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Campionatele pe asociație...
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Vedere a fabricii de fire și fibre sintetice de la Săvinești.

Din bogata activitate care se desfă
șoară tn ultima vreme la asociația spor
tivă Ancora Calați, ne am oprit la ct- 
leva aspecte care ilustrează preocuparea 
care există pentru buna organizare a 
campionatelor pe asociație. Este o pro
blemă deosebit de importantă și din fe
lul cum s-a muncit în această direcție 
de către consiliul asociației Ancora 
Galați, pot desigur învăța multe alte a- 
sociații sportive.

Muncitorii șantierelor navale din Ga- 
la|i îți vorbesc cu bucurie despre suc
cesele sportivilor fruntași, despre munca 
lor harnică, despre participarea diferi
telor echipe ale asociației Ancora In 
campionatele oficiale. Cu același entu
ziasm îți sînt însă povestite și pasionan
tele întreceri sportive de mase, desfășu
rate în cadrul campionatelor pe asocia
ție, care în tot timpul anului au fost 
urmărite cu interes deosebit de 
sute de 
o seric 
despre 
lari tale
bucură aceste 
ceri : peste 
participanji la volei, 
120 la fotbal, 90 la 
șah, 1201a ciclism... 
Cuvinte de laudă 
sînt rostite astăzi 
lorii campionatelor

muncitori ai 
de cifre care 
larga popu- 
de care se 

între- 
100 de

șantierului, 
vorbesc de

sute și 
Afli și 
la sine

SCRISORI DIN MOLDOVA
Minunate sînt plaiurile Moldovei! 

Cine n-a admirat Valea Tazlăului, 
semețul Ceahlău sau noul peisaj 
al Bistriței contemporane? Moldo
va — ieri „patria" pelagrei — a 
devenit azi o regiune înfloritoare. 
Nume care ieri aproape nu spuneau 
nimic — Bicaz, Roman, Bîrlad, 
Borzești, Onești etc., au azi o nouă 
semniticație, pe măsura măreției 
epocii pe care o trăim.

Să colindăm azi, dragă cititorule, • 
plaiurile Moldovei. Să vedem — 
împreună — ce e nou în activita
tea sportivă. Corespondenții 
au cuvîntul I

noștri

la un 
scriu

„500 de spectatori au asistat 
interesant turneu de volei, ne 
corespondenții H. CO11N și C. RADU
LESCU, din Focșani. S-au întrecut vo
leibaliști din raioanele Focșani, Pan- 
:iu. Brăila, Călmățui, Tecuci și Vran- 
:ea. fi«.'ecerile au fost dotate cu „Cupa 
Tdobești". La fete, primul loc a fost 
icupat de echipa raionului Focșani.

iar la băieți de cea a raionului 
Brăila".

Corespondentul N. POPOVICI ne in
formează că în orașul Panciu a luat 
ființă o nouă asociație sportivă — 
Foresta. Prima realizare : amenajarea 
unui frumos teren de volei, prin 
muncă voluntară. „Două noi asociații 
sportive au luat ființă și în orașul 
Suceava" — ne scrie corespondentul 
regional C. ALEXA. Ele cuprind 300 
de membri U.C.F.S., muncitori, tehni
cieni și funcționari de la Sfatul popu
lar orășenesc și de la întreprinderea 
de pielărie și încălțăminte „Străduin
ța". Același 
la Fabrica 
Bucecea a 
sportiva cu 
care activează în secții 
lei, baschet, atletism, 
masă, box etc. Aici a 
najarea unui teren 
tuia de baschet.

De la Bacău am 
dv la corespondentul

volei, prin

corespondent ne scrie că 
de zahăr „Șiretul" din 
luat ființă o asociație 
550 de membri U.C.F.S.

de fotbal, vo- 
șah, tenis de 

început ame- 
volei și a al-

Scrisoarea e intitulată „Fotbal". Nu se 
referă la fotbaliștii dinamoviști, din 
categoria A, ci sîntem informați că 
la campionatul orășenesc de fotbal 
pentru pitici participă 12 echipe. O 
inițiativă lăudabilă și o participare 
destul de numeroasă I

Din regiunea Iași ne-a scris cores
pondentul VICTOR’ VASIL1U din Vas
lui. Corespondentul nostru ne infor
mează că pentru asociațiile sportive 
din satele raionului Vaslui s-au cum
părat recent materiale sportive în va
loare de 15.200 lei. Printre asociațiile 
sportive care au primit noi materiale 
sportive se numără cele din comunele 
Ateara Domnească, Deleni, Zăpodeni, 
Delești și altele.

Sînt doar cîteva din acțiunile cu 
caracter sportiv întreprinse în Moldo- 

' poștașul ne aduce nume- 
din țară. Multe scrisori 
corespondenții noștri din

va. Zilnic, 
roase vești 
sînt de la 
Moldova...

de

primit o scrisoare
A. AROMINESEL

AURELIAN AXENTE

SALT U L...
statură de atlet 

asupra cadranului. 
r,_ ochi și la lumina

unii descifrează cu glas tare: „Ora 
12 și..- 25 de minute. Pornim ?

Ceilalți în loc de răspuns striviră 
u călcîiul mucurile de țigară. Cîteva 
lipe tnai tîrziu, se strecurară unul 
îte unul în avion.

Rămas ultimul, parașutistul cu sta- 
ură de atlet se adresă pilotului ce 
la să urce și el:

— Na uita, zbori 
'.easupra orașului, 
•poi virezi 
terodrom, 
leasitpra liniei de 
tecolare 
icolo drept spre lumina din capul 
’allsajului. Fii atent la claxon!

Curînd, cîștigară ■ înălțime. Mîrîitul 
notorului. ambalat la maximum, le 
nîngîie auzul. Era ceva cunoscut, 
amiliar. Avionul se înclină spre 
tînga. Linia orizontului, punctată 
le numeroase lumini, trecu undeva 
‘easupra lor. Jos, se vedea Ploieștiul 
u mii și mii de lumini. Cu fețele 
pite de geamul 
rivesc panorama 
unoscut și totuși, de data aceasta, 
leobișnuită. E a doua noapte cînd 
□cearcă saltul. Orice constituie încă 

noutate. Uite, acela
>ar grupul luminos ? 
’.red că-i Fiii peștii de 
teren ii 1
Sînt multe de văzut.

rl cel vînjos nu-l interesează însă 
imic. Ba da: numai ce va face acum, 

’.uni va fi cel de al doilea salt ? 
ată ce-1 neliniștește. Primul, execu
ți cu cîteva zeci de minute înainte, 

fost nesperat de bun, 2,58 metri 
e la centrul balisajului. Media re- 
ordultii mondial obținut de parașu-

Parașutistul cu 
iruncă o privire 
Ypropie ceasul de

spre 
te (ii

și de

Din viața 
organizației noastre

și despre cîștigă-
___r_____ pe asocia|ie : Șt. 

Năstase și Mircea Blnzaru la tenis de 
masă, Iulian Dămășanu la șah. fotba
liștii de la atelierul de ajustaj, voleiba
liștii de la Proiectări. Dacă la bogata 
participare înregistrată la fiecare com
petiție adăugăm marele număr de spec
tatori prezenți la întrecerile dintre echi 
pele diferitelor sectoare ale șantierului, 
precum și interesul general pe care l-au 
stîmit aceste campionate (din care n-au 
lipsit nici chiar... contestațiile) se poate 
ajunge la concluzia că activiștii consi
liului asociației sportive ajutați de o 
serie de pasionați ai sportului cum sînt 
ajustorul G. Lascatin, bobinatorul C. 
Anastasiu, electricianul D. Ilolca și 
au reușit să obțină rezultate din 
mai bune în îndeplinirea importantei 
cini a organizării campionatelor pe 
ciație

alții 
cele 
sar- 

a so

★

alteAu avut însă aceste campionate și 
rezultate dccît cele care au fost amin
tite ? Iată ceea ce ni se pare util să 
analizăm acum, pentru ca și alte asocia
ții sportive să cunoască în ce măsură 
pot contribui aceste competiții la întă
rirea asociației, la continua dezvoltare a 
activității sportive.

Campionatele pe asociație au contri
buit în mod evident la creșterea masivă 
a numărului de membri UCFS la asocia
ția sportivă Ancora Galați, unde de la 
870 de membri în anul 1959 s-a ajuns 
astăzi la 2.140! Iată doar un singur 
exemplu : nici unul dintre componenții 
echipei de fotbal „Ajustajul" care au

cîștigat de altfel locul l în campionatul 
pe asociație nu era membru al UCFS< 
Muncitorii s-au înscris însă cu dragoste 
în UCFS, văzînd că sînt organizate în
treceri atît de frumoase, că pe stadionul 
„Ancora”, pe terenul de volei din incinta 
șantierului, la Colțul roșu de la sectorul 
I etc. se întîlnesc tot mai mulți tineri 
și vîrstnicî, pârtieipanți la campionatele 
pe asociație. Tot cu acest prilej au de-’ 
venit membri ai UCFS și numeroși mun
citori care au participat Ia competiția 
de volei. Prin campionatele pe asociație 
s-au întării considerabil unele secții ale 
asociației Anul trecut echipa de volei 
înscrisă în campionatul orășenesc a tre
buit să se retrag# din cauza programu-* 
lui diferit al celor cîțiva jucători. Acum 
se pot face oricînd mai multe echipe de va
loare apropiată La tenis de masă nu 
erau dccît... 4 jucători, ca și la șah unde 
numărul celor care participau la între
ceri era foarte redus. Cu totul altfel 
stau acum lucrurile. In aceste secții sînt 

numeroși tineri și ti
nere care activează 
cu regularitate.

Datorită campio
natelor pe asociație 
s-a întărit munca 
organizatorică în di

ferite sectoare unde acum se muncește 
cu mai multă dragoste și pricepere, cu 
simț de răspundere, pentru rezolvarea 
tuturor problemelor care privesc acti
vitatea sportivă (sectorul ajustaj, scc4 
torul electrică-montaj. mecanic șef ctc.)A 
Atunci cînd echipa de fotbal a șantie
rului a trecut la clubul din localitata 
multi au spus „S-a terminat. De-acum 
nu vom mai avea fotbal la S.N.G..." Și 
iată că acum există la asociafia spor
tivă Ancora o puternică secție de fotbal, 
o echipă cu frumoase perspective for
mată din jucători care au început sf 
practice fotbalul cu prilejul campiona
telor pe asociație. La „Ancora” există 
din nou fotbal! Fără îndoială că cei care 
priveau cu foarte puțin optimism posibi
litatea formării unei noi echipe de fotbal 
sînt astăzi îneîntați de valoarea echipei 
din care fac parte Ion Ghiță, I. Zamfir, 
E. Salis, M Donici, AL Băliueanu șî 
alți muncitori ai șantierului și vor aplau
da din toată mima „debutul” echipei în 
campionatul orășenesc.

Este limpede că buna organizare a 
campionatelor pe asociație, nu are ca 
rezultat doar simpla participare a unui 
anumit număr de sportivi ci contribuie 
în mare măsură la atragerea pe terenu
rile de sport a noi și noi muncitori, la 
întărirea secțiilor, la dezvoltarea bazei

DAN GIRLEȘTEANU

(Continuare In pag. a 2-a)

Săli de sport cărora li s-a dat o altă întrebuințare

tistul sovietic Antonov e de 4,27 m I 
Acum e acum 1 Parcă vîntul „fură" 
pe stînga. Da, așa-i:

— 15 grade spre stingă!
Avionul se înclină ușor. Se apro

pie clipa. Parașutistul deschide ușa 
nerăbdător. Aerul rece izbește puter
nic pe cei dinăuntru. Toate privirile 
sînt îndreptate spre parașutistul ce 
stă aplecat, gata de salt. Iată-11 
Acum apasă pe sonerie. Sunetul pro- 
<lu» avertizează

Nu de mult — așa cum de altfel 
i-am informat pe cititorii noștri — 
Capitala a găzduit prima consfătuire 
a cadrelor didactice care predau e- 
ducația fizică în școlile din regiunea 
București. Consfătuirea — orga
nizată de consiliul regional U.C.ICS. 
București în colaborare cu Secțiunea 
de învățămînt și cultură a Sfatului 
popular al regiunii București — a e- 
vidențiat o serie de aspecte pozitive, 

de inițiative valoroase menite să îm
bunătățească procesul de învățămînt, 
să facă tot mai rodnic aportul pro-

La Școala medie din Videle 
din Roșiori, “"L 
tovarășilor directori 
pentru care au fost create.

fesorilor de educație fizică la orga
nizarea activității asociațiilor sportive 
școlare, a celor sătești.

Consfătuirea a scos însă la iveală 
si unele tinsuri izvorîte mai ales din 
situații care oglindesc o mentalitate 
greșită a unor cadre didactice cu 
munci de răspundere, îndeosebi di
rectori de scoli, care nu înțeleg să 
sprijine în măsura cuvenită activita
tea de educație fizică din școlile res
pective.

Astfel, din discuțiie purtate a re
zultat că la Școala medie din Videle,
Școala profesională de mecanici agricoli 

folasite — cu încuviințarea 
- în alte scopuri dccît acelea

sala de sport a fost folosită pe 
timpul verii cu încuviințarea tovară
șului director Stoiceseu, pentru or
ganizarea d* baluri, iar acum, o dată 
cu noul cu» șt olar ca. depozit de ma
teriale. Ut» caz asemănător l-a oferit 
și Școala profesională de mecanici a- 
gricoli din Roșiori, a cărei sală de 
gimnastică a fost transformată 
„inițiativa** tovarășului 
milrache. tn... magazie 
tofi !?

Așa stăteau lucrurile 
fășurării lucrărilor consfătuirii, 
spre regretul celor aproape 2.000 de 
elevi de la cele două școli, așa stau 
lucrurile si in prezent Promisiunile 
făcute de cei doi directori cd sălile 
de sport vor fi redate elevilor n-au 
fost încă împlinite, au rămas vorbe 
deșarte Altfel spus, avem de-a face 
ca o situație gravă care tincle să se 
permanentizeze, pentru că directorii 
celor clouâ școli refuză să acorde 
educației fizice importanța care i se 
citrine

Nu cerem neapărat tovarășilor 
Stoiceseu și Dumitrache ca ei să fie 
promotoni activității sportive în șco
lile pe care le conduc (deși acest 
lucru le-ar face cinste, astfel de 
exemple întilnindu-se aproape pretu
tindeni ). Ic putem însă cere să rezolve 
tntr-nn mod mai judicios, cu mai 
mult spirit de răspundere problemele 
administrative, în așa fel îneît să 
nu aducă prejudicii procesului de 
Invăfăminl bunei desfășurări a orelor 
de educație fizică. Ordinul nr. 49 
al Ml C. — cunoscut, nu încape 
îndoială, și în școlile mai susamin- 
tite — stabilește doar clar, în a- 
ceasta privință, îndatoririle ce revin 
directorilor de școli. Să fi uitat to
varășii Stoiceseu șl Dumitrache con
ținutul acestui ordin ?...

director 
pentru

la data

din 
Du- 
car-

des-
ȘI,

pilotul. Gata de salt I 
Acesta încetinește 
motorul. Acum un 
corp se desprinde 
din avion. Peste 

cîteva clipe, o pată 
mare albă răma

să undeva în urmă, plutește în înăl
țimi.

Parașutistul aruncă o privire asu
pra altimetrului' 900 m, 800 m, 700 
m. Ce voi face? Parcă mă trage spre 
dreapta. Să trag puțin de suspante I 
Așa I Și o ușoară rotație I 600 m„ 
500 m. Voi reuși oare ? 300 m. 200 
m... Puțin mai înainte! încă! Să nu 
depășesc. însă 1 Acum I Atențiune I 
Acum I Trebuie, cît mai aproape de 
centru, trebuie !

Cînd s-a ridicat în picioare des- 
prinzîndu-și parașuta, colegii de club, 
piloții, mecanicii, l-au îmbrățișat pe 
proaspătul recordman mondial Gheor- 
ghe lancu. S-a ținut de cuvînt Ba 
mai mult. Iși luase angajamentul 
ca în cinstea zilei de 7 Noiembrie 
să stabilească un record R. P. 
Și 
Ultimul 
vilor și al voinței, l-a adus numai 
la 0,32 - - - -
două sărituri: 1,45 m. 
Gheorghe lancu! Bravo!

rece, parașutiștii 
orașului atît de

e Băicoitil !
Acela? Da I 
Pădure sau

Pe parașutis-
el

R. 
a doborît unul mondial, 

salt, cel decisiv, saltui ner-

m de centru. Totalul celor 
Foarte bine,

OTTO BENKO

------ - ____
sălile de spoit respective sînt 

Stoiceseu si Dumitrache

de gimnastici, 
schimbat com-

— Cartoful r o plantă cart tt w»- 
mulțește prin tuberculi fi tt găaeștt 
în mari cantități în... sala noastră 
dr sport t

— ...fi d-la. tn loc să păzești 
iertatele, te ții de fleacuri T

— fsK fi eu un pic 
să un sc spună că am 
plet destinația sălii...

Desen de S. NOVAC S. T.



Ca urmare a dezvoltării neconte
nite a mișcării sportive, a fap
tului că sportul și cultura fizică 

— parte integrantă a culturii noastre 
socialiste — a cuprins mase mari de 
oameni ai muncii, tot mai mulți spec
tatori vin să asiste la competiții, să 
petreacă cîteva ore plăcute în aer 
liber. Mulți dintre ei, care au în
drăgit o echipă sau alta (de cartier, 
de raion, studențească sau militară) 
nu lipsesc de la nici un meci al 
formației lor preferate, o susțin cu 
entuziasm „și la bine șl la rău“, 
adică și atunci cînd echipa cîștigă 
dar și cînd aceasta întîlnește un 
adversar superior și pierde.

Spectatorii dau echipelor prjeferate 
un sprijin moral puternic. Jucătorii 
parcă prind aripi, își încordează for
țele în lupta pentru o comportare 
în joc cît mai frumoasă. Vă amintiți 
de aplauzele și încurajările furtu
noase ale spectatorilor clujeni la 
meciul de duminică dintre Rapid 
și știința Cluj ? in cel de al doilea 
meci, C.C .A.—Minerul, aceiași spec
tatori, la care s-au adăugat cei din 
București (majoritatea), văzînd jocul 
frumos și deschis prestat de oaspeți, 
dîrzenia cu care aceștia înfruntau 
o echipă cu un bogat palmares 
sportiv, au aplaudat la scenă des
chisă pe jucătorii de la Lupeni. In 
acest meci n-au fost durități, dar 
n-au fost nici apostrofări din partea 
publicului spectator. Și publicul, 
,.marele judecător" al competițiilor 
sportive, mai ales al celor de fotbal, 
a părăsit stadionul mulțumit, nu 
înainte de fluierul final al arbitrului 
(așa cum o face uneori ostentativ, 
cînd jocurile sînt de factură slabă, 
cînd echipele au pe teren manifes
tări reprobabile).

Educat și crescut în spiritul unei 
morale noi, marele nostru public 
este obiectiv, competent în apre
cierea faptelor. Nu o dată oaspeți 
de peste hotare au subliniat în cu
vinte frumoase obiectivitatea specta
torilor noștri, entuziasmul cu care 
aceștia își susțin echipele, cît și po
ziția fermă pe care se situează atunci 
cînd manifestăriUe unor jucători nu 
mai sînt în deplină concordantă 
eu etica sportivă, cu disciplina ce 
se cere în joc.

Trebuie să recunoaștem însă că, 
din păcate, printre zecile de mii de 
spectatori înflăcărați pentru echipa 
lor, dar obiectivi și critici atunci 
cînd aceasta greșește, se găstesc unii 
a căror educație lasă de dorit. Adu- 
lîndu-și la maximum jucătorii, fă- 
cînd din aceștia in toate împreju
rările adevărate „stele", ei se pre
tează Ia o serie de manifestări ne
corespunzătoare, străine imensei 
majorități a publicului nostru spec
tator : apostrofări, huiduieli, insulte. 
Aceste ieșiri sînt însă de cele mai 
multe ori puse la punct cu ajutorul 
majorității publicului. Un 
in acest sens este edificator. Cu 
ocazia întîlnirii dintre C.S M.S. Iași 
și Dinamo București, cîțiva tineri 
lipsiți de educație huiduiau vehe
ment pe conducătorul partidei, C. 
Ianopol, care arbitra foarte bine 
Știți care a fost reacția marelui 
public ? In primul rînd un grup de 
spectatori au „luat de guler" pe 
năbădăioșii tineri, scoțîndu-i afară 
de pe stadion. Apoi la terminarea 
meciului au petrecut în aplauzie pînă 
la cabine, pe arbitrul respectiv' și 
aplaudînd în mod egal ambele echipe.

Pentru educația sportivă a specta
torilor noștri există diverse mijloace 
Un mijloc eficient este acela de a 
se organiza — periodic — de către 
cluburile și asociațiile sportive, șe
dințe pe teme sportive cu specta
torii, pe teme de educație a sporti
vilor. cu prilejul acestor consfătuiri, 
spectatorii sau susținătorii echipei 
respective pot fi solicitați să-și spună

Campionatele

ma teriale, la descoperirea de 
mente talentate, la popularizarea pe scară 
largă a sportului. In Ir-un cuvînt, campio
natele pe asociație constituie un factor 
deosebit dc important în dezvoltarea ac
tivității sportive de mase.

★
Rezultatele obținute de asociația spor

tivă Ancora în această direcție puteau 
să fie însă mult mai frunwuse dacă în 
organizarea campionatelor pe asociație 
și-ar fi adus contribuția întreg consi
liul asociației (tovarășii Al. Dumitra- 
che, Mihai Fi lent și Iluzum s-au mul
țumit doar să răspundă la unele acțiuni) 
și dacă ar fi fost folosite toate posibili
tățile existente în această puternică aso
ciație. Ne gîndim ta faptul că aici se 
puteau organiza cu mult succes și între
ceri de handbal, de atletism, că numărul 
de muncitoare cuprinse în această acti
vitate este încă redus, că unele compe
tiții care s-au bucurat de mult succes (în
trecerile de ciclism) nu s-au organizat 
decît o dată în tot timpul anului (deși 
sute și sute de muncitori au 
personale și la primul concurs 
gistrat o participare de peste 
concurenți). Sînt cîteva aspecte 
care trebuie analizate de consiliul aso
ciației sportive pentru a putea fi luata 
măsurile corespunzătoare care să duca 
la o și mai mare eficacitate a campiona
telor pe asociație care vor contribui fi
rește ța continua dezvoltare a asociației 
^oaive Aucorg*

părerea cu privire la jucători, la 
comportarea lor.

Un alt mijloc eficace este și acela 
al editării unor programe sportive, 
care redactate competent, cu un con
ținut bogat, sportiv și educativ și 
la prețuri accesibile, să fie puse la 
dispoziția publicului înainte dte în
ceperea competiției, in legătură cu 
felul cum sînt editate unele pro
grame, noi am subliniat o serie de 
lipsuri. Dar există și altele. Mai 
sînt cazuri cînd editorii programelor 
(asociațiile și cluburile sportive) își 
axează conținutul acestor programe 
numai pe susținerea echipei locale. 
Din această cauză în program apar 
o serie de chemări care nu fac alt
ceva decît să creeze o stare de ten
siune printre spectatori.

Un mijloc important de educație a 
publicului spectator îl reprezintă și 
postul de radioamplificare al stadio
nului, prin care se pot transmite 
paragrafe din regulamentul de joc, 
aspecte din viața și munca jucăto
rilor etc. Pozitiv în această direcție 
lucrează stațiile stadioanelor „23 Au
gust" și Dinamo din Capitală, 
Petrolul din Ploiești etc In pauzele 
întîlnirilor. aceste stații transmit cîn- 
tece sportive sau rezultate de com
petiții sportive, cît și spicuiri din 
regulamentul de joc, formațiile echi
pelor etc. In felul acesta, spectatorul 
este cointeresat la discuții sănă
toase pe marginea jocului, el face 
cunoștință cu activitatea sportivă 
a diferitelor cluburi.

Unele consilii raionale și orășenești 
(Iași, ~ ’ 
bună ca înainte de orice joc, un ac
tivist U.C.F.S, să vorbească spectato
rilor, să le solicite plin stația de 
radioamplificare o tinută demnă. 
Asemenea metode de a sta de vorbă 
cu spectatorii folosesc din plin și 
educației jucătorilor, dar mai ales 
a spectatorilor — și ele trebuie ge
neralizate. După cum scriau redac
ției unii cititori în legătură cu edu
cația publicului — participant activ 
pe stadioane și terenuri la viața 
noastră sportivă — organizațiile 
sportive pot mări eficiența muncii 
de propagandă și educație, editind 
broșuri cu realizări sportive, pliante 
cu fotografii ale jucătorilor, fân? din 
meciuri etc. De asemenea, pot face 
o treabă bună afișînd diverse pa
nouri cu caricaturi, care să țintească 
pe cei care fac scandal pe terenuri 
sau pe cei care din necunoașterea 
regulamentului de joc interpretează 
după bunul lor plac diversele faze 
de joc.

Educația sportivă a spectatorilor 
nu poate fi realizată însă niciodată 
în mod temeinic dacă se fac con
cesii jucătorilor căzuți în greșeală, 
nărăviților, dacă se cocoloșesc 
șurile celor care știrbesc sau 
calcă morala noastră socialistă.

Crearea unei opinii de mase __
potriva jucătorilor, a arbitrilor care 
greșesc cu vădită intenție, este o 
datori? de răspundere a tuturor ac
tiviștilor sportivi și ea firește va 
duce la educația sănătoasă și a a- 
celor puțini sportivi și spectatori 
care 11___ '___
viața noastră nouă, demnă de fcpoca 
pe care o trăim — construcția socia
listă a patriei.

Dar înainte de toate, activiștii con. 
siliilor regionale, raionale și orășe
nești U.C.F.S și în special antrenorii 
trebuie să muncească pentru ridi
carea calitativă a fotbalului nostru, 
să pună umărul cu mai mult simt 
de răspundere în direcția redresării 
acestei discipline sportive atît de 
mult iubite de oamenii muncii. Fără 
un fotbal frumos și de calitate, fără 
măsuri corespunzătoare împotriva 
sportivilor ce se abat de la normele 
moralei noastre socialiste, nu se 
poate vorbi temeinic de educația 
sportivilor, de asemenea nu se poate 
realiza, în totalitate, și educația celor 
care cu motive sau 
protestează vehement 
huiduiesc, apostrofează, 
creează o atmosferă 
toare pe terenul de sport.

Campionatul de calificare

Galați etc.) au luat măsura

Rezultate normale in etapa
Duminică, în campionatul de califi

care a fost — în general — o etapă 
calmă, cu rezultate scontate. Meciul 
cel mai echilibrat a avut loc la Pi
tești, unde echipa locală Petrolul a 
primit vizita formației bucureștene 
Aeronautica. In min. 8, gazdele con
duceau cu 8—0 prin două încercări 
realizate de Vorovenci și Porojan (ul
tima transformată de Tecșor). Dar, 
lipsiți de pregătire fizică, cedează 
spre sfîrșitul jocului, permițînd oaspe
ților să egaleze și apoi să preia con
ducerea. Aeronautica și-a asigurat vic
toria prin Petrovici (trei lovituri de 
pedeapsă) și Milea (încercare de pe
nalizare).

Un meci frumos, cu o permanentă

circulație a balonului a avut loc la 
Tecuci. Formația locală, mai experi
mentată și '

nația locala, mai experi- 
beneficiind de aportul cî- 

torva jucători în mare formă — Ște
fanul (mijlocaș la grămadă), Belo- 
șinschi și Glauaschi (linia întîia) — 
au obținut o victorie netă în fața echi
pei Dinamo Bacău: 27—3 (14—0).

O victorie, mai clară decît o arată 
scorul (3—0) a înregistrat și Cimen
tul Medgidia, acasă, în fața Metalului 
II. Rugbiștii de la Cimentul și-au a- 
sigurat victoria (meritată) prin Poli- 
dis care a transformat o lovitură de 
pedeapsă.

Arhitectura, re vei af ia actualului cam
pionat, n-a putut obține victoria în 
fața rugbiștilor de la Abatorul (0—0).

-== ggâmreiiCal ='..
Campionatele orașului București

Arta, Agronomie, Pedagogic, .,Maxim 
Gorki", Arhitectură; categoria C: for- 
mafiile secunde ale participantelor în ca
tegoria A ; feminin (o singură categorie); 
U.P.B., I.G.F., Politehnica, I.M.F., Con
strucții, I.S.E., Arhitectura, Pedagogic, 
„Maxim Gorki”.

In clapa dc săptămîna trecută 
pionatului masculin de calificare 
șului București au fost înregistrate ur
mătoarele rezultate : 
Ărtă-Cinematografie 50—49 (25—20); 
Metalul—Academia 
(31-23); 
(18—31); 
(25—23); 
(30—32).
rul 66—20 (37—10), Voința—Știința
64—44 (33—16).

In campionatul masculin orășenesc, 
categoria 1: M.T.Tc.—Academia R.P.R. 
69—53 (33—20); C.P.C.S.—Viitorul
44—37 (14—22); E.F.A. I—Bere Ra
hova 73—51 (31—24); Sănătatea I— 
Recolta 53—52 (14—32); categoria a 
Il-a: Dinamo II—Betonul 20—0 (ne- 
prezentare); Semănătoarea—E.F.A. II 
108—26 (49—10); Ipromet—Proiectan
tul II 73—58 (37—17); Semănătoarea— 
Sănătatea II 74—44 (38—18); Betonul- 
Proiectantul II 42—34 (16—14); Semă
nătoarea—Academia Militară II 71—46 
(25—21). In aceste rezultate sînt cu
prinse și cele ale meciurilor restante.

Sîmbătă și duminică se desfășoară 
prima etapă a campionatului universitar 
al orașului București, ale cărui rezultate 
contează în campionatele de calificare și 
orășenesc pe orașul București. Iată echi
pele participante : masculin, categoria A: 
Politehnica, I.M.F., I.C.F., Construcții, 
I.S.E., U.P.B.; categoria B: I.P.G.G.,

a carn
al dra

Pelrol-Chimie—-

85—47
56—53

Militară
S.P.C.—Precizia 

Progresul—Electrica 58—44 
Proiectantul—Știința 
La fete : Rapid—Constructo-

69—67

de duminică
Meciul a fost de 
nică și presărat 
rități.

Cu un rezultat 
cheiat și partida 
și Olimpia Orașul Stalin (6—6), 
care gazdele au avut inițiativa în 
prima repriză (au și înclieiat-o cu un 
scor favorabil: 6—3), în timp ce 
oaspeții au dominat după pauză. Rea
lizatori: Frăsineanu (lovitură de pe
deapsă) și Necula (încercare) pentru 
sibieni, Parfenie (două lovituri de pe
deapsă) pentru Olimpia. întîlnirea a 
fost însă umbrită de jocul dur practi
cat de unii jucători (lordache, Necula 
și Lazăr C.) care — de altfel — au 
și fost eliminați de pe teren.

în încheierea acestor scurte cronici, 
trebuie să consemnăm neprezentarea 
echipei Minerul Lupeni la Tr. Seve
rin. Din comunicarea pe care ne-a 
făcut-o federația, rezultă că echipei 
din Lupeni nu i s-au asigurat nici 
de data aceasta condiții de deplasare.

Iată și alte rezultate tehnice: Si
rena — Dinamo II 16—6 (6—6);
Laminorul Roman — C.S.M. Brăila 
0—3 (0—3); C.S.C.F.R. Electroputere 
— C.F.R. Timișoara 0—17 (0—3); 
Gloria — Meteorul 3—0 (3—0); Pro
gresul Tr. Severin — Minerul Lupeni 
3—0 (neprezenta re); Petrolul II Plo
iești— Farul Constanța 3—40 ;. -12),

ci slabă factură teh- 
cu inulte neregula--

de egalitate s-a în-' 
dintre C.S.M. Sibiu 

în

lip- 
în-

nament, deoarece consiliul asociației se 
și ama*» de todMi, în detrimentul altor

mai fac notă discordantă in

înaintea ultimei etape a „Cupei F. R. Box“

Jucătorii de tenis de masă ai asociației Dinamo Săsai 
nu au reușit pînă în prezent să obțină o sală de antre 

ocupă mima 
discipline.

im-

s.

Desen de GRAD

Stadion»!

— Antrenorul: — Pentru prima repriză ăsta e sistemul nu 
de apărare tina doua, dacă va ți cazul, mai aduc și citii 
suporteri I

de fotbi
un

jleacurile ! Ai

Nk>Vac

Și vă pltngeați tov, antrenor că nu găsim elemente pentru rugbi
' (. Uu.. Besen de N. ARIOM

(Urmare din pag. 1)

fără motive, 
din tribune, 
intr-un cuvînt 
neeorespunză-pe asociație

G. V

Sportivi romini participă 
la o competiție internațională 

de tenis de masă la Budapesta 
Aseară a plecat la Budapesta o de

legație de jucătoare și jucători de te
nis de masă care va reprezenta țara 
noastră la un concurs internațional. 
Au făcut deplasarea Maria Alexandru, 
Geta Pitică, Catrinel Folea, Radu Ne- 
gulescu, Gheorghe Cobîrzan și Adal
bert Rethi, Competiția din capitala 
R. P. Ungare va avea loc vineri 
sîmbătă și duminică.

Tenis de masă ? Fugi, măi tovarășe, cu 
în spate ,,probleme mari" de care să mă ocup !

Desen de

Contrar îndrumărilor date de Federația 
pentru aplicarea unei concepții moderne de joc, 
antrenori imprimă echipelor un joc rudimentar, 
rare în 7—8 oameni.

bicielet» 
s-a tnrr- 

120 <U 
negative

Intîlnirile din cadrul „Cupei F.R. 
Box“ se apropie de sfîrșit. Săptămîna 
aceasta echipele din provincie își dis
pută ultimele partide din returul aces
tei competiții. La Galați, formația 
C.S.M. primește replica boxerilor din 
Cîmpulung Muscel. Intîlnirea, teoretic, 
nu poate să nu dea cîștig de cauză 
gălațenilor, cu atît mai mult cu cît 
din formația oaspeților vor lipsi și 
de data 
întîlnire 
mată la 
Metalul 
regiunii 
rul seriei . __ ,
într-o partidă în care la prima vede
re craiovenii par favoriți. în orice 
caz, întîlnirea se anunță echilibrată, 
orice rezultat nemaiputind însă să 
influențeze clasamentul seriei respec
tive. Hunedorenii au prima șansă în 
meciul pe care îl vor susține cu echipa 
Regiunii Autonome Maghiare, în timp 
ce selecționata regiunii Oradea are o 
misiune dificilă în partida cu com
binata C.S.M. -ț- Voința Cluj.

Dintre echipele bucureștene, Voința 
este singura care ține pas cu pro
gramul etapei a treia. Ea va întîlni 
sîmbătă seara în sala Dinamo for
mația Prahova Ploiești. Celelalte echi
pe din Capitală au de susținut res
tanțe. Astfel, duminica dimineața:tse

aceasta Ciurea și Pițigoi. O 
„în familie" este progra- 

Bocșa Romînă, între echipele 
și C.S.M. Reșița. Formația 
Constanța va întîlni pe lide- 

a treia, Dinamo Craiova,

va disputa Ia Circul de Stat partid.3 
din cadrul etapei a doua între echi
pele Progresul și Rapid, iar la înce
putul săptămînii viitoare rapidiștii vor 
întîlni echipa Metalul.

• intîlnirea disputată sîmbătă la 
Tg. Mureș între echipa Regiunii Au
tonome Maghiare și combinata C.S.M. 
4~ Voința Cluj s-a terminat, după cum 
se știe, nedecis : 19—19. Publicul pre
zent în sala I.M.F. a fost în general 
mulțumit de calitatea meciurilor și a 
aplaudat în egală măsură atît pe bo
xerii localnici cît și pe oaspeți. Doar 
la o singură întîlnire, o parte dintre 
spectatori s-au dovedit lipsiți de obiec
tivitate. Este vorba de partida dintre 
greii Făgărășan (RAM) și Stuparu 
(Cluj). Făgărășan a atacat deseori 
periculos cu capul, lucru pe care unii 
dintre spectatori nu l-au sesizat, ceea 
ce l-a determinat pe arbitrul din ring 
O. Orban (Tg. Mureș) să-l descali
fice în repriza a doua. Unii spectatori 
și-au manifestat nemulțumirea în le
gătură cu hotărîrtfh arbitrului din 
ring. Dar n-au avut dreptate. Ei tre
buie însă să știe că boxul pur nu 
poate fi confundat cu bătaia de mai
dan și că ori de cîte ori se vor ivi 
astfel de prilejuri, arbitrii vor trebui 
să procedeze întocmai ca și tovarășul 
Orbau Orban L. j. ■

Metalul din Tîigoviște are o singură arteziană pentru apă



COMENTARIUL SĂPTĂMÎNII Colțul tehnic

Unii consideră concepția de joc preconizată de fede
rație drept o „rețetă miraculoasa", care aduce peste 
noapte victorii răsunătoare. Alții cred că aceasta 

orientare în fotbal poate fi aplicată în totalitatea ei 
ide la o zi la alta.

Intr-adevăr, o concepție de joc aduce rezultate, dar 
nu imediat, și poate fi aplicată, dar în etape. Pentru 
aceasta însă este nevoie de antrenamente multe, intense 
și de durată, așa cum prevede metoda de instruire sta
bilită în raport cu cerințele concepției de joc. Altfel 
cum ar putea echipele noastre să ajungă să joace elastic, 
ca o armonică, cu treceri rapide din atac în apărare 
sau din apărare în atac ? Sau să joace în continuă 
mișcare, cu schimb de locuri și cu mărirea ritmului 
în faza de finalizare ? Este cît se poate de limpede 
că punerea în aplicare a caracteristicilor concepției de 
joc nu se poate fără un prealabil proces instructiv-: 
educativ corespunzător. Aceste caracteristici, de fapt tră
sături ale fotbalului modern, pretind din partea jucă
torilor o cantitate mare de lucru la antrenamente pentru 
a atinge o pregătire fizică excelentă, o tehnică mdivi-: 
duală avansată, o gîndire tactică dezvoltată. Viteza, 
rezistența, viteza în execuție, controlul balonului în 
mișcare, rapiditatea demarcărilor și altele, sînt calități 
care se obțin și se perfecționează numai prin antre
namente, dar nu în 3—4 etape de campionat, ci într-o 
perioadă mai lungă. Iar după aceea vom putea vorbi și 
de rezultate.

In acest fel trebuie privită concepția de joc a echipelor 
noastre. Pe de altă parte, această orientare în joc poate 
fi considerată ca o „punere în temă". Nu trebuie uitat 
că reprezentativa țării noastre ■— care-și recrutează 
jucătorii din formațiile de club — își va relua anul 
viitor activitatea internațională și de aceea trebuie să 
fie în pas cu evoluția fotbalului mondial. Ceea ce face 
această concepție de joc.

înd Minerul Lupeni a introdus în formația sa 
cîțiva jucători de regiune, mulți au zîmbit sceptic. 
Chiar și acum, după comportarea bună a Mine- 
în meciul cu C.C.A., de care a dispus cu 2—0,rului 

nu și-au schimbat părerea, „Așteptați, să vedeți cînd e 
să înceapă să piardă".

Nu spunem nici noi că de aeum înainte Minerul va fi 
imbatabil. Dar — și aceasta este esențial — un fapt este 
cert: că jucătorii din regiune promovați de Minerul 
și-au confirmat talentul și posibilitățile de progres și că 
nu va trece mult timp și ei se vor consacra, constituind 
un real cîștig pentru fotbalul nostru.

Și încă un lucru sigur: în regiuni se găsesc mulți 
fotbaliști ca Mihăilă, Dan II, Turcan, Cucu sau Sima II, 
care nu așteaptă decît prilejul de a se afirma.

Lipsește doar „ochiul" antrenorului, care să-i desco
pere, și curajul conducătorilor, care să-i accepte. Pentru 
că, vedeți dv., nu au... nume sonore...

Pentru ce nc-a plăcut arbitrajul lui Iosif Ritter? Pen
tru că a alergat tot atît de mult ca și jucătorii, s-a 
plasat întotdeauna în apropierea mingii și a văzut 

tot. De ce a prestat un astfel de arbitraj ? Pentru că 
în calitate de fost jucător și încă unul bun (a fost, doar, 
de atîtea ori internațional), el cunoaște bine jocul de 
fotbal, îl trăiește, îl simte. Și mai cunoaște ceva: teate 
„subtilitățile" la care recurg jucătorii. De aceea a știut 
să deosebească atacul corect cu corpul de fault și gre
șelile neintenționate de cele intenționate, să aplice legea 
avantajului în mod exemplar, fără a ignora însă aspectul 
disciplinar. La o neregularitate a lui Tătaru — de pildă 
—, Ritter a lăsat jocul să continue, mingea rămînînd 
în posesia Minerului, dar trecînd pe lingă jucătorul bucu- 
reștean el l-a avertizat cu degetul, iar după consumarea 
fazei i-a atras atenția încă o dată, verbal.

Așteptăm și în viitor arbitraje bune din partea lui 
Ritter. Sperăm că nu ne va dezminți. După cum sperăm 
că și alți jucători vor urma exemplul fostului lor coleg 
timișorean, îngroșînd rîndurile arbitrilor.

— cronicar

TEME TACTICE LA LOVITURILE PESTE „ZID *
Execuțiile tehnice ca șl temele tac

tice se perfecționează prin antrenament 
perseverent și îndelungat. Exersările, 
corectările și repetările stau la baza 
creșterii măiestriei fotbaliștilor. Așa 
cum brazilianul Didi a ajuns să exe
cute fără cusur lovitura cunoscută 
sub numele de „foglia secca", prin 
sute de exersări, tot așa se poate 
însuși orice procedeu tehnic și orice 
temă tactică. Pentru aceasta însă, 
este nevoie de multă insistență din 
partea antrenorului, dar și de con
știinciozitate și perseverență din par
tea jucătorilor. Nu trebuie așteptat 
totul de ta antrenori. Și jucătorii sin
guri pot exersa procedeele tehnice ne 
care nu le stăpînesc corect sau teme 
tactice neexecutate corect în meciuri. 
Așa fac fotbaliști reputați ca sovie
ticul Netto, sudamericanul spaniol Di 
Stefano, francezul Kopa. maghiarul 
Albert etc. etc. Așa dorim să facă 
și jucătorii noștri fruntași, a căror 
tehnică individuală lasă încă de dorit.

★
Inaugurăm astăzi o rubrică în cu- 
‘ ' fi

caracter tehnic sau tehnico-tactic,

trimițînd mingea în dreapta, spre tm 
jucător care se plasese acolo. A- 
cesta preia mingea, pătrunde pe lin
gă „zid" și trage ia poartă.

Figura nr. 2 reprezintă o variantă. 
Jucătorul care execută lovitura pa^. 
sează mingea unui jucător aflat

prinsul căreia vom prezenta exerciții 
cu caracter tehnic sau tehnico-tactic,

etapei
Pain 
Gîmpeanii, Ne

ll I, Georgescu,

Noutăți din fotbalul international
JUNIORII SOVIETICI LA TURNEU1

U.E.F.A.

stingă: Tăftar, Gross,

Petru Emil, Mi-

Seredai, Nunwei-

Pîrcălab, Hașoti,

Jucătorii
Portari: Uțu, Kiss,
Fundași dreapta: 

delcu, Za vodă II 
1 Stoperi; Nunweiller 
a Lazăr
* Fundași 
Jia n II
* Mijlocași dreapta : 
Jiăilă, Vătafu

Mijlocași stînga; 
fler IV, Pașcanu

Extreme dreapta;
Cucu

Interi dreapta: Fusulan, Varga, Ra
dulescu

i Centrul Szoke, Ene II. Zapis
Interi stingă: Mafteuță, Meszaros, 

Baidea
Extreme

David.

Ziarul budapestan „Nepsport" anun
ță că la viitoarea ediție a Turneului 
U.E.F.A. de juniori vor participa — 
pentru prima dată — și tinerii fotba
liști sovietici. Prezența acestora va 
contribui fără îndoială la mărirea in
teresului tradiționalei competiții, care 
se va desfășura în primăvara anului 
viitor.

stingă : Constantin, Czako,

TURNEUL U.E.F.A. IN
PORTUGALIA

ȘTIRI
• Meciul de categorie B Chimia 

Făgăraș — G.S.M. Sibiu se va dispu
ta * orașul Victoria, deoarece tere
nul din Făgăraș este suspendat.

• Toate jocurile de 
duminică vor începe la

• Partida Unio Safti

U.E.F.A.- a hotărît ca ediția 1961 a 
Turneului internațional de juniori să 
aibă loc în Portugalia. Turneul va 
începe la 28 martie și se va desfășura 
în mai multe orașe, printre care Lisa
bona. Porto etc.

IN PERSPECTIVA NOI 
MODIFICĂRI DE REGULAMENT

campionat de 
ora 14.30

Re-• Partida Unio Sa fu Mare 
colta Cărei, din cadrul Cupei, a fost 
reprogramată la 30 noiembrie.

• Jocul Recolta Cărei — GSM 
șița va avea loc la Satn Mare, pentru 
că terenul din Oarei este în reparație.

Re-

Agenda fotbalistica
JOI 10 NOIEMBRIE

Timișoara: Știința — Szeged EAG. 
Echipa maghiară, clasată pe locul 
patru în prima categorie, a sosit ieri 
diipă-amiază la Arad, iar azi dimi
neață și-a continuat drumul la Timi
șoara.

Unul din membrii F.I.F.A., Stanley 
Rous, a anunțat cîteva modificări în 
regulamentul de joc. Una privește pe 
portari. Pe viitor, aceștia vor putea 
juca la meciurile discutate iarna, în- 
tr-un echipament de iarnă, pentru a 
se feri de frig, știut fiind că portarii 
sînt solicitați cu intermitență în joc. 
A doua se referă la porți, mai precis 
la bare. Acestea nu vor mai fi exclu
siv din lemn, ci vor putea fi confec
ționate și din nichel sau aluminium.

CUPA CAMPIONILOR IN 
PERICOL?

echipe (din 10 țări); împrățite în 15 
grupe a patru echipe, cu meciuri tur- 
retur în cadrul fiecărei grupe. învin
gătorii grupelor urmează să dispute 
faza a doua cu optimi, sferturi, semi
finale și finală, după modelul Cupei 
Campionilor Europeni.

Anunțînd acest proiect — pe care 
F.I.F.A., cu sediul în Elveția, îl pri
vește favorabil — în cadrul unei con
ferințe de presă la Geneva, antreno
rul Rappan a subliniat că pentru a 
preîntîmpina orice eventual risc fi
nanciar echipele care vor juca în de
plasare vor primi cîte o sumă de 
8.000 franci elvețieni din partea.< 
concernului internațional al concursu
rilor de pronosticuri. In legătură cu 
aceasta este interesant de arătat că 
„patronul" elvețian al concursurilor 
de pronosticuri și al concernului in
ternațional este Thommen, care înde 
plinește în prezent funcția de... pre 
ședințe al F.I.F.A. E clar, nu ?

In sfîrșit, Rappan a mai subliniat 
un lucru : că acest campionat al Eu
ropei ar înlocui în mod avantajos di- 
feritele competiții (Cupa Campionilor, 
Cupa Amiciției, Cupa Alpilor etc.). 
Este clar: campionatul Europei (cu 
participare restrînsă la 10 țări) tinde 
să submineze Cupa Campionilor Eu
ropeni (Ia care participă peste 25 de 
țări) și. o dată cu aceasta să scadă 
din prestigiul cucerit de U.E.F.A., or
ganizatoarea acestei competiții de 
mare succes. Aceasta este părerea 
multor cercuri fotbalistice din străină
tate și la această concluzie duc fap
tele arătate.

fața 
spre 
fuge

In 
temă 
minge, pentru 
Unul fuge însă spre stînga ww celă
lalt execută lovitura spre un coech- 
pier aflat în fața „zidului" și aleargă 
spre dreapta. Amîndoi caută să se 
plaseze lateral de „zid", făcînd mo 
adversari să nu mai știe spre care 
să-și îndrepte atenția. Jucătorul din 
stînga însă, a simulat o demarcare,1 
pentru că colegul său din fața „zidu 
lui" îi pasează mingea celui din 
dreapta, care trage la poartă

In fine, în figura nr. 4, o execuție 
gen Petschowski. Un jucător se face 
că execută lovitura liberă, dar 
peste minge și fuge în stînga 
fui". * .....................................
tor

„zidului". Acesta pasează direct 
dreapta și jucătorul aflat acolo, 
după minge și trage la poartă, 
figura nr. 3 se exersează o 
mai grea. Doi jucători sînt ta 

executarea loviturii.

sare
„zidu- 

In timpul acesta, celălalt ăică- 
„aruncă" mingea peste „zid". în

în dorința de a veni în ajutorul 
trenorilor dar și al jucătorilor.

Pentru început vom prezenta cîteva 
exerciții cu caracter tactic cu privire 
la lovitura peste „zid", care — de 
multe ori — ridică probleme jucăto
rilor noștri. Subliniem însă, că sînt 
cîțiva fotbaliști care știu să execute 
asemenea lovituri, dîndu-le un con
ținut tactic (Petschowski, Constantin 
etc.).

In figura nr. 1, un înaintaș s-a 
plasat în fața „zidului". In momentul

Hunedoara: Corvinul — U.T.A., joc 
de categorie A.

1
SIMBATA 12 NOIEMBRIE

București:
Tir. Severin,

Dinamo Obor — Drubeta 
cat. B.

In prezent, în cercurile fotbalistice 
internaționale circulă tot mai insis
tent ideea organizării unui campionat 
intercluburi al Europei. S-a și prezen
tat un proiect: cel al antrenorului el
vețian Karl Rappan. Rappan propune 
organizarea unui campionat cu 60 de

DUMINICA 13 NOIEMBRIE

jj Arad: U.T-A. — Szeged EAG.

1 București, cuplaj la „23 August": 
Rapid — Progresul (ora 12.45) și 
G.G.A. — Dinamo București (ora 
14.30), cat. A.

In țară au loc partidele de catego
rie A și*B după programul anunțat:
MIERCURI 16 NOIEMBRIE

București: Dinamo — I.F.K. 
(Suedia).

Hunedoara: Corvinul —
EAG.

JOI 17 NOIEMBRIE
Petroșani: Jiul —' Recolta 

«estoni? ffl Cit: &

Malmo

Szeged

Cărei,

LOCAȚIUNE DE BILETE
• Pentru jocurile de fotbal Rapid— 

Progresul și G.G.A. — Dinamo Bucu
rești, care vor avea loc în cuplaj pe 
stadionul „23 August", biletele (cu 
seriile 41 și 47) se pun în vînzare 
începînd de azi la casele obișnuite.

• Pentru jocul internațional Dina
mo — Malmo, cafe va avea loc la 
16 noiembrie pe stadionul „23 August" 
biletele se pun în vînzare începînd 
de vineri 11 noiembrie la casele obiș
nuite.

Cluburile, asociațiile sportive și în
treprinderile pot ridica bilete de ,1a 
agenția Dmamo. ‘

lui,

executării loviturii, el se deplasează 
spre stingă, căutînd să atragă aten
ția asupra lui. In schimb, jucătorul 
care execută lovitura schimbă direcția

spatele 
coechipierul, 
la poartă, 
înaintaș s-a 
lui“.

Asemenea 
execuție tehnică foarte bună, rapid- 
tale în deplasare și viteză în execu
ție, o înțelegere prealabilă periectă 
între jucători, o coordonare impecabilă 
a mișcărilor jucătorilor. Pentru reușita 
lor se impun multe exersări.

(Diy>ă un material «părut în revista 
„France-Football"-Paris)

în direcția unde a fugit 
Acesta o ajunge și trage 
Simultan, un al treflei 
plasat în dreapta „zidu-

teme tactice pretind o

95.646 lei pentru 11 rezultate la Pronosport!
CUM A OBTINUT 1

CONCURSUL PRONOSPORT DE
cuiat" 
crezut 
C.G.A.,

MARELE PREMIU COLECTIVUL DIN DRĂGĂȘÂNI « PATRU DERBIURI IN----- ------------ duminica ...... —------ -----------------
a fost G.G.A.—Minerul.
că Minerul va 

ne spunea la 
din membrii colectivului, 
tot primii sîntem". 

Performanța realizată 
vai de participanți din Drăgășâni 
demonstrează avantajele participării în

NUMERELE
,N-am 

întrece pe 
telefon unul 
dar, oricum,

va
cile 
re-

de

Tn urma trierii și omologării va
riantelor depuse la concursul Prono
sport nr. 45 din 6 noiembrie au fost 
stabilite următoarele premii:

1 variantă ou 11 rezultate exacte 
în valoare de 95.646 lei; 42,50 
riante cu 10 rezultate exacte a 
2.700 lei și 611,50 variante cu 9 
ZLiltate a cîte 281 lei.

Fond de premii: 382.584 lei.
Frumosul premiu în valoare

95.646 lei a revenit unui colectiv 
din Drăgășâni care a pregătit cu 
minuțiozitate participarea la con
curs și folosind schemele reduse a 
reușit să-și asigure un succes de 
amploare. Colectivul a jucat la a- 
genția 5—2/11 (regiunea 
și varianta cu 11 rezultate, 
gura pe întregul concurs, 
fost obținută cu ajutorul schemei 
nr. 6 din broșura de scheme reduse 
Pronosport, pe care colectivul a depus 
aceeași combinație de 3 ori în scopul 
forțării căderii „pe cheie". Ceva mai 
mult, la meciurile IX și X colectivul 
a aplicat preferențialul și, astfel, că- 
zjnd „pe cheie" a realizat 11 în bază 
Șt' 11 în desfășurare. Cum arătam în 
numărul trecut, meciul care i-a ^îiis

Pitești) 
sin-

a

de colecti-

sJg'onosDort
colectiv și, totodată, pe cel al folosirii 
schemelor reduse. Cu acest prilej 
schema nr. 6 și-a dovedit eficacitatea. 
Este bine să formați colective cit mai 
puternice, prezentindu-vă astfel cu 
șanse mărite la concursul de duminică.

I

• Programul concursului Pronosport 
nr. 46 de duminică 13 noiembrie, nu 
este cu nimic mai prejos decît ccl de 
duminica trecută. In cuprinsul lui apar 
nu mai puțin de patru derbiuri:

6.G.A. — Dinamo, Rapid — Pro
gresul, Lazio — Roma (derbiul ora
șului Roma), Torino — Juventus 
(derbiul orașului Torino). Alături de

PRONOEXPRES

aceste înfîlniri de mare tradiție se 
află meciuri foarte echilibrate care 
promit — ca desfășurare și rezulta
te —• reeditarea interesantului con
curs de acum patru zile.

• Amănunte și informații în legă- 
întîlnirile din 

i Pronosport, 
Loto-Prono- 

noiembrie.
în legătură cu 
concurs: diim'- 
va fi condusă 

Rocco, n 
după

tură cu echipele și 
Programul concursului 
găsiți în „Programul 
sport" apărut luni 7

• Două informații ' 
echipele italiene din i 
nică, echipa Padova 
din nou de antrenorul ei, 
cărui suspendare a expirat; 
toate probabilitățile, mijlocașii titulari 
ai echipei Inter —j Botehi și Zagtio — 
nu vor juca.

PRONOEXPRES
La tragerea Pronoexpres din 9 no

iembrie 1960, au fost extrase din urnă 
următoarele

43 7
Numere de rezervă: 15
Fond de premii: 492.624

numere :
21 6 8 3

17 
lei.

Rubrică redactată de 
Pronosport.

l.S. Loto-



CONCURSURILE DE NATAȚIE * 
DE LA REȘIȚA Șl ORADEA j

I de acomodare euy 
_ ____  __ ____ , înotătorii, săritorilȚ 
de pe tn .nbulină și jucătorii de polo* 
și-au reluat activitatea conipclițională. j.

La Reșița (bazin 25 m) au avut loc v 
întrecerile dintre înotătorii selecționatei'? 
de elevi din localitate și cei aparținîndȚ 
clubului sportiv școlar din București! 
Prolx-lc au fost în majoritatea lor viul 
disputate și au prilejuit tinerilor concu-Y 
renți cîtcva rezultate bune. Subliniem! 
în primul rînd timpul obținui de reșițcan-Y 
ca Margareta Muscă în proba de 50 mȚ 
liber: 34.51, și apoi timpii realizați dei 
Florentina Rambosec (Buc.) în probele Y tel or mondia’e de volei nu a tost mar- 
de 100 m și 200 m bras: 1:25,8 și res-Xcat de nici o surpriză, echipele favo- 
pectiv 3:01.2. lat» și alți cîștigători aiYrite obținînd victorii categorice. Aili- 
probelor: JUNIORI : 400 m liber: Il.îniind formația: Rusescu, Mihăilesct1, 
Pischl (R) 5:16,3-. 100 m spate: M.fMiculescu, Păunoiu, Pavel, Corbeanti, 
Potoceanu (li) 1:11,5-. 100 m bras: Em.Țeehipa R.P. Romîne a învins repre- 
Munteanu (ii) 1:23,2: 100 m fluture:'"'
E. Pischl IR) 1:13,1: 100 m liber: M. 
Bogdan (B) 1:04.4 : 200 m bras : Em. 
Munteanu (li) 3:01.3: JJNIOARE:
100 m fluture: Ditta Langer (P<) 1:28,6; 
100 n- liber: Anca Trohani (B) 1:14.0; 
100 m spate: A. Trohani 1:21,8. COPII: 
50 m liber: C. Lungu (B) 34,4; 50 m 
fluture: C. Lungu 43,7: 50 m bras: I. 
Kende ZB) 43.0: 50 m spate: C. Lungu 
39,1. FETE: 50 m spate: Margareta 
Mușc» (R) 40,2: 50 m fluture: M. Mus
că 44.0; 50 m bras: Voichlja Novac 
(B) 43.0. Din cele 12 probe de ștafetă, 
8 au ft-st cîstigate de înotătorii bucureș-, 
teni. I.« polo pe apă Clubul sportiv șco
lar Buc.—selecționata de elevi Reșița' 
8—6

După e perioadă 
bazinele at aperi te, î

Campionatele mondiale de volei

R. P. ROMÎNA—VENEZUELA 3-0 (11,1,4)5

*

RIO DE JANEIRO (Agerpres-co- 
respondență specială). Cea de a cin
cea zi a turneului final al campiona-

zentativa Venezuelei cu scorul de 3 — 0 
(11, 1, 4). Jucătorilor romîni le-au 
trebuit numai 38 de minute pentru 
a cîștiga această întîlnire, care — 
pînă acum — este cea mai scurtă din 
actualul campionat. Ceva mai dispu
tat a fost doar primul set, pentru că 
în celelalte două majoritatea, puncte
lor au fo.t realizate direct din servi
ciu. Jucătorii din Venezuela au arătat 
un stil acrobatic de joc, dar complet 
ineficace și foarte multă suplețe. Vo
leibaliștii romîni le-au fost însă supe
riori ca pregătire fizică, tehnică și 
tactică.

In meciul cu U.R.S.S., reprezenta
tiva masculină a RP. Polone a jucat 
foarte frumos în primul set, pe care 
l-a și cîștigat cu 15—7. Următoarele 
trei au revenit însă Uniunii Sovietice 
cu 15—4, 15—8, 15—11, scor final 
3—1 pentru U.R.S.S. Iată celelalte 
rezultate din cadrul turneu’ui final 
masculin: R.P. Ungară — Franța 
3—0 (9, 8, 7), R.S. Cehoslovacă — 
S.U.A. 3—0 (9, 8, 0). Campionii mon
diali s-au arătat din nou în mare 
formă. Brazilia — Japonia 3—0 (10, 
8, 14).

RIO DE JANEIRO 9 (Agerpres). 
Marți s-au desfășurat două partide în 
cadrul turneului final feminin. In pri
mul ioc, voleibalistele japoneze, confir- 
mînd forma bună în care se află, au în
trecut reprezentativa S.U.A. cu scorul 
de 3-0 (2, 13, 11). In cea de a doua 
întîlnire, echipa R.P. Polone a întrecut 
mai greu decît era de așteptat for-

mația Braziliei. Jucătoarele poloneze 
au cîștigat cu scorul de 3-2 (15-3, 
15-8, 3-15, 2-15, 15-7).

In urma acestor rezultate clasamentele 
sînt următoarele:

MASCULIN

1. U.R.S.S.
2. R.S. Cehoslovacă
3. R. P Romînă
4. Brazilia
5. R.P. Ungară
6. R.P. Polonă
7. Franța
8. S.U.A.
9. Japonia

10. Venezuela

5
5
5
5
5
5
4
4
5
5

FEMININ

5
5
5
3
2
2
1
1
0
0

0 
o 
o
2
3
3
3
3
5
5

(243:157) 
(248:168) 
(255:169) 
(211:185) 
(218:207)
(240:241)
(144:193)
(154:193) 
(152:237)
(112:227)

1. U.R.S S.
2. Japonia
3. R.S. Cehoslovacă
4. Brazilia

R. P. Polonă
S. U.A.

3 3
3 2
3 2

5.
6.

(148: 98) 
(137:114) 
(117:106) 
(121:126) 
(114:138) 
( 81:136)

6
5
5
4
4
3

♦

La Oradea, din inițiativa consiliuluiX 
regional U.G.F.S. a avut loc la pi sein i X 
acoperită un tu meu de polo dotat cu^ 
„Cupa 7 Noiembrie”, la care at> partici-Y 
pat două formalii din Oradea, selec|io-T 
nata Je juniori a orașului București. șÎY 
o selecționată de juniori din Timișoara Y 
Cupa a fost cîșligată de echipa Oradea! , „
I. Iată rezultatele: Oradea T—OradcaYru|echipei noastre reprezentative mas- 
II 9—3, București—Timișoara 11—2,Icugne de volei. La noi era ora prin- 
Oradea II—Timișoara 3—3, Oradea 1— Tzu|ui, în timp Ce la Niteroi, port la 
București 6—3 (Mircea f?oc.sm-coresp.)î oce3nU| Atlantic, în apropierea ora-

* Xșului Rio de Janeiro, mijeau zorile.
Bazinul accpcrlt de Ia Floreasca găz-i Antrenorul echipei noastre era bucu- 

duieșle astăzi, cu Începere de la ora 16,Tros că formația R. P. Romîne a în- 
meciul de polo restantă dintre echipei,Ycheiat pînă acum cu bine patru me- 
bneureștene Dinamo și Progresul, citiri din turneul final (amintim d;n

4 4 1-4-f+ > W > 4-W

Meciul Romînia-Japonia, cel mai frumos
de pînă acum în campionatul masculin

Ieri i-am auzit din nou 
telefon — pe Nicolae Sotir,

REAL Șl BARCELONA AU TERMINAT
LA EGALITATE

Aseară s-au disputat două meciuri 
contînd pentru optimile de finală ale 
Cupei Campionilor Europeni la fotbai.

La Madrid, Real și Barcelona au 
terminat la egalitate: 2—2 (2—1). Au 
Marcat Matteos (min. 2) și Gento 
(min 33) pentru Real, iar pentru Bar
celona, golurile au fost înscrise de 
Suarez (min. 27 și inin. 89 din 11 m).

La Viena, campioana austriacă Ra
pid a întrecut pe Wismuth Karl Marx 
Stadt cu 3—1 (1 — 1) prin golurile
marcate de Halla (min. 21), Milano- 
vici (min. 53) și Hanappi (min. 61). 
Pentru învinși a înscris Wagner (min.

Returul ambelor j’ocuri este progra
mat pentru 23 noiembrie.

PE SCURT
• ECHIPE SOVIETICE DE FOT

BAL PESTE HOTARE: Steinher 
(Norvegia) — Dinamo Kiev 1—8, 
Selecționata orașului Kumesi (Ghana)
— Dinamo Moscova 1 — 1. Skanderbeg
(R. P. Albania) — Admiralte/ Le
ningrad 0—1, „17 Noiembrie"* '. Ti
rana) — Admiralteeț Leningrad 1 — I.

• Alte rezultate internaționale: 
Young Boys Berna — SV Hamburg 
(R. F. Germană) 0—5, în G.C.E. ; 
S.U.A. — Mexic 3—3 (în prelimi
nariile campionatului mondial) ; Bold- 
klub Copenhaga — F. G.' Basel 8—1 
și 3—3 (în „Cupa orașelor expoziție"); 
Scoția — Irlanda 5—2 (în campiona
tul interbritanic).

e In campionatul mondial de șașki, 
după 19 runde, trei concurenți se află 
la egalitate : campionul lumii Knper- 
man, Scegoliov (ambii U.R.S.S.) și 
tunisianul Babasi, au acumulat -cite 
15 puncte. Pînă la încheierea compe
tiției mai sînt de jucat 7 runde.

o Federațiile de atletism din 
U.R.S.S. și Franța au căzut de acord 
ca primul meci dintre selecționatele 
celor două țări să aibă loc anul viitor 
în cursul lunii septembrie la Paris.

» Marți a părăsit Moscova, pleeînd 
cu avionul în S.U.A., echipa selecțio
nată de tineret a U.R.S.S. la tenis 
de masă. Din formație fac parte iucă 
tarii Averin, Kalminș și Novikov. 
Sportivii sovietici vor susține trei 
întîlniri cu selecționata S.U.A.

® La Paris a avut loc un turneu 
internațional feminin de volei. In 
finală echipa R. P. Ungare a învins 
cu 3—1 pe cea a Iugoslaviei.

• Echipele de gimnastică ale R. P. 
Chineze, oare se află în preze^J în 
R. P. Polonă, au susținut la Kr‘. ;ia 
o întîlnire cu selecționatele fecale. 
La feminin a cîștigat echipa oaspete, 
iar la masculin au învins gimnaștii 
polonezi.

• Cicliștii celwslovaci au început 
de pe acum antrenamentele în vede
rea celei de a 14-a ediții a tradițio
nalei competiții internaționale „Cursa 
Păcii" Praga—Berlin—Varșovia. Din 
lotul selecționabiiiior fac parte 10 
alergători. In prima perioadă de pre
gătire au loc ieșiri scurte pe șosea 
în cursul cărora accentul se va pune 
pe sprinturi și pe îmbunătățirea vi
tezei. In timpul iernii cicliștii ceho
slovaci vor urma un program com
plex, în care sînt incluse antrenamente 
de cros și schi în munții Tafra.

• Campionatul de hochei pe gheață 
aii U.R.S.S. se află în plină desfă
șurare. în ultimele meciuri disputate 
s-au înregistrat următoarele rezultate: 
Dinamo Moscova — Spartak Sverd
lovsk 7—0, T.S.K. — K.S. Kalinin 
10—I, Lokomotiv Moscova — Himik 
Voskresensk 4 — 2, Spartak Moscova
— Aripile Sovietelor 8—6.

• Selecționata masculină de bas
chet a R. P. Polone se pregătește în 
vederea întîlnirii pe care o va susține 
la 17 decembrie la Paris cu echipa 
Franței. Din Iot fac parte printre alții 
Natowski Pavlak, Piskun, Wichowski 
și Przykowski.

• Intr-un meci profesionist de box 
desfășurat pe distanța de 10 reprize, 
francezul Marcel Pigou a obținut o 
netă victorie la puncte în fața cu
noscutului pugilist american de ca
tegorie mijlocie Tiger Jones.

• In cadrul unei reuniuni desfășu
rate pe pista velodromului „Vigo- 
relli" din Milano ciclistul italian Ser
gio Beghette a stabilit un nou record 
mondial pentru amatori în proba de 
viteză (200 m) cu timnul de 11,4 
sec. (media orară 63,157 km). Vechiul 
record mondial pe velodrom acoperit 
era de 11,5 sec. și aparținea compa
triotului său G. Pesenti.

Interviu telefonic eu H.
nou că cel de al cincilea, cu Polo 
nia, l-am cîștigat în preliminarii și 
contează și pentru finală).

.— Echipa noastră merge 
dacă vom trece cu succes 
meciuri i 
Ungaria, 
și mîine 
mult mai 
pînă acum, ne vom prezenta cu frun
tea sus în partida cu Cehoslovacia, 
o adevărată finală a acestor campio
nate mondiale (De altfel și organi
zatorii au aranjat programul în așa 
fel ca la sfîrșit să aibă loc cele mai 
grele și mai interesante partide: în 
ultima zi a întrecerii masculine este 
pronrrT*>-’1.4 Brazilia —

Sotir —
— prin 
antreno-

man I Pase neașteptate, schimbări

Echipa U.R.S.S. a cîștigat pentru a cincea

Marți seara și miercuri dimineața, 
marea sală a expoziției din Leipzig a 
tost martora ultimelor întîlniri din cea 
de a XlV-a Olimpiadă de șah. Runda 
a unsprezecea — șt ultima — prezenta 
o cara (eristică interesantă: ea tre
buia să stabilească ordinea tuturor 
locurilor in clasamentul finalei, afară 
de unul singur — primul l Intr-adevăr, 
echipa LI R.S.S. se prezenta la ultima 
rundă cu un irecuperabil avans de 
puncte față de a doua clasată S.U.A. 
Șahiștilor sovietici le-au fost suficiente 
deci zece runde pentru a-și asigura 
victoria în suprema întrecere șahistă, 
cîștigînd-o înainte ca ea să se fi înche
iat. Șahiștii americani rămîn în urmă nu 
numai in clasamentul actualei Olim
piade, ei sînt întrecuți și în palmare- 
su, general al nurii întreceri, unde 
figurau pîna acum cu 4 victorii olim
pice (în edițiile dinainte de război) la 
egalitate cu Ujț.S.S. Cu această a 
cincea victorie consecutivă, reprezen
tativa Uniunii Sovietice înscrie un 
adevărat „record" în istoria Olimpia
delor de șah.

In ultimul său meci, echipa U.R.S.S. 
i întrecut Anglia cu 3—1 (Penrose— 
Țat 1—0, Kcres—Clarke 1—0, Bar
de;}—Korcînoi 0—1, Petrosian—Wade 
1—0) și 
«Ie 34 de 
treaerea
— prima
Insă campionul mondial Tal, în fața 
șahistului englez Penrose. Aceasta este, 
de altfel, singura partidă pierdută de 
echipa U.R.S.S în competiție. Rezul
tatul întîlnirii dintre U.R.S.S. și An
glia ne interesa în mod special, de ea 
depinzînd direct și poziția reprezenta
tivei romine în clasament. Reușind un 
scor strîns (l%—2%) cu echipa R. P. 
Ungare, reprezentativa R. P. Romîne 
totali 'ează 16% p, ceea ce-I permite 
să treacă înaintea Angliei pe b‘>za nu
mărului de victorii (echipa noastră a 
cîștigat 2 meciuri, iar englezii nici 
unul) lată rezultatele individuale ale

ultimului nostru meci: Ghițescu — Por- 
tisch %—%, Barcza—Drimer %—%, 
Radovici —Bilek 0—1, Klugcr—Miti
tel» */,-%. >

In celelalte întîlniri ale ultimei 
runde s-au înregistrat următoarele re
zultate: Iugoslavia—Bulgaria 2'/2—1‘/2 
(Boboțov—Gligorici %—%, Matano- 
vici—Pîdevski 1—0, Nejkirch—Ivkov 
0—1, Bertok — Minev 0—1), S.U.A.— 
R. D. Germană .3%—% (Uhlman—Fi
sher 0—1, Lombardy—Pietsch */2—*/2, 
Malich—Byrne 0—1, Bisguier—Golz 
1—0), Cehoslovacia—Argentina 2—2 
(Pachman—Najdorf %—%, Eliska- 
ses—Filip %—'/?, Ficlitf—Wexler 1—0, 
Schweber—Ujtelky 1—0), R. F. Ger
mană—Olanda 2—1 (Unzicker—Don
ner %—%, Prins—Lehman %—%, 
Bialas—Kramer 1—0; s-a întrerupt 
pentru a doua oară partida Pfeiffer— 
Langeweg cu avantaj pentru primul).

In urma acestor rezultate clasamen
tul turneului final este următorul: 
1. U.R.S.S. 34 p, 2. S.U.A. 29 p, 3. 
Iugoslavia 27 p, 4.
22% p, 5. R. S. Cehoslovacă 21% p, 
6. R. P. Bulgaria 21 p, 7. Argen
tina 2O'/2 p, 8. R. D. Germană 19 p, 
9. R. F. Germană 18% p (1), 10. O- 
landa 17 (1), ÎL R. P. ROM1NA
16% p, 12. Anglia 16% p.

S-au încheiat jocurile în turneul se
cund. Clasamentul, în continuare: 13. 
Suedia 27% p, 14. Israel 26% p, 15. 
Austria 24% p, 16. Danemarca 23% 
p. 17. Norvegia 23 (l)p, 18. Cuba 23 p, 
19. Finlanda 22% p, 20. Spania 22'/2 
p. 21. Polonia 22 p, 22. Chile 19% p, 
?3. Islanda 15% p (1), 24. India 12 p.

In turneul pentru ultimele locuri or
dinea este: 25. Filipine 28% p, 26. In
donezia 27% p, 27. Mongolia 27 p, 
28. Albania 26% p, 29. Ecuador 26 p, 
30. Portugalia 25 p. 31. Franța 24 p 
(1), 32. Italia 24 p, 
34. Tunisia 21% p, 
36. Bolivia 19% p. 
p (I), 38. Irlanda 
14 p, 40. Liban 8%

R. P. Ungară

a acumulat astfel un total 
puncte, cîștigînd detașat în- 
O surprinzătoare înfrîngere 
în concurs 1 — a suferit-o

33.
35.
37.
17
P.

Belgia 23% p,
Grecia 21 p,
Monaco 17% 
p, 39. Malta

man I Pase neașteptate, schimbări de 
locuri, plonjoane acrobatice, o gamă 
întreagă de procedee tehnice care 
le-au scos în evidență suplețea și 
agilitatea. Au impresionat în special 
plonjoa.nele lor, pe care pun multă 
bază fiindcă sînt scunzi și nu pot 
executa bine blocajul. Toate aceste 
elemente acrobatice — prilej de în- 
cîntare pentru public — nu i-au sal
vat pe japonezi de la o înfrîngere 
clară. Ei n-au putut face față atacu
rilor noastre în forță și jocului bine 
orientat. Lucruri bune se pot spune 
și despre echipa feminină a Japoniei, 
care le-a dat mult de furcă jucătoa
relor. din echipa Uniunii Sovietice, 
campioană mondială. Ele au demon
strat o primire foarte bună a balo
nului, atacuri corecte cu mingi puse 
înșelător. Pînă acum a fost cea mai 
frumoasă, partidă a turneului feminin. 
La terminarea ei antrenorii Iakușev 

răsuflat

bine. Și 
cele trei 

. ieri cu
Sovietică 

care sînt

care
azi

: cu Franța) și
grele decît cele disputate

urmează (n.r. 
cu Uniunea

ȘTEFAN ROMAN

și Serafima Kundircnko au 
ușurați 1

- CE NE PUTEȚI SPUNE DES- 
PRE ECHIPELE BRAZILIEI?

— Ambele echipe ale Braziliei au 
arătat o bună pregătire pentru aceste 
campionate. De altfel, conducătorii 
Confederației braziliene de volei au 
declarat înaintea campionatelor că 
sînt hotărîți ca la titlurile pe care 
le dețin actualmente sportivii Bra
ziliei, campioni ai lumii la fotbal și 
baschet masculin, să adauge și unul 
din titlurile Ia volei. Acest lucru nu-1 
vor 
avea 
care

reuși, dar un loc fruntaș vor 
în ambele clasamente. Loc pe 

îl merită cu prisosință.

hotă-U.R.S.S.). Jucătorii noștri sînt 
rîți să se comporte cît mai frumos.

- CUM SE PREZINTĂ ECHIPA 
CEHOSLOVACIEI ?

— Foarte bine. Pot spune chiar 
că joacă mai bine ca în turneul dis
putat astă vară la noi, la Constanța. 
De altfel, victoria cucerită cu 
în fața Statelor Unite, dintre 
un set la zero, vorbește destul 
voleibaliștii cehoslovaci n-au 
insă cele mai . grele meciuri, 
vineri vor 
Sovietice - 
cheie pentru clasament, 
rea mea este r\ partidă 
cărui rezultat, pentru că 
joacă foarte bine. Pentru 
tă minge pierdută!

3-0 
care 
Nici 

jucat 
Abia

întîlni formația Uniunii 
în perspectfvă Mi meci 

După păre- 
deschisă ori 
și sovieticii 
ei nu exis-

- CARE A FOST CEL MAI FRU
MOS MECI AL CAMPIONATELOR?

— După părerea generală, meciul 
nostru cu echipa Japoniei a stîrnit 
cel mai mare ecou și a fost cel mai 
spectaculos. Amintesc că noi am cîș
tigat cu 3—0. Ce n-au încercat ja
ponezii ca să răspundă sextetului 
nostru, condus cu măiestrie de Ro-

— C1TEVA 
ACTIVITATEA 
TRU COSTIN

AMĂNUNTE DESPRE 
ARBITRULUI

MUȘAT.
NOS-

— El a condus meciuri în 
grupelor preliminarii, care 
ca loc de desfășurare orașul 
Paolo. Acum este aici, 
noi și a condus o serie de 
din turneul final. Printre 
Polonia — Brazilia (feminin) și Ceho
slovacia — Polonia (masculin). Dacă 
nu mă înșel și astă seară este pro
gramat

cadrul 
au avut 

Sao 
împreună ctț 

meciuri 
altele:

- GE SCRIE PRESA BRAZI
LIANA DESPRE ECHIPA NOASTRA?

— Toate ziarele din Rio, din Ni- 
feroi și din celelalte orașe ale Bra
ziliei se ocupă pe larg de această 
ediție a campionatelor mondiale. Pa
gini întregi sînt rezervate nu numai 
descrierii meciurilor și lucrurilor no; 
arătate de fiecare echipă, ci și de
clarațiilor, fotografiilor, interviurilor. 
Nici noi n-am fost „scutiți". Aproape 
zilnic sîntem obiectul cinematogra
fiei sau televiziunii. Iar în cronicile 
de specialitate, foarte multe 
văd ca favorită a 
formația noastră, 
nu-i dezamăgim...

ziare 
turneului masculin 

Noi vom căuta să

I
Rep.
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