cu 
surprize.

-tc
Iată acum REZULTATELE PROVI

ZORII ale trierii concursului 
sport nr. 44 din 30 octombrie :

10 variante cu 12 rezultate
197 variante cu 11 rezultate
2.512 variante cu 10 rezultate 
Rubrică redactată de

Pronosport-

întîmplat ta acest meci? Iată ce ne-a 
spus observatorul federal, antrenorul 
Gh. Popescu:

„Acest meci, de nivel tehnic satis
făcător, a mut două aspecte diferite. 
In prima repriză jocul a fost echili
brat. Știința a reușit, datorită colabo
rării mijlocașilor șl înaintașilor, să 
stăpînească mijlocul terenului, de unde 
au pornit multe acțiuni. Înainta
rea însă, a fost absolut ineficace. In 
schimb. Petrolul, probabil oarecum spe
riat de formația remaniată a clujenilor, 
a manifestat preocupare pentru sigu
ranța porții sale șl în consecință, halfii 
au avut mai mult sarcini defensive. 
Și așa însă, datorită pregătirii fizice 
foarte bune, ploieștenii au reușit să 
fie mai periculoși în atac. Ei au im
pus un ritm susținut (mărit, chiar, spre 
sfirșiiul partidei). înaintașii au acțio
nat mai iute în faza de finalizare. 
In repriza secundă, Petrolul a stăpîmt 
net jocul, prin acțiuni colective. Puțin 
a. lipsit ca scorul să ia proporții. . 
Știința a jucat în general sub valoa
rea sa reală, a dat semne de obo
seală, ceea ce a dus la joc static 
(Marcu, Gone), la lipsă de joc co-

lectio șl de combativitate. Mateiaiiu a 
fast sub orice critică, iar dintre jucă
torii reintrați, doar Ivansuc s-a re
marcat. Petrolul mi-a plăcut cum a 
jucat.

„Cum se vede, n-a fost totuși nimic 
surprinzător la Ploiești. Scorul de 4—0 
este fidel jocului".

♦ O declarație de la Lupeni, unde 
Rapid a... lăsat două puncte:

„Joc spectaculos, dinamic și corect. 
A ciștigat echipa care a luptat mai 
mult: Minerul. Rapid a prestat un 
joc cu înflorituri inutile, care l-au îm
piedicat să se apropie de victorie". 
(Observatorul federal M. Gheorghiu).

❖ Ne-a plăcut jocul. din prima re
priză al Progresului pentru că a vă
dit tendințe spre joc modern, cu pase 
dinlr-o bucată, directe, precise, „un- 
doiuri" rapide care au făcut în repe
tata rînduri „șah-mat" apărarea ieșe
nilor. Așa a și marcat golul doi prin 
Maîieuță. Un astfel de joc am dori 
să vedem mai des.

Nu ne-a plăcut însă jocul din re
priza a doua, cînd echipierii Progresu
lui — socotind că au victoria în bu
zunar (adversarul juca în 10 oameni) 
— au acționat ca la antrenament,

vind cu multă ușurință situațiile crea
te. Așa a fost cu putință ca să ra
teze copilărește numeroase ocazii (cea 
mai mare: Dinulcscu). Parcă golave
rajul nu ar avea nici o importanță în 
campionat...

❖ Arbitrajul lui I. Gheorghiță a 
avut multe scăderi, 
priza a doua, 
să influențeze 
prin numărul 
ignorate. In 
sa pe teren 
a fluierat cu 
semnalate de tu.șieri. In al do

mai ales în re- 
Nu au fost greșeli care 
jocul sau rezultatul, dar 
lor mare ele nu pot îi 
primul rînd, deplasarea 
este greoaie. De aceea 

întîrziere ofsaidurile 
-----------_ — ..... ...........  .......a rînd, 
el a apreciat diferit aceleași infracțiuni. 
O decizie de neînțeles a fost aceea 
din min. 80, cînd loniță a atacat cu 
„talpa" în momentul în care Matei a 
șutat. Pe simplul motiv că loniță s-a 
lovit în această fază, arbitrul l-a sanc
ționat pe... Matei, în loc să dea > lo
vitură liberă indirectă împotriva Pro
gresului. Nu. putem trece cu vederea 
nici cîteva „neatenții" ale lui Gh. 
Osiac, care a condus satisfăcător par
tida Dinamo — Corvinul. El a igno
rat cîteva faulturi, printre care cel în 
careu comis asupra lui Popa. Oare 
nici acest fault n-a fost clar pentru 
ca să fie sancționat cu 11 m ?...

Prono-
Jocuri internaționale apărării 

dinamo- 
pr'.mul

Profitmd de o ezitare a 
hunedorene, interul stingă 
vist Țîrcovnicu va înscrie 
gol pentru echipa sa.

exacte, 
exacte, 
exacte. 

!■ S. Loto-

O Recolta va sasținc trei me
ciuri în U.H.S.S,: la UjgoroJ cu Spartak, 
la Munkacevo cu Avangard și cu selec
ționata orașului Beregovo. Lotul echipei 
a plecat la 29 octombrie.

• Vineri, la Satu Marc, Unio a ter-

cu Sparlak Stanislav 
(2—0). Au înscris 
Giodcauu (min. 21)

minat Ia egalitate
(U.H.S.S.): 3—3
Vadasz. (inin. 13),
Schwab (inin. 67) pentru gazde și Zapu- 
tovici (min. 73 și 75) și Danilciuk (min. 
85) pentru oaspeți.

Foto: T. Roibu

confirme.de


Un meci 
viu disputat
Meciul A. S. Academia Militară — 

C.F.R. Electroputere Craiova (1 — 1) a 
început sub semnul unei evidente su
periorități tehnice a formației mili
tare. Acțiunile bUfiureștenitor au fost 
curgătoare și drept urmare în min. 
6 Fodor (bine servit) a scăpat de 
apărători și s-a îndreptat singur spre 
poartă, dar cînd să șuteze a fost 
împiedicat neregula men tar din spate 
de un apărător advers: penalti I Fot
baliștii craioveni au protestat vehe
ment la decizia — justă — a ar
bitrului O. Turcitu (Galați). Penaltiul 
a fost transformat de Grigore. Con
duși cu 1—0, oaspeții au început să 
asalteze poarta apărată de Opanschi. 
Și în minutele 11 și 44 Mirea (cel 
mai bun jucător de pe teren) a ra
tat pe rind egalarea, deși apărarea 
militarilor a fost făcută „șah-mat“ : 
el a tras de două ori pe lîngă poarta 
goală! (Ce păcat de „nervii" irosiți 
cu protestele nejustificate la adresa 
arbitrului I In asemenea ocazii cal
mul ar fi fost un aliat prețios...). ’

Dar meciul nu era jucat. Jocul a 
conii^âit cu mai multă îndîrjire în 
repriza secundă. Craiovcnii, calmați 
probabil în pauză de antrenorul N. 
Oțeleanu, au început să acționeze 
mai organizat. Stoperul Fîță, care în 
prima repriză, jiicînd nervos, a comis 
o serie de neregularități a devenit 
stîlpul apărării, stăvilind — în limi
tele permise de regulament — tocite 
acțiunile întreprinse de militari pe 
centrul terenului.

Fazele s-au succedat de la o poartă 
la alta. Și la un contraatac purtat în 
viteză, Mirea a egalat I în continuare 
am asistat la o dispută dîrză, în care 
craiovenii au dat dovadă de o putere 
de luptă exemplară. Oaspeții nu au 
precupețit nici un efort, nu pentru a 
menține scorul, ci pentru a marca 
— eventual — golul victoriei. Mulți 
fotbaliști ar putea lua exemplu de
fekil cum trebuie să lupte pentru cu
lorile clubului de la craiovenii Bratu, 
Păunescu (un tînăr care nu a cunos
cut mingi pierdute), Mirea (bun teh
nician) și Fîță (un stoper cu reale 
calități, dar care trebuie să-și impună 
mai mult calm). De la bucureșteni 
(care au jucat în general sub valoarea 
lor reală) ne-au plăcut Grigore, Chitic 
și Hie S teii an. Bun arbitrajul lui O. 
Turcrtu.

AL. INOVAM

De ce a cîștigat
Jocul dc la Constanța, dintre S.N.M. 

ji Dinamo Galați, a evidențiat dife
rența de valoare și — mai ales — 
de orientare tactică dijitre cele două 
formații. Această diferență a fost în 
favoarea dinamoviștilor care s-au pre
zentat foarte bine, îonmînd un tot 
rmogen, cu o pregătire fizică și teh- 
lică remarcabilă. Ceea ce am reținut 
ii mod special la gălățeni a fost 
>una lor orientare în joc. Deși au 
ivut în tripletă jucători dotați din 
>unct dc vedere fizic și cu o bună 
elinică individuală (Matei, Daraban, 
Szekely), ei nu au jucat unilateral, 
îum.ai în tripletă, ci au preferat (și 
line au făcut) să atace pe un front 
arg. Oaspeții au întrebuințat mereu 
'ele două aripi (Dudaș și Voiou), 
arc au străpuns deseori apărarea lo-

VICTORIE IA SCOR, DAR JOC NECONCLUDENT
Echipa hăimărcană C.S.M. a jucat 

•u multă voință, în partida cn C.S.M. 
Huj, dar — în ciuda scorului (4—0) 
— fără orizont, comhinînd inutil, și 
licînd mingea pe sus în fata unei apă- 
ări masive și cu oameni înalți, în care 
>oos și Fodor (C.S.M. Cluj) au urmărit 
nai mult adversarul decît mingea. In 
jeneral, pregătirea, fizică a ambelor e- 
hipe a fost bună.

Extremele băimărenilor, Nedeleu și 
Jrăgan, au driblat excesiv, frînînd a- 
acul, iar chid s-a jucat cu mingi în 
dîncimc, „dintr-o bucată44 și rapid, s-au 
nareat trei goluri. Clujenii s-au apro
bat mai mult de jocul colectiv, iar înain- 
arca lor a derutat apărarea băimărenilor 
>rin schimburi de locuri reușite (în soc
ial Oprea, Crăciun și Treabă). C.S.M.

ta numărul de față ne vom ocupa mai pe larg de cîteva meciuri din 
categoria B, pentru a da [posibilitate cititorilor să cunoască o serie de 
aspecte legate de aceste jocuri în care evoluează multi fotbaliști de talent.

UN ARBITRAJ CARE A INFLUENȚAT 
REZULTATUL FINAL

In min. 37 al meciulai Metalul Bucu
rești — Chimia Făgăraș, tabela de 
inârcaj indica 3—0 în favoarea bucu- 
reștenilor. Metalul practicase un joc 
frumos, cu acțiuni clare, desfășurate 
pe extreme, încheiate cu șuturi peri
culoase pe poartă. Cvintetul ofensiv 
metalurgist încheiase trei atacuri — 
dintr-o suită — cu tot atîtea goluri, 

O spectaculoasă intervenite a fundașului Stoica (Chimia), care încearcă să-l
deposedeze de balon pe Dan (Metalul). 
Chimia Făgăraș 3—2).

unul mai frumos ca celălalt (Ion Po
pescu în min. 10 și 15, Dan în min. 
37). Din acest moment, Chimia atacă 
ou mai multă hotărîre. Avînd de par
tea sa superioritatea tehnică și o pre
gătire fizică superioară, echipa din 
Făgăraș își mobilizează forțele și do
mină copios sfîrșitul primei reprize și 
următoarele 45 de minute.

Aripa Feher—Năftănăilă a funcțio
nat din ce în cc mai bine și a creat 
numeroase faze de fotbal, greu anihi
late de apărarea adversă. In min. 55 
Felier șutează cu boltă din colțul ca
reului de 16 m și înscrie, dar arbitrul 
Anton Nicolae-București fluieră — ima
ginar — ofsaid. Peste un minut, Palfj 
trage puternic la poartă, dar Szabi 
(M) intervine și degajează balonul 
după ce acesta trecuse linia porții. 
Presiunea oaspeților nu va rămîne 
fără rezultat: în min. 70 Negrea și, 
cu 5 minute înaintea fluierului final,

Dinamo Galați ?
calnicilor și au centrat de fiecare 
dată precis în fața porții. Cu acest 
fel de joc și-a asigurat victoria 
Dinamo (golurile fiind marcate de 
Voicu și Daraban).

Constănțenii, inferiori în ansamblu, 
au manifestat și de data aceasta 
aceeași greșită orientare tactică, re
marcată și in etapele precedente: 
îngrămădirea jocului pe centru și do
rința unor jucători (Ernest, Firică, 
Seitan) de a ieși ei în evidență, 
prin acțiuni individuale, în loc să 
facă joc colectiv. De fapt, singurul 
compartiment al echipei S.N.M. care 
dă satisfacție, datorită jocului orga
nizat, este apărarea. Și duminica 
s-a impus, evidențiind în mod special 
pe Tatomir și Barta

L1VIU BRUCKNER, corespondent

Cluj a pus accent pe organizarea jocului 
mai mult în apărare, dar nu a renunțat 
la atac. Uneori a construit acțiuni ofen
sive cu participarea a 5—6 oameni dar, 
din cauza grabei, a ratat ocazii bun» 
(Oprea dc două ori).

Ju'cătorii s-au comportat sportiv, cu 
excepțiile arătate. Arbitrul Sirnion Popa 
(Mediaș) s-a comportat slab, dînd nu 
mai puțin de 11 decizii inverse, negii- 
jînd complet legea avantajului și mișeîn- 
du-se greoi pe teren. Au înscris Mălairău 
(min. 9, din 11 m la un henț comis de 
Fodor), Nedeleu II (min. 52) și Papp 
(min. 71 și 85). S-au remarcat Mălairău 
și Papp de la Baia Mare, Oprea și 
Crăciun de la oaspeți.

V. SAS AR AN — coresp. regional 

Bărbat, reduc diferența Ia 3—2.
Păcat că această' partidă atît de 

viu disputată, de o valoare bună și cu 
o»evoluție pasionantă a scorului, a 
fost condusă cu atîta nepricepere de 
arbitrul Anton Nicolae-București. In 
special în a doua parte a jocului el 
a comis foarte multe greșeli: a fluie
rat ofsaiduri imaginare, a acordat lo

(Fază din meciul Metalul București 1.

vituri de corner în tecul celor de 
poartă și invers, a oprit jocul cînd 
aplicînd legea avantajului, trebuia să-l 
lase să „curgă". In plus, a greșit la 
fazele amintite mai sus, influențînd 
astfel rezultatul final.

MIRCEA TUDORAN

Amănunte din celelalte meciuri
SERIA I

METALUL TIRGOVIȘTE — RUL
MENTUL BIRLAD (4—1). Superiori 
din punct de vedere tehnic, metalur- 
giștii au obținut o victorie clară. Oas
peții au evoluat slab. Partida a fost 
umbrită de arbitrajul slab al Iui Teo
dor Firan (Buc.), care a îngăduit 
oaspeților numeroase neregularități. Au 
înscris: Cazacu, Știber și Mureșanu 
(2) pentru tîrgovișteni, respectiv Ma- 
nolache (Rulmentul). (A4. AVANU și 
PETRE OPREA — coresp.).

STEAUA ROȘIE BACAU — C.F.R. 
PAȘCANI (2—1). Echipa locală a 
prestat un joc bun și a obținut o vic
torie meritată prin golurile înscrise de 
Comănescti și Chiriță, ultimul din 11 
m. Oaspeții, care au deschis scorul 
prin Lazăr, au practicat spre sfîrșit 
un joc dur. A arbitrat: V. Drug — 
Buc. (A. AROMINESEI-coresp.).

UNIREA IAȘI - FLACARA MO- 
RENI (1—2). Jocul nu s-a ridicat 
nici un moment la nivelul categoriei
B. Avînd o linie de înaintare mai omo
genă, oaspeții an înscris de două ori 
prin Capoianu și Bîrsan, după care 
Creangă (Unirea) a redus din handi
cap. Arbitrajul iui V. Pădureanu 
(Buc.) corect. (A. SCAUNAȘ și E. 
URSU — coresp.).

DINAMO SUCEAVA — C.S.M, 
BRAILA (2—2). Rezultatul final ne
dreptățește pe gazde, care au avut 
inițiativa în joc. Au înscris : Coteț și 
Rațiu pentru C.S.M., Ilicovici și Lain 
pentru dinarnoviști. Arbitrul Niță Ma
rin (Buc.) a anulat un gol valabil 
înscris de Dinamo. (C. ALEXA — 
coresp).

RAPID FOCȘANI - FORESTA 
FĂLTICENI (4—0). Acest scor putea 
fi și mai mare dacă portarul Popescu 
de la Forcsta n-ar fi fost într-o formă 
excepțională. Scorul de 4—0 a fost 
realizat de gazde prin Gheorghe, Stă- 
tescu, Dobroțiu (2). A condus corect 
Constantin Marin (Buc.). (C. HORI 
și C. RADULESCU — coresp.).

SERIA a Il-a

ȘTIINȚA CRAIOVA — DINAMO
OBOR (1—2). Gazdele au dominat în 
prirua repriză, înscriind in această pe

LA ROȘIORI: DOUĂ
Cu un golaveraj de 6—4 după 3 etape, 

C.F.R. Roșiori își crease reputația de 
echipă cu o apărare bună, dar cu un 
atac ineficace. Jocul cu Știința Bucu
rești (1—3) a confirmat pe deplin 
ineficacitatea supărătoare a înaintașilor 
roșioreni, rezultat al unei orientări gre
șite în ce privește construirea și finali-: 
zarea acțiunilor de atac. In același timp, 
am avut prilejul să constatăm însă că 
și apărarea echipei din Roșiori este ne
sigură, penetrabilă, cedînd în fața unor 
atacanți în vervă, rapizi — ai Științei. 
De altfel, acestea sînt cauzele care ex
plică în fringe rea pe teren propriu a 
echipei din Roșiori. înaintarea C.F R., 
deși a ținut mai mult mingea, a plim
bat-o pînă la marginea careului de 16 
m, acolo însă, a pasat-o la dreapta, Ia 
stînga, înapoi, fără a reuși pătrunderi 
derutante, șuturi periculoase. Atacul ro- 
șiorcnilor a fost atît de ineficace, îneît 
înșiși spectatorii locali au dezaprobat

Doar 45 de minute de fotbal...
Partida dintre formațiile Poiana Cîm

pina și Prahova Ploiești a atras în tri
bunele frumosului stadion din Cîmpina 
numeroși spectatori. Localnicii doreau 
o victorie a echipei lor pentru că acea
sta le deschidea din nou drumul spre 
șefia seriei, dar — mai ales — doreau 
un joc bun la nivelul posibilităților pe 
care le au tinerii jucători ai formației 
Poiana. După 30 de minute de joc su
porterii cîmpineni aveau toate motivele 
să fie mulțumiți : scorul era 3-0 în fa
voarea localnicilor (prin punctele mar
cate de Călin — min. 5 ; Nițulescu — 
min. 13 și Bălăceanu — min. 30), iar 
incursiunile rapid efectuate de Dința 
spre poarta adversă, tehnica și jocul 
spectaculos al extremei stînga, Mungiu, 
jocul constructiv* al mijlocașilor și si
guranța cu care stoperul Ionescu res
pingea atacurile înaintării echipei plo- 
ieștene — îi îneîntau și le dădeau spe
ranța într-o victorie la scor. Spre dezi
luzia lor, jucătorii din Cîmpina au slă
bit alura, au început să facă demon
strații (nereușite) într-un moment cînd 
trebuiau să insiste. Urmarea : înainta
rea Prahovei — deși slab susținută de 
mijlocași — a început să-și croiască tot 
mai des drum spre poarta lui Marcu. 
In minutul 42, Zinculescu (foarte bun 
în această partidă) — infiltrat în dis

rioadă un gol prin Mihăescu. Repriza 
secundă a aparținut însă oaspeților, 
a căror putere de luptă a fost exem
plară. Ei au înscris golul egalizator 
prin Tiron (niin. 53) și pe cel al 
victoriei prin Staudt (min. 75). A ar
bitrat bine C. Nițcscu (Sibiu). (R. 
SCHULTZ — coresp. regional).

C.S.M.  SIBIU — DINAMO PI
TEȘTI (3—1). A fost un meci de lup
tă, purtat de multe ori însă dincolo 
de limitele sportivității. Au marcat 
Dragoman, Daaeș și Solomon pentru 
sibieni și Halagian pentru piteșteni. 
M. Popescu (Buc.) a condus slab. 
(M. VLADOIANU și C. PITARU — 
coresp.).

C.S.M. MEDIAȘ — CHIMIA GO
VORA (0—0).. Echipa locală a avut 
în permanență inițiativa, dar atacul 
a fost lipsit de eficacitate. (D. VIN- 
TILA — eoresp.).

TRACTORUL OR. STALIN - DRU- 
BETA TR. SEVERIN (3-2). Meci 
de bun nivel tehnic. Scorul putea lua 
proporții dacă localnicii n-ar fi ratat 
numeroase ocazii. Oaspeții s-au apă
rat supranumeric ■ și au inițiat cîteva 
contraatacuri terminate cu 2 goluri. 
Au marcat: Binder, Petrea și Popa 
(Tractorul) și Pistrițu (2) pentru 
Drubeta. A arbitrat foarte slab Șt. 
Ratkos (Oradea). (GH. MAZGAREA- 
NU — coresp).

SERIA a IH-a

ARIEȘUL TURDA - GLORIA 
BISTRIȚA (3-0). Meciul a fost de 
slabă factură tehnică. Aceasta datori
tă în special oaspeților care s-au apă
rat cu 7—8 jucători. Fotbaliștii dc Ia 
Gloria au fost nedisciplinați pe teren. 
Pînă la urmă arbitrul Gh. Duinitrescu- 
Bitdești, care a condus corect, a eli
minat dintre ei pe Bărbostt (min. 32) 
pentru proteste ia deciziile sate și în 
min. 66 pe Vegh pentru lovirea inten
ționată a adversarului. Au marcat: 
Bona (min. 57), Joja (min. 72), Ursu 
(min. 88 din 11 m). (I. PATAKI — 
coresp.).

INDUSTRIA SIRML CIMPIA TUR- 
ZII — DINAMO SASAR (4-0). E- 
chipele au merite egale în realizarea 
unui frumos spectacol, aplaudat de

COMPORTĂRI DIFERITE
la sfîrșit comportarea sa. Evolujia bună, 
pe alocuri foarte bună, a studenților 
bucureșteni a scos și mai mult în evi
dență comportarea nesatirfăcătoare a 
gazdelor. Studenții au știut ce vor: ei 
au fost superiori atît Ia capitolul con
cepției de joc (acțiuni simple pe poartă, 
schimbarea Ia momentul potrivii a jo
cului de pe o aripă pe alta, ritm rapid 
în fazele din careu), cît și în ce pri
vește tehnica. (Au cîștigat aproape toate 
duelurile la cap). Aceste două compor
tări diferite și explică de fapt victoria 
studenților cu 3—1. Au înscris Zăi- 
itcscu (2) și Spătaru pentru Știința, 
respectiv Dobrescu (C.F.R.) din 11 m. 
S-au remarcat: Vartolomeu, Min, Spă
taru, Zăiuescu (Știința) respectiv Geor
gescu (repriza I) și Făniță (C.F R.).

A arbitrat, în general corect, Tomescu 
Pitești

CONST. MACOVEI

pozitivul de apărare a localnicilor — 
a șutat puternic și a înscris un gol de 
toată frumusețea. La reluare, jucătorii 
din Cîmpina par deciși să majoreze 
scorul, dar totul este un simplu „foe 
de paie“. După 10—15 minute cedează din 
nou și se lasă dominați teritorial. In 
min. 78 arbitrul acordă oaspeților un 
11 m, ca urmare a unui fault comis m 
careu de către gazde. Transformarea — 
realizată de Georgescu — (scor 3-2) în 
loc să-i îndîrjească pe cîmpineni, îi face 
să recurgă la artificii. Trasul de timp 
(„recordmen": portarul Marcu), trimite
rea mingii în aut, driblinguri inutile - 
iată arsenalul de metode „tactice44 cu 
care Poiana Cîmpina (ce părere are an
trenorul T. Befa ?) a încercat să con
tracareze dominarea oaspeților. La sfîr
șit spectatorii au ’-«Iecat nemulțumiți 
fiindcă au văzut doar 45 de minute Ue 
fotbal, fiindcă jucătorii lor n-au o su
ficientă pregătire fizică și se dovedesc 
uneori neserioși și fiindcă — în aceste 
condiții — perspectivele nu li se mai 
par atît de îneîntătoare. încă un amă
nunt : art itrul meciului, D Ciotoiu 
(Buc.), ne-a declarat că pe teren se 
vorbește prea mult și se. joacă fotbal... 
prea puțin. „

H. N.

3.000 spectatori. In repriza a doua, 
după ce conduceau cu 3—0, în urma 
golurilor înscrise de Adam (min. 13), 
Graur (min. 17 și 40), jucătorii de Ia 
Industria Sîrmei au slăbit ritmul dînd 
posibilitate dinamoviștilor să aibă ini
țiativa. Apărarea echipei locale a ani
hilat însă toate atacurile oaspeților. In 
ultimele 20 minute Industria Sîrmei 
revine în atac șî majorează scorul la
4— 0 prin Drăghici (min. 81). (P. 
ȚONEA — coresp.).

C.S.M. REȘIȚA — C. S. MURE
ȘUL TG. MUREȘ (1 — 1). Apărarea 
ermetică a mureșenilor, în care s-a 
remarcat Vakarcs II, a decis rezulta
tul. Partida -nu s-a ridicat peste un 
nivel tehnic mediocru. Au marcat: 
Pătrașcu (min. 9) pentru Reșița și 
Jozsi (min. 69) pentru Tg. Mureș. 
(I. PLAVIȚU — coresp.).

AURUL BRAD — A.M.E.F. ARAD 
(0—1). Joc de slabă factură tehnică.
5- a jucat tare, depășindu-se cu mult 
jocul bărbătesc. Aurul, deși a atacat 
și a tras mai mult la poartă, nu a 
putut trece peste apărarea arădenilor, 
care și-a bazat jocul pe acest com
partiment. Contraatacurile lor s-r.u 
încheiat cu un gol înscris în min. 
30 de Papiu. De remarcat că Pripas 
și Murzacu au ratat același 11 in re
petat tragi nd în portar. Raport de 
cornere: 8—0 pentru Aurul. A arbi
trat foarte slab C. David (Făgăraș). 
(M1HAI SUSAN — coresp.).

G. S. ORADEA — C.F.R. TIMI
ȘOARA (1—0). Desfășurarea jocului a 
dezamăgit pe cei 8.000 spectatori pre- 
zenți pe stadionul Libertății. In echipa 
locală s-a simțit lipsa lui Tomeș (ac
cidentat). Cei doi mijlocași, și uneori 
apărarea imediată, au fost depășiți de 
jocul simplu și în viteză, cu pase în 
adîncime, practicat de timișoreni. Ar
bitrul C. Geană. — Or. Stalin a con
dus cu multe scăpări. El a avut însă 
o sarcină foarte grea față de jocul 
prea bărbătesc prestat de ambele 
apărări în frunte cu Szakacs II, Ra
dulescu și Apter. Arbitrul a fluierat și 
linele faulturi imaginare. Unicul gol 
al meciului a fost înscris în min. 89 
de Rădulescn, cu capul, la o lovitură 
de colț executată de Iacob. (IL.IE 
ghișa — coresp.).
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Alte rezultate din prima etapă a returului „Cupei F. R. Box"
Julieta Namian și G. Bosch 

învingători in ultima competiție 
a sezonului in aer liber

Primele rachete ale Progresului, Ju
lieta Namian -și Giinther .Bosch, s-au 
impus din nou în acest sfîrșit de se
zon. Reeditînd succesul lor de acum o 
săptămână, ei au ocupat primele locuri 
în cele două probe de sim-plu ale „Cu
pei Știința", competiție desfășurată în 
cinstea zilei de 7 Noiembrie.

Devenite tradiționale, întrecerile 
pentru „Cupa Știința" au constituit 
și în acest an o reușită încheiere a se
zonului în aer liber. In afară de cei 
doi învingători, este de menționat 
comportarea bună a lui Mărmureanu, 
Racosi și Basarab, ca și a Liei Dobo- 
șiu. Tînărul P. Mărmureanu a furnizat 
o adevărată surpriză calificîndu-se în 
finala concursului, unde însă a fost 
victima jocului său încă prea liniar, 
greșind multe mingi de atac. Atunci 
cînd Mărmureanu va adăuga forței lo
viturilor sale și o orientare tactică su
ficientă, el va fi un adversar foarte 
greu de trecut.

învingătorul probei masculine, G. 
Bosch, a demonstrat aceeași siguran
ță, el nepierzînd nici un set în întreaga 
competiție. Relativ ușor a cîștigat și 
campioana republicană Julieta Na
mian, care n-a întîmpinat o rezistență 
mai serioasă decît în finală din partea 
Liei Doboșiu, în accentuată ascen
siune de formă.

Rezultate tehnice :
BARBAȚI : Siapciu-Horvath 6-4, 

6-3; Georgescu-Cruceanu 6-4, 6-3; Ra- 
cori Boaghe 6-4. 7-9, 6-1 ; Sferturi de 
final-'; - Slapciu-Țiriac w.o. ; Mărmu- 
reanu-Gcorgescu 2-6, 6-2, 6-4! Racosi- 
Basarab 6-2, 6-2 ; Bosch-Burciu 6-3,
6-2;  Semifinale : Bosch-Racosi 6-2, 6-0; 
Mărmureanu — Slapciu 7—5, 6—2 ; 
Finala : Bosch—Mărmureanu 6-1, 6-1.

FEMEI : Semifinale : Lia Doboșiu- 
Mar’ana Nasta 6-4, 7-9, 6-3; Julieta 
Nan-'an-Aneta Verone 6-4, 6-0; Finala: 

-Țuleta Namian—Lia Doboșiu 6—3, 
6-3

RD. V.

SPORTURI NRUTICEM .j' 'Ă+,

Concurs universitar pe lacul Tei
Pe lacul Tei. în organizarea catedrelor 

de educație fizică de la Institutul Po
litehnic și Universitatea Parlion, s-a des
fășurat duminică un concurs de canotaj, 
organizat în cinstea zilei de 7 Noiembrie. 
Concursul, la care au participat 170 de 
studenți și studente, s-a bucurat de un 
frumos succes.

Poziția de atac a lui Baciu (dreapta) 
lui Marcu 9 periculoasa, fapt care i-a adus

este excelentă. în schimb, „eschiva* 
două avertismente.

Foto Gh. Dumitru

Combinata C.S.M.+Voința Cluj 
- Corvinul Hunedoara 23-15
CLUJ 30 (,prin telefon). 2000 de 

spectatori au fost prezenți sîmbătă 
seara la întâlnirea G.S.M.-ț-Voința 
Oluj—Corvinul Hunedoara,

Combinata C.S.M.+Voința Cluj și-a 
adjudecat victoria cu scorul de 23—15. 
Iată rezultatele tehnice; muscă: S. 
Costescu (C) b. ab. 3 T. Semenescu 
(H) ; cocoș: E. Chioreamt (C) b. p. 
G. Topan (H) ; pană: V. Teodoresctt 
(C) egal cu T. Receanu (H) semi- 
ușoară: G. Simonka (C) egal cu N. 
Ichim (H) ; ușoară: V. Mîrza (C) b. 
p.. I. Safcitt (H) ; semimijlocie : G. 
Deac (C) b. ab. 2 C. Bălăci (H) ; 
mijlocie ușoară : S. Gavrilă (H) b. 
p. N. Nacitt (C) J mijlocie: I. Bote
zat! (C) cîștigă fără adversar; ' se
migrea : E. Ioanovici (C) b. ab. _ 2 
G. Forian (H) ; grea: M. Gheorghio- 
ni (II) cîștigă fără adversar.

V. CACOVEANU — coresp.

Iată cîștigătorii probelor : Caiac 1 
blinker: Ion Kenereș (Universitatea
l’arhon). Caiac 2 blinker: Universitatea 
Parhon (Potimisie, Minda). Caiac 1 
race: Andrei Tăune (Inst. Politehnic). 
Caiac 2 race : Inst. Politehnic (Ionescu, 
Pașeanu). Canoe fele : Facultatea
de Chimie. Canoe lO-\-l băieți : Faculta
tea de Mecanică.

Astă-seară, Metalul—<.Progresul

Oradea-R.A.M. 27-12
ORADEA 30 (prin telefon). Boxerii 

din regiunea Oradea au obținut prima 
victorie în cadrul competiției dotată 
cu „Cupa F. R. Box". Ei au întrecut 
selecționata Regiunii Autonome Ma
ghiare cu scorul de 27—12.

REZULTATE TEHNICE. C. Glii 
(O) b. p. M. Bucși (R.A.M.) ; 
G. Stilea (O) b.p. P. Ghiurca 
(RAM) ; I. Nuțitt (O) b. ab. 1 Al. 
Demeter (RAM) ; L. Vădi (O) b. p. 
E. Szilvester (RAM) . M. Rusu (O) 
b. ab. 2 I. Szigeti (RAM) ; I. Nyri 
(O) egal cu C. Concsag (RAM) ; L. 
Kakucsi (O) b.k.o. 1 C. Stoian 
(RAM) ; T. Astalos (RAM) b. ab. 2 
M. Ursuteac (O) ; I. Sarkadi (O) b. 
ab. 2 I. Iakob (RAM) ; A. Guliei (O) 
câștigă fără adversar.

AL. JILAU — corcsp.

Dinomo-Metalul Bocșa 25-13
CRAIOVA 30 (prin telefon). Azi di

mineață a avut loc în localitate întîlni- 
rea dintre echipele Dinamo Craiova și 
Metalul Bocșa. Cei peste 1000 de spec
tatori prezenți la reuniune au avut satis
facția ca la sfîrșit să aplaude victoria 
craiovenilor, cu scorul dc 25—13. Cel 
mai spectaculos meci al galei l-au furni
zat C. Iordache (D) și G. Toth (M) în 
care victoria a revenit boxerului craio- 
vean. De asemenea, a plăcut și partida 
dintre C. Bîlă (D) și N. Cîmpeanu (M), 
terminată nedecis. Iată celelalte rezultate: 
C. Dumitrașcu (D) b.ab. 3. A. Coinan 
(M); V. Vintilă (D) b.p. V. Neicca (M); 
A. Nagy (M) cîștigă fără adversar; 
V. Ionescu (D) b.ab. I. Kiss (M); M. 
Godeanu (D) egal cu L. Csehy (M) ; 
Gh. Buzatu (D) cîștigă fără adversar; 

Tr. Suipani-(D) b.p, P. Hammer (M); 
I. Ferentz (DĂ b. ab. 2 A. Iavorski’(M). 
M. GHERGHIlNOlU — corespondent

Constanla-C.S.M. Reșița 23-17
CONSTANȚA 30 (prim telefon), 

în revenire de formă, echipa regiunii 
Constanța a realizat sîmbătă o fru
moasă victorie, cu scorul de 23—17 
in fața echipei G.S.M. Reșița. REZUL
TATE TEHNICE. A. Nuri (<3) b.p. 0. 
Pîrvuleț (<ȘSM); D. Răgălie (S) 
b.ab.l L, Bărfxiî&fou (<3SM) ; E. Pin- 
filie (G) G. Nedleea (GSM);
I. Dinu (<3) b.p. V. Mandriș («j ; 
M. Mirea (<8) b.p, G. Bttrnbea 
(GSM) ; Gh. Neagu (®) egal cu N, 
Padina (CSM) ; G. Lasctl (0) b. desci 
I Petrescu (GSM) ; Șt. Mascovesfcu' 
(CSM) b.p. 0. Tudor (C) ; I. Leov 
(C) egal cu Gh. Simion (CSM) ; D. 
Filip (CSM) b.ab.2 I. Rahău (C).

G. CHARLES - coresp.
C.S.M. Galați — Prahova 1 Mai

23 - 15
La Ploiești, formația C.S.M. Galați 

a realizat o prețioasă victorie în fața 
echipei Prahova 1 Mai, cu scorul dc 
23—15. Gălățcnii s-au prezentat bine 
pregătiți din punct de vedere fizic. E- 
chipa Prahova a pierdut astfel și cca 
de a patra întîlnire din cadrul acestei 
competiții. S-au disputat doar 8 meciuri 
oficiale, ploicș tenii neprezentînd boxeri 
la categoriile mijlocie și semigrea. La 
categoria pană s-a dat o decizie complet 
eronata în favoarea lui Nicu Popa 
(C.S.M.). Adversarul său, Gh. Răileanu 
(Prahova), a dominat în toate reprizele 
și merita victoria, mai cu scamă că gă- 
lățcanul a atacat deseori periculos cu 
capul. Iată rezultatele : V. Manolaclie 
(C.S.M.) b.ab. 3 E. Ionescu (P); P. Pavel 
(C.S.M.) b.p. N. PMșoiu (P) ; N. Popa 
(C.S.M.) b.p. Răileanu (P); V.
Filiuță (C.S.M.) egal cu V. Cotarii (P); 
S. Bogoi (C.S.M.) egal cu M. Albu (P); 
Gh. Ercmia (C.S.M.) b.p. P. Frățilă 
(P); V. Bogoi (C.S.M.) b.ab. 2 1. Trică 
(P); St. Cojan (C.S.M.) cîștigă fără ad
versar; M. Nicolau (P) cîștigă fără ad
versar; I Alexandru (P) b.p. A. Cristea 
(C.S.M.).

Metalul—Progresul
...astă seară în sala Floreasca

Astă-seară va avea loc în sala Flo
reasca o interesantă gală de box în 
cadrul căreia se vor întîlni echipele 
Metalul și Progresul, clasate pe pri
mele locuri în clasamentul seriei I. 
Iată programul: M. Cristea (M) — 
C. Grudu (P); A. Olteanu (M) — I. 
Stoica (P) ! D. Mines (M)—D. Fie
rarii (P) ; D. Done (M)—C. Rusii 
(P) ; St. Bogdan (M) — 1. Marin 
(P) ; Gh. Dumitru (M)—- A. Gănescu 
(P) ; H. Leov (M)—O. Silberman 
(P) ; V. Badea (M)—I, Dobre (P) ; 
Z. Ciocîrlan (M)—E. Schtiapf 
(P) ; V. Ghețu (M) — Gh. Rbssler 
(P). Reuniunea va începe la ora 19.

Chimia Făgăraș — Voința 
Sighișoara 16-10 (9-4)

FAGARAȘ 30 (prin telefon). — Di 
minică a avut loc în localitate ultimi 
joc din cadrul turului campionatul! 
republican masculin de handbal în 1 
în care s-au întâlnit Shimia Făgăr? 
și Voința Sighișoara.

Localnicii au prestai un joc mai i 
proape de valoarea lor, avînd inițial 
va in permanență. Atacul lor a fo 
maî eficace ca în ultimele meciuri ; 
în consecință, victoria le-a revenit 
scor: 16-10 (9-4)- Foarte bun ari 
trajul prestat de Gh. Stoicovici (Buci 
rești)-

V. LAZAR -— coresp.
Iată cum arată clasamentul fin

la sflrșitul turului:
1. C.C.A. 7 6 1 0 110: 68
2. Chimia Făgăraș 7 4 1 2 84: 65
3. Textila Cisnă<li-e 7 4 1 2 88: 85
4. C.S.M. Reșița 7 3 1 3 84: 84
5. Voința Sibiu 7 3 0 4 76: 72
6 Victoria. Jimbolia 7 2 2 3 57: 62
7. Voința Sighișoara 7 2 0 5 67: 96
8. Dlnamo Or. Stalin 7 1 0 G 73:107

In preajma lui
7 NOIEMBRIE

RECOMANDAM
♦ V. !. Lenin, DESPRE--MAREJ 

REVOLUȚIE SOCIALISTA Dl|S 
OCTOMBRIE, Ed. politică — 10 lei

♦ LEN1.N, DES PR E ROMI NI A 
Ed. politică — 1,80 lei.

♦ AMINTIRI DESPRE LEN1N 
Ed. .politică — volumul I — 36 lei 
volumul II — 36 lei.

♦ N. S. Hrușciov, SPRE VIC 
TORIE IN ÎNTRECEREA PASNI 
CA CU CAPITALISMUL, Ed.'po 
litică — 18,60 lei.

♦ A. Alexeev, M. Rabinovici 
SEPTENALUL SI ÎNTRECERE? 
ECONOMICĂ DINTRE SOCIA 
LISM ȘI CAPITALISM, Ed. poli 
tică — 2 lei.

♦ N. K. Krupskaia, AMINT1R 
DESPRE LENIN, Ed. politică - 
15,40 lei.

♦ S. G. Struimilin, PE DRUMU' 
CONSTR U IR 11 COMUN 1SMULU 
Ed. politică — 3,40 lei.

♦ B. Volin, STUDENTUL VIA 
DI MIR ULIANOV, Ed. Tineretul!' 
— 8 lei.

♦ PRIETENI DRAGI, Ed. Tini 
retului — 2,15 lei.

La clubul sportiv Petrolul Ploxeștl

Intensă preocupare pentru amenajarea 
si folosirea bazelor sportive

Folosirea judicioasă a bazelor spor
tive, amenajarea și mărirea capaci
tății lor, asigură cluburilor sportive 
tiu volum de activitate sporit, largi 
posibilități pentru obținerea progresu
lui tehnic de către sportivi. O vizită 
făcută recent la clubul sportiv Petro
lul Ploiești ne-a arătat că activiștii 
de aici se preocupă intens de justa 
rezolvare a acestei probleme.
GU AJUTORUL MUNCII VOLUN
TARE ȘI PRIN FOLOSIREA RESUR
SELOR LOCALE AU FOST OBȚINUTE 

IMPORTANTE ECONOMII
La înființarea sa (28 octombrie 

1958) clubul sportiv Petrolul Ploiești 
a preluat următoarele baze sportive: 
stadionul central al orașului, o sală 
de popice, o sală de box și (parțial) 
hipodromul. De-a lungul celor doi ani 
de existență, clubul s-a îngrijit de 
sporirea numărului de baze sportive
și de amenajarea lor- Pe baza unui 
plan bine chibzuit au fost efectuate
numeroase lucrări. Datorită folosirii
cu succes a resurselor locale și a
muncii voluntare, prețul de cost al lu
crărilor a fost considerabil scăzut.

In anul 1959 a fost amenajată o 
bază sportivă (cu tribune pentru 
1.500 de spectatori) care poate fi fo
losită pentru antrenamentele și com
petițiile secțiilor de handbal în 7, 
baschet, velei, box. Devizul acestei lu
crări estima valoarea manoperei și a 
materialelor la. 180.000 lei. Dar spor
tivii ploieșteni au pornit cu entuziasm 
la. muncă, au valorificat o serie de 
materiale considerate ca ■ nerecupera
bile și au reușit să execute lucrarea 

cu numai 35.000 lei ! Este un suc
ces demn de remarcat și el reflectă 
dragostea cu care tineretul ploieștean 
muncește pentru progresul activității 
sportive. Tot în cursul anului 1959 a 
fost amenajat terenul de fotbal (prin 
înlocuirea parțială a gazonului), s-au 
construit două mici tribune (cu o ca
pacitate de aproximativ 600 de locuri) 
Ia hipodrom și au fost reamenajate 
grajdurile pentru oai.

In acest an clubul sportiv Petrolul 
Ploiești a continuat să-și îndeplineas
că cu succes planul de amenajare a 
bazelor sportive. A fost refăcută total 
pista de atlptism (deviz: 220.000 lei 
cheltuieli: 64.000 lei I), s-au amenajat 
sectoarele de sărituri și aruncări, a 
fost construit un teren de volei pen
tru antrenament, s-a refăcut pista are
nei de popice, s-au făcut reparații ca
pitale la stadion (instalații de apă și 
lumină, zidiri pentru amenajarea unor 
cabine etc.), a fost reparchetată sala 
de sport și s-au creat numeroase 
spații verzi în jurul stadionului.

Sezonul sportiv de iarnă este în
tîmpinat și el cu o serie de impor
tante lucrări. Sub tribuna a H-a a 
stadionului se amenajează o pistă de 
antrenament pentru atleți, pe tere
nul de handbal redus se amenajează 
un patinoar, iar o mare parte dintre 
activiștii și sportivii clubului vor da 
ajutor la conservarea echipamentului 
și materialului sportiv de vară-
BAZELE SPORTIVE SINTJUDICIOS 

FOLOSITE
La prima vedere cele 12 secții p« 

ramură de sport ale clubuilui sportiv 
Petrolul Ploiești, la care se adaugă 

și cele 4 secții ale școlii sportive 
Petrolul au la dispoziție un număr 
insuficient de baze sportive, pentru 
desfășurarea volumului de antrena
mente și competiții. Conducerea clu
bului sportiv (Președinte — tov. Ma
nea Ionescu, secretar — tov. Nicoîae 
Pantile, responsabil sector tehnic — 
prof. Nicolae Danieleanu, coordonator 
baze sportive — tov. Gh. Matei) are 
— în afara planului de perspeotivă 
pentru crearea de noi baze de an
trenament și competiții — o grijă deo
sebită pentru justa repartizare și fo
losire a bazelor sportive. în afara 
terenului de fotbal și a sălii, care sînt 
în unele perioade supraaglomerate, în 
rest prîntr-o judicioasă repartiție, sec
țiile de fotbal, atletism, baschet, volei, 
scrimă, tir, haltere, popice, handbal, 
rugbi, șah și călărie ca și secțiile de 
box, ciclism, atletism și gimnastică de 
la școala sportivă au la dispoziție su
ficiente ore de antrenament. De ase
menea competițiile sînt repartizate cu 
grijă pentru ca toate echipele să bene
ficieze de cele mai bune condiții. Pe 
terenurile și în sălile clubului sportiv 
Petrolul se desfășoară în' fiecare săp
tămînă aproape 300 de ore de antre
nament I Curățenia și ordinea _ care 
domnește în săli și pe terenuri dove
dește un spirit gospodăresc dezvoltai 
și o lăudabilă educație cetățenească 
a sportivilor.

Este adevărat însă că în această 
privință conducerea clubului sportiv 
Petrolul Ploiești mai manifestă unele 
îngăduințe față de... secțiile prefe
rate. întrebuințînd pluralul (secțiile) 
se .pare că am greșit deoarece este 

vorba numai de secția (ați ghicit!) de 
fotbal. Fotbaliștii (seniori, juniori- 
copii) au larga permisiune de a efec
tua toate antrenamentele (nu niai vor
bim de competiții) :pe terenul central, 
as/tfel că supraaglomerarea acestui te
ren ca și numeroasele reparații pe 
care le necesită la perioade scurte 
sînt explicabile. De ce oare nu se gă
sesc și alte terenuri (așa cum s-a 
găsit pentru o parte dintre antrena
mentele echipei de rugbi) pe care 
fotbaliștii să se antreneze ?

O LIPSĂ GARE TREBUIE SĂ DIS
PARĂ: 1NTIRZIEREA CU CARE 

SÎNT PUSE IN PRACTICĂ UNELE 
INIȚIATIVE

Dacă pentru modul în care au reu
șit să realizeze importante economii 
în amenajarea bazelor sportive acti
viștii clubului sportiv Petrolul Ploiești 
trebuie lăudați, în schimb pentru 
întârzierea cu care au început 
și pentru încetineala cu care 
au susținut unele lucrări nu putem 
găsi de loc cuvinte bune. Pista de at
letism a fost desfăcută în noiembrie 
1959 și terminată la... I septembrie 
1960. Din cauza comodității trnor acti
viști sportivi și a indiferenței cu care a 
fost privită singura pistă de atletism 
din orașul Ploiești, activitatea atletică a 
fost privată un sezon întreg de baza 
sa sportivă. Pe bună dreptate atleții 
sînt supărați pe conducătorii clubului 
sportiv Petrolul, de altfel ca și bas
chetbalistele (promovate recent în ca
tegoria A) care nu și-au pertut efectua 
antrenamentele în preajma începerii 
campionatului pentru faptul că tergi- 
versîndu-se lucrurile s-a ajuns în si
tuația ca reparchetarea sălii să nu fie 
gata nici cu o săptămînă înainte de 
începerea competiției...

Activiștii sportivi din clubul Petro
lul Ploiești au datoria să acorde 
aceeași importanță tuturor sporturi

lor, să ajute în egală măsriîă d 
voltarea secțiilor de rugbi, basci 
atletism ș. a. ca și pe aceea a s 
ției de fotbal. Succesele înregistr 
într-o serie de domenii sînt o tu 
furie a forței acestui cole tiv, a pr 
[icrii și inițiativei activiștilor și sf 
tivilor din clubul Petrolul și ui 
lipsuri care mai dăiniiiesc sînt cu 
mai de neînțeles. Ou sprijinul or 
nelor U.C.F.S. clubul va putea să 
mine aceste neajunsuri, pentru a 
tea să obțină succese și mai im; 
tari te

SCURTE CONCLUZII

Modul în care sînt amenajate, 
fosile și ropartizate bazele spor 
ale clubitltiii Petrolul Ploiești con 
tuie un exemplu edificator de g 
pentru continua dezvoltare a aci 
tății sportive. Folosirea din pWn a 
surselor locale și a entuziasmului 
bitorilor de sport pentru realiz: 
unor noi baze de antrenament și o 
petiție, înfăptuirea consecventă a 
nurilor de dezvoltare a bazelor s 
ttve, constituie „cheia" succeselor 
ținute de clubul sportiv Petrolul 
activitatea competițională. Spor 
clubului Petrolul au la dispoziție 1 
bine utilate și bine gospodărite. A 
ca de instruire — antrenament p> 
astfel decurge în cele mai bune 
dițiuni. Eliminînd tărăgănarea ir 
lă a lucrărilor clubul sportiv Pett 
va putea beneficia în curînd de I 
sportive suficiente pentru toate 
(iile și va putea astfel să cupr 
în activitatea competițională un 
măr mereu sporit de tineri și tir

HRlSiACliE NAUi



FAZA A IV A A CAMPIONATU LUI REPUBLICAN

DE MOTOCROS

....= MIUI ■

C, Baciu (Victoria) învingător în faza regională 
a campionatului de ciclocros

Gh. Ionita (C. C. A.), 
din nou învingător în două curse
CIMP1NA 30 (prin telefon de la tri

misul nostru). Așa cum era de așteptat, 
faza a IV-a a campionatului republican 
de motocros-, desfășurată duminică dimi
neața pe o vreme splendidă, a oferit 
numeroșilor spectatori întreceri deose-

M. Cernescu) după două ture. In lupta 
pentru primul loc sînt angajați acum 
Gr. Bcrenyi, V. Szabo și Gh. loniță, 
care trec în această ordine la sfîrșitul 
turului trei. In turul următor Gr. Be- 
renyi se răstoarnă, la trecerea printr-o

bit de disputate.
Măiestria sportivă a motocicliștilor

poartă, și conducerea cursei, este pre
luată de V. Szabo. Puțin mai tîrziu, Gh.

noștri fruntași și îndeosebi nivelul la 
care s-a ridicat evoluția maestrului spor
tului Gheorghe loniță (C.C.A.) a îneîn- 
tat, pur și simplu publicul spectator. 
Cea mai frumoasă cursă a fost aceea re
zervată motocicletelor de 250 cmc. Pornit

loniță îl întrece și el pe Cr. Bcrenyi, iar 
în turul cinci printr-o „manevră* de 
mare maestru se instalează la conduce
rea cursei. De aici și pînă la sfîrșitul 
celor 12 turc, Gh. loniță acumulează în 
continuu avans, cîștigînd detașat primul

din start pe locul doi (după Gr. Bercny^i) 
loniță derapează și cade, astfel că la 
sfîrșitul primului tur se află pe locul 
5. Fiind intr-o formă excelentă, repre
zentantul C.C.A. reușește să remonteze 
două locuri (întrccînd

loc;
La 350 cmc. Gh. loniță a ocupat — 

de asemenea 
pentru întîictate l-a 
doar pe M. 
dus aproapepe E. Seiler și

t'W -țIF lx1’*

* :

I

I

Dinamovistul Mihai Pop, învingător la clasa 175 cmc.

■

prințul loe. In disputa 
avut ca adversar

Cernescu (aceșta a con- 
două turc). O defecțiune 
sulrrită de dlpanipvișț în- 
trerupe lupta ce.se anunța 
pasionantă. Cucerind locul
1 la această GR. Io-
ni|#' și-a sporit șansele la 
titlu. Mihai Pop a realizat 
o performantă foarte bună 
pîștigînd detașat primul loc 
la 175 cnic. Maniera în care 
a obținut :Victoria reconfir
mă valoarea ce l-a situat 
pp|M< Pop in Iotul celor 
puii buni motocicllști din 
|:Vra noastră.

REZULTATE TEHNICE: 
ÎNCEPĂTORI —175 cmc.: 
1. O. Deubcl (Steagul roșu 
Or. Stalin); 2. Gh. Stafie 
(Voința București) ; 3.
E. Sasz (Voința Sibiu). 
250 cmc.: I. O-. Stcpbani 
(St. r. Or. Stalin).

AVANSAȚI — 175 cmc.:
1. M. Pop (Dinamo) 8 p ;
2. M. Dăncscu (C.C.A.) 
6 p ; 3 T. Macaric (Dina
mo) 4 p; 4. St. lancovici 
(Metalul Buc.) 3 p ; 5. T. 
Popa (Dinamo) 2 p ; 6. E. 
Kerestes (C.C.A.) 1 p. 
250 cmc.: 1. Gh. loniță 
(C.C.A.) 8 p ; 2. V. Szabo 
(Dinamo) 6 p; 3. Gr. Be- 
renyi (Metalul) 4 p; 4. 
Gh. Voiculescu (C.C.A.)
3 p ; 5. E. Seiler (Rapid)
2 p ; 6. P. Fischer (Dina
mo) 1 p. 350 cmc. : 1. Gh. 
loniță (C.C.A.) 8 p; 2. 
M. Cernescu (Dinamo) 6 
p; 3. V. Szabo (Dinamo)
4 p; 4. Al. Lăzărescu (Ra
pid ) 3 p.

Pe un timp admirabil s-a desfășu
rat duminică dimineața pe traseul din 
spatele stadionului Constructorul faza 
regională a campionatului republican 
de ciclocros. Un public riumeios a ur
mărit întrecerea celor 86 concurenți, 
împărțiți în șase categorii. Traseul 
ales de organizatori — comisia oră
șenească de ciclism — a fost deosebit 
de dificil fiind presărat cu numeroa
se urcușuri, coborîșuri, gropi, etc. care 
au pus la grea încercare pe ciclocro- 
siști.

întrecerile s-au desfășurat pe un 
circuit de 5 km. La startul categoriei 
„avansați" s-au prezentat 16 concu
renți. C. Baciu (Victoria) a luat con
ducerea încă din primul tur și nu a 
mai cedat-o pînă la sfîrșit, deși a 
fost talonăt Cu îndîttjîre de dinamo
vistul M. Voinescu. Juniorii de lâ ca
tegoria I au avut de, parcurs 10 km. 
Cei 21 concurenți s-au întrecut cu 
dîrzenie. H. Chelaidite (Victoria) a 
trecut primul jinia de sosire,, jc|ști- 
gînd pe merit o întrecere deosebit de 
animată.

Comisia ' orășenească' de ciclism 
merită toată lauda pentru excelenta 
organizare a acestor întreceri. Rezul
tate tehnice: Avansați (15 km): 1. 
C. Baciu (Victoria) 30:20 ; 'M. Voiries-

Start in proba juniorilor de categoria a Il-a
. Foto : N. Tokacek

cu (Dinamo) 30:28; 3. D. Rotaru 
(C.C.A.) 30:37; 4. E. Bărbutescm (Di
namo) 30:47; 5. A. Mitroi (G.Q.A.) 
31:31 ; 6. FI. Cristian (Dinamo) 31:54; 
7. C; Istrate (Voința) 32:06 ; 8.Gh. 
Neagoc (C.C.A.) 33:39; 9. V. Tordă- 
che (Dinamo) 3.4:17.; 10. Tr. Cojoc- 
neanu (Dinamo) 34:31. Juniori cat. 1 
(10 km): 1. H. Chelaidite (Victoria)

Primele runde ale campionatului Capitalei
In sala Progresul din str. Doamnei 

4 continuă întrecerile finalei campio
natului de șah al Capitalei. S-au dis
putat pînă acum trei runde și nici 
unul din cei 14 participant n-a reu
șit să realizeze maximum de puncte, 
ceea ce promite o luptă strînsă și în

Ia Besbecaru, are acum exact 2 
puncte.

In continuare, clasamentul se pre
zintă astfel : S. Olteana l‘/2 (1), I. 
Berbecarti, W. Ott și Gh. Erdeuș 
1¥j, L. Sîrbu 1 (1), Gh. Rotaru '/2, 
Nacu 0 (1), Macri și Țucă 0.

21:41; 2. N. Chiriacescu (Constructo
rul) 21:56; 3. Gh. Vasilescu (Victo
ria) 22:37 ; 4. S. Mihălțeamt (Victo
ria) 22: 50; 5. S. Petre (C.C.A. j 
22:54. Juniori cat. a 11-a (7,5 km): 
1. Gh. Radu (Victoria) 18:26; 2. M. 
Takacsi. (Victoria) 19:03 ; 3. C. Ivan 
(Dinamo) 19:11; 4. E. Crăcii n (Șc. 
sp. Constructorul) 19:40; 5. V. Alexiu 
(Constructorul) 20:11. Categoria a 
111-a neclasificați. și tineret (10 km) :
1. L. Ghiță (Constructorul) 23:20; 2, 
D. Tudor (C.C.A.) 23:48 ; 3. N. Belcit» 
(Constructorul) 24:19. Semicurse 
(,7,5 km) : 1. I. Ignat (Dinamo) 21:15;
2. R. Moise (Constructorul) 21:26; 3. 
R. Craprodra (C.P.B.); 21:30. Catego
ria oraș (7,5 km) : 1. N. Danielopol 
(Constructorul)) 14:14; 2. M. Manole 
(Metalul) 15:04; 3. D. Lupu (Meta
lul) 15:12.

N. TOKACEK — corespondent

H. NAUM

continuarea turneului.
Ieri a fost zi de jueare a partidelor 

întrerupte, ceea ce a adus preciziunile 
dorite în clasament. Pe- primele 
locuri — la egalitate de puncte — se 
află L. Radulescu, P. Atateescu și 8. 
Samarian, fiecare cu cîte 2'/2 puncte. 
Toți au cîte o victorie (ultimul prin 
neprezentare) la L. Țucă, acesta figu- 
rînd deocamdată cu 0 puncte în cla
sament, ceea ce constituie desigur a 
surpriză. 2 puncte (și o partidă în
treruptă) are A. Braunstein. B. Me
nas, după o înfrîngere în prima rundă

A XIV-a Olimpiadă de șah

Echipa Uniunii Sovietice conduce in clasament

Pe urmele
PREGĂTIREA TINERILOR JUCĂ

TORI DE BASCHET

„Amator al sportului cu mingea Ia 
»ș, mi-am pus o serie de întrebări 
legate de promovarea tinerelor cadre, 
ii căror răspuns nu-1 pot afla decit 
le la dv.". își începe scrisoarea adre
sată ziar.tț nostru, tov. Ion Stan, 
nunertor la fabrica „Partizanul" din 
Bacău. Iată răspunsul pe care îl dă 
-ederația Romînă de Baschet: „Pro- 
ilema pregătirii juniorilor și pro- 
novării lor în loturile reprezentative 
ie preocupa de mult timp. Anual, cei 
nai buni juniori sînt promovați în 
oturile de tineret, după ce, în preala- 
►il, posibilitățile lor au fost verificate 
n tabere de tineret. Și în acest an le- 
ierăția noastră a organizat astfel de 
abere, pentru băieți la Piatra Neamț, 
ar pentru fete la Sibiu. Pe dv. vă 
nteresea-ză în particular de ce nu au 
ost selecționați jucători din regiunea 
lacău în aceste tabere. Noi am cerut 
in timp comisiei regionale propuneri 
n acest sens, dar nu le-am primit, 
otnși, dorind să stimulăm activitatea 
aschetului in această regiune, noi 
m dat posibilitate conducerii taberei 
ă includă elementele talentate din 
lacău sau regiune în tabăra de la 
>. Neamț".

DIN CAUZA UNEI ȘTAMPILE!

materialelor nepublicate

Tov. Ion Timofte din Caransebeș 
e-a relatat necazurile sale avute eu 
gențiife 1. S. Loto-Pronosport din 
rașul său. La timpul potrivit, acestea 
u refuzat să primească buletinele 
ixpres Olimpic in vederea participării

la premiul suplimentar de 250.000 lei 
(deși regulamentul nu interzicea acest 
lucru, ba dimpotrivă) pe motivul că... 
nu este loc să se pună ștampila la 
înregistrarea buletinelor 1 In răspunsul 
primit de la 1. S. Loto-Pronosport se 
arată că „în urma cercetărilor efec
tuate de sucursala noastră din Timi
șoara, s-a constatat că cele semnalate 
sînt juste, vînzătorul nostru interpre- 
tînd greșit instrucțiunile. Pentru acest 
fapt el a fost sancționat, primind 
mustrare cu avertisment. In același 
timp s-au luat măsuri ca astfel de ca
zuri să nu se mai repete".

UN REGULAMENT ORIGINAL

Intr-o duminică dimineața, după 
cum ne relatează cititorul nostru 
S. Costică din Giurgiu, la sfaturile 
populare din comunele Ghimpați, To- 
mulești, Valea Cireșului și Botoroaga 
din raionul Drăgănești Vlașca, regiu
nea București, au sunat rînd pe rînd 
telefoanele. Tov. Ervin Cosma, pre
ședintele consiliului raional U.G.F.S,, 
invita echipele de fotbal din aceste 
comune să vină la centrul de raion 
pentru a-șf disputa titlul de campioa
nă a raionului. ’Pe baza cărui regu
lament ? Pe baza unui regulament al
cătuit ad-hoc de tovarășul președinte, 
un regulament care a înlăturat din 
lupta pentru titlu o serie de echipe 
îndreptățite.

Consiliul regional U.C.F.S. Bucu
rești ne-a trimis un răspuns semnat 
de tov. președinte N. Lețea în care 
se arată printre altele: „Pentru faptul
că pre?edintele consiliului raional 
IX&FJȘ. Eryjn Qosflxa a dat dovadă

de nesinceritate și a dezinformat or
ganul regional în mai multe probleme 
ale activității sportive din raionul 
Drăgănești-Vlaș::i, biroul regional 
U. C. F. S. București l-a sancționat 
cu retrogradarea. Ds asemenea, prin 
instructorul regional care răspunde de 
raionul Drăgănești s-au luat măsuri 
pentru organizarea în bune condițiuni 
a campionatului raional de fotbal".

„PRIMESC DIN NOU ZIARUL"

Cititorul Ștefan Dobay din comuna 
Dumbravița, raionul Timișoara, nc-a 
informat că rut a primit cu regu
laritate ziarul nostru, la care este a- 
bonat. „De vreo trei ori. ne scrie el, 
am făcut reclamație la Oficiul Poștal 
al comunei Dumbravița, dar fără suc
ces. Am fost îndrumat să mă adresez 
Oficiului Poștal nr. 8 din timișoara. 
Ani făcut și acest lucru, dar tov. diri
ginte mi-a răspuns că nu sînt vino- 
vați ei de faptul că mie îmi sosesc 
ziarele pe sărite". Scrisoarea citito
rului nostru am trimis-o Oficiului ra
ional P.T.T.R. Timișoara care s-a 
ocupat de rezolvarea cazului. După 
cîtva timp am primit o scrisoare de 
la abonatul nostru, prin care se spu
nea că a primit chiar și ziarele lipsă. 
Factorul poștal Constantin Paraschiv 
și-a luat angajamentul să aibă grijă 
de buna difuzare a ziarelor.

„Primesc din nou ziarul", își încheie 
scrisoarea cititorul nostru. Iar noi 
sperăm că nu va mai fi nevoie și 
de alte sesizări la oficiul raional 
E-T.T.R, Timișoara.

LEIPZIG (prin telefon). — Luni di
mineața reprezentativa noastră a avut o 

dimineață liberă*, în afara programu
lui prevăzut... După cum se știe, în 
cea de a treia rundă a turneului final 
șahiștii romîni terminaseră la egalitate 
cu cei ai reprezentativei R. F. Germane 
la capătul primelor cinci ore de joc. Par
tidele Drimer-Darga și Mititelu-Pfeiffer 
s-au încheiat cu remiză, după ce schim
burile de pe tablă aduseseră deplină 
egalitate. Radovici avea o poziție puțin 
mai bună la Lehman, în schimb Ghi- 
țescu stătea mai slab la marele mâestru 
Ibizieker. Aceasta a determinat pe jab 
cătorii noștri să. accepte propunerea de 
remiză pentru ambele partide făcute de 
adversari. Scor : 2—2.

Toate celelalte echipe finaliste au tre
cut Jin nou la mesele de joc în aceeași 
dimineață, pentru continuarea întrerupte
lor din ziua precedentă. Speranțele olan
dezilor dc a înregistra un rezultat de 
egalitate în fața șahiștilor sovietici au 
fost spulberate dc fostul campion mon
dial V. Smîslov, care l-a întrecut pe ad
versarul său Bouwnreesler, ceea ce a făcut 
ca scorul final să indice victoria repre
zentativei U.R.S.S. cu. 2!/2—Î’A- Cele
lalte trei partide (Keres-Euwe, Prins- 
Pctrosian, Donner-Korcinoi) fuseseră 
remize. De notat că marele maestru Pe
trosian pierde prima jumătate dc punct 
în concurs, dar menține un rezultat ex
cepțional : KD/j din 11 I

Iată celelalte rezultate ale' rundei a 
Tll-a : lugoslatia-Uiigaria 2l/2—IV2 (Sza- 
bo-Gligorici 0—1, Matanovici-Portisch 
l/2—i/2, Barcza-Ivkov 0—1' Damiano-
vi'ci-Lengycl' 0—1), Cehoslovacia-R.D.G. 
2—2 (Pachman-Uhlmann i[2—1/2^ Dit-
manii-Filip 0—I, Fichtl-Fuchs 
Goltz-Hort 1-0), S.U.A.-Bulgaria 3l/2—x{2 
(Kolarov a remizat cu Byrne), Argen
tina-Anglia 2l/2—ll/2. Intilnirca Ce- 
hoslovacia-R.F.G. din prima rundă s-a 
încheiat cu victoria șahiștilor cehoslovaci: 
s'A-i'/z- , . ,

Seara s-a jucat a patra rundă. In- cesului...)

— S.U.A. 1 >/s—'A (2), Bulgaria — 
Argentina 2—1 (1), R.F.G. — Anglia 
2—r (1), Olanda — R.D.G. 2—1 (1).

In clasament conduce echipa 
U.R.S.S. cu ll*/2 (1), urmată de 
S.U.A. 9*/2 (2), Iugoslavia 8'/2 (2), 
Argentina și R.F.G. 7'/2 (1). Echipa 
R.P. Rontîne are 5 puncte și 3 par
tide întrerupte.

0 partidă de la QBmpiadă
INDIANA HROMADKA

Alb: Gh. Milite.ln (R.P.R.)
Negru: 11. Bazan (Argentina)

1.(14 Cf6 2.c4 c5 3.d5 e6.4.Cc3 e:d5 
5.c;d5 d6 6.CI3 g6 7.NI4 Ng,7 (Obișnuit 
se joacă aci 7...a6 pentru a împiedica 
mutarea care urmează) 8.Da4+ R18
9.DB3 Ce8 10.e4 Cd7 H.Nc2 h6 12.0—0 
Nf6 13.Tadl Rg7 (Negrul a reușit să-ți 
adăpostească momentan regele, dar după 
importante pierderi de tempo) l.J.Tfel 
Ng5 !5.Ng3 h5 16.C:g5 D:g5 17.f4 Dd8 
18.hl Cdf6 I9.c5 (Cu această străpun
gere începe manevra decisivă a albului, 
condusă cu multă energie. Vezi diagra
ma).

19...Cgt 2O.Cc4 Nf5 21.Cg5 Db6 (Ma
nevre tactice de eliberare, soliile insuc- 

■ ' ) 22.Dc3 c4+ 23.T64 f6 
24.N:g4 b:g4 25.e:f6+ C:f6 26.Te7-F’ 
KgS (La 26...Rf8 27.Tf7+) 27.NT2 g.Ț 
28.D-.g3 D:b2 2O.T:c4 Dal+ 3O.Tel 
D:a2 31.Dc3 TI8’32.Tc7 (Pătrunderea 
turnurilor albe pe linia a 7-a asigură 
Victoria) 32...D:d5 33.Tle7 Ddî4- 34.RM 
Tli5 (Se amenința mat pe e7! L» 
34...€g4-|- albul jiwa 35.Rg3) 35 Tk7-F 
RIi« 36.Tgf7 T:I7 37.T:f7 și negrul ce
dează.■; >...............

Romînă — R. S. Ceho- 
întrerupt la scorul de 

prima masă, Drimer . a

tîlnirea R.P. 
slovacă s-a 
■/z-'/z- La . 
făcut remiză cu Pachman. In poziții 
eu șanse de ambele părți s-au în
trerupt partidele Filip — Radovici 
și Troianescu — FichtL Szabo deți
ne avantaj Ia Ujtelky.

Iată celelalte rezultate: U.R.S.S.
Ungaria 2‘/2—% (I), Iugoslavia

&



Hocheiștiî sovietici se pregătesc
Termometrul arată o toamnă neobiș

nuit de lungă și de caldă. Paginile ziar 
retor mai sint pline de relatări despre 
starturile atleților, despre întrecerile 
dîrze ale fotbaliștilor. Și totuși apro
pierea sezonului de iarnă se simte Pe 
stadioane și în parcuri pot fi văzuți iot 
mai des la antrenament schiori și pati
natori. In discuțiile iubitorilor sportu
lui și-a făcut loc un subiect nou: hoche
iul Tocmai de aceea un corespondent al 
redacției J NFORM AȚIONÎIYESTNIK" 
s-a adresat, pentru cititorii ziarului nos
tru, secretarului general al Federației 
de Hochei din U.R.S.S., IURII RAJA- 
NOV. rugîndu-l să răspundă la cîteva 
întrebări în legătură cu apropiatul sezon.

— CUM S-AU PREGĂTIT HOCHE
IȘTII SOVIETICI?

— După încheierea sezonului trecut 
hoclieiștii noștri au continuat să prac
tice sportul. Desigur erau discipline spe
cifice verii — fotbal, baschet, atletism, 
canotaj. Se făceau toate acestea în 
scopul unei dezvoltări fizice armonioase 
a sportivilor. O dată cu apropierea se
zonului echipele au început antrenamente 
comune, de 3—4 ori pe săptămînă. In 
această perioadă antrenorii alegeau pen
tru fiecare jucător în parte exercițwle 
care i se potriveau și de care aveau ne
voie pentru a dezvolta forța, agilitatea 
sau viteza. Pe la mijlocul lunii septem
brie hoclieiștii sovietici au început an
trenamentele pe gheată. In momentul de 
fată meciurile amicale sînt în toi, iar 
unele formații au și susținut întîlnîri 
internaționale. Hoclieiștii de la Dinam» 
și Spartac, de exemplu, au fost în 
R. S. Cehoslovacă „Repetiția generală îna
intea începerii noului campionat a oonsti- 
tuit-o cuoi oferită de ziarul „Sove(ski 
Sport”, 'turneul organizat după sistemul 
olimpic, «-a desfășurat între 16—26 oc
tombrie. Iar astăzi arbitrii vor fluiera 
începutul primelor meciuri pentru cam
pionatul (arii

- DUPĂ CE SISTEM SE VA DESFĂ
ȘURĂ CAMPIONATUL U.R.S.S. PE 
ANUL 1961?

— Se poate spune, fără exagerare, că 
în Uniunea Sovietică hocheiul devine unul 
dintre sporturile cele mai răspîndite. 
In multe orașe se desfășoară în ritm ra
pid construcția patinoarelor artificiale. 
Asemenea amenajări sportive vor intra

lua sfîrșit la 15 februarie 1961. Para
lel se va desfășura și campionatul 
R.S.F.S.R. Ia care iau parte 120 de 
echipe. Și, după o întrerupere de cinci 
ani, se reia Cupa U.R.S.S. Deocamdată 
am înscris 19 echipe dar în viitor inten
ționăm să mărim acest număr. Cupa 
U.R.S.S. se va disputa, de asemenea, 
după sistemul olimpic, începînd de la 25 
februarie 1961. Iar la 15 aprilie iubitorii 
hocheiului vor putea saluta echipa în
vingătoare a compctijiei.

— CE INTILN1RI INTERNAȚIO
NALE ÎI ASTE APTA PE HOCHEIȘTIÎ 
SOVIETICI?

— Calendarul international este deo
sebit de bogat în acest sezon. In noiem
brie, la Moscova, va evolua una dintre 
cele mai puternice echipe ale Canadei, 
câștigătoare a „Cupei Allan”, Chattam. 
Canadienii vor întîlni formații de frunte 
ale tării noastre. In februarie, înaintea 
campionatului lumii, va mai veni o echipă 
din Canada. Ea va fi aceea care va repre
zenta {ara de peste ocean la campionatul 
lumii. La începutul lui ianuarie repre
zentativa U.R.S.S. va susține două me
ciuri în Suedia cu naționala ț&rîi. Tot în 
Suedia va evolua formația „Aripile So
vietelor*, iar echipa de tineret a Uniuni» 
Sovietice va susține un turneu de cinci 
meciuri în S.U.A. înaintea campionatului 
mondial vom efectua un schimb de două 
echipe cu hocheiștii cehoslovaci. Desi
gur, însă aten{ia principală este acor
dată campionatului mondial, programat 
în martie în Elveția. Am enumerat nu
mai principalele întâlniri internaționale 
ale hocheiștilor sovietici. In program 
mai figurează multe altele.

— CE NE PUTEȚI SPUNE DESPRE 
ALCĂTUIREA ECHIPELOR?

— In colectivele fruntașe ale țării au 
apărut în acest an numeroși tineri. Prin- 
trei ci sînt mulți liocheiști talentați care, 
acumulînd experiență, pot concura , cu 
succes pentru locuri în . reprezentativă. 
Cu nu mai puțină sîrguință se pregătesc 

’ hocheiștii consacrati ca Sologubov, 
Tregubov, Sidorenko, Loktev, Aleksan
drov și alții. Ei nu vor lipsi probabil 
din reprezentativă, alcătuind — cum se 
spune, — scheletul ei.

In concluzie trebuie să subliniez că 
sezonul de hochei se anunță deosebit de 
interesant.

Știri din box
• In orașul Gdansk s-a desfășurat 

intîlnirea internațională de box dintre 
echipele reprezentative ale R.P. Polone 
și R.D. Germane. Pugiliștii polonezi 
au obținut victoria cu scorul de 16—4. 
Iată rezultatele tehnice la cele 10 ca
tegorii : Olech (R.P.P.) b.p. Tschape 
(R.D.G.) ; Bending (RP.P.) b.p. 
Peser (R.D.G.); Adamski (R.P.P.) bp- 
Stoepl (R.D.G.) ; Grudzien (R P.P.) 
b.p. Minchatt (R.D.G.) ; Kmnssarsvki 
(R.D.G.) b.p. Kulej (R.P.P.) ; Peter
man (R.D.G.) b.p. Misiak (R.P.P.) ; 
Dampc (RP.P.) b.p. lnmisch (R.D.G.); 
Walasek (R.P.P.) b.p. Heinrich 
(R.D.G ) ; Pietrzikowski (R.P.P.) b. 
K.O. Danielczyk (R.D.G.) ; Jedrze- 
jowski (R.P.P.) b. K.O Woti.ner 
(R.D.G.).
• Intr-un meci internațional de box 

disputat la Berlin echipa secundă a 
R.D. Germane a terminat la egalitate : 
10-10 cu echipa B a R.P. Polone.
• In prezența a peste 12.000 de 

spectatori s-a desfășurat ia Roma 
meciul amical profesionist de box 
dintre campionul lumii la categoria 
„semigrea", veteranul Archie Moore, 
în vîrstă de 47 ani, și tînărul pugilist 
italian Giulio Rinaldi. Meciul s-a în
cheiat cu o surprinzătoare victorie la 
puncte a lui Rinaldi,

• La Helsingborg (Suedia meridio
nală) o selecționată poloneză de box 
a învins cu scorul de 7—3 o echipă 
combinată a celor mai buni pugiliști 
din Suedia și Danemarca.

Camp-ianate’e mondiale de volei

Echipele R. S. Cehoslovace și R. P. Romine - 
favorite in întrecerea masculină

Tn mijlocul unui mare interes, în 
Brazilia au continuat duminică cam
pionatele mondiale de volei. în ora
șele Sao Paolo și Belo Horizonte, 
unde au loc seriile preliminare, spec
tatorii și-au îndreptat pașii în special 
spre sălile în care au evoluat echipele 
europene. După cum transmit agen
țiile de presă, după primele două zile 
ale campionatelor mondiale masculi
ne, părerea generală este că cele mai 
mari șanse în cucerirea titlului le au 
reprezentativele R.S. Cehoslovace și 
R.P. Romîne. în meciul cu Peru s-a 
remarcat în special Derzei — pînă 
acum cel mai bun jucător al campio
natului.

In jocurile masculine de duminică 
era pe cale să se întîmple o surpriză : 
reprezentativa Franței a opus o dîrză 
rezistență Statelor Unite care au tre
buit să se întrebuințeze serios pen
tru a cîștiga cu 3—2 (15—2, 13—15, 
13—15, 15—9. 15—7). Iată celelalte 
rezultate: Uruguay — India 3—0 
(neprezentare), Japonia — Paraguay 
3—1 (15-7, 15-12, 11—15, 15-101, 
Polonia — Peru 3—0 (3, 1, 5).

Cele patru meciuri disputate în 
campionatul feminin au luat sTirșit 
cu același scor : 3—A. Dintre rezultate 
se remarcă în special victoria echipei 
Uniunii Sovietice asupra R.S. Ceho
slovace: 15—10, 15—8, 15—9. Iată 
celelalte rezultate: R.P. Polonă — 
Argentina 3—0 (0 2. 0), Japonia •— 
Uruguay 3—0 (0.- I. 1), S.U.A. — 
Germania (echipă unită) 3—0 (6, 13, 
1).

Pînă la închiderea ediției rezultatul 
meciului masculin R.P. Romînă —• 
R.P. Polonă, disputat ieri, nu ne-a 
parvenit.

Baschetbalistele de la Voința au învins din nou echipa

Noi recordir i 
mondiale la haltere

MOSCOVA 31 (Agerpres). — <8u 
prilejul unui concurs de haltere des
fășurat la Leningrad halterofilul so
vietic Anatoli Jgun (cat. ușoară) a 
stabilit două noi recorduri mondiale. 
El a realizat ta stilul „smuls" 127 kg. 
iar ta stilul „aruncat" a ridicat o 
halteră de 160,500 kg. Vechile recor
duri ale lumii erau de 126,500 kg și 
respectiv 160 kg.

poloneză Start
ORAȘUL STALIN. 31 (prin telefon). 

A doua întîlnire dintre selecționata fe
minină de baschet Voința și echipa 
poloneză Start, desfășurată aseară în 
sala Tractorul din localitate, s-a în
cheiat din nou cu victoria formației 
romîne: 60—48 ( 29-17). Meciul a
plăcut prin dinamismul lui și îndeo
sebi datorită comportării selecționatei 
Voința care a jucat în viteză și eficace-

Au marcat: Krauss 22. Romfeld 12, 
Gruber 7, Magdin 7, Roșu 4, Arbore 2, 
Demeter 2, Borși 2, Klimen 2, pentru 
Voința și Fiala 14, Jasinska 5, Zarg- 
bșka 5, Phillipp 4, Woykik 2, Zawad- 
zinska 7, Gmitvzak 11, pentru Start. 
An condus bine arbitrii B. Sautykz 
(R.P. Polonă) și C. Negrea (R. P. 
Romînă).

C. GRUIA,
C. DIACONESCU-coresp.

ARTÎNIUK L-A ÎNVINS 
PE BOLOTNIKOV

MOSCOVA (Agerpres). Finala tra
diționalului cros de toamnă, desfășu
rată la Harkov, s-a încheiat cu victoria 
neașteptată a lui Alexanric Artîniuk 
care l-a învins pe campionul olimpii 
Piotr Bolotnikov. Artîniuk a parcurs 
distanța de 8 km în 25:02,6, în timp 
ce Bolotnikov a realizat timpul d< 
25:03,0.

în scurt timp în funcțiune la Riga și 
Kiev. De asemenea vor exista patinoare 
artificiale la Tbilisi, Leningrad, Omsk, 
Perm, Gorki, Voronej, Celeabinsk și alte 
orașe.

In legătură cu creșterea pcpularității 
hocheiului se schimbă și sistemul compe- 
tițional. Anul acesta pentru medaliile de 
aur ale campionilor vor lupta 19 colec
tive Noul sistem va permite echipelor 
din orașele cele mai îndepărtate să s® 
întâlnească cu cele mai puternice colec
tive de hochei ale țării. Și aceasta va 
contribui desigur la creșterea generală 
a măiestriei. Cele 19 echipe, din 13 
orașe, vor fi împărțite în două grupe. 
Se va juca tur-retur. Primele trei cla
sate din fiecare grupă vor participa la 
turneul final. Rezultatele din grupe con
tează și în finală. Campionatul țării va

PE SCURT
® Intr-un meci de handbal în 7 con- 

tînd pentru preliminariile campiona
tului mondial, tchipele Franței și 
Spaniei au terminat la egalitate: 12-12.

e In orașul Kiev echipa selec
ționată de lupte clasice a U.R.S.S. a 
întîlnit din nou echipa R.F. Germane. 
Luptătorii sovietici au terminat învin
gători cu scorul de 571—2'A puncte. 
In primul meci, victoria revenise de 
asemenea echipei sovietice (8-0).

• în continuarea turneului pe ca- 
re-1 întreprinde în U.R.S.S. echipa de 
lupte clasice a R.F. Germane a evo
luat la Minsk în compania reprezen
tativei R.S.S. Bieloruse. Luptătorii so- 
vieiici au obținut o netă victorie cu 
scorul de 8—0.

• Campionatele internaționale de 
tenis ale Marocului au fost cîștigate 
în probele de simplu de Santana 
(Spania) și Ann Haydon (Anglia). 
In finală: Santana — Merio (Italia) 
1-6. 6-4. 6-4. 6—4.

Torpedo Moscova a cîștigat și 
„Cupa U.R.S.S."

MOSCOVA (prin radio) După ce cu 
mai bine de o săptămînă în urmă 
Torpedo Moscova a cucerit titlul de 
campioană a Uniunii Sovietice, iată că 
ieri ea a adăugat acestui trofeu un 
altul, tot atît de valoros- In meciul 
final al „Gupei U.R.S.S.", desfășurat 
aseară pe stadionul centrai V.I. Lenin 
din Moscova, Torpedo a întrecut pe 
Dinamo Tbilisi cu 4-3. Intîlnirea a dat 
loc la o luptă dramatică pentru vic
torie, desfășurîndu-se de-a lungul a 
120 de minute. Echipa moscovită a 
condus de trei ori dar de fiecare dată 
dinamoviștii au egalat, astfel că la 
sfîrșitul celor 90 de minute regulamen
tare scorul era de 3-3. Au început apoi 
prelungirile : două reprize a 15 minute. 
Abia în ultimele secunde ale prelun
girilor Valentin Ivanov a înscris golul 
care a adus proaspetei campioane uni
onale și Gupa U.R.S.S. Pentru Torpedo 
au mai înscris Gusarov (2) și Ivanov, 
iar pentru Dinamo, Barkaia, Kaloev și 
Cioheli.

S-a încheiat campionatul 
U.R.S.S., ediția 1960

O dată cu terminarea jocurilor din 
turneele finale pentru locurile 7—12 
și 13—18 s-a încheiat campionatul de 
fotbal al Uniunii Sovietice, ediția pe 
anul în curs. După cum se știe, titlul 
de campioană a fost cucerit de către 
Torpedo Moscova, echipă care obține 
pentru prima oară acest trofeu. Cla
samentul desfășurat pentru primele 6 
locuri a fost publicat într-unul din nu
merele trecute ale ziarului nostru. Pu
blicăm astăzi clasamentele finale pen
tru celelalte locuri ale clasamentului.

PENTRU LOCURILE 7-12 :

7. Spartak Moscova
8. Dinamo Tbilisi
9.. Spartak Erevan

10. Admiralteeț
11. Belarus
12. Daugava

10 5 3 2 19:14 13
10 5 2 3 18:12 12
10 4 3 3 11:12 11
10 4 1 5 17:15 9
10 4 1 5 8:12 9
10 1 4 5 10:18 6

PENTRU LOCURILE 13-18 :
13. Avangard
14. Pahtaktor

10 4 4 2 11: 5 12
18 4 3 3 11: 9 11

Fotbal pe glob
15. zenit io 5 1 4 13:12 u dia — Odra 2—0, Ruch — Wisla
16. Aripile Sovietelor io 4 2 4 15:13 io 2— 1. Clasament: Ruch Chorzow 30 p,
18.’ Kairatr 10 3 o 7 6:15 6 Gornik Zabrze 28 p, Legia Varșovia

(un joc mai puțin) și Odra Opole — 
PENTRU LOCURILE 19--22 : CU CÎte 27 p.

Levski în frunte

19. Kalev 6 2 3 1 8:11 7
20. Spartak Vilnius 6 14 1 8: 8 6
21. Neftianik 6 2 2 2 6: 7 6
22. Moldova 6 13 2 10: 6 5

După alte două etape, în campio
natul bulgar pe primul loc a trecut 
Levski din Sofia, care a învins în e- 
tapa a Vlf-a cu 4—0 pe Ciornoe More 
Este adevărat, această situație este pro
vizorie întrucît sînt cîteva meciuri în 
restanță. Alte rezultate: etapa a Vil-a 
Ț.D.N.A. — Dunav 4—1, Spartak Var
na — Septemvri 0—2, Beroe — Spar
tak Sofia 1—2, Slavia — Spartak 
Plovdiv 2—0; etapa a VIII-a: Loko
motiv — Ț.D.N.A. 2—1, Botev — 
Spartak Sofia 1—3, Spartak Varna — 
Dunav 1—0, Beroe — Spartak Plov
div 0—0, Marek — Ciornoe More 
2—2. In clasament: Levski și Slavia 
cite 10 p, Ț.D.N.A. și Minior 9 p, Cior
noe Mort 8 p, Lokomotiv 7 p.

Vorwărts Berlin are un avans 
apreciabil

Deși învinsă eu 2—0 de către Dy
namo Berlin în cea de a 21-a etapă, 
edupa Vorwărts Berlin continuă să 
fie lider al campionatului R. D. Ger
mane cu 32 p, față de 27 cit a acumu
lat Motor Zwickau, învingătoare cu 
2—1 în îniîlnirea cu Chemie Zeitz. 
Alte rezultate: Empor Rostock — Wis- 
mut Karl Marx Stadt 1—0, Aktivist — 
Lokomotiv Leipzig 1 — 1, Atifbau — 
Motor Jena 1—7, Weisenfels — Che
mie Hale 1—3, Rotation Leipzig — 
Einheit Drezda 1 — 1. Vorwărts și Mo
tor Zwickau sînt urmate în clasament 
de către Wismut cu 26 p, Lokomotiv 
Leipzig 25 p, Empor Rostock 24 p, 
Aufbau și Dynamo — cu die 23 p- etc.

Un nou lider în campionatul 
iugoslav: Dinamo Zagreb

Ruch Chorzow - noua 
campioană a R.P. Polone

Campionatul R.P. Polone, ediția 
1960, s-a încheiat cu victoria echi
pei Ruch Chorzow, care a acumulat 
30 puncte. Ultimele trei etape s-au ca
racterizat printr-un număr mare de go
luri înscrise. Iată de altfel rezultatele 
tehnice: etapa 20: L.K.S. — Bydgosz 
6—2. Bytom — Gornik 3—0, Pogon — 
Lechia 1—3, Gvardia — Legia 4—1, 
Ruch — Stal 2—0, Wisla — Odra
1— 3; etapa 21 : Wisla — L.K-S. 2—1, 
Odra — Ruch 5—2, Stal — Gvardia
2— 1, Legia — Pogon 3—1, Lechia — 
Bytom 3—2, Gornik — Bydgosz 7—0; 
etapa 22: L.KS, — Gornik 1—3, 
Bydgosz — Lechia 3—1, Bytom — 
Legia I—4, Pogon — Stai 2—4, Gvar-

Derbiul etapei de duminică a cam
pionatului iugoslav (etapa a 6-a) a 
fost meciul dintre Steaua roșie și Par
tizan. Cîștigînd întîlnirea cu 3—0, Par
tizan a acumulat 9 puncte,, ca și Di
namo Zagreb, care a întrecut cu 3—0 
pe Rjeka. Avînd un golaveraj mai bun, 
dinamoviștii au trecut în fruntea cla
samentului. Alte rezultate: Split — 
O.F-K. Beograd 1—1, Radnicki — Ve- 
lej 3—1, Vojvodina — Hajduk 0—I, 
Sarajevo — Vardar 3—0. In clasa
ment : Dinamo Zagreb și Partizan 9 
p, Steaua roșie, Rjeka și O.F.K. Beo
grad — fiecare cu cîte 8 p. etc.

Etapă incompletă Tn Franța
Intilnirea internațională Suedia— 

Franța a determinat desfășurarea unei 
etape incomplete în campionatul na

țional francez. Din cele 10 meciuri alt 
etapei s-au desfășurat doar 6: Tro
yes—St. Etienne 4-0, Valenciennes- 
Nancy 2-1, Rennes—Rouen 0-0, L< 
Havre—Stade Franțais 0-0, Nice- 
Nimes 0-1, Grenoble—Monaco 0-0 
Racing conduce în clasament cu 2( 
p, urmată de Reims și Monaco, (pri 
ma cu mi meci mai puțin) cu cîte L 
p, Rennes 15 p, Nimeș. 14 p, etc

A 13-a victorie a lui Tottenhan
Cei care așteptau ca seria victorii 

lor Iții Tottenham să ia sfîrșit sîmbă 
tă ta Newcastle ș-au înșelat din nou 
Liderul a cîștigat — e drept, după i 
luptă dramatică — la scorul de 4< 
Golul victoriei a fost înscris de nou 
centru al naționalei engleze, Bobii 
Smith- Si a doua clasată, Sheffield 
Wednesday, a mai acumulat d'ou 
puncte : 2-0 cu Bolton. Alte rezultate 
Arsenal—Manchester U. 2-1, Birming 
ham—Wolverhampton 1-2, Burnley- 
Blackpool 1-2, Fulham—West Ham 1-1 
Manchester C—Blackburn 4-0, Nottin 
gham—Everton 1-2, Preston—Chelse 
0-2, West Bromwich—Aston Villa 0-1 
Tottenham are acum 27 p, iar She! 
field 23. De notat că la 7 puncte d 
lider se găsesc' cîștigătoarele ultimi 
lor ediții ale campionatului Anglie 
Burnley și, respectiv, Wolverhampîoi

® Glasgow Rangers este cîștigălor 
rea „Cupei Scoției". In finală Rar 
gers a dispus de Kilmanrock cu 2-( 
cucerind pentru a treia oară trofeul.

Campionatul spaniol
Lider al campionatului spaniol est 

după 6 etape, campioana țării, Barei 
lona- In cea de a 6-a etapă ea a îi 
trecut la scor (6-2) pe Real Sociedai 
Alte rezultate din această etapă : Gr? 
nada—Atletico Bilbao 2-0, Real Mr 
drid—Sevilla t-1, Saragoza—Valenci 
1-1, Mallorca—Espanol 3-0, Ovideo- 
Elche 4-0, Valladolid—Atletico Madri 
0-2. Betis—Santander 0-0 Conduc 
Barcelona cu 10 p, urmată de Re; 
Madrid și Atletico Madrid cu die 
p, Santander și Sevilla — 7 p, Espr 
nol. Real Sociedad și Valencia — c 
cite 6 p.
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