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cZc» sosire.

" ’ Miercuri după-amiază în sala Pata- 
«-tutui R.P. Romine a avut ioc o mare 
"adunare a reprezentanților oameni- 
”lor muncii din întreaga țară, în ca- 
"dnut căreia tovarășul Gheorghe Gheor- 
"ghiu-Dej, conducătorul delegației ro- 
"mîne la cea de-a 15-a sesiune a Adu- 
" nării Generale a O.N.U., a făcut o 
--amplă dare de seamă asupra lucrări- 
"lor sesiunii și activității delegației 
”R.P. Romîne la această sesiune.

4 pagini 25 bani L Au ‘uat parte membri ai C.C. al 
IP.M.R., membri ai guvernului și ai 

HhJ Prezidiului Marii Adunări Naționale, 
"deputați ai Marii Adunări Naționale, 
. i conducători ai instituțiilor centrale si 
"ai organizațiilor obștești, primii-secre- 
" tari și secretari ai comitetelor regio- 
--nale și ai unor comitete orășenești și 
"raionale de partid, președinții comite- 
-.telor executive ale sfaturilor populare 
"regionale, președinții consiliilor regio- 

de"na!e ale sindicatelor, directori și se- 
, . „ P®"cretari de partid din mari între-
întimpmam T "prinderi din întreaga țară, munci-

■ Au Jost "meni de știință și cultură, generali și 
.......Țofițeri superiori, activiști de partid, de 

, zi»-

NOIIMffRir
SIBIU (prin telefon). Cei 131 

tineri care au luat parte la faza 
oraș a crosului „Să î " 
Noiembrie au concurat pe frumoasele^tori fruntași, academicieni și alti oa-
alei ale parcului „Sub arini".
obținute următoarele rezultate : juniori:!,
Gheorghe Tomescu (Șc. M. nr. 1), ju---stat și ai organizațiilor obștești, vi
ni oare: Ana Pivado (Șc. textilă), se-..riști pornirii și corespondenți ai presei 
niori : Alexandru Nania (A.S.A.), se-" străine.
nioare: Brigitte Schneider (Șc. teh.-- 
sanitară). Pe echipe: junioare: Școala 
Pedagogică 30 p., juniori: Energia 176 
p., senioare : Tinărul sanitar 21 p., se
niori : A.S.A. 32 p.

ILIE lONESCU-coresp.

Ț Au participat șefi ai misiunilor di- 
Z plomatice acreditați la București și 
”alți membri ai corpului diplomatic.
-- La sosirea în sală, conducătorii parti-

dukii și ștaifului au fost primiți cu 
puternice ovații și uraile.

La masa prezidiului au luat loc 
tovarășii Gheorghe Gheorghiu-Dej. 
Chivu Stoica, Gheorghe Apostol, Emil 
Bodnăraș, Petre Borilă, Nicolae Ceau- 
șescu, Alexandru Drăghici, Ion Gheor
ghe Maurer, Alexandru Moghioroș, 
Dumitru Coliu, Leonte Răutu, Leontin 
Sălăjan, Ștefan Voitec, Alexandru Bîr- 
lădeanu, Mihail Ralea, Atanașe Joja, 
Elena Lascu, Virgil Trofin, Maria Ro- 
setti.

Adunarea a fost deschisă de tova
rășul Ion Gheorghe Maurer, președin
tele Prezidiului Marii Adunări Națio
nale.

întâmpinat cu entuziasm de întrea
ga adunare, a luat cuvîntul tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Expunerea sa a fost subliniată în 
repetate rînduri de vii și puternic» 
aplauze.

tovarășul Ion Gheorghe Maurer « 
dat apoi citire moțiunii pe care adu
narea a adoptat-o prin aclamații.

Minute în șir în sală au răsunat 
urale și aplauze puternice. Asistența, 
în picioare, a ovaționat îndelung pen
tru Partidul Muncitoresc Romin și 
Comitetul său Central în frunte cu 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
pentru Republica Populară Romînâ, 
pentru pace în întreaga lume.

(Agerpres)

Lupta devine din ce în ce mai dirză 
Fază din finala pe Capitală a crosului „St

Plutonul fruntaș se apropie 
intimpinurn 7 Noiembrie”. Se întrec seniorii 

Foto: B. Ciobanii

Puterea voinței
O fată pllnge. Zgomotos, cu sa- 

ghifuri, de s-au strlns cîțiva concu- 
renți in jurul ei. Lacrimi mari se ros
togolesc pe pomeții trandafirii. Spune 
ceva. Ce anume? Nimeni nu înțelege. 
Nici chiar cei care sini lingă 
Fetele, colegele de echipă, caută 
îmbuneze, s-o liniștească:

— Tina, nu mai pllnge !
— Las’c-or mai fi crosuri! 

, Degeaba. Ea plinge și pace, 
jurul ei se string din ce in ce mat 
mulți. O pală de 
ultimele frunze din 
viatele crainicului:

— Urinează oro- 
ba juniorilor! Con
curența să se pre
zinte la start.

Privirile celor 
prezenți se întorc 
spre locul de unde se va da plecarea. 
Dar- de-deolo a pornit acum un sfert 
de ceas și fetița care plinge acum. 
Erau multe. Și cele mai bune. Toate, 
participante la finala pe Capitală a 
celor mai buni crosiști. După prima 
sută de metri, Tina a trecut în frunte. 
Traseul se apropia de micul lac ce 
era în fața Casei de cultură a tine
retului din raionul „23 August". Tînăra 
noastră conducea cu peste 30 de 
metri. Au trecut de jumătatea traseu
lui. Aleea se bifurca. Atunci... da, 
atunai s-a întîmplat! O neatenție 
a arbitrului de parcurs și Tina a 
fost îndrumată pe un traseu greșit. In 
spatele ei încă 10—15 concurente.
Strigătele celor de pe margine, ale 
antrenorilor, ale colegelor, au fost 
tardive. Restul concurentelor erau de
parte, nu mat puteau fi ajunse. Așa 
a abandonat Leontina Frunză, lată 
de ce plinge acum. Auziți-o ce 
spune;

ea. 
s-o

In

pint, ce scutură 
pomi, poartă cu-

$i aveam 
nici alta! 
Las ...

— Cit m-am pregătit! 
și treabă acasă! Nici una

— Nu mai pllnge Tina!
Era sigură de victorie. Eleva Școlii 

de meserii nr. 6, Leontina Frunză din 
anul II, se pregătise serios. Conștiin
cioasă la antrenamente a ascultat în
totdeauna povețilc profesorului de 
educafie fizică ți acum... arbitrul 
care a stricat totul!

— Nu
Vocea 

limpede
— La 

seni...
— Tina!! Ce

CRAIOVA (prin telefon). Peste 770 ” 
de băieți și fete s-au îhtrecut zilele tre-" 
cute în etapa premergătoare celei fina- ț; 
Ie pe oraș. Au fost obținute următoa--• 
rele rezultate : junioare: 1. Leontina” 
Săceanu (Șc. ped.), 2. Anișoara 
(Șc. nr. 1), 3. Maria Bungaru 
ped.), juniori: 1, Ion Suciu (Șc. 
meserii), 
U.C.F.S.),
U.C.F.S.), senioare: 
pescu (Uz. 7 Noiembrie), 2. Eugenia” 
Stoian (Șc. teh. Construcții), 3. Mioara" 
Hernulescu (înst. Ped.), seniori: !.-► 
Petre Paul (A.S.A.), 2. Traian Suciu” 
(A.S.A.), 3. Petre Stoicescu (A.S.A.)."

TEODOR ȘTEFANESCU-coresp."

2. Alex. Lazăr (Șc.
3. Gh. Cazacu (Șc.

1. Olimpia

HieX
(Șc." 

de”- » 
Sp. - -- ►

Po”

mai pllnge, Tina! 
crainicului se auzi 
și tare :
start,

din nou

senioarele! Im start

faci ?!
Dar

Frunză 
răspuns, 
n ase 
celelalte concurente,
Trebuia s-o cauți 
s-o zărești printre 
plecarea. Conduce 

Apoi alta. Unde e

Leontina 
n-a

Se 
alături

mai 
ali- 
de

reporter
mult și bine c-a 
celelalte. S-a dat 
o dinamovistă.
Leontina ? Nu se vede. Ba da, iat-o! 
Se apropie de plutonul fruntaș. E a 
cincea, a patra, a treia... Se trece 
din nou pe lingă lac. Iată și răscrucea 
buclucașe. In frunte e Leontina și 
dtnamovisia Nicolette Marin. Fug cot 
la cot. începe urcușul. E lung și 
greu. Leontina urcă încordată, cu băr
bia în piept. Va rezista oare ? Da! 
Acum urmează ultima parte a tra
seului. Cine va învinge totuși ? Se 
aude din nou vocea crainicului:

— Pe locul 1 în proba senioarelor, 
Leontina Frunză. Pe locul...

De ce plîngi, Tina ? Acum ai în
vins I Nu plîngi? Aha, astea slnt 
lacrimile bucuriei... Cine are voință 
învinge. Să nu uiți niciodată acest 
lucru, Leontina Frunză!

OTTO BENKO

,,Ștafeta prieteniei romino-sovietice” 
in plină desfășurare
DEVA ne cărbune peste plan, făcînd economii 

în valoare de 7.190.000 de lei

ORADEA (prin telefon). Aleile par-" 
cului muncitoresc din orașul nostru au - - 
găzduit zilele trecute finalele crosului 
„Să întîmpinăm 7 Noiembrie", faza pe” 
oraș. Au fost obținute următoarele re-" 
zultate : junioare: 1. S. Bor (C.S.O.j," 
2. E. Motica (Șc. sp. elevi), 3. E. Po--- 
Ier (Șc. sp. elevi), juniori: 1. I. Szeleș" 
(Centr. Șc.), 2. Alex. Madaras (Șc. m.” 
nr. 4), 3. I. Racz (Centr. Șc. agricol),-- 
senioare: 1. R. Moga (Sanitas), 2. S." 
Brăilaș (Sanitas). 3. C. Ciceu (Sâni-" 
tas), seniori: 1. Alex. Albert (Sâni ” 
tas), 2. Alex. Pentek (Sanitas), 3. R.-■ 
Lisenko (Sanitas).

ILIE GHIȘA-coresp. reg. *

Teri, in întreaga țară, oamenii muncii au ascultat cu viu interes în fața apara
telor de radio ampla dare de seamă făcută în sala Palatului R.P, Romine, de 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, conducătorul delegației romîne la cea de a XV-a 
sesiune a Adunării Generale a O.N.U., asupra lucrărilor sesiunii și activității 
delegației țării noastre la această sesiune.

Iată un grup de sportivi fruntași, de la clubul Dinamo din Capitală, urmă
rind cu deosebită atenție, la sediul clubului, transmisia prin radio a expunerii 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Foto: T. Roibu

A reînceput activitatea pe patinoar
In ciuda Taptului că această toam

nă este deosebit de călduroasă, jucă
torii de hochei pe gheață și-au în
ceput de cîteva zile pregătirea în ve
derea inaugurării sezonului. Antrena
mentele. ca și primele jocuri vor avea 
loc pe patinoarul artificial, unde prin 
străduințele depuse de tehnicienii 
I.E.B.S., jucătorii de hochei pe gheață 
și patinatorii au de cîteva zile la dis
poziție o gheață excelentă.

Nu ne mai despart multe zile de

clipa în care numeroșii iubitori ai ho
cheiului pe gheață vor lua loc în tri
bunele patinoarului, pentru a asista 
la primele meciuri. Intr-adevăr, în zi
lele de 12 și 13 noiembrie, federația 
de specialitate a programat deschide
rea oficială a sezonului. La fel ca 
anul trecut, acest eveniment va fi mar
cat prin organizarea unei frumoase 
festivități, în cadrul căreia vor avea 
loc și două partide de hochei pe 
gheață. Deoarece în aceste zile cei 
mai buni jucători din țara noastră

(DEVA (prin telefon). Purtătorii „Șta
fetei prieteniei romîno-sovietice“, alcă
tuită din 30 de motocicliști, și-au făcut 
apariția în pauza meciului de fotbal 
Minerul Deva-Victoria Dpbra care se 
desfășura pe stadionul ,,Cetate“. Mi
tingul a fost deschis de tov. Gh. Csikos. 
președintele consiliului orășenesc 
U.C.F.S., care a dat cuvîntul sportivului 
Ion Veliciu din regiunea Timișoara. 
Acesta a raportat frumoasele succese 
obținute în domeniul culturii fizice *4 
sportului în regiunea Timișoara, ară- 
tînd printre altele că în regiune există 
224.900 membri U.C.F.S încadrați în 
740 asociații sportive. Au mai luat cu
vîntul reprezentanții raioanelor Brad. 
Orăștie. Hunedoara, Ilia ș a., din regi
unea Hunedoara, care au raportat despre 
realizările sportive din aceste raioane. 
In încheierea mitingului s-a dat citire 
mesajului regiunii Hunedoara în care 
se arată că harnicii furnaliști, oțelari. 
laminatori șl cocsari au realizat în cin
stea „Lunii prieteniei roițiîno-sovietice". 
succese deosebite, iar brigăzile de mineri 
din Valea Jiului au dat sute de tou*

IOAN SIMION și GH. C1ORANU 
corespondenți

ORAȘUL STALIN

ORAȘUL STALIN (prin telefon) 
„Casa Ofițerilor11 din Orașul Stalin a 
avut loc primirea „ștafetei prieteniei 
romino-sovietice-1. Tov. Sever Pădureanu 
— președintele consiliului regional 
U.C.F.S — a deschis adunarea festivă 
după care maestrul sportului Francisc 
Simon a transmis mesajul de salut ai 
tineretului din R.A M. In numele spor* 
tivilor din regiunea Stalin 
handbalista Elena Bălteanu, 
angajat să transmită ștafeta 
din regiunea Ploiești. In 
festivității a fost prezentat 
program artistic oferit de brigada artiș
tilor amatori de la uzinele Steagul roșu 
din localitate

CAROL GRUIA 
corespondent regional

a vorbit 
care s-a 

sportivilor 
încheierea 
un bogat

1>M aspect de ia antrenamentul de ieri al echipei C C. A.
ltolo ; ÎL Naudy

se pregătesc în vederea primelor 
jocuri internaționale, aceste două par
tide inaugurale vor opune o selecțio
nată a lotului reprezentativ echipei 
C.C.A., întărită cu o serie de jucă
tori din lot.

Cît privește principalele competiții in
terne. după cum s-a mai anunțat, 
campionatul republican de hochei pe 
gheață se va desfășura anul acesta 
cu o etapă finală, la care se califică 
cîștigătorii etapelor regionale. Cu alte 
cuvinte, în multe regiuni și îndeosebi 
în cele unde federația de hochei și 
patinaj a apreciat că activitatea este 
mai bogată, vor avea Ioc campionate 
regionale. în Capitală la această com
petiție s-au înscris pînă în prezent 
patru formații : C.C.A., Dinamo, Știin
ța și Constructorul. în dorința de a 
asigura o perioadă de activitate mai 
lungă, comisia orășenească București 
a stabilit ca această competiție să se 
dispute în trei tururi, adică fiecare 
din echipe va juca cu celelalte de 
cîte trei ori. Campionatul orașului 
București va începe în ziua de 19 
noiembrie cînd se va disputa prima 
etapă a întrecerii

Pînă atunci, adică pînă la jocurile 
inaugurale și pînă la prima etapă a 
campionatului orașului București, pe 
patinoarul din parcul „23 August" se 
desfășoară cu intensitate activitatea 
de pregătire. Un cuvînt de laudă pen
tru tinerii jucători ai echipelor Con-I 
structorul și Știința care și-au în
ceput antrenamentele, dornici ca anul 
acesta să se afirme și mai mult.



0 măsură binevenita, 
dar care trebuia luată din timp
Mai erau doar cîteva minute ptnă 

la începerea meciului și echipa de fot
bal a fabricii de țigarete din Capitală 
era descompletată. Cine lipsea ? însăți 
căpitanul echipei. Emil Moșiț I In a- 
ceastă situație, antrenorul Iuliu Borbi 
a hoiărit să introducă in echipă an 
jucător de rezervă. Cu citeva momen
te înaintea meciului apare insă — cine 
credeți ? — chiar Emil Moșiț, căpita
nul de echipă. Mirosea de la o poștă 
a vin. Cu chiu cu vai, el a reușit (a- 
julat de antrenor!) să se dezbrace ți 
a intrat pe teren. Este cel mai bun om 
din echipă — glndea antrenorul — 
nu poate fi lăsat pe tușă...

Și meciul a început. De dala aceasta 
Moșiț nu numai că nu mai constituia 
„vioara înttia" a celor de la fabrica 
de țigarete dar, turmentat de-a bine
le a, el împiedica jocul. La un moment 
dat, spre surprinderea spectatorilor, ca 
fi a jucătorilor, Moșiț a prins balonul 
ca un veritabil portar, chiar în careul 
de pedeapsă. Firește: 11 metri. In cele 
din urmă, la insistențele celorlalți ju
cători, „căpitanul de echipă" a părăsit 
terenul, fără a uita insă să-i apostro
feze pe colegi.

*
Acest caz, petrecut cu puțin timp tn 

urmă, a constituit subiectul unor largi 
discuții în asociația sportivă a fabricii 
de țigarete. La cererea organizației de 
partid din fabrică, conducerea asocia
ției sportive a analizat comportarea 
fotbalistului Emil Moșiț. In ședință, 
fotbalistul Moșiț a fost aspru criticat. 
Cei prezenți au cerut suspendarea vi
novatului pe timp de 6 luni. „Cazul 
Moșiț" a fost luat apoi în discuție ți 

de comisia raională de fotbal care, a- 
preciind gravitatea faptelor sale, a de
cis suspendarea lui pe un an.

Moșiț și-a primit pedeapsa. Dar este 
oare acesta un indiciu că el se va în
drepta. că va deveni un adevărat spor
tiv de tip nou. așa cum sînt și cei
lalți colegi ai săi de echipă?

— Căpitanul echipei noastre de fot
bal — spunea în ședința comisiei raio
nale antrenorul Borbi — nu este la 
prima abatere.

Fie-ne îngăduit atunci să întrebăm: 
Ce a făcut antrenorul Borbi, a cărui 
muncă nu trebuie să se rezume doar 
la a pregăti pe fotbaliști pentru... fot
bal. ci și de a se îngriji de educația 
lor, de a face din ei oameni cu o 
înaltă ținută morală, utili societății 
noastre socialiste ? Moșiț a venit in 
stare de ebrietate la teren, fapt care 
nu a putut trece neobservat de antre
norul său. Cu toate acestea, antrenorul 
a .închis ochii" și l-a pus să joace.

Nici consiliul asociației nu a fost 
scutii de critica aspră a sportivilor. Și 
el poartă o serioasă vină față de situa
ția relatată. Concluzia firească ce se 
poate trage este că munca de educație 
cu sportivii nu a stat îndeajuns în 
preocupările tovarășilor care conduc 
această asociație, fapt care a determi
nat consiliul raional U.C.F.S. „Gh. 
Gheorghiu-Dej" să dea un avertisment 
serios consiliului asociației fabricii de 
țigarete. Munca de educare a sporti
vilor trebuie să constituie un obiectiv 
important și în activitatea celor care 
conduc asociația sportivă din aceas
tă fabrică.

R. CALARAȘANU

A VENIT TIMPUL
In calendarul competițiilor orga

nizate de comisia de specialitate a 
orașului București a fost prevăzuta
— pentru sfîrșitul săptămînii trecute
— desfășurarea campionatelor indi
viduale de atletism ale Capitalei. 
Dat fiind faptul că Bucureștiu! este 
cel mai important centru atletic al 
țării, că aici activează majoritatea 
atleților noștri fruntași (maeștri 
emeriți și maeștri ai sportului, re
cordmani și campioni ai R. P. Ro
mine), că în afara acestora există 
în Capitală un mare număr de atlefi 
din categoriile, inferioare și juniori, 
era de așteptat ca întrecerile acestei 
competiții să se desfășoare la un 
înalt nivel. Dar iată că, nici pe de 
parte, faptele tiu s-au petrecut con
form așteptărilor! Cluburi și aso
ciații sportive cu puternice secții de 
atletism ca: Dinamo (antrenori Al. 
Stoenescu și I. Benga), C.C.A. (an
trenori V. Dumitrescu și I. Soter), 
Rapid (antrenori D. Osiac și G. 
Băieanu), Metalul (antrenor S. Du
mitrescu), C. S. Școlar etc. ca să nu 
amintim decît cîteva, au privit cu 
totală superficialitate această com
petiție. Majoritatea lor, ne referim 
și la secțiile de atletism din asocia
țiile mai mici, nu au acordat nici 
cea mai mică atenție campionatelor 
Capitalei. Din acest motiv la între
ceri au participat, foarte puțini a-, 
tleți, iar nivelul tehnic general al 
concursurilor nu a depășit nici cele 
mai modeste pretenții. Campionatele 
Capitalei nu s-au ridicat, absolut, 
nici un singur moment la înălțimea 
așteptărilor, la înălțimea pretențiilor

TLETLmujli

SĂ SE TREACĂ IA MĂSURI PRACTICE
pe care le avem de la cluburile și 
asociațiile sportive bucureștene, de 
la antrenorii și de la profesorii de 
educație fizică care activează în Ca
pitală, de Ia atleții de aici.

Este de-a dreptul inadmisibil să 
se întîmple ceea ce s-a petrecut cu 
aceste campionate ale Capitalei Oare 
cluburile și asociațiile sportive bucu
reștene, antrenorii, atleții noștri, în spe
cial cei fruntași, nu pot fi trași Ia răs
pundere pentru dezinteresul pe care-I 
manifestă față de atletism ?

Federația de atletism (prin biroul 
ei, prin secretarul federației tovarășul 
Florian Laslău) și Consiliul orășe
nesc U.C.F.S. (președinte tov. Petre 
Capră) au obligația să discute cu 
principialitate și cu mult simț de 
răspundere problemele cele mai im
portante ale atletismului nostru. Și 
campionatele Capitalei, așa cum s-au 
desfășurat ele, sînt cu adevărat o 
problemă spinoasă. Dar, de foarte 
mult timp, F.R.A. nu caută să pună 
degetul pe rană și se ocupă, în ge
neral, de probleme mai puțin impor
tante. în felul acesta se trece fără 
rost peste zile, fără ca nimic nou 
(acest „nou" așteptat de atît amar 
de vreme!) să intervină tn activi
tatea atletismului din țara noastră. 

-ZZZ3 = -
Multe surprize in campionatul 

de caiiiicare

La rîndul său Consiliul orășenesc 
U.C.F.S. București se ocupă insufi
cient de activitatea acestui sport, de 
popularizarea și răspîndirea atletis
mului în rîndul tineretului bucureșfean.

Dacă vrem cu adevărat — nu nu
mai în vorbe ci și concret — ca lu
crurile să se îndrepte în atletism, 
considerăm că a venit timpul să se 
treacă cu hotărîre la luarea de mă
suri practice (de angajamente ne am 
săturat!), să se sancționeze cei vino- 
vați de apatia și rutina care au aco
perit activitatea în acest sport.

Concursul de la Oradea
In cadrul concursului atletic desfă

șurat recent la Oradea au fost înre
gistrate câteva rezultate remarcabile: 
BARBAȚI : 110 mg: Valeriu .Jurcă 
15,3; Nicolae Macovei (junior). 15,5 ; 
3.000 m plat: Ovidiu Lupu 8:45,0; 
înălțime: Eugen Ducu 2,00 m (mai 
sus nu a mai încercat deoarece stîlpii 
nu au permis acest lucru !) ; prăjina : 
Dumitru Gîrleanu 4,15 m; FEMEI : 
disc: Lia Manoliu 51,21 ; suliță: Ma
ria Diți 50,70 ; 80 mg : Aurelia Sîrbu 
11,9; lungime: A. Sîrbu 5,39 m.

5 CHIMB DE EXPERIENȚĂ
Din inițiativa consiliului regional 

U.C.F.S. Pitești a avut loc recent, 
la sediul asociației sportive Metalul, 
un util schimb de experiență între o 
serie de asociații sportive din între
prinderi. Au participat președinți și 
secretari ai consiliilor asociațiilor 
sportive Chimia Govora, Metalul 
IMS Cfmpulung, Rapid CFR Pitești, 
Textilistul Pitești, Oltul Rm. Vîlcea, 
Avîntid C. Argeș ș a.

Cu ocazia schimbului de experien
ță au fost vizitate bazele sportive 
ale asociației și magazia de echipa
ment și material sportiv. In acest 
fel invitații au avut posibilitatea să 
se documenteze asupra posibilităților 
de care dispune asociația 
Metalul Pitești pentru 
unei intense activități 
mase.

Ședința de analiză a

sportivă 
organizarea 
sportive de

activității a-
~r

Incepînd de astăzi 3 noiem
brie 1960, patinoarul artificial 
din Parcul 23 August va fi pus 
la dispoziția publicului amator 

' de patinaj, în fiecare joi între 
orele 17—19,30, sîmbătă între 

' orele 17—19,30 și duminica între 
orele 9—13 și 17—19,30.

Pentru cei ce doresc, la pati
noar se găsesc și patine de în
chiriat. De asemenea funcționea
ză un atelier de ascuțit patine.

Biletele de intrare se pot pro
cura la casele patinoarului.

iA-

sociației, care 
schimbului de 
o serie de realizări obținute în acest 
an. Dintre ele cităm: amenajarea 
unei baze sportive la care s-au efec
tuat peste 100.000 de ore muncă vo
luntară, precum și rezultatele bune 
obținute în munca organizatorică și 
de instruire sportivă. Asociația spor
tivă Metalul Pitești are in momen
tul de față 1988’ 
care și-au 
ta te cotizația și care 
cadrul celor 6 secții pe 
sport. Consiliul asociației a obținut 
rezultate bune și în ceea ce privește 
cuprinderea membrilor U.C.F.S. în 
activitatea sportivă de mase. La nu
meroasele întreceri sportive de șah, 
fotbal, volei, 
entuziasm un 
și tinere.

Participanții
nit cu o serie întreagă de propuneri 
menite să contribuie la ridicarea ni
velului muncii în cadrul asociației 
sportive Metalul Pitești. Astfel s-a 
făcut propunerea de a se crea un ac
tiv obștesc care să se ocupe în mod 
operativ de rezolvarea problemelor 
urgente și care să controleze temei
nic activitatea zilnică ce se desfășoa
ră pe terenurile de sport.

De un interes deosebit s-a bucu
rat planul de măsuri pentru perioada 
1961—1965, prezentat de către pre
ședintele asociației sportive Meta
lul Pitești — tov. Aurel Sorescu — 
în care sînt cuprinse o serie de o- 
biective importante la realizarea că
rora își vor aduce contribuția toți

a avut loc în cadrul 
experiență, a evidențiat

membri U.C.F.S. 
achitat cu conștiinciozi- 

act’vează în 
ramură de

tir etc. participă cu 
mare număr de tineri

la consfătuire au ve-

iubitorii de sport din uzină. Din o- 
biectivele principale ale acestei aso- 
ciații pe perioada amintită cităm: 
terminarea bazei sportive care va 
cuprinde un teren de fotbal, două 
terenuri de volei, două terenuri de 
baschet, 
poligon de tir etc.; înființarea de noi 
secții pe ramură de sport: motoei- 
clism, tenis de cîmp, baschet, nata- 
ție, popice ș. a.; mărirea numărului 
de sportivi clasificați și îmbunătăți
rea unor recorduri regionale; selec
ționarea unor 
de arbitri și 
gimnasticii în 
de secții ale 
considerabilă a volumului activității 
sportive de mase prin organizarea 
la un nivel din ce în ce mai bun a 
campionatelor pe asociație etc.

Participanții au apreciat ca foarte 
folositoare inițiativa consiliului re
gional U.C.F.S. de a organiza o ast
fel de consfătuire. Tov. Ion Pavel 
de la asociația sportivă Chimia Go
vora a cerut consiliului 
U.C.F.S. să organizeze în 
un schimb de experiență 
tor la asociația sportivă din

joc de o bună factură teh- 
înregistrat o nouă victorie 
consecutivă !), de 
dauna puternicii

două terenuri de tenis, un

tineri pentru școlile 
antrenori; introducerea 
producție într-o seria 
întreprinderii; sporirea

regional 
acest an 

asemănă- 
. __ '.i care

face parte. Cu prilejul acestei con
sfătuiri delegații asociațiilor sportive 
au perfectat o serie de întîlniri la 
diferite sporturi și s-au angajat să 
colaboreze în viitor pentru desfășu
rarea unei largi activități sportive 
interasociații. Ajutorul pe care parti
cipantă la consfătuire l-au dat aso
ciației sportive Metalul Pitești va 
contribui Ia succesul muncii acesteia.

A. MOMETE — coresp.

data a- 
formații 

(3—0) a 
(lovitură

El și-a adus din 
atmosfera de spor- 
care s-a desfășurat

greșeli elementare, 
și despre celelalte

etapei.
frumos
pare că a avut loc la Ga- 
echipa Ancora a fost cit

meci desfășurat du-

Duminică, în campionatul de califi
care au abundat rezultatele surpriză. 
In Capitală, de pildă, Arhitectura — 
făcînd un 
nică — a 
(a ciucia 
ceasta în
Dinamo II. Scorul de 6-—0 
fost realizat de Homeniuc 
de pedeapsă) și Șt. Miron (încercare).

Un rezultat neașteptat a fost înre
gistrat și la Sibiu, unde formația lo
cală C.S.M. — care pornea favorită 
in meciul cu Chimica Tîrnăveni — a 
fost nevoită să cedeze la limită : 3—6 
(3-0).

Tot cu un rezultat surpriză s-a în
cheiat și meciul dintre Sirena și Aba
torul : 0—0. Jocul n-a plăcut însă, 
fiind presărat de

Cîteva rînduri 
jocuri ale

Cel mai 
minică se 
tați, unde
pe-aci să întreacă experimentata for
mație a Rulmentului Bîriad. Scor fi
nal : 5—6 (0—3). Așa cum ne-a rela
tat arbitrul întîlnirii, D. Zamfir, spor
tivii gălățeni practică un rugbi de 
bună calitate, orientat foarte mult pe 
acțiuni ofensive. Rugbiștii bîrlădeni 
au fost surprinși de replica adversari
lor lor și au fost nevoiți să se între
buințeze serios pentru a termina în
vingători. Au înscris : D. Nicolae (în
cercare la centru !) și Poenaru (trans
formare) pentru Ancora și respectiv

Din joi în joi • Din joi în joi • Din joi în joi
.

trebuie 
cazuri 
Ploiești

Călin (lovitură de pedeapsă) și Bal- 
oan (încercare). O notă bună pentru 
publicul gălățean. 
plin contribuția la 
tivîtate deplină în 
această întîlnire.

Din etapa de duminică 
oonsemnăm și cele două 
neprezentare: Petrolul II 
Medgidia în meciul cu Cimentul
Jiul Petroșani la Turnu Severin 
meciul cu Progresul. De asemenea, 
chipa A. S. Tecuci a fost 
zată cu pierderea meciului 
prezentare, deoarece a sosit 
cu mult după ora stabilită pe 
arbitraj.

Iată celelalte rezultate 
Aeronautica—Meteorul 5—16 
Laminorul Roman—Dinamo
9—8 (0—5). Comisia de competiții a 
acordat victoria cu 3—0 formației 
Laminorul, întrucît Dinamo Bacău a 
folosit un jucător netegitimat ,(loa- 
chim Stan) ; Petrol 
zul 17—0 (0—0) ;
Pitești 3—0 (0—0) ; 
Rapid 0—39 (0—16)
Farul Constanța 3—22 
nil Lupeni—C.S.C.F.R. 
Craiova 8—0 (3—0).

să 
de 
la
Ș» 
la
e-

penali- 
prin ne- 
la teren 
foaia de

tehnice; 
(5-8);

Bacău

Chimie—Au- bu- 
Gloria—Petrolul 
C.F.R. Buzău— 

Metalul II — 
(3—9) ; Mine- 

Electroputere

Locațiune de bilete
Pentru jocurile de fotbal Rapid- 

Știința Cluj și C.C.A. -— Minerul, ce 
vor avea loc în cuplaj pe stadionul 
„23 August" duminică 6.XI. a.c.,

..biletele se pun în vînzare începînd 
"de astăzi 3 noiembrie'la casele obiș- 

nuite.■4 ►

Unii boxeri, printre care A. Farcaș (Dinamo 
Craiova), Gh. Constantin (Progresul București), 
A. Albu (Prahova Ploești), M. Băloiu (Teh
nica Moderna București), urmîiid ,,indicațiile” 
antrenorilor lor, nwurg deseori Ia obstrucții în 
întâlnirile pe care Ic susțin în compania unor 

adversari mai buni

Șahiștii clubului C.M.R. Sporting din Roșiorii dc Vede joacă șah 
dușumea, mesele fiind ocupate de table și remi

boxei Ut. — Și după ce termin de ..ținut". ce mai fac, 
maestre f Desen de GRAD ,,

, ' —- Âu mîine meci de șah și.,, fac acomodarea cu terenul.

pe Meciul dc fotbal dintre C.S.M.S. Iași-Pernei li na Jașî
(campionat regional de juniori) a luat sfîrșit eu scorul 
de. . 20—I de unde rezultă slaba pregătire a juniorilor 
de la Penicilina.

Desen de TC^ARION

— E grav : 20 cu 1 ! li trebuie un regim foarte sever !
— Regim alimentar ?

• TVm. De... antrenament !
Desen de GLENC1U •
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In ciuda faptului că a primit 4 goluri, Niculescu, portarul echipei huneclorene, 
s-a relevat tn meciul de duminică. Iată-l în plină aefiune, boxind balonul fi 
respingtnd astfel un atac dinamovist. (Fază din meciul Dinamo București- 

Corvinul Hunedoara 4—0)
Foto: T. Roibu

ȘTIINȚA CLUJ—C.S.M.S. IAȘI 3-1 (1-0)

J» Cele arătate în cronică sînt juste"A

CLUJ, 2 (prin telefon). — 15.000 
de spectatori au asistat astăzi după- 
amiază la întîlnirea restanță dintre 
Știința Cluj și C.S.M.S. Iași Gazde
le au avut mai mult inițiativa și 
— fără a juca totuși la valoarea pe 
care o promitea prezență în echipă 
a unor autentice valori — au ter
minat învingătoare prin golurile în
scrise de Marcu (min. 16), Ivansuc 
(min. 65) și Mateianu (min. 88). 
Pentru oaspeți a înscris Avasili- 
chioaie (min. 89) din llm. De re
marcat că studenții clujeni au ra
tat un 11 m. prin Mateianu (min. 
82). Fotbaliștii ieșeni au dat o re
plică dîrză învingătorilor. Ei au ri
postat la desele atacuri clujene prin 
contraatacuri pe tripleta Matei — 
Voica — Avasilichioaie care a pă
truns cu destulă ușurință, ori de cite 
Orri a fost lansată, pe lîngă stoperul 
clujean 
în min. 
marcate, 
șuturile

Cîteva 
Min. 6 : 
nic de la 
în ultimă

bară o pasă primită
Min. 63: Moțoc ra-

Referindti-se la cronica medului 
apid — Petrolul, apărută în ziarul 
ostru sub litiu! „ACESTA NU ESTE 
OTBALl". Uie Oană și Ion Truică, 
ntrenori' ăf echipei de fotbal Pe- 
olul, ne-au trimis o scrisoare, în 
are spun, printre altele:
„Față de desfășurarea jocului, sin- 

•m intrutotul de acord că cele ară- 
de în cronică sini juste, fotbalul 
racticat fifnd de slabă factură teh- 
ică, fără nici o concepție și pers- 
ectivă, de acest aspect al jocului 
icindu-se vinovați și fotbaliștii noș- 
i".
Spunînd că Petrolul a fost animat 

s dorința de a se prezenta cit mai 
ine în fața spectatorilor bucureșteni, 
i care scop echipa s-a antrenat te- 
teinic, tov. Oană și Truică arată că 
u fost și unele cauze obiective care 
i contribuit la jocul necorespunzător 

I echipei lor. In ultimul joc de pre- 
ătire, cu Poiana Cîmpina, cîțiva ju- 
itori de bază s-au accidentat, unii 
ntre ei, Chiriță și Zaharia, trebuind 
i fie scoși din formație, iar alții, 
abarcea, Tendler și Florea, neputînd 
i maximum de randament. „Această 
tuație — scriu în continuare cei doi 
ntrenori — nu ne poate scuza pentru 
abul joc practicat la București, dar 
-ată una din cauzele care au deter- 
inat acest insucces".
Tov. Ilie Oană și Truică consideră 

i frații Munteanu nu trebuiau evi- 
mțiați in cronica noastră, întrucît 
adică un joc individual, nefolositor 
ihipei.
In înc1 “iere, antrenorii Petrolului

luăm angajamentul să 
ți mai mult ca echipa

spun : „Ne 
preocupăm 
care o pregătim să presteze jocuri 
calitate, contribuind astfel la redre
sarea fotbalului nostru".

N. R. — Apreciem poziția autocri
tică ipe care au luat-o cei doi antre
nori ai echipei de fotbal Petrolul. Du
minică, la Ploiești, în meciul cu Ști
ința Cluj, Petrolul a practicat de-al’tfel 
un joc bun, pe linia angajamentelor 
luate de tov. Oană și Truică. Să spe
răm că aceste angajamente vor ti 
privite cu- toată seriozitatea și în con
tinuare, ceea ce ar fi și în folosul 
echipei din Ploiești, dar și al fotba
lului nostru, în generat.

ne 
pe 
dc

Georgescu. Costin a salvat 
30 și 35, două goluri ca și 
degajînd de pe linia porții 

lui Moțoc 
faze

Petru Emil șutează puter- 
10 m, dar Florea respinge 
instanță. Min. 9: Ivansuc, 

după ce depășește doi apărători 
verși, șutează în bară. Min. 
Marcu bine lansat de Petru 
blează întreaga apărare ieșeană, 
ce și de Florea și înscrie (1—0). 
Min. 25: Marcu înscrie cu capul un 
gol neacordat de arbitru (deși nu 
fusese ofsaid). Min. 35: Mateianu

și Voica... 
mai importante.

ad- 
16: 
dri- 
t re

NOTE,

G.C.A. 
tușă: T. 
mișoara ;

ARBITRII JOCURILOR 
DE DUMINICĂ

— Minerul: 1. Ritter,
Cruceanu și V. Joja —

Ia
________ . Ți
Farul — Dinamo București:

Roman—C. F.

Iași — Unirea

Brăila—C. S.

R. Pașcani

M. Brăila

2-3

1—4

Rezultate din etapa de ieri a Cupei R.P.R
Lammorul

2—0 (0—0).
Penicilina

(1-0).
Progresul

1—3 (0—0).
Rapid Mizil—Rapid Focșani

(0-1).
Minerul Deva — Aurul Brad

(2—2, 2-2).
Metalul Pitești—Dinamo Pitești

(1-2).
C. I. L. Tg. Jiu — Jiul Petroșani

0—4 (0—2).
O.F.R. Simeria — <3. S. M. Sibiu

1-2 (0-1, 1-1).
Dunărea Zimnicea—Metalul Bucu

rești 0—1 (0— t).
Muncitorul Lugojan—C. F. R. Ti

mișoara 0—I (0—1).

Tg. Mu-

M. Reșița

București

Voința Odorhei—Tractorul Orașul 
Stalin 0—2 (0—1).

Avin tal Reghin—Mureșul 
reș 2—5 (0—3).

Metalul Reșița — C. S.
2—3 (2—3).
Dunărea Giurgiu — Știința
1—0 (1-0).

Drubeta Tr. Severin—Știința Cra
iova 1—0 (0—0).

O. S. M. Mediaș—Chimia Făgăraș 
2—0 (0-0).

Gloria Bistrița — Dinamo Suceava 
2-3 (1-1, 2-2).

G. S. M. Baia Mare—Dinamo Săsar 
2—3 (0-0).

Flacăra Moreni—Metalul Tîrgoviște 
2-1 (0-1).

prelungește în 
de la Ivansuc.
tează o mare ocazie trăgînd alături 
de poarta goală.
lansat de Gane 
apărare adversă 
Min. 80: Matei 
de la 10 m dar „ , , .
82: Mateianu este faultat în careu. 
Lovitura de pedeapsă executată tot 
de el este trimisă în brațele porta
rului Florea. Min. 88; Mateianu 
reia peste cap, la colț sus, o lovi
tură de corner (3—0). Min. 89: 
Georgescu faultează în careu un 
înaintaș ieșean. Avasilichioaie trans
formă imparabil lovitura 
deapsă (3—1).

Arbitrul Andrei Rădulescu (Bucu
rești) a condus 
mâții :

ȘTIINȚA CLUJ: Moguț 
peanu, Georgescu, COSTIN 
TRU, POPESCU — IVANSUC, Mar
cu, GANE, Mateianu, Constantin.

C.S.M.S. IAȘI : FLOREA — Scar- 
lat, MOȚOC, Dănulescu — Bedivan, 
Don - Dram, MATEI, Voica, AVA
SILICHIOAIE, Demien.

Intensă activitate 
în orașul BucureștiA

etapă a campionatu-
Min. 65: Ivansuc 
driblează întreaga 
și înscrie “ 
șutează fulgerător 

Moguț reține. Min.

(2-0).

de pe-

TEOFIL BĂLAJ 
corespondent 

★
Tn urma acestui rezultat,_ Știința 

Cluj a trecut pe locul 10 în clasa
ment, la egalitate de puncte (7) cu 
Corvinul Hunedoara, dar cu un gol
averaj mai bun.

ȘTIRI

• In penultima ct___
lui orășenesc masculin de baschet au 
lost înregistrate următoarele rezultate: 
categoria I : Sănătatea I-Viitorul 4S-37 
(26-21), E.F.A, I-M.T.Tc. 47-36 (21-15);
C.P.C.S.—Academia R.P Romine 61-55
(27-30), Bere Rahova-Recolta M.A.S
57-23 (25-15) ; categoria a II-a: Ipromet— 
C.C.A. II 42-40 (26-23), Sănătatea II-
E.F.A. II 54-26 (13-24), Dinamo n-Pro- 
iectantul II 39-37 (19-13), Orizontul-Aca- 
demia Militară II 53-38 (25-22), Betonul- 
I.F.A. 45-43 (21-19).

01 Jocurile primei etape a campiona
tului masculin de calificare din orașul 
București s-au încheiat cu următoarele 
rezultate : S.P.C.—Artă Cinematografie
50-46 (26-22), Olimpia — Petrol-Chimie
53-50 (23-16), Metalul—Precizia 66-59
(30-24), Electrica-Voința 49-43 (16-29), Ra- 
pid-Știința 51-37 (25-14), Dinamo-Proiec. 
tantul 58-41 (26-17).

Cîm- 
PE-

urmat oarele for-

Indisciplina pe terenurile de fotbal
i se manifestă numai sub forma lo
rilor intenționate, a jocului 
itudinilor necorespunzătoare 
bitri, manifestări nesportive 
că le mai au unii jucători 
sfor noastre de categoriile 
O formă de indisciplină, i 
ai grave, este și abaterea de la în- 
umările date de Federația de Fotbal

ceea ce privește aplicarea concep-
ii de joc preconizată de Colegiul 
ntral de antrenori.
Nu de mult, ziarul nostru a publicat 

i amplu articol de analiză asupra 
lu'ui cum caută să-și însușească 
ncepția de joc echipele de catego- 
e A. Deși în acest articol. Colegiul 
ntral de antrenori arăta limpede 
afecțiunile constatate în aplicarea 
-ncepției de joc și dădea îndrumări 
are privind sarcinile antrenorilor 

echipelor în această privință, în 
iele jocuri din etapele recent dis- 
itate s-au înregistrat din nou nu- 
eroase abateri de la aplicarea a- 
stor indicații. Ne vom opri numai 
upra cîtorva exemple, elocvente în 
ea ce privește ignorarea de către 
ui antrenori a necesității de a a- 
ica la echipele lor concepția de 
c care poate aduce o creștere a 
velului tehnic al fotbalului nostru. 
Antrenorul Gică Niculae de la Di- 
imo Bacău, continuă să imprime 
hipei sale un joc defensiv — mai 
es în deplasare — bazat pe supra- 
tărirea apărării, în dauna unui joc 
schls, constructiv. Așa s-au petre- 
t lucrurile la meciurile susținute de 
namo Bacău cu UTA la Arad, cu 
eagttl roșu la Orașul Stalin, me
nd în care băcăoanii și-au bazat 
cui pe o tactică defensivă, pe apăra- 
a în cite 6—7 oameni. Cum era și 

așteptat, asemenea tactici n-au dat 
nă ta urmă rezultatele sfconțate, Di-

dur, a 
față de 
pe care 
ai echi- 

A Și B. 
din cele

namo Bacău pierzînd ambele meciuri. 
Ce părere are conducerea clubului 
respectiv? Ce părere are Colegiul cen
tral de antrenori în legătură cu a- 
ceastă evidentă abatere de la disci
plină ? Căci numai așa, ca o gravă 
abatere de la disciplină, poate fi cali
ficată atitudinea unui antrenor care 
în mod repetat imprimă echipei pe 
care o conduce (o echipă care a jucat 
în ultimii ani un rol fruntaș în fotba
lul nostru) tactici defensive care con
trazic direct indicațiile date.

Aproape la fel stau lucrurile și la 
Steagul roșu Orașul Stalin, echipă la 
care antrenorul Ploeșteanu aplică cu 
multă „zgtrcenie". concepția de joc re
comandată. De altfel, la această echi
pă indisciplina nil se prezintă numai 
sub această formă. In sinul echipei se 
manifestă tot felul de abateri de Ia 
comportarea sportivă, frămmtâri inter
ne, pe care antrenorul Ploeșteanu, bi
roul secției de fotbal și conducerea a- 
sociației Steagul roșu n-au știut 

încă să le curme cii hotărîre.
Duminică, cu ocazia meciului de 

categorie B de la Constanța, dintre 
SNM și Dinamo Galați, dinamoviștii 
au dat un exemplu tipic de... goană 
după rezultat, de subordonare a jocu
lui lor exclusiv dorinței de a obține 
cu orice preț cele două puncte. Astfel, 
după ce o repriză au jucat bine, reu
șind ca printr-un fotbal de calitate să 
ia conducerea, în cea de a doua 
pante a întrecerii au început să aplice 
sistemul „tragerii de timp", aruneînd 
mereu mingea în tribune, tergiversînd 
repunerea ei în joc la loviturile de 
poartă și folosind tot felul de mij
loace pentru... a ajunge în avans de 
goluri la minutul 90. In afară de 
aceasta, Dinamo Galați a făcut în 
repriza a doua un joc exclusiv de
fensiv, apărîndu-se cu cite 7—8 
oameni, lată cum goana după

puncte poate duce la stricarea unui 
meci, care se desfașurase promi
țător în prima repriză, iată cum con
cepția nesănătoasă „să cîștigăm ori
cum" a împiedicat o echipă — care 
dovedise că știe să joace fotbal curat 
— să termine învingătoare onorabilă.

Pentru ca pe viitor să nu mai în
tâlnim asemenea proaste exemple de 
înțelegere a aplicării concepției de joc, 
de participare la acțiunea de îmbună
tățire a fotbalului nostru, este nevoie 
ca Federația de fotbal să intervină cu 
toaită autoritatea, luînd măsurile care 
se impun.

R. Sabău, la tușă : A. Pop șt I. Csifo- 
Cluj ; St. roșu — Știința Tim. : Gh. 
Dulea, la tușă: V. Pădureanu și I. 
Trișta-București ; Corvi nul — Progre
sul : D. Costa, la tușă: T. Moga și
S. Patcoș-Oradea ; Rapid—Știința Cluj: 
C. Nițesctt, la tușă: E. Bucșe și G. 
Popp-Sibiu; C.S.M.S. — Dinamo Bar 
căii: E. Martin, la tușă: I. Berdilă 
și A. Benin-București; U.T.A. — Pe
trolul : C. Popescu, la tușă: N. Creții 
și I. Drăghici-Bueurești.

• Meciurile de duminică din Bucu
rești se vor disputa în cuplaj pe „23 
August". Progiatntri: Rapid—Știința 
Otaj la ora 13 și C.C.A.—Minerul ta 
ora 14.45.

• Toate jocurile de duminică vor 
începe la ona 14.45, afară de partida 
Corvimrf—Progresul care va începe la 
ora 14.

• Meciul de categorie B Dinamo 
Obor—Metalul se dispută sîmbătă la 
ora 14.45 pe stadionul Republicii.

• Dintr-o eroare de recepție telefo
nică a apărut că la meciul Tractorul 
—Drubeta Tr. Severin arbitrul S. Pat- 
coș ar fi condus foarte slab. In reali
tate. arbitrajul a fost bun. Facem cu
venita rectificare.

CONSFĂTUIREA MEDICILOR 
SPORTIVI AI ECHIPELOR 

DE CATEGORIE A

De două zile se desfășoară în Capi
tală lucrările consfătuirii medicilor 
sportivi ai echipelor de categorie A. 
în afară de raportul informativ asu
pra activității comisiei medicale a 
Federației (dr. D. Tomescu) și de re
feratul asupra caracteristicilor concep
ției de joc (antrenor N. Roșculeț), au 
tost prezentate și alte referate: Pro
bleme ale fiziologiei efortului sportiv 
specifice pentru fotbal (dr. N. Stă- 
nescu), Probleme de alimentație spe
cifice jucătorilor de fotbal (dr. Stelian 
Cherciu), Probleme de traumatologie 
sportivă specifice fotbaliștilor (dr. D. 
Tomescu), pe marginea cărora s-au 
făcut discuții interesante. Consfătui
rea continuă azi dimineață și se în
cheie diipă-amiază.

Primii campioni regionali 
la lupte clasice

Recent s-a desfășurat la Lugoj faza 
regională a campionatului R.P.R. de 
lupte clasice individual, la care au 
participat 75 de sportivi din Timi
șoara, Arad, Reșița și Lugoj. O bună 
comportare au avut-o luptătorii din 
Reșița și Lugoj.

lată primi> trei clasați: 50 kg : I. 
Gh. Horja (Arad), 2. Tăpăloagă (Ti
mișoara) ; 3. Tomescu (Lugoj) ;
53 kg: 1. Turturea (Reșița); 2 Pă- 
curariu (Arad) , 3. Nistor fTimișoa- 
ra) ; 56 kg : 1. Aleionescu (Reșița) ; 
2. Gașpar (Lugoj) ; 3. Andreica (Ti
mișoara) ; 59 kg: I. Husar (Reșița) ; 
2. Dana (Timișoara) ; 3. Selenberger 
(Lugoj) ; 63 kg: 1. Ardeleanu (Lu
goj) ; 2. Cărbfneanu (Reșița) ; 3. Ier- 
ger (Arad); 67 kg: I. Fischer (Lu
goj) ; 2. Tămaș (Reșița) ; 3. Gavri- 
lete (Arad); 71 kg: 1. Micșa (Timi
șoara) ; 2. Schlir (Lugoj) ; 3 Dana 
(Arad) ; 75 kg: I. Hiler (Lugoj) ; 2. 
Ardeleanu (Arad) ; 3. HabreUc (Ti
mișoara) ; 80 kg: I. Boca (Timișoa
ra) ; 2. Borocel (Timișoara) ; 3. Mark- 
steiner (Arad1) ; grea: 1. Urziceanu 
(Arad) ; 2. Barbu (Lugoj) ; 3. Wein- 
dorfer (Reșița).

Cu acest prilej s-a remarcat Iosif 
Barbu (Lugoj), un tînăr de 17 ani. El 
este elev fruntaș ia învățătură. No
tăm greutatea sa : 88 kg care, împle
tită cu o tehnică corespunzătoare. îi 
pot deschide mari perspective la ca
tegoria sa. Un alt „greu", în adevă
ratul înțeles al cuvîntului (are 115 
kg la vîrsta de 18 ani) este reșițea- 
nul Paul iWeindorfer care a avut o 
comportare meritorie. Pregătirea sa 
tehnică trebuie îmbunătățită însă.

I. LEȘ-coresp.

ILe™

cu. 
OLMAt

MULTE MECIURI ECHILIBRATE ÎN CONCURSUL DE DUMINICĂ
PARTICIPĂRII IN

și omologării va
sul Prono-

• AVANTAJELE

Tn urma trierii 
riantelor depuse la concursul Prono
sport nr. 44 din 30 octombrie, au fost 
stabilite următoarele premii:

9 variante cu 12 rezultate a cîte 
10.409 lei

197,30 variante cu 11 rezultate 
cîte 569 lei

2493,20 variante cu 10 rezultate 
cîte 67 lei.

Fond de premii: 374.728 lei.
La categoria 1 s-au înregistrat, așa 

cum se poate vedea, premii destul 
de frumoase. în plus participanții 
care au realizat 12 rezultate se pot 
mîndri cu faptul că au prevăzut sur
prizele destul 
înregistrate în 
trecută.

Concursul a 
țațele care se 
colectiv. O performanță excelentă a 
Eealizaj un aseuienea colectiv de par-

a

a

frumoase. în plus participanții

de mari, care au fost 
concursul de duminica

pus în valoare rcztil- 
obțin cînd se joacă in

COLECTIV LA PRONOSPORT •

ticipanți din Fetești. Jucînd pe an 
buletin combinat (colectiv) el a rea
lizat: 1 premiu 
72 premii III. 
participării în 
Pronosport și

I, 13 premii II și 
Se vede, deci, avantajul 
colectiv la concursurile 
al folosirii buletineloi

Pronosport
combinate (colectiv) care îți oferă 
posibilitatea obținerii unor suite de 
premii așa cum s-a petrecut în cazul 
de mai sus.

Vă sfătuim să încercați metoda pe 
care v-o recomandăm chiar la con
cursul de duminică 6 noiembrie care 
— prin echilibrul partidelor și situa
ția în clasament a multora din forma
țiile ce se întîlnesc — se anunță m- 
.teiesatit, capabil sa furnizeze surprize

NUMERELE PRONOEXPRES

șl în consecință să continue seria 
premiilor importante deschisă de con
cursul din 23 octombrie.

Dintre întîlnirile care apar ca foarte 
echilibrate cităm: U.T.A. — Petrolul, 
Rapid —■ Știința Cluj, Farul 
name București,

Di-
------ -------- Dinamo Galați — 
Metalul Tîrgoviște, un adevărat derbi 
al primei serii din categoria B, 
C.S.M Reșița — Jiul Petroșani, Dru- 
beta Tr. Severin — Știința Craiova.

PRONOEXPRES

La tragerea Pronoexpres 
noiembrie au fost extrase 
următoarele numere:

7 33 28 38
Numere de rezervă :

din 2 
din urnă

23
2

Fond de premii: 503.550 lei. 
Rubrică redactată de I. S.

Pronosport

15 
9.

I.ote-
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Cristea 

Olteanu 
Minea

(P); D. 
(P) ; i

M. 
A 

D
. Fieraru 
C. Rusu

p. șt. Bogdan (M);

nizat-o sportivii din limitele catego-" 
riei mijlocie-ușoară, H. Leow (M) și-- 
O. Zilberman (P). Boxerul de la Pro-" 
greșul a pierdut prin K.O. (I!) în re-—, 
priza a doua, un meci pe care cu o" 
mai bună orientare tactică îl putea"' 
cîștigă destul de comod- Zilberman,•• 
boxer talentat și posesor a! unor bo-" 
gate cunoștințe teiinice, s-a lăsat an--..

bătăios al metalurgis-"

(M) 
(M) 
IM)
DS- 
Ma-
Gh. 
Gă-

RezuAtatte tehnice : 
b. p. C Crudu (P); 
b. p. I. Stoica JP); 
meci nul cu D. 
nilă (M) b p 
rin (P) b .
Dumitru. (M) meci nul cu 
nescu (P) ; H. Leow (M) b. K.O II O 
Zilberman (P); V. Badea (M) mici 
nul cu Gh. Constantin (P); Gh. Ros- 

(M); V 
Schnftpf

A XIV-a Olimpiadă, de șah

a.

Ier (P) b. p. Z. Ciocîrlan 
Ghefu (M) meci nul cu E. 
<P>.

a gâz-Marți seara, sala Floreasca 
duit întîlnirea pugilistică din cadrul 
„Cupei F. R. Box", dintre echipele clu
burilor bucureștene Metalul și Pro
gresul. Sportivii metalurgiști au în
vins cu scorul de 22-18, consolidîti- 
dtt -și astfel poziția de fruntași ai se
rici.

Meciurile au fost viu disputate, fără 
a satisface însă din punct de vedere 
tehnic. O surpriză plăcuta pentru ce’, 
prezenți a constituit-o evoluția tîn.5- 
rului Constantin Crudu (P), în vîrstă 
de 16 ani. El a făcut un meci foarie 
frumos în compania experimentatului 
boxer metalurgist Marin Cristea. A- 
cesta din urmă a izbutit să-și apropie 
cu greu victoria abia în ultimele două 
minute ale reprizei a treia, datorită 
bunei sale pregătiri fizice.

Cea mai disputată întîlnire au fur

trenat in stilul 
tulul. După ce 
vituri precise 
Zilberman s-a 
violent în care 
ric de torta și 
la Metalul.

Două victorii ale reprezentativei R. P. Romînt
• 2 'I.

încheierea partidelor din rundele

1 ‘I, cu R. S. Cehoslovacă; 3*1 cu R. D. Germană
a punctat mult cu lo-.-jg junj șj marți a adus reprezenta- 
îndeosebi la hgura,Stivei R,P. Romine două frumoase 

angajat intr-un sc*1lmL.,vjcj()rjj țn turneul final al Olimpia- 
a .ost depășit catego " Șahiștii romîriirmietonto hnvorit IU rt o ■* ► . _ ~ .•, . •, luci, oduiom lunuui au întrecut pe

boxerului de<kCej aj Cehoslovace și R.D. Ger-
"mane, înregistrînd în ultima întîlni- 
"re un scor concludent: 3—1. Aceasta 

, , •-situează echipa noastră pe locul VI—
se va desfășură țn"v|j jn clasamentul după cinci runde, 
ultima întîlnire dinȚ [n întîlnirea cu șahiștii cehoslovaci, a „Cupei F.R. Box .4., ....

, _• „ spectatorii vor aveaȚregistreze scor pozitiv în cele
Radovici a rezistat Iul Fi

rezistența

P. HE NȚ

Astâ-seară 
sala Floreasca 
cadrul etapei I 
-Cu acest prilej

întîlnire din In întîlnirea cu șahiștii cehoslovaci, 
reprezentanții noștri au reușit să în- 
rarr', olt-mn conr r.m’ifîxr în rola trei

rilor de la RAPID și CONSTRUCTO-;‘final
RUL. Capul de afiș al galet il dețme„►Țroianescu a remizat cu Fichtl dur.-ă 
partida dintre campionul țarii la ca---ce avllsese ușor avantaj, iar Szabo 
tegoria^ semi mijlocie Minai Stoian cjus |a Cfșfjgr partida cu Ujtelky în 
(care își va face reintrarea cu acest;;care avusese o figură pentru d— 
prilej) și tinarul Aurel Belodi, care a.,pjonj După cum se știe, Drimer fă- 
avut recent o frumoasă comportare în--cuse remiză c-, “ ' -
fata lui Atanase Gănescu. Reuniunea”gt-j^pa noastră* 
va începe la ora 19. “21/_ -l1/.

tegoria semi mijlocie Mihai

Concursul de selecție a loturilor republicane

inferior (*/2—Vi).

pentru doi

c.use remiză cu Pachman. astfel că 
i cîștigă meciul cu

Perechea Cleopatra Coman și Ana 
Dumitrescu au deschis ieri după- 
amiază, pe arena Cimentul din Ca
pitală. concursul de selecție în ve
derea dublei Intîlniri cu reprezen
tativele R-.P.F.I. care va avea loc la 
București la începutul lunii decem
brie

Miercuri dtipă-amiază au intrat în 
concurs sportivele din București. O 
comportare deosebit de frumoasă a a- 
vut-o tinăra Florica Andreescu care a 
doborît din 100 bile mixte 421 popice. 
Ea a arătat o bună precizie. în lansa
rea bilei în special în cele două 
manșe la „plin" reălizînd 147 și res
pectiv 160 p.d. Poziția ei de fruntașă 
a fost serios amenințată aseară mai 
întîi de valoroasa jucătoare Aureli» 
Nieoiaescu și apoi de maestra spor-

tillin’ Erica Arion ultima reușind 
preia conducerea în clasament cu un 
rezultat de 444 p.d. la numai un punct 
de recordul, republican. In 
celelalte selecționabile au 
procentaje mulțumitoare. . A

_ l / fot în runda a 4-a, reprezentativa 
•■U.R.S.S. a întrecut la scor categoric 
"pe cea a R.P. Ungare: 3*/z—'/?. La 
-■prima masă. Tal cîștigă la L. Șzabo 
“(după întrerupere), 
--partide- Portisch — 
”Keres — Bilek 1—0, Klinger — 
j'trosian 0—1. Cu această victorie 

„■■trosian realizează ll’/s p din 12 
sa:; sibile I im „ . , . » t • 1 zxi ! t , 4

iar în celelalte 
Botvinik

Pe- 
Pe- 
•«»-

me-S.U.A a cîștigat cu 2V3—1% 
ciul cu Iugoslavia (Gligorici 

’ ‘ r — Matano-—Fischer 1—0, Lombardy
arbitrat-■gjjjgyjgj. — Bertok 1—0). In celelalte

viei ’/2—'/î- Ivkov — Byrne 0—1,
■corect Gh; Andrei (But.). Și acum .iată, .partide: Bulgaria — Argentina 2-2
rxr I rtlo 1 rx COCA - î 1 n I a ct n . ■■ < *■* *, .. ' „ . ... rprimele șase locuri în clasament după 
șapte. perechi: I. Erica Arion (Con
structorul) 444 p;d., 2. Florica . Andre- 
escit (Gloria) - 421; 3. Aurelia Nico-- 
laescu (Rabid) 413; 4. Elena Lupescui 
■(Rapid) 408; 5—6. Măria Gheorghe

'jțțBoboțov — Najdorf 0—1, Nejkirch
— Eliskases Vă—'/z, Kolarov 

• ■— Wexler 1—0, Foguelman — Mi- 1/ nori o 1nev 'f2—>/,), R.F.G. — Anglia 3—1, 
Olanda — R.D.G. 21/,—l1/,.

In runda a 5-a. întîlnind roprezen-
d^r’gîd) ?> Ioana Iordan (Laminorul).„tatîva R.D. Germane, echipa noastră 

”a înregistrat o prețioasă victorie: 
, , - — '"După ce la capătul primelor cinci ore

iar rmine de la ora 14. In .pro--.^e joc scorul era egal (Mititelu 
. ?J_” "v .-. 4'?de:: Dittman */2—V2. Fuchs — Troiariescti

’•‘/j—'A), șahiștii români au terminat 
"învingători în ambele întrerupte

397.
întrecerile continuă az>i de la ora 

15, " -' ' ' '
gram: probe le ■ clasice de I 
mixte fete și 200 bile mixte băieți.

— tr. i. —

a înregistrat o prețioasă victorie;

TENIS DE MASĂ

Marginalii la o competiție importantă

(Uhlman — Drimer 0—1. Szabo — 
Golz 1—0) astfel că echipa R. P. 
Romîne cîștigă detașat întîlnirea: 
3—1.

Privit ca un adevărat „derbi" me
ciul U.R.S.S. — S.U.A. a revenit șa
hiștilor sovietici cu scorul de 2‘/2—1'/2 
(Fischer — Tal ‘/2—'A, Botvinik —- 
Lombardy V2—*/2, Byrne — Korcinoi 
*/2—V2. Smîslov — Bisguier 1—0). 
Prin aceasta echipa U.R.S.S. a mărit 
la 2 puncte distanța ce o separă în 
clasament de cea de a doua clasată, 
S.U.A.

Alte rezultate din runda de marți: 
Iugoslavia —- Argentina 2*/2—1*A. 

.Ungaria . — Olanda 2*/2—l'/s, Ceho
slovacia — Anglia 2'/2—l‘/2, Bulga
ria — R. F. Germană 2—2.

★
LEIPZIG (prin telefon). — A- 

seară, în runda a Vl-a, echipa noa
stră a întîlnit puternica echipă a 
Olandei. LA PRIMA MASA, GH1- 
TESCU A REPURTAT O VICTORIE 
STRĂLUCITA ASUPRA FOSTULUI 
CAMPION MONDIAL, DR. MAX 
EUWE, cîștigînd o frumoasă par
tidă de atac. Drimer, în continuarea

bunei sale comportări, a obținut 
galitate " ' '
Donner, 
duce cu 
partide 
are un , _____
iar Mititelu doi pioni mai puțin îi 
tr-un final de nebuni de culori d 
ferite, la Kramer.

ALTE REZULTATE: U.R.S.S. - 
Argentina 
R. F. ~ 
garia 
— Cehoslovacia 
glia - ___ ,2

CLASAMENTUL, DUPĂ 6 RUf 
DE : 1. U.R.S.S. 18% p, 2. S.U./ 
14 p (2), 3. Iugoslavia 12>/2 (1
4—5. Cehoslovacia și R. F. Germ; 
nă 12 p (1), 6. R. P. ROM1N 
11‘/2 p (2), 7. Argentina 10‘/2 p, 
Ungaria 10 p (2), 9. R. D. Germ, 
nă 9 p (3), 10. Olanda 9 p (2), 1 
Anglia 8 p (3), 12. Bulgaria 8 p (1 

(locu-tle 13—2' 
cinci1 runde coi
(1) , Urmeaz; 
12, Cuba 11*/

în fața marelui maestr 
Astfel echipa noastră coi 

scorul de U/2- 
fiind întrerupte, 
ușor dezavantaj la Prin

*/2, doi
Radovi

Iugoslavia - 
Germană l^—1‘/2 (1), Ui 
- S.U.A. 1-1 (2), Bulgar 

:a l%-U/2 (1), Al 
— R. D. Germană V2—x/2 (3

In a doua grupă 
în clasamentul după 
duce Izrael cu T3*/2 
Suedia 13, Austria 
Finlanda 11 etc.

Campionatele mondiale de vol«

Azi încep turneele finale
la ultimul meci al seriei R.

tur-Rio de Janeiro încep azi 
finale ale campionatelor mon
de volei: zece echipe mascu- 

(primele două din fiecare serie

P. Romînă—R. P. Polonă 3-1

• Prima competiție importantă de 
tenis de masă din această toamnă — 
cel de al treilea concurs al etapei fi
nale a campionatului republican indi
vidual și a Cupei F.R.T.M. desfășurat 
la Cluj — a scos în evidență buna 
pregătire a unor jucători și iucătoare 
ca Gh. Cobîrzan, Rethi, Ella Constan- 
tinescu, Maria Alexandru, Covaci. O 
concepție modernă, de joc ofensiv, au 
arătat tinerii Hidvegi, Sentivani, An- 
gelescu, Bodea, Judith Kreszej (în 
mare progres) și Eleonora Mihalca. 
Mariana Jandrescu s-a comportat foar
te bine la 
Alexandru, 
fensivă.

• Multe 
au plăcut 
care au fost disputate ca și prin evo- 
luțn’e de scor. Așa bunăoară, întîlni
rea Rethi—NeguleScu a oferit nume
roase faze palpitante, cu atacuri con
tinue din ambele părți. In setul deci
siv, Negulescu a condus cu 17—15, 
dar cu o revenire puternică, Rethi a 
ieșit învingătof cu 21 —171 Și ase
menea răsturnări de situații au mai 
fost și in meciurile Popescu—Ange- 
lescu, în care primul a cîștigat setul 
V cu 21 — 19 de la 9—18, Folea a avut 
în •primul set la Biro 17—6, dar a fost 
întrecută la 18, perechea Birp—Negu
lescu a cîștigat primele două seturi 
la citp ul Pitică—Gantner și a . con
dus apoi cu 20—17 în setul III și 
20—18 în următorul, dar de fiecare 
dată a pierdut avantajul și,în cele din 
urmă și partida. Finala de simplu 
masculin n-a fost nici ea mai puțin 
interesantă din acest punct de vedere. 
Rethi a cucerit primele două seturi și 
a fost după aceea de cîtevă ori în 
situații de cîștig, dar Cobîrzan, mai 
tenace și mai calm, a recuperat. mereu, 
reălizînd o frumoasă victorie. Din 
aceste exemple, rezultă că indiferent 
de scor, trebuie depuse eforturi spo
rite în ceea ce 
concentrare și de 
acțiuni.

• Pentru prima 
ani, Negulescu a

dublu fete alături de Maria 
dar ea este încă prea de-

dintre partidele de la Cluj 
îndeosebi prin ardoarea cu

privește puterea de 
luptă, hotărîrea în

X X

amiaza finalelor în calitate de... spec
tator. Intr-adevăr, la Cluj tînărul și 
talentatul nostru campion nu a ajuns 
în nici o probă în finală. El a mar
cat o anumită slăbire a forței de 
atac și a dîrzeniei, s-a arătat nesigur 
în lovituri. Să sperăm că este doar 
o scădere de moment.

• Dintre membrii lotului republican, 
comportări necorespunzătoare au avut 
Gatrinel Folea și Mircea Popescu. De
seori în derută, cei doi sportivi s-au 
dovedit deficitari în majoritatea com
partimentelor de- pregătire (atacuri 
puține și sterile, apărări penetrabile, 
putere de luptă scăzută etc.).

• La Cluj, procentul meciurilor în 
care s-a acționat în atac, s-a practi
cat un joc complet, a fost incompa
rabil mai mare decît al celor de „ță- 
căneală". Totuși au fost și unele par
tide in care sportivii au așteptat gre
șeala omului din față. Dintre acestea, 
confruntarea dintre Teodorescu și Go- 
iiac a exasperat publicul prin acțiuni 
statice, anoste, lucru ce a determinat 
pe bună dreptate juriul să mute par
tida pe o masă periferică.

• Organizatorii s-au achitat cu Wne 
de sarcinile care le-au revenit. O sin
gură excepție: podeaua proaspăt ce
rnită, extrem de alunecoasă, a cauzat 
numeroase căderi, din- care multe se 
puteau termina cu accidente. De s- 
ceea, ar fi de dorit ca pe viitor să 
se acorde și acestui „amănunt" orga
nizatoric atenția cuvenită.

Și pentru că sîntem la capitolul or-

>>

Vineri, sîmbătă și duminică 
avea loc la Galați cea de a 
ediție a „Cupei 7 Noiembrie" 
nizată de consiliul regional U.C.F.S. 
Galați împreună cu comisia locală 
de specialitate. La întreceri au fost 
invitați jucători și jucătoare din dife
rite centre din țară.

■âr
La sfîrșitul acestei săptămînt, comi

sia orășenească București organizează

ganizare, socotim necesar să facem

cum au știut să 
viturile puternice cu .. ...
sate". Cel mai bun jucător de pe t 
ren a fost Ștefan Roman. Voleibaliși 
polonezi au dat o replică foarte dîr; 
mai ales în al treilea set, pe care 1-r 
și cîștigat. In mod deosebit s-a ev 
dențiat Rusek. El a realizat aproai 
singur punctele echipei sale. Echij 
romînă a utilizat următorii jucător 
Păunoiu, H. Nicolau, Cherebeți 
Roman, Derzei, Drăgan, Mihăilesi 
și Corbeanu.

In celelalte întîlniri s-au înregistr 
următoarele rezultate: MASCULIh 
U.R.S.S. — Japonia 3—0 (9. 7. 7, 
Brazilia •— Uruguay 3—0, 
Cehoslovacă — R. P. Ungară 3— 
(15—9, 10—15, 15—13, 15—6), Car 
pionii mondiali au demonstrat că sî 
în mare formă. FEMININ: Japon 
— R. P. Polonă 3—0 (12. 8, 11) ' 
Jucătoarele japoneze, revelația pr 
liminariilor campionatului ?' ijnin. < 
repurtat o victorie surprinzăl—.re. R. 
Cehoslovacă — Peru 3—0, Brazilia - 
S.U.A. 3—0. Argentina — Urugu; 
3—1.

In ultimul moment am primit pr 
gramul — incomplet — al jocurilor 1 
care le va disputa reprezentativa noast 
în turneul final : 4 noiembrie cu Japoni 
5 noiembrie cu Brazilia, 6 noiembrie 

10 noiembrie cu U.R.S.S..
cu

R. S.
s-a

alterneze la fileu 1 
mingile „pl

La 
neele 
diate 
line . _ ...
preliminară) și șase formații feminine 
(calificate în urma celor trei serii) se 
vor întrece pentru cîștigarea titiuri- 

1 l01"- ■ • .... •
In finala campionatului masculin 

s-ati calificat: BRAZILIA, VENE- 
* ZUELA (seria I), U.R.S.S., JAPO- 

rț-NIA (seria a R. S. CEHO
SLOVACA, R. Pi UNGARA (seria a 

R. P. ROMINA, R. P. POLO- 
"NA (seria a IV-a), S.U.A., FRANȚA 
■■(grupa a V-a),...iar în finala campio- 
■ •natului feminin vor lua parte: JAPO- 
"NIA. R. P. POLONA (seria I). BRA- 
-■ZILIA, S.U.A. (seria a H-a), U.R.S.S., 

R. S. CEHOSLOVACA (seria a IlI-a).
Jocurile preliminare s-au încheiat 

luni seara în orașele Belo Horizonte

R.

_ o- -
sugestie în ceea ce privește partici-pa-^;
rea sportivilor pentru viitorul campio-<7* 77**^
nat republican din 1961, în actuala--?1 $ao Echipa R. P. Romine
ediție nemaifiind posibilă vreo"a, avut ,ca adyerssar în ulbnml meci 
schimbare de regulament. Ar fi bine^1sene,_a •r?PrezeIJ.^a;1ya
ca într-o etapă finală a unei competiții; ’ Pol°nc. Cu toate ca rezultatul nu mai 
atît de importanta, care decerne titluri- Jnteresa lupta pentru calificare, 
de campioni ai țării, programul între-*'-aceasta întîlnire era jmportanta pen- 
cerilor să nu mai fie supraîncărcat: l ri!, desemnarea ciștigatoarei seriei și 
cu jocuri ale unor concurenți de va--"P.r,Jep,!a ,° ,noua verificare a poten- 
loare scăzută, depășiți și ca tehnică"!*.3,!at de J°c al celor două echipe, 
și ca manieră de joc. într-o etapă-.Voleibaliștii ronuni, cu o formație mai 
finală pentru titlurile republicane, țre-”tehnica și mai omogena, in care s-au 
buie sa participe cei mai buni, care- - . n ,, 
au șanse la primele locuri, sau ele-”?’ 
mente tinere, de perspective. Celorlalți" 11. 15 9. 11 15,
sportivi le sînt deschise doar atîlea-- '1 pl- După cum transmite cores- 
alte concursuri pe plan local, regio-1 fPor?^en‘u' agenției France Presse, a 
nai. Participarea la o finală de cam-”^0^ un mec de ridicata valoare teh- 
pionat al F 
re temeinică și _ _____ __ ________
bine ca prin viitorul regulament să 
se jxmă stavilă plimbărilor, cu chel
tuieli mari și inutile.

G. COMARNISG1II

rea sportivilor pentru viitorul campio-

atît de importantă, care decerne titluri

țialului de joc al celor două echipe.

remarcat Roman, Derzei, H. Nicolau 
au obținut victoria cu

L, ci I Ud I'd IJ llTiaid mv VCllli • j* » eo -/ ș i» « • i 1 ••
R.P.R. presupune o pregăti "?lca; U sf,r?*!ul partidei spectatorii, 
că și o valoare certă Ar fi- numeroși au aplaudat.indelung

pe jucătorii celor două echipe. Ro- 
mînii au impresionat prin jocul bun 
practicat în linia a doua, prin felul

S.U.A., 
noiembrie 
brie cu 
menea, 
le meciurilor 
preliminare 
ncul final, 
echipe. In cazul nostru, partida R. 
Romînă — It. P, Polonă nu va mai av 
loc, luîndu-se ca bun rezultatul (3- 
pentru noi) înregistrat în serii.

Franța, 14 noiei 
Cehoslovaca. De as 

stabilit ca rezultai 
disputate în serii

să conteze și tu ti 
dacă sc tntîlncsc acelea

★

Iată clasamentele Cupei F.R.T.M.:.. 
concursul al lll-dea : 1. C.S.M. Cluj;; 
62 p., 2. Constructorul București 49 p„: I 
3. Voința București 29 p., 4. Progre-- ■ 

.sul București 26 p., 5. Voința Arad” 
19 p., 6 Dinămo' 7 p. Generat: 1.-- 
C.S.M. Cluj 165 p., 2. Constructond”

Cu
avut loc recent la Paris a fost luată în

București 145 p.. 3. Voința București.-discuție propunerea făcută de către fe-
Progresul București 98.," ■derapa de motociclism din Austria de a100 p„ 4. 1

5. Voința Arad 36 p., 6. Dinamo 26 p.

Cupa 7 Noiembrie“
va

Xl-a 
orga-

Hotăriri ale congresului 1.1, n.
• B. Predescu a primit medalia de aur • Viitoarea ediție < 

„Cursei de 6 zile” va avea loc în Anglia
tul ,,Trofeului internațional” primul I 
a fost atribuit echipei Austriei, iar 1 
cui II formației R. S. Cehoslovace.

In urma comunicării rezultatelor o 
dale de către F.I.M. concurentul rom 
llarbu Predescu a primit medalia de a 
(și nu de argint cum fusese anunțat 
clasamentul provizoriu în care apărea < 
o penalizare de 3 puncte). Alături de IV 
hai Dănescu. Ștefan lancovici și L 
dovic Szabo — care, după cum se .ști 
au fost distinși cu medalii de aur la Ri 
Aussec —? se află acum și Barbu Pt 
descu. numărul medaliilor de aur cucei 
le de (ara noastră la importanta comp 
tiție internațională „Cursa de 6 zile" i 
dicîndu-sc la 4.

Tot cu acest prilej s-a holărît data 
locul de desfășurare a ediției pe an 
1961 a „Cursei de 6 zile”. Competiția î 
avea loc în Atiglia, în luna scplcmbri

prilejul Congresului care a

se anula porțiunea Oswald — Zcltweg 
din ultima etapă a „Cursei de 6 zile" 
(întrecerea s-a desfășurat anul acesta 
la Bad Aussce). Propunerea forului aus
triac sc baza pe faptul că din cauza 
unei proaste jalonări a traseului (la 
care și-a adus „contribuția” chiar fede-în sala de sport din str. Mendeleev I

nr. 34 im concurs de tenis de masă--ratia de motociclism a Austriei !) o se- 
deschis juniorilor si seniorilor (băieți"ric. d.c c‘>«c“lȚ"b greșit drumul și au
Șl fete) Șl dotat cu „Gupa 7 Nolem-.,conlcsu(ia jusia a (orului din K s Ccho. 
brie". Coinpetijia se va desfășura sîm-^slovacă — 
bată de la ora 16,30 și duminică cu^ ►situafia existentă 
începere de la ora 9. Inscner^e 
primesc și sîmbătă după-amiază în 
sala de joc.

primit diferite penalizări. Respingînd

oare a cerut să se mențină 
i — ți procedind intr-un 

se:;mod destul de bizar, Comisia sportivă 
, .internațională din F.I.M, a acceptat pro- 
■■punerea Austriei și a anulat porțiunea 
’’susmenționată. In acest fel în clasamen-
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