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Ședința festivă de la Moscova PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UN1T1-VA f

prilejul celei de-a 43-a aniversări 
a Marii Revoluții Socialiste 

din Octombrie
IOSCOVA 6 (Agerpres). — 
•>S transmite:
i ajunul celei de-a 43-a aniver- 
a Marelui Octombrie reprezen-

ii oamenilor muncii din capi- 
Uniunii Sovietice s-au adunat

lala Palatului sporturilor de la 
ionul central „V. I. Lenin“, 
oazată sărbătorește. Peste 10.000 
oameni au asistat Ia ședința 
ivă a Sovietului Moscova de 
utați ai oamenilor muncii și a 
ritetului orășenesc Moscova al 
.U.S., consacrată celei de-a 
i aniversări a Marii Revoluții 
ialiste din Octombrie. In sală 
i prezenți muncitori din Mos- 
a, reprezentanți ai intelectuali- 
i, colhoznici, ostași ai Armatei 
ietice, veterani ai glorioasei 
zi leniniste — eroi ai asaltului 
Octombrie.

.In marea sală a Palatului spor- 
lor ard mii de becuri multico- 

Ele înconjoară ca niște bri- 
te uriașele cifre „1917—1960* 
cuvintele „Trăiască cea de-a 
a aniversare a Marii Revoluții 
ialiste din Octombrie”.
’e fundalul scenei se află por
ul uriaș al nemuritorului Lenin, 
imeietorul Partidului Comunist 
ti Statului Sovietic.
lala este pavoazată cu drapelul 
itema Uniunii (Sovietice, drape- 

și stemele celor 15 republici 
onale egale în drepturi, simbo- 
nd frăția și unitatea de ne- 
uncinat a popoarelor din Uniu- 

Sovietică.
n sală izbucnesc aplauze. Ele 
sc în intensitate. In prezidiu iau 
tovarășii: A. B. Aristov, L. I. 

ijnev, E. A. Furțeva, N. S. Hruș- 
v, N. G. Ignatov, F. R. Kozlov, 
N. Kosîghin, O. V. Kuusinen. 
I. Mikoian, N. A. Muhitdinov, 
S. Poleanski, M. A. Suslov, 

M. Șvernik, P. N. Pospelov. 
Mături de conducătorii Partidu- 
Comunist al Uniunii Sovietice 

guvernului sovietic iau loc în 
zidiu conducătorii delegațiilor 
line care au sosit la aniversarea 
trelui ^Octombrie: Liu Șao-ți, 
ședințele R.P. Chineze, vicepre- 
inte al C.C. al Partidului Co- 
nist Chinez, Enver Hodja, prim- 
retar al C.C. al Partidului Mun- 

din Albania, Todor Jivkov,

prim-secretar al C.C. al Partidului-- 
Comunist Bulgar, Antonin No-" 
votny, prim-secretar al C.C. al Par
tidului Comunist din Cehoslovacia," 
președintele Republicii Socialiste - ■ 
Cehoslovace. Kim Ir, membru al' J 
Prezidiului C.C. al Partidului Mun-" 
cii din Coreea, Walter Ulbricht,-- 
prim-secretar al C.C. al Partidului" 
Socialist Unit din Germania, pre-Ț 
ședințele Consiliului de Stat al R.D. 
Germane, Jumjaghiin r_ 
prim-secretar al C.C. al Partidului 
Popular Revoluționar ] 
W lady slav Gomulka, ț 
al C.C. al Partidului Muncitoresc

Organ al Uniunii de
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Bogat program competițional pentru iubitorii schiului
A doua „primăvară" a anului 1960 

_ ' ' ' j
prin căldura plăcută a soarelui. Iarna 
----- . Șj totuși, la se

Țedenbal,--ne îneîntă prin limpezimea cerului și 
Partidului Pr>n căldura plăcută a soarelui Iarna 

Mone-ol - -pare tare depărtată... ,
•m-«-i-retar"diul federației de schi domnește o ac- 

”, - ■ J.tivitate febrilă. Se prevede o iarnă bo-
tt D , '-"“'■-gată în zăpadă și in ... competiții. De
Unit Polonez, Gheorghe Gheorghiu--;”ceea> pregătirile au început încă din 
Dej, prim-secretar al G.G. al Parti-, .vară, imediat după încheierea sezonu- 
dului Muncitoresc Romîn, Janos ”lui trecut. 
Kadar, prim-secretar al C.C. al " P. ' ‘
Partidului Muncitoresc Socialist "că apropiatul sezon 
Ungar, Ho Și Min, președintele-.dzezebit: cc cirbitc 
C.C. al Partidului celor ce mun-U'a, organizarea primului concurs 
cesc din Vietnam, Maurice Thorez,--,. ■ . ,, . - •. , .secretar general al CC al Part! "din Postăvar pina in Poiana și cel de secretar general al C.C. ai Farti---| st;nca Ana pînă la castelul Peleș 
dului Comunist Francez Johann"din Bucegi au 'fost strabătute pentru

tivitate febrilă. Se prevede o iarnă bo-

aceea, pregătirile au început încă din

De la început trebuie să precizăm 
i are un caracter 

deosebit: se sărbătoresc 50 de ani de 
________ r > <ie 

schi în țara noastră. In 1911, drumul 

Ia stînca Ana pînă la castelul Peleș
Koplenig, președintele Partidului
Comunist din Austria, John Gollan.
secretar general al Comitetului --ani, iar în zilele noastre schiul a căpă- 
Executiv al Partidului Comunist din 1 - • . • ~..............
Marea Britanie, Dolores Ibarruri,--iubit și practicat de mii de oameni ai 
președintele Partidului Comunist 
din Spania, Satomi Hakamada, se
cretar al Comitetului Central al

■prima dată pe schiuri, într-un concurs 
^organizat. De atunci au trecut ani și 

lat o dezvoltare mare, ajungînd să fie

muncii, tineri și vîrstnici.
Pentru sărbătorirea acestui jubileu, 

federația de specialitate s-a îngrijit 
din vreme de organizarea unei acti-

Partidului Comunist din Japonia.'"vități deosebite în sezonul de schi al u r ""anului antivitoTa nrin rsrn cp 11T-
Ajoy Gosh, secretar general al "mărește
Consiliului Național al Partidului "bazei de masă a acestui sport și asigu

rarea unui program bogat pentru per
formeri.
" Pe prim plan se situează întrecerea

în perioada 1 decembrie

anului 1961, activitate prin care se ur- 
; dezvoltarea mal largă a

Mare, Vatra Dornei, Lupeni, Piatra 
Neamț, Fundata, Reșița, Abrud și 
Gheorghieni, la care vor lua parte și 
schiori fruntași.

Foarte interesantă este 
ganizării concursurilor 
signa jubiliară de schi". Această in
signă va putea fi obținută de orice 
sportiv participant la unul din con
cursurile speciale. „Insigna jubiliară" 
se va acorda pe trei categorii: gradul 
I (de aur), gradul II (de argint) și 
gradul III (de bronz).

Campionatele republicane vor avea 
o amploare deosebită, mai ales că în 
1961 se împlinesc și 40 de ani de la 
disputarea primelor campionate ale 
țării. Paralel cu întrecerile seniorilor 
și juniorilor, vor avea loc concursuri 
pentru veterani, foști campioni ai țării.

Activitatea schiorilor fruntași va 
culmina prin participarea la „Concursul 
internațional jubiliar" la care au fost 
invitați sportivi din 12 țări, printre 
care U.R.S.S., R.S. Cehoslovacă, Fran
ța, Italia, Austria, R.P. Polonă, R.D. 
Germană 
desfășura 
rituri.

inițiativa or- 
pentru „In-

ș.a. Cu acest prilej se vor 
probe alpine, de fond și să-

VIITOARELE CAM- ’
PIONATE EUROPENE*

DE TENIS DE MASA

LA STOCKHOLM

prilejul lucrărilor Uniunii Euro-Ou _ __ _____
pene de tenis de masă s-a stabilit ca 
întrecerile campionatelor europene de 
tenis de masă din anul 1962 să aibă 
loc la Stockholm. De asemenea, a 
fost inițiată o corn,petiție pe echipe 
denumită „Cupa Europei", care ur
mează să înceapă în luna ianuarie 
1961. înscrierile pentru această com
petiție se primesc pînă la 15 decem
brie 1960. Pînă în prezent și-au a- 
nunțat participarea de principiu Aus
tria, R.P. Ungară, R.S. Cehoslovacă, 
Franța, R.D. Germană, R.F. Germană,

(Agerpres)

ZOLTAN BERCZIK Șl

Comunist din India și conducătorii 
celorlalte delegații ale partidelor 
comuniste și muncitorești.___ T1________ 1.__ " --organizată de federație între comisiile

Ședința festivă este deschisă d,.^regionale în perioada 1 decembrieȘedința festiva este deschisa de martje )061 la sfîrșitul căreia
N. I. Bobrovnikov, președintele Co---cornjsja regională cîștigătoare va pri- 
mitetului Executiv al Sovietului--mi „Cupa Jubiliară". Scopul acestei ac- 
Moscova de deputați ai oamenilor 
muncii.

Răsună imnul de stat al U.R.S.S.
Se dă cuvîntul lui F. R. Kozlov,

+țiuni este de a mări numărul secțiilor 
JJafiliate și al sportivilor legitimați la 
--F.R.S.B.A., și de a se asigura organL 
"zarea unui număr sporit de concursuri 
--cu caracter local. In același timp se 
"urmăresc angrenarea unui număr cît

membru al Prezidiului Comitetului--mai mare de copii și tineret — în spe- 
" ■ ’ • ---------- secretar al--cial fete ~ în învățarea schiului, par-

"ticiparea cît mai multor schiori la con- 
"cursurile ce vor fi organizate pentru 

raportul cu privire Ia cea de-a 43-a--cucerirea „Insignei jubiliare", 
aniversare a Marii Revoluții Socia--- ------- .
liste rlîn Octombrie --centrelor de învățare a schiului, orga-liste din Octombrie. "nizînd.u-se ca stimulent pentru cei mai

Ședința festivă s-a încheiat prin.. talentați copii și o fază finală care 
intonarea imnului Uniunii Sovie-JJva fi găzduită de pîrtiile de la Pre- 

--deal.tice. .. .w , - e x I 11111 C C1C|.1L1I1I1O MC pvjtUiuilz-uiK- ca
După pauza a urmat un mai e.-schiulni menționăm organizarea eou- 

concert festiv. Țcursurilor

Central
C.C. al

al P.C.U.S.,
P.C.U.S., care prezintă

în învățarea schiului, par-

cursurile ce vor fi organizate pentru

De asemenea, va fi sporit număru!

nizîndu-se ca stimulent pentru cei mai

--deal.
I Printre acțiunile de popularizare a 

de propagandă la Baia

Ce fac antrenorii bucureșteni de box?
In ultimul an, cei care frecventează cu regularitate reuniunile pu- 

filiste au avut tot mai des prilejul să constate un lucru : pe ringurile 
îuoureștane au apărut figuri noi de boxeri, adesea foarte tineri și, ceea 
e este îmbucurător, înzestrați cu multe calități. Firește, acest lucru 
-a bucurat pe iubitorii sportului cu mănuși Ei au aplaudat deseori 
ivoluția mai mult decît promițătoare a unor tineri ca Gh. Badiu, V. 
VWrza, C. Chică, A. Nuri, F. 
îovici, G. Sîmonka, 1. Nuțiu 
iu înconjurat cu simpatie și 
lenlru munca, seriozitatea și 
n box ai elevilor lor. Dar, ca 
lin provincie, printre obișnuiții reuniunilor pugilistice s-a pus din ce 
în ce mai insistent întrebarea: De ce antrenorii de box din Capitală 
,scot“ atît de puține elemente de valoare ? Au oare antrenorii din pro
vincie condiții mai bune pentru pregătirea tinerilor dornici să practice 
.portul cu mănuși ?

Pătrașeu, A. Nagy, I. Alexandru, E. loa- 
și alții. In același timp, spectatorii noștri' 
pe antrenorii acestor tineri din provincia 
competența ou care îndrumă primii pași 
urmare a frumoasei comportări a boxerilor

Vr fi greșit să se spună că în ul
iii ani în sălile de box din Capi- 
ă nu s-a evidențiat nici un tînăr..

apărut cîteva elemente talentate 
>n Monea, Mihai Dumitrescu, Anton 
nstantin), dar numărul lor este atit 

mic îneît nu poate forma un su
cit de discuție pe această temă. Sînt 
iții de box, pînă nu de mult foarte 
ternice, cum ar fi cele de la clubu- 
j Dinamo, C.C.A, Voința, care bat în 
:zent pasul pe loc sau regresează, 
trenorii lor mulțumindu-se să pri- 
ască cu seninătate această situație. 
Oe determină oare numărul atît de 
ius de elemente tinere valoroase în 
.'țiile de box din Capitală ?
Nu trebuie să căutăm prea mult 
uzele. Una dintre acestea este că 
i de-a rîndul antrenorii bucureșteni, 
re dădeau deobicei boxeri pentru 
urile reprezentative, s-au bazat pe 
eleași elemente. Iar dacă din pro- 
.îcie apărea cite un boxer de va-

loare, cu greu putea să ajungă pînă 
în vîrful piramidei. Acolo, „senatorii 
de drept" „tronau" nestingheriți, da
torită comodității unor antrenori care 
preferau să muncească cu boxeri gata 
formați, în loc să se ocupe cu răb
dare de depistarea și creșterea ele
mentelor tinere. O dată cu abando
narea activității competiționaile a 
vechii promoții de boxeri fruntași, 
s-a văzut atunci că lipsea baza de 
mase. Știm cu toți, de pildă, cît de 
puternică era la un moment dat 
echipa bucureșteană Voința. Campioa
nă a țării în anul 1956, Voința a 
reușit și în anul următor să ocupe 
un loc fruntaș (2) în campionatul 
republican pe echipe. Formația care 
reprezenta pe muncitorii din coopera
ția meșteșugărească dispunea de un 
lot masiv de boxeri. Deseori, aceștia 
luptau de la egal la egal cu cele mai 
puternice formații din țară: Dinamo 
si G.QA, Acum, echipa antrenată .dej

★
de 50 de ani constituie o 
sărbătoare pentru schiul din 

Pentru a i se asigura

EVA KOCZIAN-FOLDI

Jubileul 
adevărată 
țara noastră. Pentru a i se asigura 
succesul, comisiile regionale, raionale 
și orășenești trebuie să depună tot 
efortul în vederea realizării planului 
alcătuit de federație. Jubileul schiului 
trebuie să constituie un prilej de spo
rire a bazei de mase a acestui sport, 
de întreceri entuziaste, de afirmare a 
schiului de performanță.

INVINGATORI LA VIENA

ducătorii maghiari au dominat 
campionatele internaționale de tenis 
de masă ale Austriei, care s-au în
cheiat duminică seara la Viena. In 
finala probei de simplu bărbați. Zoi- 
tan Berczik a dispus cu 3—1 de 
Larsson. La femei, titlul a revenit 
Evei Koczian-Foldi, care a întrecut 
cu 3—2 pe Agnes Simon.

Sandu Ion nu are nici pe departe 
valoarea din anii trecuți. în prezent, 
deși există aceleași condiții favorabile 
unei bune pregătiri a boxerilor, de la 
Voința nu mai apare nici un tînăr de 
valoare și nici boxeri care să emită 
pretenții pentru selecționare în echi
pele țării nu mai există. Cu chiu cu 
vai, antrenorul Sandu Ion a reușit 
să „încropească" o formație întărită 
cu boxeri de la C.C.A. și Dinamo 
pentru a putea participa la „Cupa 
FjR. Box". Se vede treaba că succe
sele obținute în anii trecuți de a- 
ceastă echipă i-au amețit pe boxeri, 
pe antrenori, ca și pe conducătorii 
secției de box a clubului Voința, din 
moment ce se tolerează o astfel de 
situație.

★
Ne amintim cu plăcere ce pasiuni 

stîrneau „duelurile" Dinamo — C.C.A. 
cu prilejul finalelor campionatelor re
publicane disputate anii trecuți. A- 
cum, atît echipa C.C.A cît și Dinamo 
sînt departe de a reprezenta valoarea 
care le-a consacrat. Formația C.C.A. 
dispune în prezent de un lot tînăr, 
dar nu și valoros. Boxerii săi, care 
i-au adus strălucire (Șchiopu, Fiat, 
Șerbu, Tiță ș.a.) au abandonat sau 
sînt pe cale să abandoneze boxul. Ce 
elemente de valoare au apărut în lo
cul acestora? Aproape că nu se poate 
vorbi de asemenea elemente. La C.C.A. 
au venit o seamă de tineri, ca ur
mare a selecției făcută de antrenorul 
Fiat.

„Examenele" la care sînt supuși

R. CALĂRÂȘANU.

(Continuare ia pag. a _

D. STANCULESCU

Un atac 
jucătoarei Viorica Hcri- 
șanu (Dinamo). De remar
cat execuția greșită a 
blocajului constănțean.

Foto-. T. Roibu

proba de 15 km 
petiției de marș dotată cu 
„Cupa 7 Noiembrie*.

; I. Mihăicâ
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Cunoscută 
gătirilor din 
mai bogată activitate 
lă sportivă la sate 
iarnă, considerăm că 
deosebit de necesară 
aplicarea cîtorva metode de muncă 
folosite de unele asociații sportiv: 
în această direcție. Aceasta cu atîț 
mai mult cu cît în unele sate și 
comune activitatea sportivă se 
rezumă încă, în perioada de iar
nă, la competiții de șah și tenis 
de masă.

Este oere aceasta deajuns ? 
Fără îndoială că nu. Sînt mulți 
tineri fa sate care au îndrăgit aces
te discipline și, firește, trebuie să 
li se asigure toate condițiile pen
tru ea în lunile de iarnă ei să se 
poată întrece în cît mai numeroa
se competiții. Dar ceilalți ? Asocia
țiile sportive sătești au datoria să 
caute cit mai variate forme de 
antrenare a aces
tora într-o activi
tate sportivă or
ganizată. Din pă
cate, unii activiști 
din asociațiile spor
tive din raioane
le Ateșd, Tecuci,
Costești, Slobozia etc. gîndesc î«c* 
astfel: „iarna nu se poate face 
prea mult sport. E vremea șahu
lui și a tenisului de masă. Restul, 
la... vară!« Intr-adevăr, așa stau 
lucrurile ?

Răspunsul l-au dat multe aso
ciații sportive sătești oare, preoctt- 
pîndu-se în mod temeinic de pre
gătirea sezonului de iarnă, au reu
șit în ultimii ani să desfășoare o 
bogată activitate. Pentru aceasta 
este nevoie de multă muncă, de 
inițiativă, de folosirea largă a con
dițiilor existente, a tuturor posi
bilităților locale. Așa s-a reali
zat o intensă activitate <a schi în 
comuna Pechea din regiunea Ga
lați, așa se face că la întrecerile 
de patinaj și schi din comunele 
Hălchiu (reg. Stalin), Orțișoara, 
Frumușeni (reg. Timișoara) și al
tele participă sute și sute de ti
neri. Dar, schiul și patinajul, ca 
și săniușul, cunosc o activitate fru
moasă în multe regiuni ale țării. 
Mai puține asociații au preocupări 
pentru asigurarea unei activități 
competiționale la sporturi cum 
sini gimnastica, luptele, boxul, vo
leiul etc. Cu toate că există nu
meroase posibilități pentru ca în 
limtle de iarnă aceste ramuri de 
sport *ă cuprindă într-o activitate 
bogată tineretul satelor noastre,

pentru o cît 
competiționa- 
în lunile de 
este utilă și 
studierea și

asociații sportive nu se gîn- 
să organizeze asemenea în-

multe 
dese „
treceri. Oare experiența asociațiilor 
sportive sătești din comunele Mi
ța, regiunea Baia Mare, Gi armata, 
regiunea Timișoara, Șercai-a, regiu
nea Stalm și altele nu trebuie extinsă 
în toate asociațiile sportive din ce
lelalte regiuni ? In aceste locuri, 
în fiecare an se organizează con
cursuri de trîntă, gimnastică sau 
volei, la cluburile și Căminele cul
turale întîlnindu-se sute și sute de 
sportivi. Cu toate că au numeroase 
posibilități, multe asociații sporti
ve sătești nu 
nile de iarnă 
cu sănii trase 
care se bucură 
tate.

O frumoasă ,
această toamnă asociația sportivă 
Recolta Coteana din raionul Sla
tina care muncește de pe acum Ia 

_ organizarea unor 
„duminici sportive" 
ce se vor desfă
șura în lunile de 
iarnă, la diferite 

astfel în- 
se rea- 

continuitate 
în activitatea sportivă de mase. 
Este desigur un exemplu care tre
buie urmat.

Aceste probleme trebuie anali
zate cît mai curând iar asociațiile 
sportive sătești să ia măsurile co
respunzătoare pentru ca, alături de 
șah și tenis ae masă — sporturi 
care cunosc o tot mai largă dez
voltare în mediul sătesc — în lu
nile de iarnă să se poată practica 
cît mai multe discipline sportive.

Este de datoria organelor UCFS 
regionale și în special a celor ra
ionale să popularizeze larg expe
riența asociațiilor sportive sătești 
care muncesc bine pentru pregăti
rea sezonului de iarnă, să facă 
cunoscute toate metodele de muncă 
care pot duce la dezvoltarea acti
vității competiționale la sate în 
perioada de iarnă. Asociațiile spor
tive trebuie să fie îndrumate să 
se bizuie cît mai mult pe aportul 
instructorilor sportivi, al sportivi
lor cu experiență, al tuturor mem
brilor UCFS, să folosească multi
plele condiții care există în fiecare 
regiune. Rezultatele unei asemenea 
munci vor constitui un aport în
semnat la întărirea organizatorică 
a asociațiilor sportive, |a continua 
dezvoltare a mișcării noastre spor
tive.

organizează în |u- 
întrecerî de călărie 
de cai, competiții 

de multă populari-

inițiativă a luait în

Din vicfța 
organizației 

noastre
■ - lizeze

D. GÎRLEȘTEANU

Crosul „Să intimpinăm 7 Noiembrie"

Întreceri finale 
în țară

’ MEDIAȘ, 6 (prin telefon). 88 de con- 
■nrenfi s-au aliniat la startul finalei pe 
waș a crosului ,,Să Intimpinăm 7 Noiem
brie*. După întreceri viu disputate pe 
aleile din jurul stadionului „7 Noiem
brie* an fost obținute următoarele re- 
■altate tehnice: seniori: Hans Schenker 
(t.S •M.). Pe echipe au fost obținute 
mănătoarele rezultate: 1. A.S.A. 16 p., 
2. C.S.M. 23 p., 3. Bradul Ardelean 
55 p. întrecerea senioarelor a fost cîști- 
fcată de către Erika Ziegler. Pe echipe 
au fost obținute următoarele rezultate: 
1. Record 10 p., 2. Bradul Ardelean 
26 p. întrecerea juniorilor a dat cîștig 
de cauză tînărului Dieter Theil (Unirea). 
Cea mai bună echipă s-a dovedit a fi, 
la această probă, Unirea, care a obținut 
10 p. Pe locul I în proba junioarelor 
fc-a clasat Li vi a Boaru (Unirea) iar re- 

“țirezentativa asociației sportiVe Record 
ftcumulînd 30 p. a" cucerit locul I pe 
fechipe.

VINTILA DAN-coresp.

r Stadionul „23 August" din Tg. Mureș 
'Si găzduit faza pe oraș a crosului „Să 
fi&tîmpinăm 7 Noiembrie”. întrecerea s-a 
Hbucurat de bună organizare. Cei peste 
*300 de concurenți, aparținînd celor 38 

echipe care s-au întrecut, au furnizat 
întreceri spectaculoase. Au fost obți
nute următoarele rezultate tehnice pe 
«chipe: junioare (10 echipe): 1. C.S. 
^Harghita, 2. Șc. sp. elevi, 3. Șc. sp. 
/tineret; juniori (15 echipe): 1. C. S. 
^Harghita, 2. Șc. Profesională Metalur- 
fgică, 3. Șc. Profesională Lemn; senioare 
(B echipe): 1. Grupul Comercial școlar, 

J2. 3. Grupul școlar agricol;
'seniori (5 echipe): 1. I.M.F., 2. A.S.A.

Armata I, 3. A.S.A. Armata II. Pentru 
buna reușită a acestei frumoase mani
festații de mase merită cuvinte de laudă 
organizatorii, U.C.F.S. oraș Tg. Mureș.

ION PĂUȘ-coresp.

Peste 1.500 de spectatori au asis
tat duminică dimineață la întrecerile 
rezervate juniorilor și junioarelor din 
regiunea Pitești, ce s-au disputat în 
orașul Slatina. Au fost înregistrate 
următoarele rezultate tehnice: juniori 
(2.000 m) : 1. Nicolae Gagiu (C. de 
Argeș), 2. Petre Combei (Pitești), 
3. Grigore Năstase (Topoloveni). Pe 
echipe au fost obținute următoarele 
rezultate: 1, Găești 50 p., 2. oraș 
Pitești 57 5 3. Cîmpulung 70 p.; 
junioare: 1. Maria Barbu (Rm. Vîl- 
cea), 2. Maria Cocean (Cîmpulung), 
3. Maria Pîrvulescu (Cîmpulung) 
iar clasamentul pe echipe a fost ur
mătorul: 1. Cîmpulung 2 p.; 2. Rm. 
Vîlcea 13 p., 3. Drăgănești 45 p.
l. CHILIBAR, I. FEȚEANU, coresp.

Duminică dimineață, pe stadionul 
din Constanța s-a disputat faza pe 
oraș a tradiționalului cros „Să în- 
tîmpinăm 7 Noiembrie". Iată cîști- 
gătorii : junioare: Gh. Lucia (șc.
m. 2); juniori: Ion Dobre (șc. m. 3); 
senioare: Cornelia Albu (șc. m. teh
nică comerț); seniori; Gh. Buntea 
(A.S.A. Marina). Pe echipe școala 
profesională de comerț a cucerit lo
cul I la junioare, centrul școlar de 
meserii locul I la juniori, școala 
medie tehnică de comerț locul I la 
senioare iar proba seniorilor a fost 
cîștigată de echipa A.S.A. Marina.

C, fiOLDENBERG-cpresp.

0 contribuție Ia dezvoltarea gimnasticii în producții
în anii regimului de democrație populară, în (ara 

noastră grija pentru om, sănătatea lui și cerințele 
sale, au devenit o problemă centrală a statului. Cer
cetările științifice întreprinse în domeniul educației 
fizice, legate de problemele economice ale statului 
nostru, au contribuit la creșterea productivității mun
cii și la formarea muncitorului de tip socialist: să
nătos, energic, plin de inițiativă.

Biroul comitetului orășenesc P.M.R. 
București, analizînd la începutul lunii 
octombrie a.c. activitatea depusă de 
cadre consiliul . orășenesc U.C.F.S. 
București, a trasat acestuia, printre 
altele, și sarcina convocării unei 
consfătuiri pe Capitală, la care să 
participe instructorii cu gimnastica 
în producție, precum și președinții 
unor comitete sindicale și directori 
de întreprindere.

Printre formele

de actividade ale educației fizice cu caracter de ma<să, 
care să asigure o continuitate în practicarea corectă 
pe baze științifice, a exercițiilor fizice legate de spe
cificul muncii, un loc primordial îl ocupă gimnastica 
în producție. Gimnastica în producție, introdusă acum 
patru afli în țara noastră, a devenit o activitate a 
programului zilnic de lucru.

ȘTEFAN GEORGESCU — muncitor 
zețar la Combinatul poligrafic Bucu
rești: „Gimnastica în producție a de
venit pentru noi o necesitate. Zilnic 
muncitorii întreprinderii .noastre aș
teaptă cu nerăbdare cele cinci minute 
de exerciții fizice. Vreau să subliniez 
un fapt: în urma practicării cu regu
laritate a gimnasticii în producție nu
mărul scutirilor medicale de la lucru 
a scăzut apreciabil."

in fața unei asistențe numeroase, muncitoarele de la „Tricotajul roșu’ prezintă un 
fragment din programul lor de gimnastică in producție

Această consfătuire a avut loc 
miercuri 2 noiembrie a.c., lă Casă de 
cultură a studenților „Grigore Preo
teasa" din Capitală. In fața a peste 
700 de participant, tovarășul Efrein 
Cherteș, metodist cu gimnastica în pro
ducție, a prezentat un referat. Cu 
acest prilej s-a arătat că astăzi în 
București practică gimnastica în . pro
ducție un număr de aproape 60.000 
oameni ai muncii. Numărul instructo
rilor voluntari care iau parte activă 
la buna desfășurare a gimnasticii în 
producție se ridică la 1.170. Dacă în 
anul 1959 gimnastica se practica în 62 
de întreprinderi și instituții din Capi
tală, în prezent ea s-a extins în 121 
întreprinderi și instituții. Au fost a- 
rătate o serie de succese obținute în 
urma introducerii gimnasticii în pro
ducție, faptul că muncitorii se simt 
plini de energie în ultimele ore ale 
zilei de lucru. Au luat cuvîntul nume
roși participanți. lată ce au declarat 
cîțiva dintre ei:

MARIN ȘERBAN — secretar al or
ganizației PM.R:, secția 34 sculărie 
uzinele „23 August": „Biroul organi
zației de bază a sprijinit introducerea 
gimnasticii în producție. Muncitorii 
s-au convins foarte repede de foloasele 
practicării gimnasticii. Cerem ca gim
nastica în producție să fie populariza
tă mai mult prin presă, radiotelevi- 
ziune etc."

ALEXANDRINA DIACONEASA — 
elevă anul III la școala de meserii 
nr. 1 confecții, instructoare voluntară: 
„De doi ani de zile, de cîrid se practică 
cu regularitate gimnastica în produc
ție în școala noastră, rezultatele ob
ținute la înyățătură și muncă șînt 
superioare anilor precedenți. Personal, 
din experiența pe care o am ca in
structoare de gimnastică, am observat 
că după pauza de exerciții fizice 
treaba merge mai cu spor. Cred că 
dacă și alte școli profesionale de me
serii și tehnice vor introduce- gim
nastica în producție rezultatele la în
vățătură și muncă vor fi din ce în ce 
mai bune."

MARIN MARINESCU — membru 
al comitetului sindical de la între
prinderea metalurgică „Dealul Spi
rei" : „Comitetul nostru sindical și-a 
făcut din gimnastica în producție o 
preocupare permanentă. Exercițiile sînt 
schimbate periodic și ele sînt aștep
tate cu nerăbdare de către muncitori. 
De cînd a fost introdusă gimnastica 
în producție randamentul muncii a 
sporit."

ION GUCAR — director ta uzina 
.23 August": „Uzina noastră acordă 
o deosebită importanță acestei activi
tăți. Gimnastica în producție a fost 
introdusă experimental în secția scu

lărie generală în februarie 1959. 
urma bunelor rezultate, gimnastic; 
fost introdusă și in alte sectoare. Pi 
2.000 de muncitori practică efe 
gimnastica în producție. Ora de c 
fășurare, care în prezent nu este ‘ 
mai fericit aleasă (9,45 diminea 
va fi modificată. In secțiile unde g 
nastica se practică cu regulari 
randamentul muncii a crescut sit 
tor. Cerem întocmirea unor progr; 
științifice de către rnetodiști ca 
câți."

TEREZA JUNGER — președinta 
mitetului sindical de la țesătoria 
dor Vladimirescu: „La noi nu se pi 
tică încă gimnastica în producție. î 
sonal, am asistat la desfășurarea p 
gramului de gimnastică în produi 
în cîteva întreprinderi. Mi-a plă 
foarte mult. Am să mă străduiesc 
nu rămînetn nici noi mai prejos."

MARIA VIG ■— profesoară mc 
distă la raionul V. I. Lenin: „Un 
mare în obținerea succeselor noas 
l-au avut instructorii, voluntari, prec 
și instructorii coordonatori. prez 
peste 7.000 de oameni ai muncii > 
raionul nostru -practică cu regularii 
gimnastica în producție. Ne mîndi 
cu întreprinderi ca „Tînăra gard 
„Tricotajul roșu" etc., care au ol 
nut frumoase succese în acea 
privință."

TEODORA BULGARU. — mur. 
toare la sectorul IV, fabrica de c< 
fecții „Gheorghe Gheorghiu-Dej", 
structoare voluntară: „In întrepr 
derea noastră numărul celor ce pr 
tică gimnastica în producție sc rid 
la peste 5.000. Rezultatele sînt Du 
Credem ,că dacă vom face și pat 
de gimnastică, pe lîngă cea de a.ig 
nare, rezultatele vor fi superior 
Este necesar însă un cadru califi
care să se ocupe cu această p 
blemă."

ION ȘICLOVAN — director 
I.C.F.: „Discuțiile purtate în prot 
ma gimnasticii în producție au f 
deosebit de convingătoare. Gimnast 
în producție duce în mod direct la 
tărirea capacității de muncă. Nir 
nu, a fost mai concludent decît îns 
faptul că acei care o practică au < 
exemple concrete de folosul real 
care l-au primit prin practicarea gii 
nastieji în producție. Cred că ext 
derea gimnasticii în producție în ș 
li’e profesionale, va contribui m 
Ja creșterea unei generații sănăto 
și viguroase. Cred că exercițiile 
pot face nu numai în colectiv, ci ch 
și individual la diverse intervale 
decursul zilei de muncă.

N.R. Inițiativa organizării aces 
ședințe a dat roade sub toate i 
pectale: s-au evidențiat metodi 

bune, s-a făcut un util schimb 
experiență scoțîndu-se în relief I 
șurile care mai persistă încă. I; 
suficiente motive pentru a recom: 
da și celorlalte consilii U.C.F.S. 
ganizarea unor ast'el de ședințe.

CITITORII ÎNTREABĂ - CONSILIILE ASOCIAȚIILOR SPORTIVE RĂSPUND
Deseori, cititorii ziarului nostru ni se adresează cu diferite întrebări sau 

propuneri legate de activitatea asociațiilor sportive, în cadrul cărora ei sînt 
membri ai U.C.F.S. lncepînd din numărul nostru de azi vom publica nu 
numai întrebările sau sugestiile respective, ci și răspunsurile primite din 
partea consiliilor asociațiilor sportive.

DESPRE MUNCA DE EDUCAȚIE 
CU FOTBALIȘTII DE LA ’ 

ELECTROAPARATAJ
Muncitorul Aurel Stanciu, din ate

lierul de prototipuri al fabricii „Elec
troaparataj*, este umitl din cei mai 
constanți susținători ai echipei de fot
bal a asociației sportive. El ne-a se
sizat că, uneori, jucători ai acestei 
formații comit acte de indisciplină 
pe teren, ceea ce produce asupra spec
tatorilor o impresie urită. Tov. Aurel 
Stanciu crede că trebuie intensificată 
munca de educație în secția de fotbal 
ă asociației Electroaparataj.

Față de această sesizare, tov. ing. 
Grigore Danciu, președintele consiliu
lui asociației sportive Electroaparataj 
ne-a răspuns următoarele: „Observația 
tovarășului Aurel Stanciu este justă. 
Consiliul asociației se preocupă intens 
de această problemă, mai ales că a- 
nul trecut actele de indisciplină ale 
jucătorilor noștri de fotbal se înmul
țiseră. In prezent situația s-a îmbună
tățit serios. Pentru a ajunge aci s-au 
luat o serie de măsuri, printre care 
și pe aceea de a schimba pe unii to
varăși din conducerea secției (Ion 
HaraJambie, Ion Rășeanu) care prin 
comportarea ilor încurajau pe jucători 
să se comporte nesportiv, De aseme-.

nea, am înlocuit din formație pe ju
cătorii a căror comportare sportivă 
lăsa de dorit, cum a fost cazul 
cu Vasile Roman, Petre Benvenute și 
alții. In afară de aceasta, consiliul a- 
sociației urmărește în permanență felul 
în care frecventează cursurile politice 
membrii secției de fotbal și, în spe
cial, felul în care se desfășoară aceste 
lecții.

DE CE NU MAI FACEM
GIMNASTICĂ IN PRODUCȚIE?
Membră a Uniunii de Cultură Fi

zică și Sport, muncitoarea Emilia Pin. 
tilie din secția „telefonie*1 a uzinelor 
„Grigore Preoteasa" și-a exprimat ne
mulțumirea pentru faptul că de o 
bună bucată de timp în secția unde 
lucrează nu se mai face gimnastica 
în producție. „Am ridicat problema — 
ne-a spus Emilia Pintilie — și în șe
dințele sindicale. Ni s-a promis că se 
vor lua măsuri, dar pînă acum nu 
s-a făcut nimic".

întrebat asupra acestei chestiuni, 
tov. Constantin Negoiță, președintele 
consiliului asociației sportive „Vesti
torul" ne-a declarat următoarele: 
„Este adevărat, consiliul asociației nu 
s-a Interesai în ultimul timp de pro

blema gimnasticii în producție. V< 
lua însă măsuri ca în cel n 
scurt timp să se reînceapă progran 
de gimnastică în producție, care s 
bucurat de mult succes în rîndui 
muncitorilor și muncitoarelor din 
brica noastră".
VOM JUCA VOLEI SI IN TIMPI 

IERNII ?
Membră a echipei feminine de ’ 

lei a asociației sportive Tînăra Gări 
normatoarea Elena Petre dorește 
știe dacă consiliul asociației sport, 
s-a gîndit să rezolve problema ac-ti 
tații acestei echipe și în timpul lu 
lor de iarnă.

Despre acest lucru ne-a vorbit f. 
Emil Martin, președintele consiliu 
asociației sportive Tînăra Gardă, i 
ganizată pe lingă întreprinderea cu 
celași nume. El ne-a spus că îr 
din timpul verii consiliul asociaț 
a fost preocupat să găsească mijlot 
mai puțin costisitoare pentru a a 
gura echipelor de volei condițiuni 
pregătire și în timpii] iernii. Peni 
aceasta s-a luat legătura cu Cenți 
școlar alimentar în vederea realiză 
unei înțelegeri pentru ca elevii aces 
școli să poată folosi terenul asoe 
ției, iar sportivii de la Tînăra Gar 
să se poată antrena în saila Centrul 
școlar. Consiliul asociației speră 
realizeze această înțelegere și ast 
jucătorii și jucătoarele de volei să ai 
posibilitatea de a se pregăti și 
timpul iernii.



însemnări de la „Electronica”
idionul „23 August" din Capita- 
ste plin. Peste cîteva minute va 
>e primul meci de fotbal din ca- 
cuplajului programat astăzi. Iți 

n priză noul aparat de radio „Bu- 
;ti 500“ și te așezi comod în fața 
Frumoasă piesă I Și totuși dacă 
aveai puțină răbdare îți cumpă- 
in „Enes'cu": 4 difuzoarg, 3 lun- 
de undă cu 3 extensii ue bandă, 

je de ton, cutie de nuc... Sau o 
bină“ muzicală...
c ce fac radiofoniștii de la uzi- 
,,Electronica" din Capitală și cînd 
că aparat modern ca al tău nu 
există, scot un nou tip de recep- 
Cum îl scot? Să vă spunem noi 
i-am vizitat zilele trecute... Așa- 

i capătul unei benzi un șasiu me- 
pentru „București 500“ sau 

a“ și în 3-4 minute ajunge la ce- 
t capăt al benzii cu „Nu mă răs- 
iți 1“ pe el.
drept, se mai întîmplă uneori ca 
a“ să vină „învîrtită" înapoi de 
mtrolul tehnic.
Marca fabricii — ne spunea vo- 

listul Mihaj Năstase de la banda 
îontaj — constituie pentru noi un 
de onoare.

■ acest lucru se îngrijesc și spor- 
Gheorghe Blidescu, Romeo Ma

il și Vladimir Malcoci care lu- 
-,ă la laboratorul de construcții-u-

Un bogat program competițiooal 
ervat eisviSor din școlile medii și profesionale
rccfia educației tineretului școlar 
M.l.C. a întocmit calendarul compe-
I.al  pe anul 1960—1961. Ca și în 
precedent!, centrul de greutate îl 

lituic campionatele republicane șco- 
(școli medii — la cea de a 12-a edi- 
icoli profesionale — Ia a 3-a ediție), 
lelilii de marc amploare care au an- 
it sute de mii de tineri sportivi, 
juind cu fiecare ediție afirmarea a 
mă rale talente.
mdițiiie minunate create de către 
d tineretului studios de la noi pen- 
praclicarea organizată, cu un bogat 
inul științific a sportului sînt o 
Sșie că și edi(ia din acest an va 
a noi și noi clemente de perspec- 

apte să formeze bogatul „schimb 
lîine” al sportivilor noștri de perfor- 
lă.
tă și etapele calendaristice ale carn
alelor republicane școlare din acest 
ȘCOLI MEDII. ATLETISM. Etapa 
ie școală) pină la 16.1V.1961; etapa
I- a (pe localitate-raion): 6—7.V.61; 
u a IH-a (pe regiune): 13—14.V.961; 
a a IE-a (finală): 17—18.VI.61. 
NASTICA. Etapa I : pînă la 18. 
(>0; etapa a tl-a : 14.11.61; etapa a 
t: 27—28.11.61; etapa a IE-a ■ 
-26.111.61. VOLEI: Etapa I: pînă 
.XI.60: etapa a ll-a: 28.11.61; etapa
II- a ■ 24—26.111 61; etapa a IE-a 
iă): 7—9.IV.61; etapa a E-a (finală):
-30.iV.Al. BASCHET. Etapa I: pînă 
9.X.60; etapa a ll-a: pînă la 1.XII.60: 
a a lll-a: 20—22.1.61; etapei a IE-a: 
-19.11.61; etapa a E-a: 22—26.III.61. 
XDBAL IN 7. Etapa I: pînă Ia 
11.61; etapa a Il-a: 24—26.III.61 
a a IH-a 28—30.IV.61; etapa a 
'.: 6—7.V.61 ; etapa a E-a : 22—-25. 
>1.
JOLI PROFESIONALE. ATLETISM. 
m I : pînă la 16.IV.61 ; etapa a Il-a: 
-30.IV.61 etapa a IlI-a: 6—7.V.61; 
■a a IE-a: 1—2.VII.61. G1MNAS-

rneul final al concursului 
de baschet rezervat 

colilor Sportive de Elevi
•irccția educației tineretului școlar 
M.l.C. organizează între 9—13 noiem- 

în sala „Tractorul” din orașul de 
poalele Tîinpei, cel de al doilea tur- 

final de baschet al Concursului Șco 
r Sportive de Elevi.
a startul acestui ultim act al între- 
i sc vor alinia echipe de băieți și fete 
rezenlînd centre cu o puternică tra- 
e în baschetul școlar (Tg. Mureș, 
'urești, Oradea), alături de altele, în 
5 sportul cu balonul la coș și-a cîș ti

an. de an tot mai multi adepți 
ai ova, Rnt. Vîlcea, Sibiu etc.).
ată, de altfel, și lista completă a e- 
pelor participante:
l tlEȚI: S.S.E. Tg. Mureș, S.S.E. 
idea S.S.E. Craiova. S.S.E. Sibiu. 
.E Ploiești S.S.E. Nr. 1 București. 
'ETE : S.S.E. Rimnicu Vilcea, S.S.E. 
idea, S.S.E Craiova. S.S.E Tg. Mureș. 
.E. Orașul Stalin, S.S.E Nr. 2 Bucii- 
ti.
)e subliniat faptul că toate meciurile 
. cadrul turneului final vor fi conduse 
arbitri de categorie republicană*

La banda de montaj receptoare de la uzinele „Electronica* din Capitală, volei
balistul Mihai Năstase execută operația nea de reglare a chitului de înaltă 

frecvență la noile aparate de radio „Enescu*.

tilaje al uzinei. Ei construiesc apa
rate ce servesc la controlul și verifi
carea pieselor componente ale recep
toarelor. Cînd i-am cunoscut, ingine
rul Vladimir Maicoci lucra la un ge

TTCA. Etapa l: pînă la 27.X1.60; etapa 
a Il-a: 11—12.11.61; etapa a lll-a: 
25—26.11.61; etapa a IE-a : 6—7.V.61. 
VOLEI. Etapa I: pînă la 7.XI.60; etapa 
a II-a pînă la 26.11.61 ; etapa 
a IlI-a: 4—5.IIL61; etapa a IE-a: 
7—-9.IV.61 : etapa a E-a: 10—14.V.61 
HANDBAL. Etapa 1: pînă Ia 15.1.61; 
etapa a II-a: pînă la 1.1 II.61; etapa 
a lll-a: 13—15.IV.61; etapa a IE-a: 
21—23.IV.6l; etapa a E-a: 11—14.V.61. 
FOTBAL. Etapa I: pînă la 27.XI 60; 
etapa a ll-a: 8—9.IV.61; etapa a lll-a: 
21—23.IV.61: etapa a IE-a : 5—7.V.61; 
olana a E-a: 30.VI—2.VIL61.

Menționăm că elevii școlilor medii au 
și cîte un campionat de natație — cu 
două etape: etapa I (localitate raion); 
12—13.VIII.61: etapa a II-a (Jinală) : 
2—3.IX.61 și schi ou trei etape: etapa 
I: pînă la 20.XII.60, etapa a Il-a : 
7.II.61 și etapa a IlI-a (pe regiune): 
28.11.61,

Recomandăm tuturor elevilor și profe
sorilor de educație fizică să-și noteze 
datele care-i interesează și bineînțeles să 
se pregătească cît mai bine pentru exa
menele care le reprezintă de fiecare dată 
campionatele republicane școlare.

IN I960: DE
O dată cu ultima etapă a „Alpinia- 

dei GarpațMor" s-a încheiat și întrece
rea dintre secțiile dc alpinism din 
țară, organizată de F.R.S.B.A. prin 
comisia de specialitate. Această acțiu
ne, care a avut ca principale obiective 
legitimarea de noi sportivi și crește
rea numărului de purtători ai insig
nei „Alpinist R.P.R.", a avut un deo
sebit răsunet E suficient să spunem 
că au fost angrenate 339 de echipe, 
reprezentând 25 de asociații și cluburi 
sportive. De unde pînă acum la acțiu
nile rezervate alpiniștilor participau de 
regulă cam aceleași echipe și aceiași 
oameni, în vara lui 1960 au făcut cu
noștință cu acest sport, a.1 celor cu
rajoși, aproape 1000 sportivi și spor
tive 1

Astfel, dacă la sfîrșituil anului 1959 
erau legitimați numai 138 alpiniști, la 
1 noiembrie 1960 numărul lor se ri
dica la 1019; de la 120 numărul pur
tătorilor insignei „Alpinist R.P.R." a 
crescut, în același interval, la 730; 
a'piniștii se mîndresc cu cele 67 pre
miere efectuate în 1960, față de 16 
realizate în 1959 etc. Pe scurt, compa- 
rînd cifrele de anul trecut cu cele 
realizate anul acesta, se poate vedea 
că numărul alpiniștilor a crescut de 
aproape 8 ori, iar performanțele au 
înregistrat un succes nemaiîntâlnit.

Pe primele locuri s-au clasat echi
pele care au avut o activitate multila
terală. De pildă, Gasa Ofițerilor Ora
șul Stadiu, câștigătoarea întrecerii, și-a 
axat activitatea atît pe sportul de 
performanță (dovadă cele 23 de pre
miere realizate în 1960), cît și pe 
activitatea de mase. O mențiune deo- 
Ș^iță e^ntry ciunga neobosit^ șn,

nerator de audiofrecvență. Ceilalți doi 
radiofoniști Mateescu și Blidescu (vo
leibaliști), construiau un stabilizator 
de tensiune.

L-am întrebat pe economistul Mi
hai Nădejde din echipa de handbal a
uzinei, din cîte piese este format un 
aparat de radio. Asta așa, din sim
plă curiozitate. Ei bine, pînă cînd să 
ajungă vestea despre golul lui Constan
tin la dumneavoastră,trebuie să treacă 
prin vreo 20 de bobine, 4-5 lămpi, 50 
de sîrme și sîrmulițe... In total peste 
100 de piese.

Iată și cîteva cifre care oglindesc 
dezvoltarea continuă a ir'-'Ior „Elec
tronica": 1949-18.000 aparate. 1955- 
52.000 aparate, 1959-167.000 aparate, 
1965-300.000 aparate plus 130.000 te
levizoare. Adăugați la aceasta și fap
tul că majoritatea pieselor sînt fabri
cate în țară și veți vedea cît de plă
cut sună cifrele. întocmai ca o simfo
nie. Bineînțeles, neterminată... Fiind
că harnicul colectiv nu se va opri aici. 
Se va dezvolta mai departe „pe toate 
lungimile de undă", cum obișnuiesc 
ei să spună. Și una dintre „unde" o 
constituie asociația sportivă cu același 
nume. Numărul membrilor asociației 
sportive va ajunge pînă la sfîrsitul 
anului la aproape 1500. In afara e- 
chipelor de fotbal (golgeterul camp, 
raional este lăcătușul Gheorghe Tă- 
nase), volei, șah (rețineți pe maestrul 
spartului D. Drimer și M. Pavlov), 
tenis de masă și turism, vor lua fiin
ță alte noi secții: handbal, atletism 
și ciclism.

V, TOFAN

HLPir\JI5M

8 ORI MAI MULTI ALPINIȘTI CA ÎN 1959!
trei borului secției, maestrul sportului 
Emil ian Cristea.

Meta'losport București a cucerit locul 
2 în ultima săptămână a întrecerii, 
pirintr-o acțiune bine organizată de 
antrenorul Mircea Bogdan și la care 
au luat parte mai mullt de 200 de 
începători. Metadosport are secția cea 
mai puternică din țară, în componența 
ei fiind 7 sportivi de categoria I și 
mulți alții din categoria a Il-a și a
IlI-a.

Revelația sezonului alpin 1960 este 
fără îndoială secția de la Torpedo, 
clasată pe locul 3 (instructor Valen
tin Garner) care pînă în ultima etapă 
a fost în fruntea clasamentului. Aceas
tă secție, în componența căreia se 
află alpiniști tineri, de mare valoare, 
a pornit în întrecere cit mult elan, ob
ținând locul I la patru dim cele cinci 
etape de vară ale „Alpiniadei Carpa- 
ților".

Foarte frumoasă este și performanța 
realizată de sportivii de la Corvinuil 
Hunedoara, una dintre cele mai noi 
secții de alpinism din țară. Httnedo- 
renii s-au prezentat la start numai 
cu începători. Condusă cu pricepere 
de instructorul Dan Pichiu și spriji
nită de comitetul de întreprindere, e- 
chipa a progresat de la o etapă la 
alta, promovând elemente noi și talen
tate, care au dus-o pe locul IV.

Celuloza Zărnești și Mătasea roșie 
Cisnădie au cucerit locuri fruntașe, 
marcând o activitate mult mai frumoa
să decît în anii trecuți. Lipsa de ma
teriale telmice și preocuparea mai sla
bă în primele etape ale „Alpiniadei", 
le-au făcut însă să piardă un însem-
nat număr de puncte.iac i uliu ai vie piuix'iv.

Gu totul ațlta este situația 1^ ^et|> f^lqsițț dregi gag <iq. a)iard|>4 fost

înaintea ultimei faze a campionatului de notecros

Lupta pentru cucerirea titluhi este deschisă!
Deși s-au desfășurat pînă acum 4 din 

cele 5 faze ale campionatului republican 
de motocros, sarcina rezolvării defini
tive a disputei pentru primele locuri 
în cele 3 probe (175 cmc, 250 cmc și 
350 cmc) revine ultimei etape Numă
rul mai mare de concurenți la startul 
probelor, nivelul tot mai bun al spe
cialiștilor noștri la motocros și orga
nizarea . excelentă a întrecerilor au 
făcut ca lupta pentru cucerirea titlu
rilor de campioni să fie mai pasio
nantă ca oricînd, iar rezultatele 
finale să fie greu de prevăzut chiar și 
înaintea ultimului act. Traian Macarie, 
Mihai Pop sau Mihai (Dănescu (la 
175 cmc), Grigore Berenyi, Gh, Ioniță 
sau Vasile Szabo (la 250 cmc), Gh 
Ioniță, Vasile Szabo sau Mircea Cer
nescu (la 350 cmc) ? — iată întrebări di
ficile — privind rezultatele finale — la 
care va trebui să răspundă ultima fază 
a campionatului republican de motocros.

TRAIAN MACARIE — CONCU- 
RENTUL CU CELE MAI MULTE 

SANSE
Clasa 175 cmc — care a beneficiat 

de numărul cel mai mare de partici
pant — are o situație mai puțin com
plicată decît celelalte. Dinamovistul 
Traian Macarie are un avans de 5 
puncte față de colegul său de club 
Mihai Pop si de 8 puncte față de Mihai 
Dănescu (C.C.A.), ceea ce practic ii 
asigură succesul final. Doar o defec
țiune gravă, care să-1 oblige să aban
doneze în ultima etapă, îi mai poate 
„răpi" titlul de campion pentru care 
a luptat cu toate resursele. Clasa
mentul după 4 faze se prezintă astiel:

1. Traian Macarie (Dinamo) — C.Z.
— 24 p; 2. Mihai Pop (Dinamo) — 
C.Z. — 18 p; 3. Mîliai Dănescu 
(C.C.A) — C.Z. — 16 p; 4. Ștefan 
Iancovici (Metalul) — C.Z. — 13 pț 
5. Iosif Popa (Dinamo) — C.Z. — 
10p; 6. Tudor Popa (Dinamo) —C.Z.
— 8 p ; 7. C. Nedelcu (Dinamo) —
C.Z. — 2 p; 8—10. E. 'Keresteș
(C.C.A.) — C.Z., Gh. Mitu (Metalul)
— C.Z., AL Trifu (Rapid) — C.Z.
— * P- HRISTACHE NAUM

Gheorghe Ioniță (C.C.A.) luptă — în ultima fază a campionatului republican di 
motocros — pentru cucerirea titlurilor la 250 cmc și 350 cmc.

Iul București. Avînd o echipă foarte 
puternică (4 sportivi de categoria I 
și alții din categoriile a Il-a și a 
III), Metalul ar fi putut obține un 
loc mai bun în clasament dacă in 
st-ructorul Constantin Chiciorea ar fi 
acordat la începutul sezonului mai 
mult interes întrecerii. De altfel, pre
mierele (ceea ce în alpinism reprezin
tă performanța) au fost complet ne
glijate, deși, după cum s-a arătat, în 
secție sînt o serie de sportivi cu fru
moase posibilități.

Și alte secții și-au adus din plin 
contribuția ta reușita întrecerii orga
nizate de F.R.S.B.A. Printre acestea: 
C.F.R. Gri vița Roșie — instructor Du
mitru Albiei, Știința București — ins
tructor Filip Alexandru și Voința Ora
șul! Stalin — instructor Norbert Hie- 
rnesch, care au luptat cu dîrzenie pen
tru un loc cît mai bun în clasament. 
Trebuie să menționăm și activitatea 
fructuoasă care s-a dits la Cimentul 
Bicaz, C. S. Mureșul Tg. Mureș, Pra
hova Ploiești, Metalul Cluj, Petrochim 
Ploiești.

Au existat însă și unele aspecte ne
gative. De pildă, au fost escaladate 
foarte puține trasee de maximă ditâ- 
cuittate (figurează ca parcurse numai 
două trasee de gradul VI-A și nici 
imul de gradul VI-B) I Acest dezin
teres nu se poate atribui lipsei de 
pregătire a alpiniștilor noștri, ci maț 
degrabă regulamentului care acordă 
un punctaj prea mic în comparație cu 
greutatea escaladei. La aceasta adău-' 
găm și faptul că datorită tipsei de 
activitate din anii trecuți, numărul 
alpiniștilor de valoare care puteau fi

UN EXAMEN DIFICIL, I'ENTBU 
GRIGORE BERENYI

Actualul lider al clasei 250 cmc, me
talurgistul Gr. Berenyi, are de suportat 
în ultima etapă asaltul pe care-i vor da 
reprezentanții C.C.A. Gh Ioniță, care s-a 
apropiat la 3 puncte, poate cuceri titlul 
de campion dacă va ciștiga ultima Laxă 
șl dacă va reuși, prin intermediul unui 
coleg de club, să-1 surclaseze cu două 
locuri pe lider (adică Berenyi să se cla
seze pe locul III). Vasile Szabo (Dinamo) 
are șanse mai mici, deoarece trebuie nu 
numai să se claseze pe primul loc in 
ultima fază, dar și să-i „oblige" pe Gh. 
Ioniță șl Gr. Berenyi să vină (în această 
ordine) pe locurile... 3 șl 4. Iată clasa
mentul general :

1. Gr Berenyi (Metalul) — Jawa — 
22 p ; 2. Gh. Ioniță (C.C.A.) - Jawa - 
19 p ; 3 Vasile Szabo (Dinamo) — Jawa
— 17 p; 4. M. Cernescu (Dinamo) — Jawa
— 10 p ; 5. Gh. Voiculescu (C.C A.) — 
Jawa - 9 p ; B. Gh. Ion (C.C.A.) — Jawa
— 8 p; 7.-3. E. Seiler (Rapid) — Jawa, 
Cr. Dovitz (Dinamo) — Jawa — 4 p; ș. 
Peter Fischer (Dinamo) — Jawa — 2 p.

IN PERSPECTIVA O NOUA 
DISPUTA: IONI IA — SZABO — 

CERNESCU!
Interesantă și deoseb i de frumoasă 

a fost de-a lungul campionatului lupta 
dintre Gh. Ioniță, Vasile Szabo șt 
Mircea Cernescu. La un moment dat 
se parea că șansele lui Vasile Szabo 
sînt certe, dar defecțiunile mecanice 
(mai frecvente ca oricînd în acest 
campionat) și măiestria- cu care Gh. 
Ioniță și-a recuperat șansele ati făcut 
ca situația să se echilibreze. M. Cer
nescu — încă destul de activ șl uneori 
chiar foarte bun — i-a secondat, dîn- 
dti-le suficiente emoții. In ultima fază 
acești trei alergători luptă — toți — 
cu șanse la cucerirea titlului. Olo- 
sarnent:

1. Gh. Ioniță (C.C.A.) — Jawa — 
24 p ; 2—3. V. Szabo (Dinamo) — 
Jawa, M. Cernescu (Dinamo) — Jawa
— 22 p ; 4. Al. Lăzărescu (Rapid) — 
Jawa — 14 p; 5. H. Sitzler (Melahil)
— B.S.A. — 8 p 

redus, ceea ce a făcut ca cei existenți 
să fie întrebuințați la maximum.

Au existat unele asociații sportive 
care nu s-au preocupat aproape de 
loc dc activitatea secțiilor lor dc al
pinism. De pildă, Energia Sibiu, care, 
acumulând numai 5 puncte, a ocupat 
ultimul loc în clasament. Pe de altă 
parte, I.T.B. București, deși dispune 
și la ora actuală de un lot puternic 
de alpiniști cu care putea aspira la 
un loc fruntaș, a arătat o totală lipsă 
de preocupare pentru întrecere, în 
timp ce Tractorul Orașul Staftn a în
ceput bine, dar a terminat foarte 
slab — lucru scos în evidență și de 
olasamentul final, care arată astfet:
1. Casa Ofițerilor Or. Stalin 4389 p_;
2. Metalosport București 4171 p.; 3:
Torpedo 2889 p. ; 4. Corvinul Hune
doara 2205 p.; 5. Celuloza Zărnești 
1696 p.; 6. Mătasea roșie Cisnădie 
1637 p.; 7. Metalul București 824 p.; 
8. Voința Orașul Stalin 792 p.; 9. 
Dinamo Orașul Stalin 754 p.; 10.- 
Știința București 732 p. ; 11. C. Sj 
Mureștti Tg. Mureș 519 p.; 12-
C.F.R. Grivița Roșie 503 p.; 13. Carai- 
manul Bușteni 376 p. ’, 14. Metalul 
Ciluj 266 p.; 15. C.F.R. Petroșani 264 
p.-, 16. Petrochim Ploiești 183 p.; 17. 
Traictonrî Orașul! Stalin 162 p. ; 18.' 
I.T.B. București 155 p.19. Steaua 
roșie Sibiu 132 p.; 20. Prahova Plo
iești 130 p.; 21. Cimentul Bicaz 118 
p.; 22. Viscoza Lupeni 111 p.; 23. 
Voința Sibiu 101 p.; 24. Carpați 
Ploiești 69 p.; 25. Energia Sibiu 5 p;

învățămintele trase cu prillejul orga
nizării primei întreceri a secțiilor de 
alpinism din țară, vor folosi — desi
gur — la o mai bună organizare 
cetei de > doua ediții g competiție^



Campioana Suediei: I. F. K. Malmo ,, Culese** din etapa de duminică

Iată formația .standard" a echipei I.F.K. Malmo: de la stingă la drea'pta, 
jsus: S. Lundkvist, G. Ljung, A. Karlsson, I. Blomberg, B. Borg, B. Nordkvist; 
u jos: B. Dahl, B. Hansson, H. Christensson, U. Nilsson și G. Nilsson.

Ir

Noiembrie"

0 REUȘITA 
REZERVATĂ

COMPETIȚIE
TINERETULUI

’ Comisia oră^ănească
’frumoasa inițiativă de a organiza în cin- 
»tea zilei de 7 Noiembrie o întrecere 
rezervată tinerilor halterolili din Capi
tală. Concursul s-a bucurat de un fru
mos succes Ne referim în primul rînd 
la numărul mare de participant! (aproa
pe 50) — cifTă rar întîlnită în compe
tițiile organizate în localitate în ultima 
vreme —, dar în special la vîrsta con- 
eurenților. Aceștia, în mare majoritate, 
sînt halterofili tineri sub 20 ani și multi 
din ei au frumoase perspective. Este 
vorba de N. Pană (C.C.A.) la cat. u- 
șoară, M. Șerbu (Dinamo Obor), V. lo- 
nescu (Rapid) la cat. semimijlocie; C. 
Mailat și C. Kelcmen (Dinamo Obor), 
V. Oltcanu (Sirena) la cat. mijlocie; Gh. 
Tofan (Rapid) la cat. semigrea; V. Pău- 
■eseu (Dinamo Obor) la cat.
■șoară ș.a.

Ar fi de dorit ca asociațiile sportive 
-care au secții de haltere, să

i Activitatea halterofililor tineri, creîndu-le 
cît mai bune condiții de pregătire și an 
Hrenament. Altfel, o serie de elemente 
talentate, cu perspectivă, se vor pierde 
în anonimat. Ne referim în special Ia 
clubul Rapid, Ia asociațiile Victoria și 
Sirena.

De la elementele tinere citate mai sus 
Așteptăm rezultate din ce în ce mai bone, 
un progres continuu pentru a deveni 
halterofili fruntași, viitori candidați la 
recordurile și titlurile de campioni ai 
țării. De acest lucru trebuie să fie con
vinși și antrenorii lor (I. Dociulescu, 
Al. Cosma, I. Ienciu și St. Achim). In 

' realizarea acestui obiectiv ci nu trebuie 
irsă precupețească nici un efort, Iucrînd 
.sistematic, cu multă perseverentă utili- 
"zînd cele mai bune metode pedagogice 
Îientru a atrage și pasiona pe elevii 
or în practicarea acestui sport.

. „Cupa 7 Noiembrie" a fost cîștigată 
i-Ae echipa Dinamo Obor (antrenor Alexan- 
’ dru Cosma) cu 47 p. Pe locurile urmă- 
ptoare s-au clasat Victoria (antrenor Ilie 

C.C.A. (antrenor Ștefan 
..Achim) 21 p și Rapid (antrenor Ion

de haltere a luat

cea mai

sprijine

Printre iubitorii de fotbal din țara 
noastră, fotbalul suedez se bucură 
de frumoase aprecieri. Meciurile cu 
reprezentativele Suediei (A și tine
ret), ca și partidele susținute la 
de cîteva din cele 
mâții 
marby 
dență 
culare

Curînd, o altă echipă suedeză ne 
va vizita țara. Este vorba — cum 
se știe — de campioana Suediei, 
I.F.K. Malmb, care — după returul 
jocului cu T.D.N.A. în cadrul Cupei 
Campionilor Europeni 
noiembrie) — va juca la noi, la 16 
și 18 noiembrie, urmînd ca la 20 
noiembrie să fie prezentă în Suedia 
pentru a disputa un meci de cam
pionat.

Zilele trecute, clubul suedez a a- 
nunțat lotul de jucători care va 
face deplasarea la Sofia și la noi. 
Iată-1: H. Christensson și Chr.
Strandberg (portari), Bo Hansson, 
Ulf Nilsson, Inge Blomberg, Sune 
Martensson (fundași), Bertil Dahl, 
Gert Nilsson (halfi), Sven Lund- 
kvist, Gosta Ljung, Ake Karlsson, 
Bo Borg. Bengt Nordkvist, Hassa 
Olafsson și Bert Eneberg (înain
tași).

noi 
for- 
Ha- 
evi-

mai bune 
suedeze (Djurgarden, 

și Halmstad) au scos în 
valoarea și calitățile specta- 
ale fotbalului din Suedia.

(Sofia, 13

Două modificări importante în clasament după etapa de duminică a cate
goriei A: liderul Dinamo București s-a detașat de C.C.A., luînd un avans de 
trei puncte, iar trei echipe 
rupt de pluton, rămînînd la 
locul 11 (Corvinul).

(C.S.M.S., Farul și Știința Timișoara) s-au cam 
distanță de 2 și 3 puncte de echipa clasată pe

• în rest, situația din• în rest, situația din clasament 
se menține foarte complicată echi
pele fiind eșalonate la diferențe minime 
de puncte. Este de subliniat totuși fap
tul că Steagul roșu a reintrat și și-a 
consolidat poziția în plutonul fruntaș și 
că Minerul 
nant.

Știința Timișoara: cu Petrolul la
Ploiești, C.S.M.S. la Timișoara și Mi
nerul la Timișoara.

că deseori atacurile sale sînt inco 
uneori tari. Și dacă arbitrul C 
țescu, care a condus bine în ansa 
i-a trecut cu vederea (de ce, nu ș 
două atacuri de acest gen din 
repriză, noi ne oprim asupra 1< 
dorința de a-1 ajuta pe acest fot 
tînăr și talentat să-și corijeze 
să țină seama și de... prevederi' 
gulamentului atunci cînd luptă | 
balon, cu ardoarea și energia c:balon, cu ardoarea și energia 
sînt caracteristice.

a făcut un salt impresio-

sînt perspectivele în ceea 
înfățișarea viitoare a cla

• Care 
ce privește 
samentu.lui? Greu de spus. Inconstanța 
echipelor în comportare și, deci, și în 
rezultate poate duce la schimbări mari 
după o singură etapă, tocmai pentru 
că echipele sînt despărțite de puncta
je minime.

Un indiciu ar putea servi totuși 
programul jocurilor viitoare al fiecă
rei echipe. Iată cine cu cine mai are 
de jucat:

Dinamo București: cu C.C.A., cu 
Petrolul la București și Steagul roșu 
la Orașul

C.C.A.
Știința la 
București.

U.T.A.:
cu Steagul roșu la Arad și Rapid la 
București.

Petrolul: cu Știința Tim. la Ploiești, 
cu Dinamo la București și cu Pro
gresul la Ploiești.

Steagul roșu: cu C.S.M.S. la Iași, cu 
U.T.A. la Arad și cu Dinamo Bucu
rești la Orașul Stalin.

Raipid: cu Progresul, cu Dinamo Ia 
Bacău și

Dinamo 
cu Rapid 
București.

Minerul:
nul la Lupeni și cu 
șoara.

Progresul: cu Rapid, cu Farul la 
București

Știința 
cu C.C.A.
stanța.

Corvinul;
Minerul la
Hunedoara.

C.S.M.S.: 
Știința la 
Hunedoara.

Farul: cu Dinamo la Bacău, Pro
gresul Ia București și Știința Ciuj la 
Constanța.

Stalin.
cu Dinamo București, cu 
Cluj și Dinamo Bacău la

cu Corvinul la Hunedoara,

• Ne-a plăcut duminică, repetăm, 
felul cum a știut să-și organizeze jo
cul Minerul, această echipă care con
stituie un exemplu de curaj din a 
promova în categoria A jucători valo
roși din regiune. Ceea ce alte formații 
de categorie A nu ne prea dau ocazia 
să constatăm, deși regiunile, raioanele 
și orașele constituie izvor nesecat de 
elemente tinere talentate.

Echipa din Lupeni s-a priceput să 
se a.pere organizat în 7 și 8 oameni, 
dar în același timp să și atace cu 4, 5 
și 6 jucători. Este un merit al jucă
torilor, dar și al noilor lor antrenori, 
I. Bălănescu și Al. Marki, care au știut 
să pregătească acest joc.

Trebuie să subliniem în mod special 
faptul că jucători tineri ca Dan II, 
Cucu, Țurcan și Mihăilă care evoluau 
pentru prima dată pe stadionul „23 
August" în fața unui public atît de 
numeros au jucat cu mult curaj, fără 
să se intimideze în fața experimenta- 
ților fotbaliști de Ia C.C.A.

• Mateianu „s-a văzut" în 
întîlnirii cu Rapid, cînd au 
să acționeze mai bine de altfel, ș 
lai ți înaintași ai Științei Cluj, 
în general, prezența sa pe terci 
făcut puțin simțită. El nu e de i 
etape în plenitudinea mijloacelor 
fizice și acest faipt îl împiedică s 

sa. Știința 
l ipsă de el ci 
și-ar face ur 
mai vorbim 

l-ar face lui 
să se re

țione~e la valoarea 
care nu duce acum 
de valoare în atac, 
serviciu — fără să 
serviciul pe care i 
teianu, dindu-i răgaz 
lească pe deplin.lească pe

f 
îr

cu U.T.A.
Bacău: cu 
la Bacău

cu Știința

la București.
Farul la Bacău, 
și cu C.C.A. la

ia Oluj, cu Corvi- 
Știința la Timi-

și cu Petrolul la Ploiești.
Cluj: cu Minerul la Ciu
la Cluj și cu Farul Ia Con

cu U.T.A. la Hunedoara, 
Lupeni și cu C.S.M.S. la

cu Steagul roșu la Iași, 
Timișoara și Corvinul la

• A trecut și al patrulea meci con
secutiv și Rapid n-a reușit să mar
cheze vreun gol. Ce se întîmplă cu 
atacul acestei echipe care în alte 
DOUA iocuri consecutive (C.S.M.S. și 
C.C.A.) a marcat ȘASE goluri ? Pă
rerea noastră este că prea desele 
dificări ale liniei de înaintare au 
tribuit ia scăderea randamentului

mo- 
con- 
său.

a Petrolul reclamă că la Arad, 
U.T.A. a înscris golul victoriei în 
min...92! Arbitrul Cr. Popescu, 
însă, susține că timpul reglemen
tar a fost depășit pentru că 
a adăugat Ia durata reprizei a 
doua timpul irosit cu prilejul unui 
accident al lui Sfetcu, apoi cu eva
cuarea unui spectator aflat lingă o 
poartă și cu... trasul de timp al Pe
trolului. Astfel că efectiv timpul de 
joc a fost de 90 de minute. Dacă to
tuși cazul surprinde este din vina 
arbitrilor, care nu procedează la fel 
în toate meciurile.

a Foarte bine a jucat Koszka du
minică, în meciul cu Știința Cluj. Ală
turi de Motroc, a fost jucătorul care 
s-a remarcai cel mai mult din echipa 
Rapidului. Trebuie să-i spunem însă

« Iată 
nificative 
stadionul 
C.C.A. — Minerul formația gaz 
tras 22 șuturi la poartă, iar e 
oaspe a încercat poarta de 23 di 
De remarcat că în repriza sec 
cînd C.C.A a dominat m.a! vault, 
gînd uneori pe jucătorii de la Mi 
să se apere supraniimeric, cei cai 
tras de mai multe ori la poartă r 
fost jucătorii militari (care au 
de 9 ori) ci cei din Lupeni (au 
12 șuturi) 1 Deci și stastlstica 
că, deși dominați, fotbaliștii de 
Minerul nu au renunțat să ce 
atace. Raportul de cornere (1 — 
prima 
cundă) 
pectele

cîteva date 
din cuplajul 
,23 August".

statistice 
desfășura 

In n

repriză și 6—1. în reprizr 
oglindește 
jocului.

destul de bint

• Interesant de 
în repriza a doua 
Știința Cluj, fotbaliștii din echipa 
pe nu au fost sancționați nici o 
pentru faulturi sau obstrucții! A 
e un record în materie și dove 
că studenții au fost preocupați n 
de joc. Nici gazdele nu au corni 
repriza secunda multe neregula 
(au fost sancționați doar de 4 
pentru faulturi), ceea ce arată c 
poate juca fotbal și fără încăk 
regulamentului I Abundența de coi 
din acest joc (13 executate de Șt 
și 14 de Rapid) oglindește faptu 
ambele echipe au construit multe 
de poartă.

remarcat 
a jocului

lenei u) 40 p; 
oi L

Dociulescu).
1 Rezultate; cat. __ ____ .
“Dragoș Niculescu (Victoria) 240 kg;
12. Ion Moldovan (C.C.A.) 240 kg; Cat 
(semiușoară: 1. V. Andronovici (C.C.S.) 
i 270 kg; 2. D. Sima (Victoria) 232,5 kg;
13. P. Roșea (Dinamo Obor); Cat. ușoa- 
Iră: 1. N. Pană (C.C.A.) 277,5 kg;' 2. 
.'N. Gospodinov (Dinamo Obor) 250 kg; 
■3. M. Lugojan (Victoria) 247,5 kg; 
ICat. semimijlocie: 1. Gh. Moldoveanu 
|(Dinamo Obor) 305 kg; 2. M. Șerbu 
I (Dinamo Obor) 295 kg.; 3. V. Ionescu 
: (Rapid) 290 kg. Cat. mijlocie: 1. C. 
țBucur (Victoria) 305 kg; 2. C. Mailat
i (Dinamo Obor) 302,5 kg; 3. V. Olteanu 
(Sirena) 290 kg; Cat. semigrea: 1. Gh. 

iNicolae (Victoria) 295 kg; 2. D. Vîju 
l(Victoria) 280 kg; 3. Gh. Tofan (Rapid) 
<270 kg; Cat. grea: N. Matei (Dinamo 

kg; ^h. Mincu (Dinamo 
.Obor) 300 kg.

I
u

cea mai ușoară: 1.

1. o.

• Reviriment in campionatele republicane!
Ediția actuală a campionatelor re- 

i publicane de baschet se anunță deo- 
. sebit de interesantă. Majoritatea 
I echipelor au prezentat loturi întine

rite cu elemente talentate, care au adus 
un pluș de combativitate și de eficaci
tate. In deosebi vom remarca între
cerea formațiilor masculine între care 
există în momentul de față un evi
dent echilibru de valoare. Exceptînd 
campioana țării, echipa C.C.A. — 
care continuă să se detașeze prin 
valoarea și coeziunea componenților 
—, între celelalte participante se a- 
nunță o luptă pasionantă atît pen
tru ocuparea locurilor fruntașe, cît 
și pentru evitarea retrogradării.

Pe prim plan se 
Craiova, proaspăta 
prima categorie a 
studenții institutului 
Craiova au repurtat 
gorică asupra dinamoviștilor orădeni, 
dovedind o eficacitate deosebită. 
Excelent se prezintă și dinamoviștii 
bucureșteni care alcătuiesc o echipă 
tînără, ou mari perspective. Perse
verența antrenorului Dan Niculescu 
în promovarea elementelor tinere 
s-a dovedit rodnică. De unde în cam
pionatul trecut formația lupta să 
scape de retrogradare, din cauza lip
sei de experiență a componenților, 
acum ea a realizat două victorii, 
dintre care una — în fața Științei 
Cluj — de mare valoare.

Cuvinte bune se pot spune și 
despre Dinamo Tg- Mureș, Rapid 
București, Dinamo Oradea, Știința 
.Timișoara și Știința București care.

situează Știința 
promovată în 

țării. Duminică, 
agronomic din 

o victorie cate-

au dovedit că au folosit din plin pe
rioada pregătitoare.

Un semn de întrebare îl prezintă 
Știința Cluj, despre care se afirma 
înaintea începerii campionatului că 
va lupta pentru titlul de campioană. 
Valoarea și experiența jucătorilor 
îndreptățea, de altfel, pe suporterii 
acestei echipe să spere că studenții 
clujeni vor lupta alături de C.C.A. 
pentru cucerirea titlului. Știința Cluj 
a pierdut însă cele două meciuri 
susținute pînă acum, în ultimul com- 
portîndu-se foarte slab, îndeosebi 
în atac. Cu aceiași jucători care în 
campionatul trecut au marcat — 
după cei de la C.C.A. — cele mai 
multe puncte (1.635) și au realizat 
procentaje excelente la aruncările din 
acțiune și libere, Știința Cluj a în
scris duminică doar 45 de puncte 1 
Albu, coșgeterul ultimului campionat, 
a realizat numai 7 puncte, pivotul 
Demian doar 11, iar ceilalți au în
scris de asemenea sub posibilități. 
O concluzie după doar două partide 
nu poate fi trasă. De aceea, aș
teptăm evoluțiile viitoare ale Științei 
Cluj, pentru a putea constata cau
zele slabei comportări a unei echipe 
considerată fruntașă în baschetul 
romînesc.

Un însemnat reviriment, se pare, 
s-a produs în rîndul echipelor femi
nine- Duminică, ambele jocuri din 
Capitală au pasionat prin desfășu
rarea lor, prin ritmul rapid al acțiu
nilor, prin interesanta evoluție a 
scorului. In special, vom remarca 
partida Progresul —Mureșul Tg.

Atacată de Hilde Avachian și Marta Oualu, Herta Antosch (Știința) încearcă 
paseze balonul unei coechipiere. Fază din meciul Știința București — Constructs 

București

Mureș, în care învingătoarea a fost 
decisă în ultimele secunde. Mureșul 
a condus la
(min. 36),
P'iat pînă la
Mureșul s-a
40:57—51),
Progresul a remontat puternic

un moment dat cu 52-46 
■dar Progresul s-a apro- 
un punct (min. 38:51-52). 
distanțat din nou (min. 

iar în ultimele secunde 
„ ’ ’ . ‘ : și

dacă Aurica Boeriu nu ar fi ratat 
o aruncare liberă scorul putea fi 
egal și meciul ar fi fost prelungit.

Dintre jocurile feminine, din etapa 
de duminică, vom mai remarca pe 
cele dintre Știința București — Con
structorul București, Voința Oradea 
— I.C.F. și C.S. Oradea — Voința 
Orașul Stalin în care s-a observat 
o adevărată „avalanșă" a elementelor 
tinere, de perspectivă.

P. ȘTANQULESCU

Foto:: B. Ciobanu
i CLASAMENTE LA ZI:

MASCULIN
1. Rapid București 2 2 0 141-1
2. C.C.A. 2 2 0 153-1
3. Știință Craiova 2 2 0 160-1
4. Dinamo București 220 112—
5. (Dinamo T<. Mureș 2 2 0 142-1
6. Dinamo Oradea 2 11 146-1
7. Voința Iași 2 11 103—1

8—9. Știința Cluj 2 0 2 125-1.
8—9. Știința București 2 0 2 141-1:
10. St. roșu Or. Stalin 2 0 2 114—1:
11. Știința Timișoara 2 0 2 123-1-
12. C.S.M. Galați 2 0 2 99—1-

FEMININ
1. Știința București 2 2 0 138-K
2. Rapid București 2 2 0 121- <
3. Voința Tg. Mureș 2 2 0 125-11
4. I.C.F. 2 2 0 84—
5. Constructorul Buc. 2 11 107- <
6. Voința Or. Stalin 2 11 118-11
7. Mureșul Tg. Mureș 2 11 110-11
8. C.S. Oradea 2 11 122—14
9. Voința Oradea 2 0 2 91-10

10. Petrolul Ploiești 2 0 2 102-12
11. Progresul București 2 0 2 97-12
12. Știința Cluj 2 0 2 77-11
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In categoria B a fost etapa echipelor gazdă
Etapa de duminică a categoriei B a fost caracterizată, în general, de 

jocuri viu disputate, din care unele s-au ridicat la un bun nivel tehnic. 
Terenul propriu, de astă dală, a constituit un avantaj substanțial, ceea ce 
se reflectă prin faiptil că doar trei echipe (Dinamo Suceava, C.S.M. Me
diaș și C.S. Oradea) au reușit să cîștige în deplasare. Regretabil că în 
tutele jocuri s-au comis și acte de indisciplină, care au dus la eliminarea 
unor fotbaliști de pe teren. Iată relatările corespondenților noștri în legă
tură cu meciurile de duminică:

bitrat C. Denghel — Ploiești. (M. Vlă- 
doianu și C. Pitaru — coresp.).

SERIA I
rul Dobrotă (Rapid) a fost eliminat 
pentru atitudine nesportivă. A arbi
trat Marcel Bostan (Iași) (N. Costin 
— coresp.).

Asociația P.T.T.R.

DINAMO GALAȚI — METALUL 
T1RGOV1ȘTE (3—0). Confruntarea 
celor două echipe pretendente la întîie- 
tate în seria I s-a încheiat cu victo
ria așteptată de altfel a gălățenilor. 
Dinamoviștii au depășit în toate com
partimentele pe fruntașa clasamentu
lui. Cei peste 8.000 de spectatori au 
aplaudat jocul de bună factură tehni
că desfășurat de ambele echipe și în 
special de localnici, care au marcat 
trei goluri prin Pătrașcu (min. 44), 
Szekely (min. 49) și Matei (min. 59). 
In min. 68, jucătorul Matei de la 
Tîrgoviște a fost eliminat de pe te
ren, pentru lovirea intenționată a ad
versarului. S-au remarcat: Pătrașcu, 
Cîmpeanu Constantinescu de la Di
namo, Andrei și Mureșanu de la Me
talul. A arbitrat N. Mihăilescu (Buc.) 
(V. Paladescu — coresp.).

STEAUA ROȘIE BACAU — DI
NAMO SUCEAVA (1—4). Steaua ro
șie a practicat jocul la ofsaid. Dina- 
moviștii au reușit să contracareze 
ușor această tactică și au marcat 4 
goluri prin Cotroază (min. 16), Lalu 
(min. 22), Potolea (min. 47) și Asi- 
mionoaie (min. 50). Pentru localnici 
a înscris Arnăutu (min. 70). In min. 
81 Chiriță a ratat un 11 m. In min. 
75 Bulibașa (Steaua roșie) a fost eli
minat pentru lovirea adversarului. A 
arbitrat Petre Malița (Ploiești). (Ilie 
lăncii — coresp.).

DINAMO PITEȘTI — TRACTO
RUL OR. STALIN (4—0). Dinamo- 
viștii au obținut o victorie clară. Ei 
au acționat în atac cu pătrunderi în 
viteză și cu deschideri în adîncime, 
dominînd majoritatea timpului. Inter
vențiile sigure ale portarului Oană au 
salvat pe oaspeți de la o înfrîngere 
și mai categorică. Au marcat : Lovin 
(min. 40 și min. 54, din II m), Fio- 
rescu (min. 55) și Pintea (min. 78). 
Jocul a fost condus de Gh. Năstase — 
Buc. (D. Ștefănescu și I. Rizoiu — 
coresp.).

CHIMIA GOVORA — CHIMIA FA- 
GARAȘ (1—0). Echipa gazdă a jucat 
sub orice critică, dezamăgind pe cei 
4000 spectatori care așteptau mai mult 
de la ea. Oasoeții au jucat mai bine, 
dominînd mai mult de 70 de minute. 
Lipsa de eficacitate i-a privat de cel 
puțin un meci nul. pe care îl meritau 
cu prisosință. Unicul gol al partidei 
a fost înscris în min. 30 de către Lu- 
pașcu. A arbitrat M. Cruțescu 
Buc. (Dragomir Roșianti — coresp.).

SERIA a H-a

angrenai în jocul a răii ani lor, care în 
prima repriza s-an apărat eu 6—7 
oameni. In ultimele 20 minute fotba
liștii dc ia Industria Sîrmei joacă mai 
mult pe extreme, ceea ce Ie aduce două 
goluri 
78. A

înscrise de Kraus în min 73 și 
arbitrat D. Rtisu (Buc.).

(P. Țonea — coresp.).

MUREȘ: C. S. Mureșul—C.S.M.
Mare (1—1). Faze dinamice si

TG.
Baia 
spectaculoase au existat doar în prima 
parte a meciului cînd localnicii au și 
ratat două ocazii clare prin Kbver. 
După pauză ambele echipe au practicai 
un joc steril. înaintările au fost com
plet depășite dc liniile <!c apărare. An 
marcat: Jozsi (min. 18) pentru Mu
reșul și Ujvari (min. 35) pentru C.S.M. 
A arbitrat Gh. Ionescu — Orașul 
Stalin. (P. Kadar — coresp. regional).

7
a cîștigat „Cupa
Noiembrie" Ia marș

In
P-T.T.R., cu sprijinul
specialitate din F.R.A. s-a desfășurat 
duminică dimineață în Capitală o 
interesantă competiție de marș do
tată cu „Cupa 7 Noiembrie". La cele 
trei probe ale concursului 
parte

organizarea asociației sportive 
comisiei de

45 de
au luat 

mărșăluitori. In cursa

PRAHOVA PLOIEȘTI — FLACĂRA 
MORFNI (4—2). Joc de factură teh
nică slabă. Gazdele au obținut victo
ria datorită liniei de mijlocași și a 
extremelor, care în repriza a doua au 
jucat mai legat. Oaspeții au jucat 
bine în cîmp, dar s-au pierdut în fața 
porții. Au marcat : Chirilă (min. 57 
și min. 25 din II m), și Diaconescu 
(min. 47 și 61) respectiv Capoianu 
(min. 8 și 85). (I. Rădulescu —
coresp.).

ȘTIINȚA BUCUREȘTI — A. S. 
ACADEMIA MILITARĂ 2—3. Supe
rioară ca pregătire fizică, echipa mi-

METALUL BUCUREȘTI — DI
NAMO OBOR 2-2. O partidă — în
cheiată cu un echitabil rezultat de 
egalitate 
au avut 
repriză. 
Metalul,

pe 
în
ca

în care ambele echipe 
rînd inițiativa, 

prima parte a 
urmare a unor

TIMIȘOARA: C.F.R. — Aurul Brad 
(6—1). Net supeaioni, feroviarii 
cîștigat detașat, iar dacă insistau 
mult scorul putea fi mai mare, 
marcat: Ionescu (min. 7 și 27). Bălan 
(min 49 și 88), Dragoș (min. 53) și 
Manciu (min. 75) pentru C.F.R., Dula 
(min. 35) pentru Aurul Brad. S-au re
marcat: Gali, 
Surdan, Bălan 
Sclilet, Dula 
Gh. Sziîcs — 
coresp.).

Apter, Dragoș,
(C.F.R.). Bicu, Pctreanu. 

(Aurul). A
Oradea (L. Samuel

Ionescu,

cîte o 
jocului 
atacuri

RULMENTUL B1RLAD — UNI
REA IAȘI (1—0). Joc de slab nivel 
tehnic presărat cu durități în care 
tonul a fost dat de oaspeți: Fonea, 
Dumitrasciuc și Gavrilă, ultimul fiind 
chiar eliminat în min. 65 pentru lovi
rea intenționată a adversarului. In 
min. 79 a fost eliminat și portarul 
echipei Unirea — Popa — pentru 
injurii aduse arbitrului. Unicul gol a 
fost marcat de Cărare în min. 37 din 
11 m. A arbitrat O. Turcitu (Galați). 
(Eliade Solomon — coresp.).

<1
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FORESTA FĂLTICENI — S. N. M. 
CONSTANȚA (1—1). Meci foarte dis
putat. însă în limitele permise de re
gulament. De la început gazdele acțio
nează hotărît și deschid scorul prin 
Moldoveana (min. 24). Oaspeții ata
că mai periculos în repriza secundă 
și în min. 72 Soitac egalează. A arbi
trat Ioan Radu (Bîriad). (C. Alexa 
și Negru Lazăr — coresp).

C.F.R. PAȘCANI — POIANA CIM- 
PINA (2—2). Ambele echipe au prac
ticat un fotbal de calitate. După as
pectul general al partidei ~ ~
rita victoria, deoarece în 
doua a dominat mai mult 
meroase ocazii în special 
nasiu (raport de comere 
tru C.F.R.). Au marcat Vornicu (min. 
41) și Horvath (min. 57) respectiv 
Bontaș (min. 52 și 56). A arbitrat 
M. Niță (București).

C.F.R. me- 
repriza a 

ratînd nu- 
prin Ata- 
9—2 pen-

Bay — portarul Științei București — s-a remarcat prin numeroase și oportune 
intervenții. Iată-l culegind balonul din capul lui Fodor. (Fază din meciul Știința 

București — A.S. Academia Militară 2—3)
Foto: H. Nandy 

mai clare, conduse cu multă price
pere de tînărul centru înaintaș Ion 
Popescu, a avut inițiativa, mareînd 
două goluri prin Roman (min. 20) 
și I. Popescu (mm. 24), față de 
unul singur al dinamoviștilor (Tiron, 
min. 20). După pauză, este rîndul 
dinamoviștilor să atace mai mult. 
Ei înscriu în min. 
degajează balonul 
ca arbitrul Gh. 
rești (care — ca i 
ocazii — se afla 
să acorde gol !
cade un minut mai tÎTziu, înscris de 
același Tiron.

cu

litară a obținut, totuși, o victorie 
dificilă, după ce a fost condusă de 
două ori. Jocul a fost presărat 
în special în repriza a doua — 
numeroase neregularitâți comise de
jucătorii ambelor echipe. Punctele au 
fost înscrise de Gibea (min. 32) și 
Crstici (min. 65) pentru Știința 
București, iar pentru Academia Mi
litară de către Fodor (min. 62),,Pir-

' t ț ) (min.vuleț (min. 72) și Zavoda I
85).

Arbitrul jocului, Alex. 
(București) a fost inegal în 
și insuficient de energic. A 
nesancționate numeroasele proteste 
ale lui Ilie Stehan (Academia Mili
tară) și a apreciat greșit atacurile 
cu corpul. (D. C.)

Pîrvu 
decizii 

lăsat

56, dar Szabi, 
din poartă, fără 
Dumitrescu-Bucu- 
și în alte multe 
departe de fază) 
Golul egalizator

RAPID FOC- 
repriză a do- 
iar în cea de

SERIA a III-a
C.S.M. BRAILA — 

ȘANI (2—0). în prima 
minat mai mult C.S.M. 
a doua Rapid. Cele două goluri au
fost înscrise de Vasilache (min. 2) și 
Coteț (min. 16 din 11 m). De mențio
nat că în min. 74 Codreanu (Rapid) 
a ratat un penalti. In min. 85 jucăto-

ȘTIRI
• Recolta Cărei a susținut recent 

trei jocuri ‘ - • ■
mătoarele 

cu Spartak 
selecționata 
(1—1) cu 
Sahti^r Beregovo.

® Reprezentativa de 
R.P.R. va evolua la 
la Dresda, În compania selecționa
tei germane, iar la 
urmează să joace la

în U.R.S.S., obținînd ur- 
rezultate: 1—2 (,1 — 1)
Ujgorod. 5—0 (2—0) cu

Munkacevo
combinata

C.F.R. ELECTROPUTERE CRAIO
VA — C.S.M. MEDIAȘ (1—2). Joc 
de slab nivel tehnic. După o primă 
repriză echilibrată, medieșenii și-au 
impus superioritatea, acționînd în a- 
tac cu pase în adîncime, care au pus, 
deseori, în pericol poarta gazdelor. 
Au marcat: Ziegler (min. 32) și Iu- 
hasz (min. 83) pentru învingători, și 
Buldur (min. 10) pentru învinși. De 
remarcat, că formația gazdă a bene
ficiat de un 11 m (acordat mult prea 
ușor) pe care Bratu n-a reușit să-l 
transforme. A arbitrat Z. Drăghici 
(Constanța). (V. Săndulescu 
Gherghinoiu — coresp.).

CÎMPIA TURZII: Industria Sîrmei—
A.M.E.F. Arad (2—0). Joc de fac
tură tehnică mediocră. Localnicii s-au

și M.

și 2-2 
Avangard —

surdo-muți a
19 noiembrie

27 noiembrie 
București cuurmează să joace 

echipa Iugoslaviei.
® Meciurile de 

AMEFA — Dinamo 
mo Obor — Drubeta 
vor disputa sîmbătă 
stadionul Dinamo).

® Jocul Chimia Făgăraș — C.S.M. 
Sibiu se va juca în alt oraș deoa
rece terenul din Făgăraș este sus
pendat pe o etapă.

categorie B 
Săsar și Dina- 
Tr. Severin se 
(al doilea pe

ȘTIIN- 
fost de 
dar in-

DRUBETA T. SEVERIN — 
ȚA CRAIOVA (0—0). Jocul a 
bun nivel tehnic, viu disputat, 
fluențat de ploaia care a căzut în 
timpul jocului și care a împiedicat 
execuțiile tehnice. Localnicii au avut 
mai multe ocazii. S-au remarcat Hfitl 
(cel mai bun de pe teren), Mânu, 
Vlad și Bercea de la gazde. Urzicea- 
nu, Iliescu și Bărbulescu de la oas
peți. A arbitrat Gh. Osiac — Timi
șoara. (Gh. Manafu — coresp.).

C.S.M. SIBIU — C.F.R. ROȘIORI 
DE VEDE (2—0). A fost o partidă 
viu disputată, cîștigată pe merit de 
formația gazdă, care a insistat mai 
mult la poarta lui Birtașu, aflat în 
formă bună. Oaspeții au șutat la poar
tă doar de 6 ori în tot cursul parti
dei. Punctele învingătorilor au fost în
scrise de Dadeș (min. 8 și 70), A ar-

ION BABOIE

condus

BAIA MARE: Dinamo Săsar—Arieșul 
Turda (3—0). J oc foarte dinamic, cu 
combinații rapide, încheiate eu multe 
șuturi, deși terenul a fost alunecos, da
torită ploii. Dinamo a jucat colectiv, 
înaintașii au speculai toate greșelile 
echipei adverse. Oaspeții au jucat bine 
și au ratat două ocazii clare: în min. 25 
Erdely (Dinamo) a apărat un penalti 
executat de Ursu, iar în min. 38 Pop 
a șutat ÎI1 bară. Și gazdele au ratat 
un 11 m: Szasz a tras în bară (min. 24) 
Golurile au fost înscrise de același 
Szasz (cel mai bun de pe teren) în min. 
5, 77 și 88. A arbitrat Simion Popa — 
Mediaș. (V. Săsăranu —coresp. regional).

BIS1RIȚA: Gloria — C. S. Oradea 
(0—1). Meciul a fost influențat de 
starea alunecoasă a terenului, din cauza 
ploii. Gazdele au început bine jocul, 
dar înaintașii au ratat două ocazii. In 
min. 39 Dulgheru (C.S.O.) a scăpat 

împins 
portarul

singur la un contraatac și a 
mingea în poartă pc lingă 
ieșit în întîmpinare : 0—1. Deși gazdele 
domină în continuare, linia lor 
intare nu se arată periculoasă, 
priza a doua Gloria n-a 
șut la poartă, iar orădenii de două sau 
trei ori. (O. Berhecaru — coresp.)

de îna-
In

tras nici
re
țin

CLUJ : C.S.M.—Recolta Cărei (3—1). 
Partida nu a fost de un nivel tehnic 
prea ridicat, datorită terenului desfun
dat de ploaie. Clujenii au obținut o vic
torie meritată datorită unui joc mai or
ganizat Și mai decis în fa(a porții. Au 
marcat : Treabă (min. 3), Crecan (min. 
56), Oprea (min. 78 din 11 m) pentru 
C.S.M., Hauler II (min. 58) pentru Re
colta (A. Dumilru-coresp.).

REȘIȚA : C.S.M. — Jiul Petroșani 
2—0 In ciuda timpului ploios și a te
renului foarte „greu”, jocul a fost spec
taculos și de un bun nivel tehnic. Meri
tul revine ambelor echipe. Reșițenii au 
obținut o victorie meritată 
rile realizate de Pătrașcu 
și Mateon (min. 89). Raport 
8—2 pentru C.S.M. (1. 
P. Bocșanu-coresp.)

prin golu- 
(mîn. 54) 
de comere: 
Plăvițiu și

rezervată juniorilor victoria a reve
nit lui Dumitru Roateș, la capătul 
unei lupte foarte strinse cu Marin 
Perșinaru. La începători, Isidor Bar
bu a obținut un succes categoric 
cîștigînd cu un avans apreciabil. In 
întrecerea seniorilor, desfășurată pe 
traseul Stadionul Tineretului — Pă
durea Băneasa, primul loc a reve
nit maestrului sportului Ion Baboie. 
El a dominat cu autoritate întrecerea 
cîștigînd categoric. Iată ordinea pri
milor clasați: juniori (5 km): 1. D- 
Roates (Victoria), 2. M. Perșinaru 
(P-T.T.R.), 3. C. Clement (Victoria); 
începători (5 km): 1. Barbu (Auto
buzul), 2. C. Tănase (P.T.T.R.), 3. 
L. Caroiosifloglu (Dinamo) ; seniori 
(15 km): 1. I. Baboie (P.T.T-R.), 
2. D. Chiose (P.T.T.R.), 3—4. D.
Paraschivescu (Victoria) și I. Barbu 
(Victoria), 5. V Mitrea (P.T.T.R.), 
6. N. Dara,-dici (P.T.T.R.).

„Cupa 7 Noiembrie" a revenit for
mației P.T.T.R. care a fost urmată 
de Victoria și Dinamo. (Nicolae D. 
Nicolae. corespondent).

„CUPA REGIUNII PLOIEȘTI” 
PENTRU JUNIOR!

Stadionul Petrolul din Ploiești a 
găzduit un reușit concurs atletic re
zervat juniorilor. Au luat parte 
pesie 170 de juniori și junioare din 
regiunile Stalin, Constanța, lași. 
Galați, Craiova, Bacău și Ploiești. 
După întreceri echilibrate victoria a 
revenit echipei reg. Stalin cu 140 
p (Constanța 124 p, Galați 110 p). 
La junioare a cîștigat formația reg. 
Constanța cu 63 p, iar la juniori 
primul loc a fost ocupat de reg. Sta
lin cu 93 p. Iată și cîteva rezultate 
individuale: JUNIORI: 800 m: H. 
Schmidt (r. S.) 2:01,7; 1.500 m: I. 
Buiachi (C-ța) 4-13,9; greutate- 
Ad. Gagea (I.) 13’,54; JUNIOARE:
100 m: Ec- Cheștt (Gl.) 13,1; 200 m: 
Chcșu 27,7; 80 mg: V. Bufanu (Bac.) 
13,0; lungime: U. Popescu (r. S.) 
5,08; înălțime: U. Popescu 1,48; disc: 
L. Dumitru (C-ța) 33,32. (FI. Albu, 
corespondent).

înotătorii de la C. C. A. au cîștigat întrecerile
dotate cu „Cupa Voimța“

Sîmbătă și duminică s-a desfășurat 
în Capitală un important concurs de 
natație. întrecerile, organizate în cins
tea „Lunii prieteniei romîno-sovietice" 
și dotate cu „Cupa Voința", au reve
nit înotătorilor de la C.C.A. cu 134 
puncte. Pe locurile următoare s-att 
clasat înotătorii de la Progresul (87 
puncte), Dinamo (57 p.). Constructo
rul (flO p.), S.S.E. II (47 p.), S.S.E. 
I (27 p.). Rapid (23 p.), Știința 
(19 p.).

Iată cîștigătorii probelor : COPII : 33 
m liber fete : Daniela Popescu (C C A.) 
27,5 ; 33 m fluture fete : A. Sterner 
(Constr.) 26,9 ; 65 m spate fete : Monica 
Munteanu (Progr.) 1:01,0 ; 33 m liber bă
ieți : M. Tomescu (C.C.A.) 25.3 ; 33 m 
fluture băieți : M. Tomescu 26,5 ; 6S m 
spate băieți ; A. Septereanu (S.S.E. II) 
1:03.8. 100 m bras fete ; Cristina Sever 
(C.C.A.) 1:36,9; 100 m bras băieți: A 
Nicolau (Rapid) 1:20,5. SENIOARE: 100

m bras : Sanda
100 m fluture « 
(Constr.) 1:42,2 ;
Wittgenstein (Progr.) 1:23,7 ; 400 
bor ; ~ '
mixt : 
liber 
spate
T. Rînea (Știința) 1:19,3 ; 200 m fluture : 
Șt. Ionescu 2:46,9 ; ștafeta 4x100 m mixt : 
C.C.A 5:07,0.

Săriturile de pe trambulină s-au în
cheiat cu următoarele rezultate ; FETE: 
1 Emilia Negulescu (Rapid) 103.51 punc
te ; 2. Magdalena Ilie (Prog ) 96,13. BĂ
IEȚI : 1. Decuseară Pantelimon (Dinamo) 
111,50 p. ; 2. ~ ■
3. — ~

Iordan (Dinamo) 1:27,6 ; 
Mihaela Zarchievicl 

100 ni spate : Margareta 
m 11- 

S. Iordan 5:57,8 ; ștafeta 4x100 m 
Dinamo 5:29,5 SENIORI : 100 m 
Șt. Ionescu (C.C.A.) 1:00,3; 100 m 

: i.Nagy (C.C.A ) 1:11,8 ; 100 m bras;

N Tuca
N. Tuțulescu (Constr.) 79,79; 
(Constr.) 79.25

BUCUREȘTI — C.C.A.DINAMO
5—4 (2—2) IN CAMPIONATUL 

DE POLO

a
numeroși spectatori, bazinul acoperit

Duminică dimineața, în prezența

de la Floreasca a găzduit meciul de 
polo Dinamo București — G.C.A., în
cheiat cu victoria la limită a dina
moviștilor: 5—4 (2—2). Doar pri
mele minute an fost mai disputate. 
In rest, am asistat la un joc anost, 
cu pase imprecise. Jucătorii de la 
C.C.A. an pasat exasperant de mult 
în fața porții și au „țin rt“ mingea 
pentru a trece timpul. Dinamoviștii, 
deși au jucat sub valoarea lor, au 
meritul că an fructificat situațiile fa
vorabile și au practicat un joc deschis.

Au marcat: Zahan (2), Kroner (2). 
Bădiță pentru Dinamo și G. Marinescu 
(2), Ionescu și Tontsch pentru C.C.A 
(Aurelian Axente-coresp.).



Rînduri în completarea cronicilor Demonstrația h:pică de Ia Craiova

etapei de duminica a campionatului republican Un interesant și atrăgător spectacol
• Cum era și de așteptat, C.C.A. 

a depășit la scor formația Construc
torului (28—3). Rugbiștii militari au 
făcut din nou un joc foarte bun, de
monstrând forma excelentă pe care o 
dețin la această oră. Linia de trei- 
sferturi a acționat permanent cu ba
loane „la mină", după cum înainta
rea a arătat — atît ia jocul în mar* 
pine, cit și în grămadă — multă 
forță. Constructorul are meritul de a 
fi făcut un joc curajos, rezistînd cu 
succes în prima repriză (3—8), repe
tatelor atacuri ale experiment a ților lor 
adversari. O notă bună pentru arbi
trajul prestat de V'. Cișmaș.

ffl Petrolul 1 Ploiești a realizat 
prima sa victorie în campionat în 
dauna Științei Timișoara. Victoria 
petroliștilor este meritorie, dacă ținem 
seama că a fost obținută în perioada 
în care ei luptau doar cu 12 jucă
tori. .Petrolul și-a asigurat victoria 
prin Sabău și Barta (cîte o încerca
re) și Beloaie (Iov. de pedeapsă). 
Pentru timișoreni a înscris Cetea (2 
Iov. de pedeapsă).

• C.S.M.S. lași a cîștigat greu în 
fața Metalului (6—5), un meci pe 
care l-a avut la discreție. Dar, așa 
cum ne-a relatat corespondentul nos
tru Cih. Vasiliu, ieșenii, după ce și-au 
asigurat conducerea prin Matevski 
(Iov. de picior căzută) și Rosenberg 
(încercare), ei s-au angrenat în jocul 
închis al oaspeților. Metalul a redus 
din handicap prin încercarea realizată 
de Blam, pe care Negulescu a trans
format-o. A condus bine C. Cocor 
(București).

• Știința Petroșani a realizat o 
frumoasă victorie (care a scos-o în 
mod teoretic din zona echipelor ame
nințate de retrogradare) în fața Pro
gresului. Așa cum ne-a relatat și 
corespondentul nostru, Ion Tuctor, în- 
tîlnirea a fost deosebit de disputată. 
Iu prima parte a jocului, oaspeții au

0 SCRISOARE A RUGBI$THOR
• Am primit nu de mult la redacție, 

tnmătoairea scrisoare ;
Dragă redacție.
Jucătorii de rugbi de la Știinfa 

Petroșani fi se adresează cu o mare 
rugăminte; să ne ajuți să obfinem 
— cel puțin o dată pe săptămână, 
pentru antrenamente — terenul „Jiul". 
De la promovarea în campionatul re
publican, antrenamentele r noastre au 
loc in condiții cu totul. improprii, pe 
lin teren numai, gropi aflat tocmai 
la Livezeni. Și distanța și starea 
aci stata (o dală cu începerea ploilor 
se transformă într-o adevărată mo
cirlă .') ne împiedică să ne pregătim 
la nivelul cerințelor unui campionat 
republican".

Un antrenament pe săptămână, pe 
un teren practicabil ! Atît cer rug- 
biștii de la Știința Petroșani. O cerere 
care s-ar putea rezolva în mod firesc 
prim folosirea terenului „Jiul", singu
rul — de altfel — existent în oraș. 
In rezolvarea acestei doleanțe legi
time. organele sportive locale vor tre
bui să țină seama de faptul că nu 
este vorba numai de interesele unei 
echipe care activează în cea mai 
importantă competiție internă, ci și 
de acela că Știința Petroșani are în 
componența ei o serie de jucători de 
lot ca Mateescu, Antimoianu, Sorin 
Nicolescu, Măcărăscu, Petrache etc.

Altfel spus, doleanța rugbiștilor de 
la Știința Petroșani are în vedere nu 
numai interesele echipei lor, ci înseși 
acelea ale reprezentativei țării, care 
va li chemată să susțină în viitorul 
sezon, multe examene importante.

® Minerul Lupeni nu s-a prezentat 
la ...Petroșani (distanță : 18 km)
pentru meciul cu Jiul... După cîte am 
aflat, n-a fost vorba de un... capriciu 
al jucătoritor din Lupeni. Motivul 
real a fost acela că nu i s-a asigurat 
echipei posibilități de deplasare I...

Faptul nu trebuie privit izolat- 
Rugbiștii dn Lupeni rezolvă cu multă 
greutate și alte probleme. De pildă, 
ei r»u se pot pregăti în condiții nor
male, deoarece terenul asociației spor
tive este rezervat doar... fotbaliștilor.

„'/oi rugbiștii stricați terenul, îl 
faceți impracticabil!" Acest reproș 
poale fi auzit deseori în localitate. 
Din același motiv, meciurile de rugbi 
nu sînt programate niciodată în cu
plaj cu cele de fotbal. Dacă așa stau 
lucrurile, de ce să ne mai mirăm 
că treningurile cuvenite rugbiștilor 
au fost repartizate tot fotbaliștilor, 
iar ciorapii au fost folosiți multă 
vreme de către echipa de... dansuri 
a întreprinderii miniere din locali
tate 1?

• O etapă mai tîrziu, nici rug- 
— SPORTUL POPULAR 
Pag. a 6-a Nj. 3717

Știința Cluj; luptă aprigă pentru balon 
Foto. T. Roibu

Fază din iruilnirea Știința București — 
in jumătatea de teren a echipei bucureștene 
controlat mai bine terenul și au în
scris prin Cochia (încercare). Stu
denții din Petroșani au reușit să ega
leze abia spre sîîrșitul reprizei : după 
o grămadă la 5 m. în jumătatea de 
teren a Progresului, Chiriac a fost 
fluierat în ofsaid. Lovitura de pe
deapsă a fost transformată impecabil 
de Adrian Mateescu. După pauză, 
oaspeții au căutat să mențină rezul
tatul, în timp ce gazdele s-au stră
duit să modifice scorul, lucru pe care 
l-au reușit prin același Mateescu (.lo
vitură de picior căzută). A arbitrat 
mulțumitor, Ilie Milea (București).

După cea de a 18-a etapă a cam
pionatului, clasamentul are următoarea 
înfățișare :

1. C.F.R. Grivița
Roșie 18 18 0 0 335: 51 54

2. C.C.A. 18 16 t 1 250: 41 51

3. Dinamo 18 12 2 4 177: 98 44
4. Știința Gluj 18 11 2 5 109: 62 42
5. Știința Buc. 18 9 1 8 129:142 37
6. C.S.M.S. Iași 18 7 3 8 81: 99 35
7. Știința

Petroșani 18 6 3 9 71:138 33
8. Construc

torul 18 6 1 11 73:175 31
9. Progresul 18 5 3 10 86:115 31

K>. Știința
Timișoara 18 4 1 13 75:135 27

II Metalul 18 4 0 14 65:114 26
12. Petrolul

Ploiești 18 1 1 16 44:325 21

NOTE CRITICE
DE LA ȘTIINȚA PETROȘANI

biștii de la Jiul n-au putut face de
plasarea Ia Turnu-Severin. unde tre
buiau să joace cu Progresul. In zadar, 
i-au așteptat severinenii la gară, 
cu o zi înainte de disputarea meciu
lui, a doua zi la teren. Rugbiștii de 
la Jiul nu și-au făcut apariția în 
oraș-..

★
Cele trei situații descrise mai sus 

reflecta o stare de lucruri cu totul 
nefirească astăzi, cînd sportul cu
noaște o tot mai lângă răspîndire 
și prețuire. In ce privește rugbiul, 
această ramură sportivă și-a cîștigat 
de-a lungul anilor în Valea Jiului 
o frumoasă tradiție. O tradiție pe 
care organele sportive locale au da
toria s-o continue șj s-o dezvoile

TI BERI U STAMA I

Ploaie de surprize în concursul Pronosport
• DUMINICA, UN PROGRAM DE
Concursul PRONOSPORT de alaltă

ieri s-a prezentat cu o „ploaie" de 
surprize. Rezultatele neprevăzute au 
fost de toate categoriile: cea mai 
mare dintre ele este fără discuție 
înfrîngerea echipei noastre campioane, 
C.C.A., pe teren propriu. Urmează în 
ordine, ca proporții, victoriile lui Di
namo Bacău și Știința Cluj în de
plasare, rezultatul de egalitate obți
nut de Progresul la Hunedoara, vic
tori-a lui C.S. Oradea la Bistrița. Ce-r- 
cetiud rezultatele concursului constați 
că chiar și semnele „1“ apărute nu 
erau 100% indicate. U.T.A. nu era o 
favorită certă în meciul cu Petrolul, 
nici Dinamo Galați in fața Metalului 
Tirgoviște și cu atît mai puțin C.S.M. 
Reșița în partida cu Jiul.

Semnul „2“ a dominat: ol a apărut 
de cinci ori; „x“-ul a fost prezent de 
trei ori iar „l“-ul a fost în-registral 
de patru ori. Înaintea programului de 
mare atracție de duminică, concursul 
de la 6 noiembrie a oferit poate doar 
un „aconto" care a demonstrat fru
musețea concursuriilor Pronosport. Se 
înțelege că, față de rezultate'e neaștep
tate înregistrate, foarte puține varian
te au reușit să indice semnele exacte. 
Din primele momente ale trierii s-a 
văzut că înregistrarea unui buletin cu 
12 rezultate exacte este puțin proba
bilă. Destul de tîrziu și-a făcut apa
riția o variantă cu II rezultate exacte. 
Nu mai este nevoie să vă spunem 
unde era semnul greșit: la meciul C.C.A. 
—Minerul. Rezultatele pro-vizori-i ale 
trierii anunță premii foarte frumoase, 
un preludiu pentru concursul de du
minică al cărții program prezintă nu
meroase puncte de atracție,

Rezultatele concursurilor dotate
cu „ Cupa 7

GALAȚI (prin telefon). întrecerile celei 
d.e a Xl-a ediții a tradiționalei compe
tiții ,,Cupa 7 Noiembrie" au cunoscut 
un deosebit succes, la concurs partici- 
pînd 12 formații feminine și 17 mascu
line. Iată rezultatele înregistrate : e- 
chipe femei, turneul final : Voința 
București (Ella Constantinescu, Luci Slă- 
vescu)—Constructorul București (Ana 
Novac, Elena Răduică) 3—1, Voința Bucu- 
rești—C.S.M Cluj 3-1, C.S.M. Cluj-Con- 
structorul București 3—2. Locul întîi a 
fost ocupat de formația -bucureșteană 
Voința. Echipe bărbați, semifinale : Vo
ința București—C.S.M. Cluj 5—1, Con
structorul I București—Galați 5—0, finala: 
Constructorul I București (Pesch, Gan- 
tner, Naumescu)—Voința București (Bot
tner. Nazarbeghian, Angel eseu) 5—4.

Simplu femei, semifinale : Constanti
nescu—Novac 3—0 (14, 15, 14), Biro—Ră
duică 3—0 (13, 15, 15), finala : Biro
(C.S M. Cluj) — Constantinescu (Voința 
București) 3-2 (1G. 13. -12, 9-10, 8-7). 
simplu bărbați, semifinale : Gantner— 
Naumescu 3—1 (—18, 19, 1G, 17), Pesch— 
Bottner 3—0 (17, 17, 13), finala : Gantner 
(Constructorul București)—Pesch (Con
structorul București) 3—0 (6, 12, 17) ;

MARE ATRACȚIE • CUMPARAȚI-VA BULETINELE PRONOEXPRES!
DERBIURILE BUCUREȘTENE, ME
CIUL U.T.A. — SZEC.EDI EAC ȘI 

INTILNIRl DIN CAMPIONATUL 
ITALIAN IN PROGRAMUL 

DE DUMINICA

Privind programul Concursului de 
duminică 13 noiembrie constatăm pre? 
zența unor întîlniri de mare impor
tanță alătur-i de partide inedite. Ce 
„cap de afiș" mai imteres-ant poa-te 
oferi campionatul nostru, la ora ac
tuală, decît un meci C.C.A. — Di
namo București ? Alături de acest 
meci apare un altul, care se bucură 
de asemeni de o frumoasă tradiție: 
Rapid — Progresul.

Ofonosport
Dar programul concursului de du

minică nu se rezumă la atît. Alături 
de alte echilibrate meciuri din etapa 
categoriei A ca GS.M.S. Iași — 
Steagul roșu, Știința Cluj — Minerul, 
Dinamo Bacău — Farul, de un ade
vărat derbi de categoria B (C.S.M. 
Baia Mare — C.S. Oradea), apare 
întîlnirea internațională U.T.A.—Sze- 
gedi EAC. Meciul de la Arad va fi 
interesant, formația maghiară aflîn- 
du-se într-o formă bună. Ea este cla
sată pe locurile fruntașe și unii din
tre jucătorii ei, tinerii atacanți Hajos, 
Polyvas, Nyers sînt considerați prin
tre cei mai valoroși din campionat. în 
sfîrșit, î-n program apar — pentru în- 
tîia oară în actualul șezoq — me

Sportul călare se bucură în ultima 
vreme de o tot mai mare popularitate 
în rîndul oamenilor muncii de la orașe 
și sate. In programele numeroaselor 
manifestații sportive organizate în di
ferite centre ale țării, călăria figu
rează la loc de cinste și nu de pu
ține ori o demonstrație hipică a con
stituit începutul în viața unui centru 
de echitație. La sate în special, călă
ria se practică aproape tot atît de 
mult cît și fotbalul. De acest lucru 
ne-am convins din nou săptămîna 
trecută cu prilejul desfășurării celei 
de a treia ediții a concursului hipic 
republican sătesc care a avut loc la 
Craiova. Aici și-au dat întîlnire re
prezentanții gospodăriilor agricole de 
stat și colective, întovărășirilor și ai 
stațiunilor zootehnice de experimentare 
din șapte regiuni ale țării (Constanța, 
Suceava, Pitești, București, Cluj, Stalin 
și Craiova). Mulți din cei 80 concti- 
renți au făcut dovada unei temeinice 
pregătiri sportive și totodată a valo
rii ridicate a cailor, produși în G.A.S.,
G.A.C.,  și ai stațiunilor zootehnice ex
perimentale. In mod deosebit ne-a im
presionat buna pregătire și în general 
comportarea tinerilor săteni de la 
G.A.S. Mangalia care au și cîștigat 
de altfel majoritatea probelor. Nu-i de 
mirare cînd principalul animator al 
activității sportive de aici e însuși 
tov. Iancu, directorul gospodăriei. N-a 
fost probă înaintea căreia să nu ti 
stat de vorbă cu băieții lui, să-i încu
rajeze și să le dea sfaturi practice. 
La o asemenea grijă, care exprima 
cum nu se poate mai bine dragostea 
pentru colectiv și dorința de a repre
zenta cu cinste numele gospodăriei,

DE MASĂ

Noiembrie"
dublu bărbați : finala : Pesch, Zaharia— 
Gantner, Naumescu 3—2 (20. 18, —17. —17, 
17), dublu femei : finala : Constantinescu. 
Slăvescu—Biro, Vușcan 3—2 (16. —19. —14. 
12, 14), dublu mixt : finala ; Constanti
nescu. Bottner—Biro, Gantner 3—0 (12.
12, 12) Clasament general pe echipe : 1. 
Constructorul București 93 p., 2. Voința 
București 83 p., 3. C.S.M. Cluj 48,5 p.

A. SCHENKMAN-coresp.
★

La competiția dotată cu „Cupa 7 No
iembrie" desfășurată în Capitală au luat 
parte 70 de jucători și jucătoare. Re
zultatele din turneele finale : simplu 
fete : 1. V. Jandrescu cu M. Jandrescu
2-1,  E. Max 2-0, ID. Berbecaru 2-0. 2. 
M. Jandrescu cu E. Max 2—0, D Ber
becaru 2—0, 3. E. Max — 4. D. Berbecaru; 
simplu băieți : 1. Sîndeanu cu Rusu 2—0, 
Teodo-rescu 2—1, Bărbulescu 2—0, 2.
Rusu cu Teodorescu 2—0, Bărbulescu 
2—0, 3. Teodorescu — 4. Bărbulescu 2—1: 
simplu juniori : 1. D. Antonescu \
Luchian 2—1, M. Antonescu 2—1, Bărbu- 
lescu 2—0, 2. Luchian cu M. Antonescu 
2—0, Bărbulescu 1—2, 3. M. Antonescu —
4. Bărbulescu 2—1.

ciuri din campionatul italian. Cele 
patru partide sînt foarte interesante, 
deschise oricărui rezultat. Concluzia ? 
Un program a cărui simplă parcurgere 
este o invitație de participare.

ASTAZI : ULTIMA ZI 
LA PRONOEXPRES

Pronoexpresul, care deține adevă
rate „recorduri" de premii în ultima 
perioadă de timp, programează mîi-ne 
un nou concurs. Trebuie să vă gră
biți însă, pentru a prinde „Expresul" 
marilor premii, să vă cumpărați bule
tinele astăzi, ultima zi de vînzare. 
Folosiți schemele reduse care au rea
lizat așa de frumoase rezultate. Și nu 
uitați — mai ailes schema redusă nr. 7 
cea mai populară și mai eficientă 
schemă! Cu ajutorul ei au fost obți
nute foarte multe dintre marile pre
mii ale concursuriilor din ultimele 
luni.

★
Tragerea Pronoexpres de mîine 9 

noiembrie are loc în comuna Răcan, 
regiunea București.

REZULTATELE TRIERII 
PRONOSPORT

Iată rezultatele provizorii a'e trie
rii concursului Pronosport de duminică 
6 noiembrie:

1 variantă cu 11 rezultate exacte 
32,50 variante cu 10 rezultate exacte 

603,50 variante cu 9 rezultate exacte

Rubrică redactată de I.S. Loto- 
Pronospoirt, 

tinerii săteni au răspuns cît se poate 
de frumos.

Pentru ca să-ți dai seama de fru
musețea unui concurs hipic sătesc tre
buie să asiști neapărat la unul din 
ele. Ineditul probelor (îndemînore, 
precizie și viteză, greutate și viteză, 
greutate progresivă, cursă de garduri 
pe 1500 m„ cacealcă trap și viteză, vi
teză căruțe), dîrzenia cu care se întrec 
concurcnțîi, măiestria acestora, toate 
contribuie la realizarea unui interesant 
și atrăgător spectacol sportiv. Așa a fost 
și în acest an la Craiova. In plus, am 
avut bucuria să vedem o serie de cai 
minunați cu care gospodăriile agrico
le de stat Mangalia, Fetești, Brebcni 
sau G.A.C. Maxim Gorki (reg. Bucu
rești) pe bună dreptate se pot mîndri.

Desigur că întrecerile hipice sătești 
de la Craiova s-ar fi putut bucura în 
acest an și de un mai mare succes 
dacă la ele ar fi luat parte și repre
zentanții gospodăriilor agricole de 
stat și colective din regiunile lași, Ga
lați, Autonomă Maghiară, Timișoara și 
Ploiești, Este de neînțeles cum de au 
absentat de la acest important con
curs regiuni ca Iași, Timișoara și Au
tonomă Maghiară unde s-ax desfășu
rat de altfel și faze regionale în ve
derea calificării pentru marea între
cere de la Craiova. Absența reprezen
tanților celor cinci regiuni este nenio- 
tivată cunoscînd că au fost invitați 
din timp, că au confirmat participarea 
și mai ales faptul că Federația romînă 
de călărie și pentatlon modern le asi
gurase concurenților cele mai bune 
condiții de participare. Considerăm că 
de acest lucru se fac vinovate atît con
ducerile gospodăriilor agricole de stat 
și consiliile gospodăriilor colective 
din regiunile Iași, Galați, Autonomă 
Maghiară, Timișoara și Ploiești, cît 
și consiliile regionale U.C.F.S. 
respective care prin neglijența lor 
au lipsit pe tinerii săteni de posi
bilitatea de a participa la un con
curs de amploare cum a fost cel de 
la Craiova. Trăgînd învățămintele cu
venite acestea au datoria să ia din 
timp toate măsurile pentru ca la vii
torul concurs hipic republican sătesc 
regiunile amintite mai sus să fie re
prezentate de cei mai buni călăreți șl 
cai.

O. GINGII
„Cupa orașului București” 

a revenii călăreților dinamovi.tj
Duminică dimineața a avut loc pe 

baza hipică din Calea Plevnei un in
teresant concurs hipic închinat zilei 
de 7 Noiembrie organizat de consi
liul orășenesc U.C.F.S. București. O 
pasionantă întrecere a prilejuit-o pro
ba de ștafetă care a fost cîștigată de 
călăreții dinamoviști. Iată rezultatele 
tehnice:

Obstacole nenumerotată: 1. O. Re- 
cer (Dinamo) pe Nela 0 p., timp 
>14,5 sec.- 2. C. Vlad (D) pe Horn 
0 p., 49,6 sec. ; 3. H. Mocanu (Ști
ința) pe Cincinal 0 p., 50,9 sec. Ob
stacole j'uniori și fete: I. Elena lo- 
nescu-Leov (Șt.) pe Talisman 0 p„ 
34 sec. ; 2. Aldea Dorin (D) pe Rîn- 
dttnica 0 p., 37 sec; 3. Costin Vasiliu 
(Șt.) pe Cincinal 0 p., 38 sec. Șta
fetă 2 călăreți: 1. Dinamo Buc. (O. 
Recer și A. Longo pe caii Nela și 
Agata) 0 p. 2:27,0; 2. Dinamo II 
(E. Boiangiu și I. loja) 0 p., 2:28,0;
3. E.H.A. (V. Bărbuceanu și Gh. 
Langa) 9 p., 2:20,0. Cupa a revenit 
echipei Dinamo cu 116 p. urmată 
de Știința 71 p. și de E.H.A. cq! 
64 p. !

A apărut nr. 21
al rev’stei ilustrate

SPORT
Din cuprins spicuim următoarele 

articole :
— Gînduri despre prietenii sovie- , 

tici — fotoreportaj cu imagini de la 
întîlnirile sportivilor noștri cu cei

■sovietici.
— Nume noi în box — tineri care 

s-au afirmat cu prilejul „Turneului 
celor 4‘.

— Cheile Bicazului.
— Antrenamentul modern la bas

chet.
— Probleme tehnice — de rugbi și 

ciclism.
— Curs de judo.
— Acceleratul de seară — reportaj 

cu fotbalistul Gheorghe Bîrsan.
— Vă prezentăm echipa de fotbal 

Dinamo Bacău.
— Zile de toamnă pe patinoar.
— Performeri olimpici din țările 

frățești.
— Viitorul gimnasticii mondiale.
— Surprizele nu sînt „surprize".
— Sport-Magazin : Cifre fotbalisti

ce de pe glob ; Campionul pirami
delor ; In 10 ani 2 000 de profesori; (|- 
Poșta redacției ; Jocuri distractive ; 1 
Umor etc.

DE REȚINUT : îmoepînxl cu acest 
număr nevista SPORT organizează 
un interesam CONCURS cu premiL 
tntitulat „FOTO-GIIICITOARE«.



HnmjBin

ȘTIRI DIN ȚARA
VIE ACTIVITATE IN REGIUNEA 

STALIN

încă de la începutul acestui an în 
regiunea Stalin se desfășoară un cam
pionat regional de handbal în 7. Re
cent, această întrecere s-a încheiat, 
victoria revenind în cele două serii 
la băieți echipelor Tractorul Orașul 
Stalin și Voința Sighișoara, iar la 
fete formațiilor Faianța Sighișoara și 
Măgura Codlei. Zilele acestea vor avea 
loc meciurile de baraj între echipele 
cîștigătoare ale seriilor, pentru desem
narea echipelor campioane de regiuni.

S-au remarcat o serie de formații 
tinere cum ar fi cele masculine: Re
colta Herman, Politehnica Orașul 
Stalin (seria I), Textila Cisnădie, Vo
ința Agnita, A.S.A. Sibiu, Flamura 
roșie Agnita (seria a Il-a) și cele fe
minine Luceafărul și Rulmentul din 
Orașul Stalin (seria a Il-a), G.S.M. 
Sibiu II, Școala Sportivă de elevi Si
biu și Sparta Mediaș (seria I). Prin 
organizarea acestui campionat de 
handbal în 7 s-a făcut o bună propa-

gandă acestui sport în numeroase cen
tre unde el era mai puțin dezvoltat, 
așa cum s-a întîmplat la Făgăraș.

O dată încheiat campionatul regio
nal, echipele nu vor intra însă în va
canță. Astfel, la Orașul Stalin, cu spri
jinul consiliului orășenesc U.C.F.S. au 
fost inițiate două interesante compe
tiții: una rezervată asociațiilor spor
tive din oraș și dotată cu „Cupa de 
toamnă", iar alta deschisă formațiilor 
de elevi din școlile elementare de 7 
ani și dotată cu ,,Ctipa pionierului".

In „Cupa de toamnă", a cărei pri
mă etapă a avut loc în ultimele zile 
ale lunii octombrie, s-an înscris 12 
echipe masculine și 6 echipe feminine. 
Cit privește competiția dotată cu 
„Cupa pionierului" vom remarca fap
tul că întrecerile au stîrnit un deose
bit interes și că cele opt echipe de 
băieți și șase echipe de fete și-au și 
disputat primele jocuri.

CAROL GRUIA — coresp. regional

CAMPIONATUL 
ORAȘULUI PLOIEȘTI

sfîrșitul lunii septembrie, în ora-

In vederea

M. VOINESCU Șl DINAMO 
ÎNVINGĂTORI ÎN

7 NOIEMBRIE" LA
„CUPA 

CÎCLOCROS
Duminică dimineața, în jurul sta

dionului Voința, ciclocrosiștii au luat 
startul într-o nouă competiție desfă
șurată în cinstea celei de-a 43-a ani
versări a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, „Cupa 7 Noiembrie", .

desfășurată pe un timp frumos și 
bucurîndu-se de o participare valo
roasă, cursa a prilejuit o dîrză dispu
tă între C. Baciu, M. Voinescu, D. Ro
taru, V. Iordache și alergătorul din 
Orașul Stalin M. Kammer. In lupta 
pentru victoria finală ei au dovedit o 
bună pregătire și un spirit combativ. 
Cursa de duminică, ultima înaintea 
finalei campionatului de ciclocros, a 
constituit astfel o bună verificare pen
tru alergători.

Dinamovistul M. Voinescu, campio
nul probei de ciclocros de anul trecut, 
a reușit să-și asigure pe ultima parte 
a traseului un avans de circa 100 m 
ți astfel să treacă primul linia de 
sosire.

La celelalte categorii s-au eviden
țiat juniorul Gh. Radu, la a doua vic
torie consecutivă, și H. Chelaidite, un 
învingător detașat

Trofeul oferit de organizatori a 
fost cucerit de clubul Dinamo care 
a totalizat 68 puncte.

Rezultate tehnice. Avansați cat. I 
a Il-a: 1. M. Voinescu (Dina

mo) ; 2. D. Rotaru (C.C.A.) ; 3. V. 
Iordache (Dinamo) ; 4. 7
(Victoria) ; 5. M. Kammer (Olimpia 
Orașul Stalin) ; avansați cat. a III- 
a și neclasificați: 1. N. Belciu
(Constr.) ; 2. V. Bohm (Victoria) ; 
3. M. Magearu (Constr.) ;! juniori 
cat. I: 1 H. Chelaidite (Victoria); 
2. T. Cojocneanu (Dinamo) ; 3. P. 
Simion (C.C.A.) ; juniori cat. a 11-a:
1. Gh. Radu (Victoria) ; 
mitreanu (Clubul școlar) ; 
lăceanu (Clubul școlar) ; 
curse; 1. Gh. Sacîzlian
2. N. Vlad (Metalul); 3. R. Cro- 
proda (C.P.B.) ; cat. oraș: D. Da- 
nielopol (Constr.) ; 2. V. Stănescu 
(Metalul) ; 3. Șt. Toader (Metalul). 
Clasament pe echipe: 1. Dinamo 
68 p; 2. Victoria 96 p ; 3. C.C.A. 
116 p; 4. Constructorul 122 p; 5. 
Voința 157 p.

D. TANASESCU — coresp.

1. M. Voinescu (Dina- 
------- -- ; 3. V. 

C. Baciu

2. R. Du-
3. C. Bă- 
cat. semi- 
(Dinamo);

La :
șui Ploiești s-au desfășurat primele 
partide în cadrul campionatului de 
handbal în 7, o interesantă competiție 

participat 12 echipe mas- 
feminine. Cele 12 formații 

rii, așa îneît nu de mult s-au termi-

la care au 
culine și 4 
masculine au fost împărțite în trei se
rii, așa îneît nu de mult s-au termi
nat jocurile din prima parte a cam
pionatului. Pe primele locuri în cele 
trei serii s-au clasat Școala sportivă 
de elevi nr. 1, C.S. Petrolul și Pro
gresul. La fete, pe primul loc se află 
Școala sportivă de elevi. Ceea ce este 
de remarcat, pe marginea primelor 
jocuri, este că nivelul jocurilor a cres
cut simțitor față de anul trecut. In 
special echipa Școlii sportive de elevi 
nr. 1 a dovedit o creștere continuă în 
ceea ce privește pregătirea tehnică și 
tactică, constituind o adevărată reve
lație a campionatului.

Recent a avut 
retur, în cadrul 
trat următoarele 
elevi 1—Prahova 
3—Rafinorul 17-12; C.S. Petrolul— 
Petrolul Raf. 3 12-12; Șc. sp. elevi 2— 
FI. roșie 18-8; Șc. sp. elevi 4—Pro
gresul 9-47; Șc. sanitară—Construc
ții 15-12.

M. BEDROSIAN — coresp.

loc prima etapă din 
căreia s-au înregis- 
rezultate: Șc. sp. 
35-14; Șc. sp. elevi 

C.S.

Rezultate bune in concursul de selecție
/noi

• ERICA ARION 444 P.D. • PESTE 60 DE PARTICIPANT! • TINERETUL A FOST tA ÎNĂLȚIME
■I

prima ei mare victorie cu un procen- 
taj de 423 p.d. Note bune atribuim 
și sportivelor Fțorica Andreescu (421 
p.d.), EJepa Lupescu (408 p.d.) ș.a. 
care au dovedit o mare precizie în 
lansarea bilei. Pe același plan tre
buie situați și majoritatea participan- 
ților la categoria tineret, dintre care 
remarcăm ;în mod deosebit pe Gh. 
Măhărăscu, C. Antonescu, C. Rădu- 
lescu, D. Coteanu, A. Hinterleiter și 
P. Buruian, Ei au depășit granița ce
lor 800 p.d. Confruntarea seniorilor 
a fost viu disputată, însă rezultatele 
sînt numaii parțial, mulțumitoare. Pe 
primul plan al întrecerii s-au situat 
cunoscuții jucători' Petre Purje, Gh. 
Andrei, Alex., Andrei, Ion Micoroiu 
și Cristu Vîpătoru,, victoria finală 
revenind : primuluiv-popicar datorită u- 
nei mai mari siguranțe în rezolvarea 
diferitelor figuri la izolate. Senioare
le Margareta Szemany, Ilona Nagy- 

■ Nemeth și seniorii Ladislau Gallo și 
Franaisc Micola s-au comportat sub 
nivelul posibilităților lor. Iată primii 
trei clasați în cele patru categorii: 
senioare: I. Erica $rion (Buc.) 444 
p.d. ; 2.„ Aurelia) Nicolaescu (Buc.) 
413 p.d.; '3.x Maria - Nadaș (Arad) 
403 p.d.", Tineret: 1.' Mafia Stanca 
(Reșița) 423 p.d,; ' 2. Florica An- 
dpeescu , (Buq.) 421., p d.; 3. Elena 
Lupescu , (Buc-.):-408 p.d. Seniori: 
P. Purje • (Cîtnpitia) 863 p.d. ; 2. 
Al'ex. Andrei (BucȚ'860 p.d.; 3. Gh. 
Andrei (Buc.) 85j p.d. Tineret: 1. 
Gh. Măhărăscu„.(Ploiești) 870 p.d.;
2. Cornel-Antonescu (Buc.) 826 p.d.;
3. C. Radulescu (Reșița) 817 p.d.

TR. lOANIȚESC’J

Arena Cimentul din Capitală a găz- bucureșteni, care au reușit să se cla- 
duit la sfîrșitul săptămînii trecute seze pe locuri fruntașe în cele, patru 
concursul de selecție în vederea du
blei întîlniri cu reprezentativele 
r--- - ■ ■ , ■ • • - . . . .
cu .Cupa 7 Noiembrie" si-au dispu- Erica Arion, Aurelia Nicolaescu și, 
f............... . ‘ ,............................... ........ ................
100 bile mixte femei și 200 bile mixte 
bărbați, peste 60 de jucătoare și ju-

clasamente.
Și acum, cîteva aprecieri; asupra 

R.P.F.I. In cadrul competiției dotată selecționabililor. Valoroasele jucătoare 
șj.au dispu- Erica Arion, Aurelia Nicolaescu și, 

tat întîietatea, la probele clasice de în mai mică măsură, Maria Nadaș 
s-au prezentat la nivelul posibilităților 
lor. O mențiune specială merită

Tinârul jucător Cornel Antonescu (in plin efort) a

maestre, • sportului. Erica Aripii,, care 
și-a îmbogățit -palmaresul ‘ victoriiior 
pu' încă Uri1 rez'uliât • valoros : 444 p.d.1 
(la numai 1 punct de recordul R't’.lL). 
Deosebit de frurnoasă aiost însă 
cqpiportarea tinerelor jucătoariș, Maria 
Stanca, care practică acest sport nu
mai de doi ani, merge cu pași si
guri pe drumul consacrări), uSBținînd

u "fn ,<|K.

ai)ut o frumeastf eo^portare în 
concursul de selecție, doborînd dirt 20ff bile 'mixte ‘828 pdfriiie

cători invitați pe baza, rezultatelor ob
ținute în primele etape ale campio
natului republican pe echipe.

Studiind rezultatele parțiale și to
tale am constatat două feluri de a 
respecta programul de pregătire in
dicat de F.R.P. sportivilor vizați pen
tru loturile republicane: tineretul s-a 
antrenat cu mai multă exigență, iar 
sportivii rutinați s-au bazat mai mult 
pe experiența lor. Dovada ? Elemen
tele tinere au realizat procentaje valo
roase, întrecînd chiar o serie de spor-j 
tivi fruntași. L-a bărbați primul loc” 
în clasamentul categoriei tineret a fost-- 
obținut de sportivul ploieștean Gh." 
Măhărescu cu 870 p.d., iar trofeul re-,, 
zervat seniorilor â fost cucerit de" 
Petre Purje (Cîmpma.) cu 863 p.d.-- 
De asemenea, primble' 10 tinere ju-... 
cătoare au totalizat o medie (399” 
p.d.) superioară colegelor lor mai ex-"o'frumoasă dezvoltare în ultimii ani, 
perimentate (396,90 p.d.) In general,"^ ucps
concursul a fost dominat de popicarii-.j se totrezaresc s!lrt di

O X

Ce fac antrenorii bucureșteni?
(Urmare din pag. 1) 

tinerii (printre care Daniel Trandafir. 
Mihai Peiti etc.) dovedesc însă că 
nu s-a făcut cea mai justă alegere. 
Nu mai vorbim de faptul că nici 
acum antrenorii secției nu se mai 
gîndesc la formarea unei pepiniere 
proprii.

Gam tot așa stau lucrurile și la 
Dinamo. Aci s-au depus eforturi, în
deosebi de către antrenorul Traian 
Ogrințan, de a se forma o pepinieră 
puternică, menită să alimenteze trep
tat prima garnitură dinamovistă. Așa 
au apărut boxerii Ion Monea, Mircea 
Balaș, Mihai Dumitrescu, Grigore 
Dumitrescu și alții, pe care specta
torii bucureșteni i-au aplaudat dese
ori. Acum, o parte din acești pugi- 
liști au plecat de la Dinamo.

Boxul a fost unul dintre sporturile 
care au adus strălucire clubu
lui sportiv Dinamo și tocmai de a- 
ceea conducerea acestei secții are da-

REZULTATE BUNE ÎN
In zilele de 5 și 6 noiembrie s-a 

desfășurat pe poligonul Dinamo con
cursul de tir — organizat de clubul 
Voinfa — dotat cu „Cupa 7 Noiem
brie". Competiția s-a bucurat de O 
largă participare: peste 80 de spor
tivi reprezentînd 9 cluburi și asociații 
sportive bucureștene.

Cupa a fost oîștigată de trăgătorii 
dinamoviști care au totalizat 54 
puncte. Pe locul 2. Voința 57 p.; 
3. Progresul 66 p.; 4. Știința 80 p: 
5. Victoria 111 p; 6. Clubul sportiv 
școlar 117 p. întrecerile au cuprins 
probele de pistol precizie 60 focuri, 
pistol sport 60 focuri, armă sport 
3x10 focuri juniori și armă sport 
3x10 focuri junioare.

„CUPA 7 NOIEMBRIE"
Rezultate' pistol precizie. 1. T. 

Jeglinschi (Dinamo) 541 p.; 2. N.
Bratu (Știința) 534 p.; 3. T. Mani- 
catide (Sănătatea) 533 p.; 4. C.
Heidendorf (Victoria) 527 p.; 5. G.
Maghiar (Dinamo) 523 p. Pistol
sport. 1. I. Olăresctt (Știința) 557 p’; 
2. N. Flamaropol (Voința) 555 p; 3. 
M. Țapu (Știința) 533 p.; 4. S. Ra
dulescu (Voința) 529 p.; 5. M. Roșea 
(Știința) 498 p. Armă sport juniori. 
1. W. Zeim (Progresul) 254 p.; 2. 
M. Lazăr (Clubul sportiv școlar) 
244 p.; 3. I. Caiman (Clubul sportiv 
școlar) 243 p. Junioare 1. A. Maxim 
(Clubul sportiv școlar) 232 p-; 2. E. 
Zaharescu (Dinamo) 214 p.; 3. R. 
Popescu (Dinamo) 211 p.

iii activitatea 
de radioamatorism din țara noastra 

fost organizai în cinstea zilei de „7 
Noiembrie"; ■■ H

In urma dreptului acordat stațiilor 
de clasă â'^MIl-a de a lucra în fo
nie, s-a ajuns la supraaglomerarea 
benzii de 7 MHz și neglijarea lucru
lui în telegrafie.' Pentru stimularea 
și activarea" lucrului în banda de 
3,5 MHz, unde — pentru moment — 
sînt Și condiții mai bune, regulamen
tul concursului prevede lucrul în ben 
zile de 3,5 și‘-7 MHz, obligînd ast
fel operatorii la1 pregătirea aparaturii 
și a antenelor necesare în aceste 
condiții. Pentru a se oferi condițiile 
obținerii unor haremuri de viteză 
superioare, se acordă permisiunea de 
a se lucra chiar cu stații din ace
eași localitate. ........
fiecare bandă îl constituie 
de districte YO lucrate, iar aduna
rea rezultatelor obținute pe ambele 
benzi va da rezultatul final. Pentru 
o legătură obținută în banda de 3,5 
'MHz se va atribui două puncte, iar 
pentru una obținută în banda de 7 
MHz, un punct. Apelul concursului 
este CQ YO. Clasamentul concursu
lui se va stabili pe categorii de stații. 

Subcomisia regională care va mo
biliza cel mai mare număr de stații 
participante va primi diploma con
cursului, iar fiecare concurent va 
primi o diplomă.

Analizînd comportarea radioama
torilor la alte concursuri, reiese ne
cesitatea acordării unei atenții mai 
mari întocmirii fișelor de participare 
(ora C.F.R., indicativul, control 
R.S.T. etc.), ca și trimiterea lor la 
timp pe adresa Radioclubului Central 
al R.P.R. Aparatura va trebui să fie 
controlată și verificată prin legături 
bilaterale, confirmate cu controale 
bune, luîndu-se în același timp măsuri 
de înlăturarea clipsurilor și a armo
nicelor superioare. De asemenea, ne
cesitatea filtrelor este tot mai impe
rioasă, finind seama de posibilitatea 
ivirii perturbațiilor, mai ales în tim
pul emisiunilor de televiziune.

Ținînd seama de importanța aces
tui concurs intern, ca și de recoman
dările mai sus arătate, radioamatorii 
YO sînt datori de a-și mobiliza toate 
forțele pentru obținerea unor rezul- 
tațp dipupele^m^ț bune.

I. PAOLAZZO 
Șeful Radioclubului Central al R.P.R.

, i .î, l. <M., '
Activitatea sportivă <le radioama

torism din țara nbastră a cunoscut

iar prin noua ei formă de organizare 
«ectivele care 
in 'cele mai

- ■ interesante.
” Datorită condițiilor create, măies- 
"tria tehnico-sportivă a radioamatori- 
”lor din țara noastră a cunriscut o 
-■ascensiune continuă în ultimul tîmp. 
"In acest sens sînt semnificative suc- 
^-cesele dobîndite în cadrul numeroa- 
"selor concursuri interne ‘și iriterna- 
Tționale de radioamatorism. O suma-jlvlldlc UC I crullzdJllxiivi lam. vz ouiiifl 

toria și posibilitatea să mențină o"ră trecere în revistă a rezultatelor --- 1__ 4 xî4-î_ _—4-je—i 4-4 ‘ phfimifa la +.radifîrwn5».liil cnncnrc iîl- 
antrenorului Titi Dumitrescu, care se ■ - ternațional _ CQ MIR 
ocupă de creșterea elementelor tinere” —— --------- -■ —---
de valoare. -.ocazia zilei radioului, este edifica-

■A "toare. In anul 1959, din 32 de țări
Sînt alte secții de box. cum este" participante _am ocupat locul 7 pe 

cea de la Progresul, unde se pregă-- - națiuni, iar în anul acesta, din 39 de 
tesc numeroși pugiliști. Dar roadele” țări participante, locul 4.

veche tradiție, acordînd tot sprijinul obținute la tradiționalul concurs in
ternațional CQ MIR organizat de 
Radioclubul Central al U.R.S.S., cu

Participarea în anul acesta a fost 
mult superioară celei de anul trecut.

întîrzie să se arate, datorită faptului 
că puțini dintre boxeri au o valoare, __ ___ r_____ ____ — ------- -------
certă. In această situație, conducerea ’.1 In 1959, au participat la concurs 13 
secției de box, antrenorul acesteia, au "stații colective și 17 individuale de 
găsit o cale mai ușoară de a-și forma”emisie-recepție iar în 1960, 22 de 
o echipă redutabilă: au adus boxeri--stații colective și 47 individuale, iar 
gata formați din alte părți: Așa au ” rezultatele obținute de primele stații 
apărut la Progresul Atanase. Gănescu,--clasate sînt următoarele:
Dumitru Fieraru, Oscar Silberman," *—»' 11
Emil Schnap ș.a.

Secțiile de box din Capitală dispun” 
de numeroși antrenori cu o bună ca--- 
lifieare, cum sînt, de pildă, Constantin" 
Nour, Lucian Popescu, Ion Chiriac,-- 
Gheorglie Axicti, Constantin Cionoiti," nizat în acest an de 
Mihai Fulea, Mielu Doculescu, Gheor-. ' Central al R.P.R. rezultatele obținu- 
ghe Fiat, Ion Stoianovici etc. Se pare"te sînt mai bune, daca ținem seama

emisie-recepție iar în 1960, 22 de 

rezultatele obținute de primele stații 

1959 YO4KCA (stație colectivă) 151 
legături 3926 p. 1960 YO3KAA 149 
legături 5066 p. 1959 YO3RI (stație 
individuală) 199 legături 7562 p. 1960 
YO3RD 219 legături 14.235 p.

Și la concursul internațional orga- 
Radioclubul

însă că rutina, comoditatea, ca șiX 
lipsa de sprijin din partea conducerilor" 
respective au fost principalele -obsta-"400 de stații de radio-amatori 
cole în calea creșterii elementelor de--șapte țări, 
valoare pentru boxul bttcuteșfean. " - . . .

Cît mai mulți boxeri talentați care-.
să aspire la un loc în loturile re-" .. ; . A .
prezentative — aceasta trebuie să fie tea noastră la un nivel și mai înalt, 
deviza antrenorilor bucureșteni, pentru--Datorită faptului că numai în acest 
că, altfel, ei riscă să se’mențină înxan s.au acordat peste 100 indicative 
aceeași situație neplăcută.

de faptul că au participat aproape 
din

Frumoasele succese obținute pînă 
acum ne obligă să ridicăm activita-

Z noilor stații de radioamatori de emi- 
” sie-recepție, considerăm că Ta con- 
” cursurile viitoare, subcomisiile regio-
• - nale de radio-amatorism vor trebui 
--să mobilizeze pe toți radioamatorii 
” din țara noastră în vederea obținerii 
"unor rezultate din ce în ce mai ridi-
* ’ cate-

• Intîlnirea dintre echipele Con-" F.S.A.R. și Radioclubul 
structorul și Metalul din cadrul e‘..RPR a prevăzut în calendarul com- 
tapei a doua a Cupei F.R. Box va" tițional în afara concursurilor in- 

aia, uc ia Vid 13
— și nu astă-sea-^ ternaționale, încă două concursuri 

_T interne. Primul dintre acestea a

In Cupa F. R. Box 

MÎINE SEARĂ, 
CONSTRUCTORUL — METALUL

în acest scop, U.C.F.S. —
Central al

Multiplicatorul , pe 
numărul

avea loc mîine seară, de la ora 
în sala Floreasca - . .
ră, așa cum se stabilise inițial.
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Fotbal pe glob
TRUD VORONEJ A PROMOVAT 

ÎN CATEGORIA A

Turneul final al câștigătoarelor seri
ilor B din R.S.F.S. Rusă a continuat 
cu disputarea meciurilor Metalurg 
Nijni Taghil — Irtîș Omsk (2—0) și 
Trud Voronej — Terek Groznîi (5—2). 
Obținînd 6 puncte din trei meciuri 
disputate, ecb:pa Trud din Voronej a 
obținut dreptul ca anul viitor să par
ticipe în prima categorie de fotbal a 
U.R.S.S. Proaspăta campioană a R.S.S. 
Ucrainene, Metalurg Zaporojie a sus
ținut primul meci din cadrul barajului 
pentru promovarea în categoria A cu 
Șalitior Stalino, la Stalino. Gazde'e 
au cîștigat cu 2 — 0. Returul acestei 
întîlniri va avea loc ta Zaporojie și 
va decide echipa care va activa în 
anul 1961 în categoria A.

LEVSKI SOFIA A REALIZAT 
SCORUL CAMPIONATULUI

Tn ultimele două etape ale campio
natului bulgar s-a remarcat compor
tarea bună a echipei Levski, învingă 
toare cu 2—0 ia Dimitrovo, în meciul 
cit Minior, precum și victoria obținută 
în etapa a X-a a campionatului: 7—1 
cu Marik. Nu mai puțin de 4 goluri 
a marcat în meciul de sîmbătă tînă- 
rul centru atacant al echipei sofiote, 
lordanov. Cu aceste victorii Levski 
s-a instalat deocamdată în fruntea 
clasamentului cu 14 p. Ea mai poatc- 
fi a linsă Jupă desfășurarea meciurilor 
restanță numai de către Ț.D.N.A, care 
nu a participat la jocurile din etapele 
a iX-a și a X-a. Alte rezultate: etapa 
a IX-a: S avia — Marek 0—0, Loko- 
motiv — Botev 1—2, Dunav — Sep- 
temvri 3—2, Spartak Sofia — Spartak 
Varna I—2, Ciornoe More — Beroe
I — 1; e.apa a .X-a: Septemvri— Spar
tak Sofia 2—0. Minior — Dunav 
0—1, Botev — Spartak Plovdiv 3—3, 
Spartak Varna — Lokomotiv 1—0, 
Beroe — Slavia 2 — 1; cîteva meciuri 
restanță:- Ț.D.N.A. — Botev 2—0, 
Septemvri — Minior 1—2, Marek — 
Lokomotiv 1 — 1. Levski este urmaită 
în clasament de către Ț.D.N.A. cu
II p., Minior 11, Slavia II, Dimav 
cu cîte 10 p.

UN NOU LIDER IN CAMPIONATUL 
CEHOSLOVAC

Deși a terminat în etapa a Xl-a 
la egalitate (1 — 1) cu Ruda Hvezda 
Brno, Dukla Fraga a trecut în fruntea 
clasamentului, profitând de înfrângerea 
suferită de către fosturi lider, Ruda 
Hvezda Bratislava; 2—3 cu Spartak 
Stalingrad. Diikla și Ruda Hvezda 
s-au d-istarrat în fruntea clasamentu
lui. Prima beneficiind de un golave
raj superior. Alte rezultate înregistra
te în ultima etapă: Jednota Trencin— 
Baulk Ostrava 3—2, Snop Klad.no — 
Spartak Trnava 3—2. Tatran Preșov— 
Spartak Soko'ovo 2—1. In clasament: 
Dukla și Ruda Hvezda Bratislava — 
16 p., Spartak Trnava—13 p., Snop

A XI V-a Olimpiadă de șah

Echipa ll.R.S.S. virtuală ciștigatoarc a competiției
Duminică seara, la epuizarea celor 

5 ore de joc ale penultimei runde, a 
fost consemnat‘rezultatul ultimei par
tide a întâlnirii dintre -șahiștii sovie
tici și cei rom-înî: Tab— Ghițescu :1— 0. 
Multă vreme, irt jocul de- mi jloc al 
acestei partide,, fțvantajul ■ părea să 
fie de partea maestrului romîn,. dar cu 
puțin înainte 'de controlW timpului, 
campionul mondial a declanșat un pu
ternic. atac. bazat • pe trei sacrificii 
consecutive de pion, care i-au- adus 
victoria. Prin aceasta, scornii întâlnirii 
U.R.S.S.—R. P. Română a' devenit
3—1, șahiștii 'sovietici ăsig-urîndu-și 
un avans de; 51 A p. față de a doua 
clasată, echipa S.U.A. și fiind astfel 
virtuali, cîștig'ători' ai turneului final. 
Reprezentativa americâ'nă a suferit^ .a 
două înfrângere în' concurs, fiind .'în
trecută de ' Cehoslovacia cu 2'/2—1*/2 
(Fischer-— Pachman 1—0, Filip—Lom
bardy 1—0,‘ Bisguier—Ficfjtil 'A—‘A. 
Hort—Weinstein 1—G). Celelalte rezul
tate - ale rundei a X-a: Ungaria — 
R.D.G. 2‘A—1>A’ (La ultima masă 
Kluger—Fuchs 1—0; resjuil remize), 
Bulgaria —j Olanda 3—1 (Donner— 
Boboțov *A—'A, Pîdevschi—Prins 1—0, 
Kramer—Kola.rov l/2—'/2> Millev—Lan- 

Kladno—12 m Spartak Stalingrad 
U p.

REGRUPARE IN FRUNTEA 
CLASAMENTULUI IUGOSLAV

Rezuttatete înregistrate în etapa de 
duminici (a VII-a) a campionatului 
iugoslav au făcut ca nu mai puțin 
de 4 echipe să fie despărțite în fruntea 
clasamentului doar de golaveraj: Par
tizan (0—0 cu Hajduk), Dinamo Za
greb (1—1 cu O.F.K. Beograd), Steaua 
roșie (5—1 cu Radnicki) și Rjeka 
(3—0 cu Sarajevo). Alte rezultate: 
Velej — Split 2—0, Vardar — Voj- 
vodina, 0—1. După șapte etape clasa
mentul are următoarea înfățișare: 
Partizan, Dinamo Zagreb, Steaua roșie 
și Rjeka — qjF cîte 10 p., O.F.K. 
Beograd 9 p., Vojvodina 8, Hajduk 7 
etc.

INTERNAZIONALE — LECCO 
1—1!

Fără îndoială, acest rezultat consti
tuie o mare surpriză a etapei a Vl-a 
și a campionatului italian. Noua pro
movată, lieccc a ținut în șah expe
rimentata echipă milaneză, smulgîndu-i 
un punct prețios. Un alt rezultat sur
priză ș-a înregistrat la Torino, unde 
Milan a reușit să învingă pe campioa
na țării, Juventus, cu 4—3. Alte re
zultate: Bați — Bologna 1—3, Cata
nia — Fiorentina 1—1, Padova — 
Torino 5—1. Roma — Atalanta 0—0, 
Sampdoria — Lazio 1—0, Spal — 
Napoli 3—2, Udinese — Lanerosi 
I—0, Continuă să conducă Interna- 
zionale cu 10 p.. urmată de Roma și 
Sampdoria cu cite 9 p., Milan, Na
poli și Juventus cu cite 8 p. etc.

RACING 1Ș1 MENȚINE AVANSUL

Fruntașele clasamentului campiona
tului francez au obținut victorii în 
meciurile susținute duminică în cadrul 
etapei a. XlV-a a campionatului, ast
fel că primele trei locuri ale clasa
mentului sînt ocupate ca și pînă acum 
de Racing (3—2 cu Lens), Monaco 
(3—1 cu Valenciennes, în deplasare) 
și Reims (5—1 cu Nîmes). Cîștigînd 
în deplasare cu 2—0 la Nancy, An
gers a trecut pe locul IV, ocupat pînă 
acum de Nîmes. Celelalte rezultate ale 
etapei. Troyes — Stade Francais 5-3, 
Rennes — Sedan 2—0, Le Havre — 
Limoges 2—1, Lyon — Grenoble 1 — 1, 
Nice — Rouen 3—0, Toulouse — St. 
Etienne 0—1. In clasament: Racing 
24, Monaco 20, Reims 19. Angers și 
Rennes — cite 17, Nîmes 16 etc.

• La Dublin, Irlanda a întrecut Nor
vegia cu 3—1 (2—I).

e In primul lor meci din cadrul 
optimilor „C.C.E.“, la Lisabona Ben
fica ă întrecut pe Uipest Dozsa cu 
6—2 (5—0). Returul va avea loc la 
Budapesta.

geweg 1—0), Iugoslavia — Anglia 
2‘A—1M2 (Matanovici l-a învins pe 
Golombek; restul remize), Argentina 
— R.F.G. 2—2 (Najdorf—Unzicker 
.'A—*/2). Iată două rezultate definitive 
din runda a IX-a: Iugoslavia — 
R.P.R. 3'/2—*/2 (Dam! a novici l-a îm 
Tins pe Troianescii); Argentina — 
Olanda 2*/2—I’A.

Inaintpa ultimei runde, clasamentul 
turneului final este următorul: U.R.S.S. 
31, S.U.A, 25’A, Iugoslavia 24'A, Un

Rem’ză cu Botvinik
APĂRAREA SICILIANA

Alb: D. Drimer (R.P.R.)
Negru : M. Botvinik (U.R.S.S.)

1. e4 co 2. CI3 Cc6 3. d4 c : d4 4.
C:d4 Cf6 5. Cc3 d6 6. Ng5 e6 7. Ne2 
a6 8. 0-0 Nd7 9. Dd2 Ne7 10. Tadl 
Dc7 11. Cb.'l Td8 12. N:f6 N:f6 I (Mu
tarea aceasta constituie o întărire a 
-variantei jucate într-o partidă Smîslov- 
-Botvinfk, camp, mondial 1948, în care 
negrul după 12... g:f6 13. Dh61 s-a 
expus unui a'ac puternic) 13. D:d6 
D:d6 14. T:d6 Re7 (Pentru pionul sa
crificat, negrul are avans de dezvol

* Campionate'e mondiale de volei

R. P. ROMÎNĂ-S. U. A. 3-1
RIO DE JANEIRO 7 (Agerpres). 

După victoria obținută cu 3—1 asu
pra Braziliei, reprezentativa R. P. 
Romine a repurtat duminică un nou 
succes în turneul final al campionatu
lui mondial masculin de volei, între- 
cînd cu scorul de 3—1 (9—15, 15—6, 
15—5, 15—6) selecționata S.U.A.
Printr-un efort deosebit, voleibaliștii a- 
mericani au reușit să cîștige primul 
set, dar, în continuare, nu au putut 
fa.ee față jocului variat și eficace pres
tat de romîni. Trăgînd din toate pozi
țiile, mai rapizi șl mai tehnici, volei
baliștii din R. P. Romînă au cîștigat 
la diferență mare trei seturi consecu
tive. S-au remarcat Roman, Fierarii și
H. Nicolau.

In celelalte întîlniri masculine s-au 
înregistrat următoarele rezultate: 
U.R.S.S. — R. P. Ungară 3—1 (15— 
10, 10—15, 15—13, 15—7), Franța— 
Venezuela 3—0 (13, 4, 15), R. P. Po
lonă — Japonia 3—1 (15—5, 11—15, 
15—8, 15—7), R. S. Cehoslovacă — 
Brazilia 3—0 (13, 8, 6). In campio 
natul feminin s-a disputat duminică 
un singur meci: R. S. Cehoslovacă— 
R. P. Polonă 3-0 (12, 12, 9)
■—--------------------------------------------

Alo, Rio de Janeiro!

Antrenorul Nicolae Sotir, despre campionatele mondiale de volei
• Delegația noastră în atenția ziarelor, radioului și televiziunii
• „Țara fotbalului”, pe cale să devină „țara voleiului” • „Marele

trio” • Despre focul echipelor japoneze

Ieri dimineața, operatoarea de la 07 
ne-a dat legătura cu hotelul Praias din 
orașul Niteroi — o suburbie a lui Rio- 
de Janeiro. La celălalt capăt al firului
— care străbatea Europa și Atlanticul,
— am auzit cîteva clipe mai tîrziu vocea 
antrenorului echipei noastre masculine 
de volei, Nicolae Sotir.

DE LA BUCUREȘTI LA 
RIO DE JANEIRO

— Am vrea să știm cum a fost călăto
ria pînă în Brazilia și activitatea pe 
care ați avut-o înaintea începerii cam
pionatelor mondiale.

— Drumul piuă în orașul Belo Hori
zonte, capitala statului Minas Gerais, a 
fost destul de obositor șl părea fără 
sfîrșit. Călătoria de la Paris la Rio de 
Janeiro s-a făcut în special de la Da
kar, pe o căldură tropicală. In primele 
zile ne-a venit foarte greu fiindcă dife
rența de 6 ore dereglează totul, somn, 
masă etc., iar dacă mai pui la socoteală 
aerul umed și dogoarea soarelui, fără 
pic de adiere, înțelegeți totul. S-au făcut 
mari eforturi pentru o cît mai rapidă a- 
c o mo dare. înainte de a începe seriile pre
liminare, la Rio de Janeiro am vizitat 
stadionul Marocana, cel mai mare din

garia 20, Cehoslovacia și Bulgaria 
19‘/2, R.D.G. și Argentina 18'A, R.F.G. 
16‘/2, Olanda 16, Anglia 15‘/2, R. P. 
Romînă 15.

In turneul secund conduce Suedia 
cu 25'A P;, urmată de Izraeț 24‘A, 
Finlanda 24‘/2 (1), Austria 22 (1), 
Cuba 21, Danemarca 20‘A (1), Spa
nia 20y2, Norvegia 20 etc.

Ieri, la Leipzig, a fost zi de odihnă, 
iar azi se dispută ultima rundă a 
Olimpiadei.

tare) 15. Td2 Nc8 16. Tfdl T:d2 17. 
T:d2 h5 18. a3 g5 19. h3 (Mai bine 
era 19. Cdl urmat de Ce3—c4) 19... 
Ne5 20. Tdl I Nc7 21. Cc5 Ce5 22. b4 
g4 23. h:g4 C:g4 24. g3 Tg8 25. Rg2 
Cf6 26. Thl și în această poziție în 
care atacul negrului este oprit, fostul 
campion mondial a propus remiză, 
acceptată de tînărul său adversar. 
(S-ar fi putut continua: 26... b6 27. 
Cd3 Nb7 28. N:h5 C:e4 29. C:e4 
N:e4 + 30. M3 N:d3 31. c:d3 intrînd 
într-un final cu 'nebuni de culori dife
rite, egal).

LCH1PELE UNIUNII SOVIETICE 
CONDUC IN AMBELE CLASAMENTE

MASCULIN

1 U.R.S.S. 4 4 0 12: 1 (191:119) 8
2 R. S. Cehoslovacă 4 4 0 12: 2 (203:151) 8
3. R P. Romînă 4 4 0 12: 3 (210:153) 8
4. R. P. Polonă 422 8: 8 (202:189) 6
5. Brazilia 422 7: 6 (165:153) 6
6. R P. Ungară 413 6: 9 (173:183) 5
7. Franța 312 5: 6 (120:148) 4
8. S.UA. 312 4: 8 (137:148) 4
9. Japonia 404 1:12 (120:191) 4

10. Venezuela 404 0:12 ( 96:182) 4
FEMININ

1. U.R.S S. 3 3 0 9:1 (148: 98) 6
2. R. S Cehoslovacă 3 2 1 6:3 (117:106) 5
3. Japonia 2 1 1 4:3 ( 92: 88) 3
4 Brazilia 211 3:3 ( 73: 76) 3
5. R. P. Polonă 2 0 2 0:6 ( 64: 90) 2
6. S.U.A. 2 0 2 0:6 ( 55: 91) 2

(Sînt incluse și meciurile care au
avut loc în preliminarii și contează .și
pentru turneele finale).

Iată jocurile care au mai rămas de
disputat în campionatele mondiale de
volei:

MASCULIN
8 noiembrie: Japonia — S.U.A.;

R. P. Polonă — Brazilia
9 noiembrie: R. P. ROMINA -

★

lume, cu o capacitate de 200.000 locuri 
și sala Marocana (30.000 locuri) unde 
au loc acum turneele finale ale campio
natelor mondiale.

La Belo Horizonte, un oraș industrial, 
sportul are mulți prieteni. Cît timp am 
stat acolo, în fiecare dimineață am fă
cut antrenamente de individualizare, iar 
după-amiază, atunci cînd nu jucam cu 
vreo echipă locală, jucam între noi. Să
lile puse la dispoziție, cum au fost cea 
de la Gimnaziul Minas Gerais, sala Di
rectoratului de educație fizică, cît și sala 
Batalionului de instrucție al poliției mi
litare, au fost bune. Im antrenamentele 
noastre participa mult public, printre 
care un număr mare de studenți, de foto
reporteri și cineaști care se străduiau să 
imortalizeze totul pe peliculă. De altfel, 
la Belo Horizonte, la Rio de Janeiro ca 
și în toate celelalte orașe pe unde am 
trecut delegația noastră a fost obiec
tul atenției ziarelor, radioului și tele
viziunii.
„TARA FOTBALULUI", PE CALE 

SA DEVINĂ O „TARA 
A VOLEIULUI”

— Ce meciuri ați jucat la Belo Hori
zonte ?

— In sala Directoratului de educație 
fizică din statul Minas Gerais am întîlnit 
selecționata orașului Belo Horizonte. Vic
toria ne-a revenit cu 3—0 (5, 7, 11), 
iar în localitatea Lagoas, la 100 km de 
Belo Horizonte, am jucat tot cu selec
ționata orașului, scor 3—0 (7, 5, 6) pen
tru noi. Im cererea organizatorilor, după 
meci, echipa noastră a disputat în con
tinuare trei seturi de demonstrație, mult 
aplaudate. Această partidă s-a jucat în 
aer liber, pe un teren acoperit cu bitum. 
La Belo Horizonte au fost ținute două 
conferințe cu antrenorii și cadrele teh
nice ale Directoratului. Voleiul este un 
sport foarte cunoscut în Brazilia. Și dacă 
această întinsă regiune a Americii de Sud 
este cunoscută în lumea întreagă ca o 
țară a fotbalului și, în bună măsură, șl 
a baschetului, ea e pe cale să fie cu
cerită și de sportul cu mingea pesta 
plasă. La meciurile susținute de noi la 
Belo Horizonte și Lagoas, au asistat 
mii de spectatori.

— Cum este timpul acum în Brazilia?
— Pe coasta oceanului, la Rio de Ja

neiro și Niteroi, călduros și umed, în 
timp ce în interiorul continentului, la 
Belo Horizonte, de pildă, călduros și 
uscat. Dar în curînd se anunță ploile 
tropicale. Temperatura medie este cam 
de 22 grade.

„MARELE TRIO”
L-am întrebat apoi pe Nicolae Sotir 

care este părerea generală asupra acestei 
ediții a campionatelor mondiale.

— Fără îndoială că organizatorii au 
fost afectați de faptul că o serie de echi
pe despre care, pînă în ultimul moment, 

R. P. UNGARA. Franța — U.R.S.S*
R. S. Cehoslovacă — Venezuela, Bra
zilia — R. P. Polonă.

10 noiembrie: R. P. ROMINA — 
U.R.S.S., Japonia — Venezuela,
S. U.A. — Brazilia, Franța — R. P. 
Polonă.

11 noiembrie: R. P. ROMINA — 
FRANȚA, R. S. Cehoslovacă 
U.R.S.S., Japonia — R. P. Ungară, 
S.U.A. — R. P. Polonă.

12 noiembrie : Franța — R. S. Cehos 
slovacă, R. P. Ungară — Brazilia, Ve
nezuela — S.U.A.

13 noiembrie: Japonia — Franța, 
S.U.A. — R. P. Ungară, Venezuela — 
R. P. Polonă.

14 noiembrie: R. P. ROMINA — 
R. S. CEHOSLOVACA, Brazilia — 
U.R.S.S.

FEMININ
8 noiembrie: Japonia — S.U.A* 

R. P. Polonă — Brazilia.
10 noiembrie: S.U.A, — R. S. Ceho-: 

slovacă, U.R.S.S. — R. P. Polonă
11 noiembrie: Japonia — BraziL’a.
12 noiembrie: R. S. Cehoslovacă —■ 

Japonia, R. P. Polonă — U.R.S.S.
13 noiembrie: U.R.S.S. — Brazilia.

se știa că vor participa, nu s-au pre
zentat. Este regretată absența unor e- 
chipe valoroase, cum sînt cele ale Iugo
slaviei și Bulgariei. Și așa însă, echipele 
europene prezente la competiție contri
buie vn mare măsură la bunul ei nivel 
tehnic. Intr-adevăr, clasa echipelor d:> 
Europa este mult mai ridicată decît 
din America, scria mai zilele trec1 
presa braziliană, care nu uita să 
următoarea comparație (nici nu se ț,. 
alta) : „Dacă în ceea ce privește fol,.a- 
Iul, cu europenii discutăm cel puțin de 
la egal la egal, în ceea ce privește vo
leiul... situația este clară: europenii ne 
sînt net superiori*. Ziarele scriu că cele 
mai mari șanse de cîștigarea titlului 
masculin le au Cehoslovacia, Uniunea 
Sovietică și Romînia, „marele trio** ■— 
cum sînt denumite la un loc.

Ce ne puteți spune despre echipa 
noastră ?

— Toți jucătorii sînt hetărîți să 
comporte cît mai frumos. Am reușit Su. 
ne cîștigăm mulți simpatizanți în rîndul 
spectatorilor brazilieni prin jocul nostru 
spectaculos și eficace. De altfel, sîntem 
înconjurați cu o atenție și sentimente la 
care nu ne așteptam. Victoriile noastre au 
stîrnit un entuziasm deosebit în tribune 
și dacă în primele zile nu eram obi.șnuiți 
cu temperamentul spectatorilor sudam cri- 
câni, acum ne-am acomodat cu el. Iar a- 
tunci cînd echipele braziliene de volei 
reușesc victorii sau acțiuni frumoase, în 
tribune este un adevărat delir. Numai 
în acest fel au reușit să cî.șlige un sat 
în fața reprezentativei noastre.

MAREA SURPRIZA: 
JOCUL JAPONEZILOR

— Amatorii de volei din țara noastră 
au fost surprinși de rezultatele înregis
trate de reprezentativele Japoniei. Ce 
puteți să ne spuneți despre ele?

— Maniera atletică, agilitatea și di
namismul caracterizează jocul ,,debu- 
ian(ilor“ japonezi. Echipa lor a apărut 
pentru prima dată în Europa în 1957 la 
Moscova, cu prilejul Jocurilor interna
ționale prietenești. In cei trei ani care 
s-au scurs ei au aplicat multe lucruri 
învățate atunci, venind chiar și cu unele 
inovații care i-au surprins pe multi. Să 
itu uităm că Japonia va fi, în 1964, orga
nizatoarea primului turneu olimpic de 
volei. Ei se pregătesc încă de pe acum. 
Japonezele au jucat într-un stil foarte 
frumos în meciul cu Polonia pe care l-au 
și cîștigat cu 3-—0 — marea surpriză 
a preliminariilor.

Echipele latino-americane au mai mult 
motive de supărare decît de bucurie. In 
turneele finale s-au calificat doar echi
pele Braziliei și formația masculină a 
V enezuelei.

Interviul nostru telefonic cu antrenorul 
Nicolae Sotir nu s-a încheiat decît după 
ce i-am promis că vom transmite, prin 
intermediul ziarului, salutările călduroase 
ale voleibaliștilor noștri, adresate celor 
dragi, din țară, ca și dorința lor de a 
avea o comportare cît mai frumoasă. 
Dorință care este și a noastră.
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