
0 co’tere care trebuie dezvoltată
însemnări la clubul sportiv muncitoresc Brăila

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VAI
HuniMoar

Este suficient să participi la cîteva antrenamente 
sau competiții, să-ți arunci privirea peste tabelele 
de performanțe, să vizitezi magazia de materiale și 
echipament sau să petreci cîteva ceasuri în mijlocul 
sportivilor și activiștilor sportivi din Brăila ca să 
te convingi că, deși înființat de puțină vreme (mar
tie 1960), clubul sportiv muncitoresc teritorial din 
acest oraș desfășoară o frumoasă activitate. O acti
vitate din care pot învăța și alte cluburi sportive.

rul comitetului de partid, tov. 
Niculaie Niculaie precum și aite 
cadre cu funcții de răspundere. 
Rezultatul: peste 1.100 de mem
bri susținători cu cotizațiile a- 
chitate ia zi. Asemenea succese 
au fost realizate și la asocia
ția Laminorul.

înțclegînd pe deplin sarcinile 
ce ie revin în sprijinirea clu
bului, asociațiile sportive din 
orașul Brăila au muncit cu 
dragoste și în direcția selec
ționării celor mai ____
elemente care

Din viața 
organizatei noastre

valoroase 
să completeze 

formațiile celor 
9 secții ale clu
bului, 
buni 
de la
nil,

Cei mai 
fotbaliști 
Lamino- 

Progresul,

Sînt, desigur, multe căile și 
mijloacele care au dus la 
obținerea acestor succese.

Una dintre cele mai importan
te este — după părerea noas
tră — legătura strînsă cu aso
ciațiile sportive aderente și, în 
special, sprijinul pe care aces
tea l-au acordat în permanență 
clubului. De la bun început a 
existat la toate asociațiile ade
rente o puternică dorință de a 
sprijini fără rezerve activitatea 
clubului, de a contribui la con
tinua sa întărire. Astfel, asocia
ția Dunărea a 
pus la dispozi
ția clubului o 
frumoasă sală 
de sport (unde 
se antrenează
boxerii și luptătorii), o arenă de 
box (cu o capacitate de 2.000 
de locuri), cabana de sporturi 
nautice Tprecum și aproximativ 
30 de ..nbarcațiuni); asociația 
sportivă Laminorul a cedat 
stadionul unde se joacă fotbal 
și rugbi și unde se desfășoară 
întreceri de atletism etc. Ală
turi de aceste asociații spor
tive, Progresul, „1 Mai“, Sfa
tul popular, Unirea TUG, Stîn- 
ca și Marina au completat 
cantitatea de materiale și echi
pament necesară unej bogate 
activități competiționale. Bine
înțeles, sprijinul asociațiilor 
sportive aderente nu s-a limitat 
la aceasta. Cu ajutorul asocia
țiilor sportive clubul a reușit să 
aibă astăzi 3870 de membri 
susținători și pînă la sfîrșitui 
anului această cifră va ajunge 
la 5.000. La uzinele „Wilhelm 
Pieck“, de exemplu, la reușita 
acestei acțiuni și-au adus con
tribuția nu numai activiștii 
sportivi ai asociației ci chiar 
directorul general al uzinei, 
tov. C. Dumitrache, și secreta-

Marina și Dunărea reprezintă 
astăzi culorile clubului sportiv 
muncitoresc teritorial. In secția 
de box, cele mai talentate ele
mente de Ia Dunărea, Voința 
și Progresul, în cea de rugbi, 
sportivi ai asociației Unirea 
TUG.

A însemnat oare aceasta o 
„destrămare" a sportului de 
performanță din asociațiile 
sportive ? Nici vorbă. Dimpo
trivă, noi și noi elemente valo
roase s-au ridicat în acest răs
timp și astăzi mereu alți spor
tivi de frunte sînt promovați 
în echipele reprezentative ale 
clubului. Iată un singur exem
plu: asociația sportivă Lamino
rul a contribuit cu 15 jucători
la formarea secției de fotbal a 
clubului. Ce s-a întîmplat cu 
fotbalul din această asociație ? 
O nouă echipă a fost alcâtuitâ 
la cîteva zile după trecerea 
primei formații la club.

DAN GIRLEȘTEANU

(Continuare în pag. a 2-a)
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pionatul 
locuri.

A III-a etapă a campiona- 
tului masculin de baschet este 
deosebit

im i'
dintre echipele
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t de interesantă. Pe 
plan se situează partida 

Dinamo Tg. 
i—C.C.A. clasate în cam- 

trecut pe primele 
Dinamoviștii mureșeni 

u fost singurii care au ob
ținut victoria în fața campio
nilor țării. Jucînd acasă, ei au 
izbutit după o luptă pasio- 

ntă să învingă cu 81—79. 
In retur, C.C.A. s-a revanșat 

victorioasă cu sco
rul de 90—60. Jocul de mîine 
este așteptat cu deosebit in
teres de localnici, care au fă
cut pregătiri speciale pentru a 
avea o comportare cît mai 
bună.

Celelalte întîlniri masculine 
sînt: Știința Timișoara — Ra
pid București, C.S.M. Galați 
— Voința Iași, Steagul roșu 
Orașul Stalin — Știința Cluj, 
Dinamo București — Știința 
Craiova, Știința București — 
Dinamo Oradea.

Etapa a IlI-a a campiona
tului feminin cuprinde urmă
toarele jocuri : Rapid Bucu
rești — Voința Tg. Mureș, 
Mureșul Tg. Mureș — Știința 
București, Știința Cluj — Pro
gresul București, Voința Ora
șul Stalin — Constructorul 
București, Voința Oradea — 
Petrolul Ploiești, C.S. Oradea 
— I.C.F.

La Sibiu a fost amenajată

Prima pistă de dirt-track din țară

Hugo Sitzler (Metalul) — originar din Sibiu — este unul dintre 
; cei mai buni specialiști ai noștri la dirt-track. El va evolua la des

chiderea pistei din Sibiu. In fotografia noastră : H. Sitzler conduce 
în seiia cu Gh. Voiculescu. (Fază dintr-un concurs de dirt-track)
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De la Sibiu ne-a parvenit 
o știre importantă; cu cîteva 
zile în urmă a fost terminată 
prima pistă (regulamentară) 
de dirMrack din țara noastră. 
Această' .pistă aparține asocia
ției sportive Voința Sibiu și 
a fost amenajată în cea mai 
mare! parte prin muncă volun-

tară, 
sînt: 
lățime 
m lățime 
asemenea 
mantinele 
ieșirile din turnante, iar pista 
a fost acoperită cu zgură roșie.

Ținînd seamă de faptul că 
acest gen de probe a devenit 
în ultimul timp foarte popular 
în tara noastră, amenajarea a- 
cestei piste reprezintă un aju
tor prețios pentru dezvoltarea 
motocicdismuiui. Din cele 3.000 
de ore de mtrncă voluntară 
prestate la amenajarea, pistei 
foarte multe au fost efectuate 
de către membrii secției de 
motociclism a asociației spor
tive Voința. Dintre ei remar
căm pe antrenorul Arthur 
Dovitz și pe alergătorii I. 
Munteanu, K. Rauteristraucb, 
R. Dovitz și C. Retter.

Deschiderea oficială 
baze sportive va avea 
sfârșitul acestei luni, 
torii care vor lua loc 
bunele stadionului 'vor putea 
să urmărească o serie dintre 
cei mai valoroși alergători din 
tara noastră care —‘ cu spriji
nul federației de specialitate 
— vor participa la concursul 
de deschidere.

noii piste 
m lungime, 12 m 
linie dreaptă) și 14 
(în turnante). De 
au fost construite 

de seîndură pentru

a noii 
loc la 

Specta- 
în tri-
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FOTBAL
Aciuallîalea 
sportiv la Wlonatâ 

mftsazm* sportiv

Atlețij sovietici au evoluat 
în R.P. Chineză

Tn prezent se află în vizită în 
R-P. Chineză un lot de atlcți 
sovietici. Cu prilejul unui con
curs desfășurat la Canton, oas
peții au cîștigat 14 din cele 17 
probe desfășurate. Cu mare in
teres a fost urmărită evoluția 
recordmanului european la sări
tura în înălțime, Valerii Bru- 
mei, care a ocupat primul loo 
cu o performanță de 2,14 m. 
Un rezultat valoros a obținut Ia 
triplu salt atletul chinez Tin 
Giao-cîun: 16,11 m. Iată și
alte rezultate înregistrate în 
concurs: Masculin: suliță — 
Lusis 73,55 m; ciocan — Co-' 
lodii 62,42 in ; 3000 m obst. — 
Sokolov 9:05,0. Feminin : 100 m 
— Latse 12,2 sec; 200 m — Ge- 
rik 24,6; " - - -
49,61 m; 
50,59 m.

disc — Kuznețovai 
suliță — Iaunzemrf I

Dum.in.ica trecută, jucătoarele de la C. S. Mureșul au obținut 
In Capitală un rezultat frumos, învingind pe Progresul București. 
Miirj?, mureșencele joacă acasă cu știința București, fruntașa cla
samentului. în perspectivă un meci disputat șl spectaculos. (Fază 
din partida Progresul București - C. S Mureșul Tg. Mureș 56-57).

TbilisI Wolver*-Dinamo
ham.pton 5—5 (3—1) >

Echipa sovietică de fotbal DÎ4 
namo Tbilisi, care întreprinde 
un turneu în Anglia, a susținut 
în seara zilei de 10 noiembrie! 
un meci cu renumita formație 
profesionistă, Wolverhampton, 
de mai multe ori campioana 
Angliei. Intîlnirea urmărită de 
33.000 spectatori, a avut o dcsJ 
fășurare 
sovietici 
pauză și 
melor 12 
venire 
permite gazdelor 
trei ori la rînd, 
nesperat rezultat 
Spectatorii au acordat o înaltă 
apreciere jocului tehnic și rapid 
al fotbaliștilor din R.S.S. GrtM 
zină.

O știre care a făcut vîlvă

dramatică. Fotbaliștii 
au condus cu 3—1 la; 
cu 5—2 înaintea ultÎ4 
minute de joc. O re* 

deosebit de puternică! 
să înscrie dej 
smulgind unt 
de egalitate*!

„Turul Franței" pentru cicliștii amatori
PUBLICUL FRANCEZ DOREȘTE SA-I VADA PE 
KAPITONOV, SCHUR, COSMĂ ‘ ‘ -----------------

NAȚIONALE VOR LUA STAR

Așadar, anul viitor, se vor dis
puta simultan două „Tururi ci
cliste ale Franței" : cel tradițio
nal pentru alergătorii profesio
niști și unul nou deschis cicliști
lor amatori. Iată în tr-adevăr o 
veste surprinzătoare care a făcut 
multă vîlvă în cercurile sportive 
internaționale. Și totuși pentru 
ceî care au urmărit mai atent e- 
voluția sportului cu pedale în ul
timii ani, ideia ziarelor „l’Equipe" 
și ,,Le Parisicn Libere” de a ini
ția o probă asemănătoare pentru 
amatori apare logică.

„Turul Franței”, cea mai veche 
și mai mare cursă rutieră din is
toria ciclismului, începea să-și 
piardă din popularitate și strălu
cire, amenințînd să se sufoce în 
propriile sale limite. Din 1903, 
cînd Henri Deăgranges a creat a- 
ccastă întrecere sportivă, ca a fost 
rezervată aproape exclusiv cicli
știlor dintr-un număr restrîns de 
țări apusene : Franța, Italia, Bel
gia. Elveția. In ultimul timp însă 
ciclismul a cunoscut o dezvoltare 
impetuoasă îndeosebi în U.R.S.S. 
și în țările de democrație popu
lară. Aici au apărut campioni care 
nu dc puține ori au făcut Să pă
lească prestigiul națiunilor cu 
veche tradiție în ciclism. La Jocu
rile Olimpice,' la campionatele 
mondiale, în „Cursa Păcii" și în 
alte competiții , de amploare, aceș
tia au repurtat succese de răsu
net. Numele sportivilor Gustav 
Schur (RDG), de două ori campion 
mondial, al lui Victor Kapitonov

.I

— strălucit învingător la Jocu
rile Olimpice de la Roma și cîști- 
gător de etape în „Cursa Păcii”, 
au devenit familiare marelui pu
blic din toate țările și în special 
al celui francez, mare iubitor de 
ciclism. Publicul francez îi re
clamă pe acești mari campioni, 
dorește să-i vadă întreeîndu-se în 
cea mai importantă și mai grea 
cursă ciclistă, „Turul Franței”. 
Valoarea lor, succesele lor nu mai 
puteau fi ignorate. Existența a 
două categorii distincte de alergă
tori — profesioniști și amatori
— nu permite deocamdată ca a- 
ceștia să concureze împreună, dar 
pentru a se putea ajunge — așa 
cum scria ziarul „L’Humanite”

— ca într-o zi să se organizeze 
un tur unic, rezervat echipelor 
reprezentative din toate țările, 
este necesar ca cicliștii din Uni
unea Sovietică și țările de demo
crație populară să alerge

I. GOGA
(Continuare în pag. a 7-a)

Viktor Kapitonov (U.R.S.S.)')\
— marele învingător î/t proba \ 
de fond de la J.O. de la Roma ]
— este purtat pe brațe de că^ 
tre spectatorii entuziasmați dâ- 
inalta sa măiestrie

MECIUL C.C. A. —DINAMO BOttȘP

Așa a arătat clasamentul după etapa a X-a. Cum va arăta miine?.*.

Ditiamo buc. Știința Timișoara
Desen de GRAD,

U.T.A — Petrolul — St. roșu — Rapid — Dinamo Bacău — Minerul 
ii = progresul — Știința Cluj — Corvitud — C-S.M& = jarul.

jocuri echilit- 
și Cluj © Di* 
și Petrolul au 
în partidele 

Timi-

® In țară, 
brațe la lași 
namo Bacău 
prima șansă
cu Farul și Știința 
șoara ® Corvinul a învins 
pe U.T.A. cu 4-1 (I), iar 
Știința Timișoara pe Sze-i 

ged cu 3-1.

(Citiți amănunte în pag*, 
a 5-a)



W multă atenție muncii de strîngere
a cotizațiilor li. C. F. S. in orașul Giurgiu

■ I» ■ ,  jî. * - . ' ■ I jJȘș

Reportaj după miezul nopții

încă de la începutul anului, nume
roase asociații sportive din orașul 
Giurgiu și-au luat angajamentul ca, 
pri i îniărirea muncii organizatorice, 
să realizeze la timp și în bune condt- 
țîu"i strîngerea cotizațiilor de la mem- 
Brii U.C.F.S. In acest fel, asociațiile 
sportive giurgiuvene contribuiau, în 
primul riad, la întărirea bazei lor ma
teriale, ceea ce putea asigura condi- 
țjuni mai bune pentru desfășurarea ac
tivității-

.Analizînd a um felul în care și-au 
îndeplinit acest angajament asociațiile 
soo.uve din orașul nostru, constatăm 
că acolo unde consiliile asociațiilor 
sr> >rtive au desfășurat o intensă mun
ca pr.-.pagandirdică în rîndurile mem- 
bri'rr 1J.C.FS. si unde activitatea or
ganizatorică a constituit o preocupare 
de seamă, s-au obținut rezultate fru
moase în direcția încasării cotizațiilor. 
Spre exemplu, asociațiile sportive Arta 
Modei (președinte Aurel Aledea), O- 
îimpia (președinte Gheorghe Duma), 
Școala medie nr. 2 (președinte Nina 
Crăcea), Școala mecano-navală (pre- 
<•! ate C. Stroe), Școala Agricolă (pre
ședinte Nicolae Roman) au reușit ca 
pîna la începutul lunii octombrie să 
încaseze cotizațiile la tim-p.

Cu loate acestea, în orașul Giurgiu 
există unele asociații sportive unde 
problema încasării cotizațiilor de la 
membrii U.C.F.S. este lăsată la voia 
întîmolării. Bunăoară cei peste 600 
membri U.C.F.S. existenți la Între
prinderea de industrie locală „Stea
gul roșu" nu și-au plătit decît spora
dic cotizațiile. Asociația sportivă Ce
tatea este în restanță cu încasarea co
tizațiilor și pe anul trecut 1 De foarte 
multe ori membrii U.C.F.S. din cadrul 
acestei asociații sportive se întreabă 
cui trebuie să plătească cotizația, în 
ciuda faptului că în cadrul întreprin
derii există doi tovarăși (Nicolae Tă
tarii și Ion Budurăscu) care sînt mem
bri ai consiliului asociației sportive 
Cetatea. Dar, pe acești doi tovarăși 
nti-i interesează problema strîngerii 
cotizațiilor. Așa se și explică de ce 
asociația sportivă Cetatea (președinte 
Mihaî Ciocan) de care aparțin cei 600

O asociație sătească 
cu activitate rodnică

Una din asociațiile sportive sătești 
•din raionul Segarcea cu activitate rod
nică este Avîntul din comuna Bîrca. 
Secția de tenis de masă desfășoară o 
inimoasă activitate organizînd un 
mare număr de competiții. Nici echi
pa de fotbal nu rămîne mai prejos. 
Ka a susținut numeroase meciuri în 
compania altor echipe sătești, ca de 
pildă cele din comunele Giurgita, Bîr- 
za, Segarcea, Lipov, Măceșii de Jos 
și altele. S-a remarcat de asemenea 
secția de șah, care a organizat mai 
multe competiții pe plan comunal.
| ȘTEFAN GURGUI — coresp. 

membri U.C.F.S. de la întreprinderea 
„Steagul roșu" este în situația amin
tită mai sus.

Același lucru se poate spune și des
pre asociația sportivă a școlii de con
strucții (președinte Silviu Ionescu), 
unde nit s-a încasat nici un leu coti
zații sportive pe anul acesta și despre 
asociația sportivă a lucrătorilor din 
comerț (președinte Vasile Popescu) 
tinde realizările în această privință 
sînt mult sub posibilitățile existente. 
Nu este mai puțin adevărat că o 
mare parte din vină revine și consiliu
lui orășenesc U.G.F.S. Giurgiu, care 
nu a controlat în permanență felul în 
care consiliile asociațiilor sportive își 
îndeplinesc această sarcină. Lipsite de 
îndrumarea și controlul consiliului 
orășenesc, o serie de asociații sportive 
au neglijat problema strîngerii coti
zațiilor șt au ajuns în situația despre 
care am vorbit mai înainte.

Considerăm că este de datoria con
siliului orășenesc Giurgiu să analizeze 
cu toată seriozitatea această problemă 
și să găsească mijloacele de a mobi
liza consiliile asociațiilor sportive 
respective în vederea lichidării lipsu
rilor semnalate în munca de strîngere 
a cotizațiilor.

TRAIAN BARBALATA — coresp.

0 COLABORARE CARE
(Urmare din pag. 1)

O echipă care a fost înscrisă în 
campionatul orășenesc unde a cîști- 
gat primul loc și a promovat în 
campionatul regional. Cam același 
lucru s-a petrecut și la alte aso
ciații sportive: Marina, Dunărea etc. 
Și, chiar după constituirea secției de 
fotbal a clubului, asociațiile spor
tive aderente — fără a gîndi în
gust așa cum se mai întîmplă 
uneori, fără a privi doar interesele 
de asociație — au selecționat alte 
elemente de valoare cum ar fi Udor 
și Ulman (Laminorul) sau Nicu- 
lescu (Progresul) care joacă acum 
în prima formație a clubului.

Sînt numai cîteva exemple care 
subliniază dorința asociațiilor spor
tive de a ajuta permanent consiliul 
clubului în întărirea secțiilor sale, 
în crearea unei puternice baze ma
teriale, în continua creștere a mă
iestriei sportivilor care reprezintă cu
lorile clubului. Se pune însă între
barea: Cum a răspuns clubul aces
tui sprijin? Cum și-a îndeplinit clu
bul sarcinile care ii reveneau in 
snriiinirea, sub diferite forme, a aso
ciațiilor sportive aderente ?

Este drept, s-au inițiat unele ac
țiuni. Au fost organizate cîteva com
petiții pentru membrii susținători, au 
fost pregătiți o serie de sportivi 
care apoi au revenit în asociații, 
s-a ținut — destul de sporadic în
să — o legătură cu conducerile aso
ciațiilor sportive. Să recunoaștem

E ora cînd orașul doarme adînc. Bulevardele, scăldate în lumina alb- 
Toșiatică a neonului, sînt pustii. Din cînd în cînd, liniștea ce s-a așternut peste 
tot e tulburată de apariția unei mașini grăbite sau de ivirea unui tramvai 
aproape gol.

Și totuși aceasta este o imagine aparentă a Bucureștiului. Căci, și-n 
miez de noapte, cuptoarele aruncă aceeași lumină roșiatică în jurul lor, 
produsă de oțelul ce fierbe, fusele ringurilor se învârtesc în aceeași goană 
amețitoare, suveicile războaielor de țesut aleargă tot atît de neobosite în cursa 
lor interminabilă.

Să pătrundem Intr-un astfel de loc...

Notăm o primă impresie. Sala de jos 
a secției „Rundstul" de la întreprinderea 
„Bela Breiner“ poate fi asemuită cu o... 
farmacie. Totul strălucește de curățenie. 
Muncitoarele, îmbrăcate în halate verzi, 
se apropie cînd de o mașină cînd de 
alta supraveghindu-le mersul.

Acele ceasornicului au depășit cu mult 
ora două după miezul nopții. Zumzetul 
uniform al mașinilor are ceva adormitor 
în el. Mișcările muncitoarelor au devenit 
parcă mai încete. Unele privesc cu ne
răbdare ceasul. Atunci, de undeva din 
mijlocul mașinilor se aude un glas:

— Pregătiți-vă! Peste cinci minute 
începem...

Restul cuvintelor se pierd în zgomotul 
mașinilor de tricotat. Peste puțin, o 
fată blondă, subțirică și sprintenă pă
șește spre comutatorul motorului elec
tric. Mașinile încremenesc. Fata pășește

TREBUIE DEZVOLTATĂ
însă că este prea puțin și că, față 
de ajutorul consistent pe care l-a 
primit, clubul din Brăila a cam 
rămas dator asociațiilor sportive. 
Antrenorii clubului n-au ajutat, așa 
cum aveau de fapt sarcina, activi
tatea asociațiilor sportive, consiliul 
clubului nu a sprijinit asociațiile în 
realizarea bugetelor, în desfășurarea 
unei cit mai bogate activități spor
tive de mase,

Reiese limpede că această cola
borare trebuie dezvoltată, că la rîn- 
dul său, clubul sportiv muncitoresc 
din Brăila trebuie să facă mai mult 
pentru asociațiile sportive și în a- 
ceastă direcție trebuie să amintim 
că cele cîteva acțiuni cuprinse în 
planul clubului (gale de box și in- 
tîlniri de lupte organizate direct în 
întreprinderi, întîlniri cu membrii 
susținători etc.) vor trebui comple
tate cu o temeinică muncă de spri
jinire a activității sportive de mase 
din asociațiile sportive.

Această sarcină sste cu atît mai 
importantă cu cit pînă la sfirșitul 
anului, în afara celor 7 asociații 
sportive care au aderat la club, 
este așteptată aderarea a încă 28 
de asociații sportive din oraș, ceea 
ce va însemna fără Îndoială un nou 
și puternic sprijin în activitatea clu
bului sportiv muncitoresc din Brăila, 
dar, în același timp, va trebui să 
marcheze și o dezvoltare a activi
tății sportive de mase din toate a- 
sociațiile sportive brăilene. 

spre fundul sălii. Cu o mișcare vioaie 
deschide larg geamurile. Aerul rece al 
nopții de noiembrie năvălește proaspăt 
tn încăpere.

— Atențiune ! — comandă fata blon
dă cu glas cristalin — începem! In fața 
ei s-a aliniat un grup numeros. Iată pe 
Ana Dulău, pe Jenica Duculeci, pe Lef- 
teria Lazăr, pe voleibalista Ana Boroș 
care e antrenoarea echipei de volei a tn 
Ireprinderii...

După cîteva ore de muncă, pauza de gimnastică în producție e executată cu 
plăcere. Aspect de la întreprinderea „Bela Breincr” din București 

Foto : I. Mibăieă

— Exercițiul tntîi: din poziția stind, 
brațele întinse în sus și aplecare în față. 
Unu... Doi...

Urupul execută sîrguinctos șl atent.
Capul mai sus. îndreptați-vă spatele! 

Așa! Acum e bine !
urmează exerciții de întindere pen’ru 

deblocarea cutiei toracice. Apoi îndoir' 
laterale. Alte exerciții.' Acum un lucru 
nou. Mișcări de relaxare ale articulație1 
mîinilor.

—- Astea da ! Sînt bune! Exclamă 
involuntar o femeie la vreo 40 de ani.

Cîteva exerciții de respirație și vocea

Se dezvoltă atletismul în
In ultima vreme, în raionul Tășnad, 

regiunea Baia Mare, atletismul a luat 
o mare dezvoltare. Ca urmare a nu
meroaselor „duminici sportive” organi
zate în comunele raionului Tășnad, atle
tismul a început să fie practicat la Să- 
cășeni, Căuaș, Sărăuad, Tășnad, Acîș și 
Sântău. In diferitele întreceri s-au evi
dențiat următorii tineri : Paul Ilieș la 
lungime, Sigismund Deli la înălțime, 
Mihai Bakdnyi la 100 m plat, Eva Tă- 

instructoarei de gimnastică în producție, 
Scvila Romașcanu, se aude din nou :

Mulțumesc și spor la treabă !
Grupul se îndreaptă voios și recon

fortat spre locul de muncă In sala d** 
sus zărim printre cei ce fac gimnastică 
în producție pe Maria Jurpvlea. secretara 
de partid a grupei „Rundstul”, pe Eu
genia Memeș, Irina Anton și multe al
teia.

— Exercițiile sînt schimbate — ne 
spune tovarășa profesoară de educație fizi
că Elena Elias, metodistă cu gimnastica în 
producție în raionul Tudor Vladimirescu, 
care se afla în întreprindere pentru a 
supraveghea aplicarea noului program — 
din două în două săptămîni. Ele sînt 
executate cu interes de către muncitori. 
Ne-am străduit să legăm gimnastica cit. 
mai mult de specificul producției și să 
activăm acele grupe musculare care nu 
sînt atît de mult solicitate în procesul 
de muncă. Primind sprijinul direcțiunii 
(director Tiberiu Deutsch) și al organi

zației de bază P.M.R. (secretar Elena 
Ungureanu) am reușit să introducem 
gimnastica în toate sectoarele. Azi, în
treprinderea „Bela Breiner” e fruntașa 
în această activitate alături de uzina 
„Timpuri Noi** și întreprinderea „Fla
căra Roșie”.

...Muncitoarele și muncitorii, înviorați 
de pauza de gimnastică în producție, s-au 
înapoiat la mașini. Acum, reîmprospătați 
nu vor precupeți nici un ejort de a în
deplini cu cinste sarcinile care le stau 
în - față.

OTTO BENKO

satele regiunii Baia Mare
maș la 80 m plat, Terezia Kapusi la 
400 m plat, Eva Nagy și E. Cusian la 
greutate. Exemplul atleților din comu
nele mai sus amintite, care își dcs^&ggară 
antrenamentele cu regularitate, p».. .. fi 
urmat și de ceilalți sportivi din regiunea 
Baia Marc. Astfel, vom reuși să ridicăm 
nivelul atletismului sătesc, în această 
parte a țări?.

V. SASARAN-coresp.

Condeie tinere 2 Cârcelul Cârcelul 3

— Nuvelă de N. Gheorghiu —
.— Matei stătea tolănit pe iarbă, privind toropit de gânduri 

masa de apă ce se scurgea alene spre mare. El nu-și mai 
amintea, precis cînd se cuibăriseră în inima lui teama, ciuda 

‘ și amărăciunea. Un an de zile așteptase cu înfrigurare clipa 
cînd să se avînte din nou în întrecere, dornic să reediteze figura 
de amil trecut cînd, în lipsa lui Victor, cîștigase destul de
ușor cursa de înot. Știind că nu are adwlsrsar de talia sa, 
era mai mult ca sigur că va câștiga și de data aceasta

Tată insă că, atunci când nimeni nu se aștepta, Victor își 
anunță Întoarcerea din armată. Vestea lansată de Simina, tele
fonista de la poștă, făcu repede înconjurul comunei. Comitetul 
face o primire demnă de un pescar vestit ca Victor. Simina 
umbla tot mai drăguț îmbrăcată, strălucind de fericire si fre- 
mătînd de nerăbdarea revederii celui drag. Pînă și asociația 
sportivă, al cărui membru fusese Victor, nu se lăsă mai prejos. 
Ca un omagiu adus celui ce cîștigase ani de-a rândul între
cerea de înot, trecu din oficiu numele pescarului pe lista celor 

k ce aveau să-și disput© întâietatea pe cei 2 km ai fluviului.
• Numai Maiei începu să nil se prea simtă în apele lui. Cina 
i auzi de sosirea lui Victor și mai ales cînd află că acesta urma 

să ia startul în cursă, un fior ușor îl cutremură II cunoștea 
pe Victor și știa ce poate. Teama că nu va putea să-i țină 
piept în întrecere începu sâ-i roadă ca un cariu inima. Apoi, 
sentimentului acesta i se adăugă și o ciudă puternică pe soartă. 
Și cum să nu fie înciudat când netam-nesam, Victor iși vestea 
sosirea tocmai în momentul cînd urma să aibă loc întrecerea. 
De l-ar mal fi ținut un pic la armată, ce bine ar fi fost ! S-ar 

ft bucurat 12 luni de titlul de fruntaș al înotătorilor din 
comună și de stima și admirația nemărginită a tuturor cunos- 
euților și necunoscuților. Ei, dar ce să-i faci 7 Victor1 va sosi în 
comună, va participa Ia întrecere — pentru ca „ăia" s-au și 
grăbit să-i treacă pe listă — și, mai mult ca sigur, va câștiga. 
El, Matei, va fi repede dat uitării. deii onu-și vor mai
da coate arătîndu-1 și șoptind cu admirație : „II vezi, e ăl mai 
mare înotă tor Și ce bine îi mai mîngîiau timpanele asemenea 

cuvinte ! I se păreau ca o melodie îneîntătoar© ©e te amețește 
mai abitir ca un pabar zdravăn de anason.

Nemaiputind să rabde, își destăinui amarul câtorva din prie
tenii apropiați. Aceștia, însă, au râs cu poftă, bătîndu-1 puternic 
pe umăr și rostind cu dojană :
-Ia nu te mai țin© măi așa mindru ! Ce, locul doi e de 

lepădat ? Și-apoi, va câștiga cel mai bun ’
Ușor die zis ! Matei insă știa de-acum care este cel mai bun 

Frământat de aceste gînduri părîndu-i-se că este neînțeles pînă 
și de cei mai devotați prieteni, deveni tot mai posac, mai re
tras. o singură dată, în creierul său istovit de atîta închisă 
cugetare, fulgeră FLACARA speranței. Cu două zile înainte de 
cursă se răspândi știrea că mai sus, spr© Tulcea, Dunărea a 
venit mare, a rupt malurile, s-a încărcat cu sute de copaci 
smulși din rădăcină, devenind astfel nenavigabâlă. Matei tresă- 
rise. Desigur, în asemenea condiții Victor va sosi după întrle- 
©ere. Să-i fie de bine ’ Atunci campionul comunei va fi deja 
declarat ’

A fost însă un simplu zvon lansat de un prieten mai șugubăț. 
A doua zi; dimineață, exact la ora stabilită, ,,Pescărușul" își 
vesti prezenta prin mugete puternice de sirenă. Isi încetini ro
tația zbaturilor și acostă lin lingă pontonul cherhanalei Pe 
pasarela aruncată în grabă apăru Victor înalt, mlădios ca o 
trestie. Chipul său arămiu, bătut de vînt' și ars de soare, ex
prima o nespusă bucurie. Ochii săi albaștri, vioi, îmbrățișau 
nerăbdători puzderia de capete, căutând cu înfrigurare chipuri’^ 
celor dragi. Cînd puse piciorul pe țărm, dispăru în mijlocul 
prietenilor care-1 înconjurară repede, înghițindu-1 ca o mare 
flămindă, nesățioasă.

Așa se spulberă și această speranță a lui Matei. După aceea 
fu toropit de o adîncă amărăciune. Fugi ca un besmetic pentru 
a nu da ochii cu Victor. Vrem© îndelungată rătăci năuc pe 
malul Dunării, pînă ce s© pomeni nas in nas cu Varlaam, pre
ședintei© comitetului sindical. Era tocmai la locul unde se 
pregătea pontonul pentru start, la doi kilometri de cherhana, 
Ia o cotitură a brațului Sfîntu Gheorghe. Președintele îi cercetă 
îndelung privirea tulbure, încețoșată, umerii încovoiati de o 
greutate nevăzută, amărăciunea întipărită în colțul gurii și clă
tină îngrijorat căpul :

■- Hm î Nu-mi prea place cum arăți. Ești bolnav ?..
— Nu...
— Atunci ce-i fața asta plouată ? Doar nu-țâ faci griji pentru 

ziua de mlîne ? mai întrebă el zîmbind.
/-Ba, tocmai pentru aia se zbuciumă atîta — rosti unul dintre 

tinerii ce lucrau la ponton. Și neluînd în seamă semnele dispe
rate dar discrete, aJe lui Matei, tînărul continuă, rîzînd ironic î 
de cînd cu venirea lui Victor, s-a prostit de tot. Ii e teamă de 
pe acum să nu' file învins, să nu piardă cununa de campion î 

Matei îl fulgeră cu privirea pe cel ce vorbise. La rândul său, 
președintele se încruntă. Cuprins© umerii lui Matei și-I privi 
insistent in ochi, rostind :

— E adevărat c© spune ?
Matei tăcu, plecîndu-și capul și Varlaam înțelese din ac<est 

gest că cele auzite erau întemeiate. îl cuprâinise deodată o tris

tețe nespusă. Să fie oare acest tînăr ros cu adevărat de putre
ziciunea orgoliului 7 Ii era drag Mated ca și ceilalți tineri de 
altfel. Ii plăcea pentru că era bun, Îndrăzneț, isteț și mândru. 
Da, da, poate prea mândru. Ce-i drept, observase el că in repe
tate rinduri, cînd în ochii tânărului sclipeau mii de luminițe, 
fruntea i se ridica sus, i>oate pi»ea sus, nările i se lărgeau 
nespus, iar privirea îi devenea mai tăioasă. Dar cum era. să 
bănuiască el că luminițele acelea pe care le considera ca un 
indiciu de emotivitate, erau de fapt semnele orgoliului 7 Și 
probabil că nimeni nu se gândise încă să privească mai din 
vreme această buruiană otrăvitoare, cugetă înfrigurat Vai'laam. 
„Hei, hei, bătrîne, vezi dacă stai departe d© ©i, dacă nu cauți 
să Ie înțelegi mai bine firea", se mustră el.

Ii scutură umerii până ce Matei ridică din nou capul. Pre
ședintele își aținti privirea in ochii verzui ai băiatului și rosti 
răspicat :

— Decît să bolești ca o babă, mai bine te-ai pregăti cumse
cade. Ești doar câștigătorul întrecerii de anul trecut și trebui© 
să-ți aperi cu cinste titlul în fața oricui, fie el chiar Victor. 
Trebuie să ai încredere în forțele tale, așa cum are orice om 
priceput și modest.

Varlaam accentuase pe cuvântul modest, urmărind cu atenție 
reacția care credea că se va produce în privirea întunecată, a 
tânărului. Dar nu se întâmplă nimic deosebit. Ochii acestuia 
continuau să privească șters, cenușii ca oțelul. Varlaam vorbi 
mai cald :

— Și-apoi, nu uita: în sport învinge cel mai bun. Dar, așa 
cum se bucură de victorie, sportivul trebuie să privească cu 
aceeași tărie și înfrîngerea. De multe ori înfrângerea este o 
adevărată școală ; Cel învins își analizează mai temeinic lipsu
rile, vede unde a greșit, descoperă cauzele și se străduiește să 
le evite în viitor.

Tot timpul cit a vorbit, Varlaam n-a slăbit din ochâ privirea 
tânărului care i se păru că s© încălzește, se aprinde cu-neetul. 
în iriși se iviră iar luminiței» acelea vii, scăpărătoare. Cre
zând într-o schimbare în bine, președintei© continuă și mai con
vingător :

— Așa că nu te pierd© cu firea. Dacă și tu..
— Ia mai lasă-mă în pace cu predica dumităle, îl întrerupse 

brutal Matei. Eu nu vreau să pierd ! De ce să pierd 7 Asta se 
întîmplă numai din cauza voastră ! Tot anul Victor n-a fost 
aici. Atunci, cu ce drept să ia parte la cursă 7 Cu ce drept, 
te-ntreb, cu ce drept 7 ! !

Matei se încinsese. Fața-i devenise roșie ca focul. Tremura din 
toate încheieturile.

Luat prin surprindere, Varlaam căscă ochii a mirare în fața 
potopului de vorbe ale tânărului. Iși regăsi însă repede calmul. 
Voi apoi să spună ceva, dar Matei îi întoarse spatele și pomi 
aproape în fugă spre comună.

Varlaam El urmări îndelung cu privirea, clătinând abătut din 
cap.

(Urmare în numărul de marți)



JUNIORI1-BAZA FOTBALULUI NOSTRU
Activitatea juniorilor constituie una din cele mai impor

tante probleme ale fotbalului nostru. Din marea masă 
a acestor tineri jucători se ridică în fiecare an noi și noi 
elemente talentate, care asigură cadrele necesare echi
pelor reprezentative și care devin elemente de bază în 
echipele prime. Să ne amintim doar de juniori ca Ene II, 
Mateianu, loniță, Ivansuc, Neacșu, Tabarcea, Jenei, Dri- 
dea, Sfetcu, V. Anghel, Georgescu, Neamțu, Mureșan, 
Copil, Nedelcu și mulți alții, care astăzi activează cu 
mult succes în prima categorie a campionatului repu
blican. Mulți dintre ei au contribuit cu talentul lor la 
creșterea prestigiului internațional al fotbalului nostru- 
Sînt cunoscute succesele obținute de reprezentativele 
noastre pe plan internațional și măi ales la Turneul de 
Juniori U.E.F.A., unde în marea majoritate a cazurilor 
tinerii noștri fotbaliști au ocupat locuri fruntașe. Anul 
acesta ei au ajuns pînă în finala competiției.

Fotbalul nostru dispune de mari rezerve de jucători 
tineri talentați. Se pune întrebarea : cum își desfășoară 
ei activitatea lor competițională ? Există pretutindeni gri
jă și preocupare pentru echipele de juniori ? In ce mă
sură sînt asigurate toate condițiile necesare unei 
instruiri ?

lată ceea ce am căutat să aflăm colindînd cîteva 
nuri unde erau programate jocuri de campionat sau 
de vorbă cu activiști sportivi. Rezultatele 
mai jos.

bune

tere- 
stînd 

le împărtășim

>Fază dinfr-itn meci din campionatul orășenesb de juniori, Dinamo II 
(in tricouri de culoare închisă) — Rapid II (tricouri albe).

Foto; T. Koibu

instructiv-educativ!
Nu de mult am stat de vorbă cu 

Vili Covaci, metodist pentru fotbal 
la U.C.F.S. regiunea Cluj. Subiectul: 
activitatea competițională a juniorilor 
în regiunea Cluj. Din discuție am tras 
cîteva concluzii interesante.

Campionatele — regional (în 3 serii 
geografice a 12 echipe) și orășenesc 
(într-o serie de 14 echipe) — se des
fășoară cu regularitate, dar asociațiile 
sportive le consideră drept scop în sine 
și nu ca un mijloc de instruire a tinerilor 
jucători. De aici și unele încercări de a 
introduce în formații jucători fără drept 
de joc sau depășiți ca vîrstă. Desigur 
că sînt asociații 
care manifestă o 
de juniori și in 
buie citate C.S.M. 
și Nistor), Știința
teanu), Ind. Sirmei C. Turzii (antrenor 
Lazar)Â Gloria Bistrița (antrenor Vio
rea), Unirea 
seșul Zalău 
schimb, la 
care Arîeșul
Ocna Mureș) preocuparea pentru creș
terea, instruirea și îndrumarea juniori
lor este slabă.

Te de altă parte, alcătuirea seriilor 
campionatului regional îtu-i tocmai in
spirată. Etapele desfășurate pînă în 
prezent au scos in evidență o dispro
porție ‘ca valoare între echipe, de unde 
și «coruri astronomice : C.S.M. Cluj — 
Metalul Aiud 28—0 sau Gloria Bistrita- 
Somcșul Jibou 22—0 !... In această pri
vința se pune problema revizuirii Serii
lor, lucru ne care — de altfel — și

sau cluburi sportive 
vie preocupare față 

aceasta privință tre- 
Cluj (antrenori Nagy 
Cluj (antrenor Mun-

Dej (antrenor Husa), Me- 
(antrenor Covaci) etc. In 

multe din echipe, printre 
Turda, Metalul Ai ud, Soda

l-a 
de

propus să-l facă comisia regională 
fotbal în campionatul viitor.

In sfîrșit, insuficienta preocupare 
pentru activitatea juniorilor la unele 
asociații duce la o slabă muncă educa
tivă cu acești tineri fotbaliști. Fiii 
Covaci ne spunea că se înregistrează 
multe eliminări, aproape fiecare etapă 
se soldează cu cite 6—7 juniori excluși 
din joc 1... Și tut-i de loc bine. Lăsînd 
la o parte orice veleitate la titluri sau 
cupe, asociațiile sportive trebuie să-și 
îndrepte atenfia exclusiv spre procesul 
instructiv-educativ cu juniorii, pe creș
terea acestora în spiritul moralei noastre 
socialiste, al comportării disciplinate și 
demne pe terenurile de sport.

Unii arbitri nu dau importanța 
cuvenită meciurilor de juniori, nc- 
prezentîndu-se sau prezentîndu-se 
pe teren cu întîrziere, ca Fr. Ata- 
teescu la meciul Qtiadrat-I.T.B.

— Hai mai repede că e ftrziu!
— Lasă că au destul timp să aș

tepte, sînt de-abia... juniori!
Desen de CLENCIU

O doleanță a juniorilor dinamoviști
cu, NunweiJler V, CristoJoveanu, Ma- 
tache, Nunweiller VI, Raitan ș.a. sînt 
cîțiva numai dintre juniorii care se 
formează și se ridică în Parcul spor-

în Parcul sportiv Dinamo, printre 
sutele de tineri care se antrenează 
zilnic, își desfășoară activitatea rod
nică și numeroase echipe da copii și
juniori de fotbal. Neobosițîi antrenori tiv Dinamo. Nu așteaptă decît prilejul 
Șt. Stăn-cu’escu și I. Baratki muncesc de a se afirma printr-o promovare la 
cu drag cu zecile de copii și juniori.
Drniăriod activitatea acestor 
nori ca și evoluția echipelor 
campionat, îți poți da seama 
ușor că clubul Dinamo are o 
și valoroasă pepinieră, cu 
după părerea noastră 
gurate 
primei

antre- 
lor în 
foarte 

bogată
care — 

își are asi- 
cadre'e de reîmprospătare a 

formații pe 2—3 ani. Stoenes-

timp. Au însă o doleanță : să se an
treneze și să joace și ei pe terenul 
mare cu gazon. Altfel s-ar pregăti, 
mai bine și cu mai multă plăcere, și 
altfel s-ar comporta în jocuri. O do
leanță pe care — nu ne îndoim — 
conducerea clubului o 
în interesul propriu 
fotb-

poate satisface 
al secției

ȘI CEL MAI BUN POATE STA PE
dovedit posesoriDuminică dimineața, pe terenul Qua

drat din Capitală. O dimineață caldă, 
de toamnă, care a adus în mica tribună 
a terenului și în jurul lui cîteva sute de ciulescu. El însă face ,,caz’ 
spectatori dornici să asiste la partida de 
juniori Quadrat — I.T.B.

încă de la apariția lor pe teren, cei 
22 juniori au lăsat o frumoasă impresie 
prin echipamentul lor frumos și curat. 
In plus, multi dintre ei, bine dezvoltați 
fizicește, au plăcut și prin calitatea jo
cului prestat, deși cei mai mulți abia 
anul trecut au încălțat ghetele de fotbal. 
Juniorii de la Quadrat (antrenor 1. 
Carnik) au acționat cu deschideri lungi 
pe aripi, terminate cu centrări pericu
loase în fa|a porții ; cei de la I.T.B. (an-

s-au
tehnici individuale. S-a

trenor L. Sfera) 
ai unei mai bune 
remarcat în special Centrul înaintaș Stăn-

de tehnica pe
care o posedă, line mingea mai mult 
decât trebuie și ia jocul pe cont propriu 
atunci cînd ar trebui să trimită balonul 
unui coechipier. Pentru acest motiv Stăn- 
clulescu a și stat un meci pe tușă. De- 
la Quadrat, o impresie frumoasă a lăsat 
Nicolae Constantin, inter stingă, care 
în afara numelui are exact alura cunoscu
tului înaintaș de la C.C.A.

Dacă jocul practicat de cele două 
echipe a mulțumit în bună măsură, nu 
același lucru putem sniinc despre terenul 
Quadrat, negazonat și tare ca... betonul.

Cînd nu cunoști 
regulamentul..;

Meciul de juniori Dinamo II — Ra
pid II nu începuse încă. Arbitrul în
deplinea formalitățile premergătoare : 
completarea raportului de arbitru cu 
formațiile respective și identificarea 
jucători'or. Rapid II trecuse pe ra
port 10 jucători, dar pe teren se pre
găteau să intre 11. Arbitrul Sobcovici 
a observat însă și a cerut legitimația 
juniorului netrecut pe raport. Dele
gatul echipei Rapid II a răspuns că 
nu are nici carnetul tip FRF și nici 
carnetul de membru UCFS, dar l-a 
asigurat că juniorul este legitimat 
pentru Rapid. Cum regulamentul 
campionatului de juniori precizează 
că în lipsa legitimației tip FRF și a 
carnetului de membru UCFS jucătorii 
trebuie să prezinte în mod obligatoriu 
buletinul de identitate, arbitrul a cerut 
să-i fie prezentat acesta. Dar juniorul 
nu a avut nici buletin de idențităte. 
In această situație, arbitrul nu a ad
mis pe jucătorul respectiv în meci. 
Cu. toate acestea, delegatul echipei 
Rapid II și-a îndemnat juniorul să 
intre pe teren, încercînd în felul a- 
cesta (incorect) să strecoare pe ju
nior. Pe bună dreptate arbitrul a ex
clus pe juniorul respectiv de pe teren.

Astfel că pînă la urmă, Rapid II a 
trebuit să joace un meci întreg în 10 
oameni și să piardă la scor (7—0) 
din necunoașterea regulamentului, la 
care adăugăm și neglijența conducerii.

multă

Campionatul de juniori al regiunii Constanța este organi
zat pe patru grupe a 10 echipe. Pînă în prezent, cu două 
etape înainte de încheierea turului, o bună pregătire au dove
dit echipele Dinamo Constanța, Electrica Constanța și‘ 
1MUM Medgidia. Trebuie arătat însă, că unele asociații 
sportive privesc superficial problema juniorilor. Ele prezintă 
echipe numai pentru că sînt obligate și pentru a nu pierde 
jocurile de seniori. Este cazul echipelor IC AS Constanța, 
Transporturi Constanța, USAS Năvodari. Din această cauză 
disproporția valorică dintre echipe se observă și din rezultata 
printre care scoruri cu adevărat impresionante: SNM Con
stanța—ICAS 10—0, SNM Constanța-USAS Năvodari 15-0r 
Farul Constanța—Transporturi Constanța 14—0.

La majoritatea asociațiilor sportive care au echipe da 
juniori în grupa de Nord (raioanele Tulcea, Istria, Macin, 
Hirșova) s-a observat de asemenea o totală subapreciere a 
problemelor legate de activitatea juniorilor. Astfel, Flamura 
roșie Tulcea, care are o activitate fotbalistică destul de 
mare, nu a reușit nici măcar să aibă o echipă completă, 
prezentîndu-se la unele meciuri cu numai 9 sau 10 jucători. 
Faptul este cu atît mai regretabil cu cît în cadrul asociației 
își desfășoară activitatea un antrenor calificat (C. Mieroiu)* 

Alte exemple asemănătoare le oferă asociațiile sportive Rapid Casimcea și înfrăți
rea Logcălac, la care neprezentarea echipelor de juniori la meciurile în deplasară 
a devenit o practică. De asemenea, nu sînt rare cazurile în care instruirea echipa.

lor de juniori este lăsată la voia în- 
lîmplării. Tipic este cazul echipei clu
bului Farul Constanta. In campionatul 
pe 1958—59, după cum se știe, echipa 
sa de juniori și-a disputat finala campio
natului republican cu U.T.A. Cu aproa
pe același efectiv, în 
1959—60, ca urmare a 
clubului ca și al celor doi 
(Lengheriu și Mihai) — care s-au ocu
pat exclusiv de formația de categoria 
A, echipa de juniori nu a putut cuceri 
nici titlul de campion al orașului. De 
fapt. pînă săptămîna trecută, juniorii 
acestui club erau lăsați în grija cîte
unui jucător...

campionatul pe 
dezinteresului 

antrenori

Dezinteresul unor asociații și 
este cu atit mai condamnabil cu 
litatea a dovedit câ din rindul 
lor s-au ridicat elemente de perspectivă 
ca: Bîtlan, Presada, Alexe, Manolacha 
(Farul), Bozdoc, Dragu (Dinamo Con
stanta), Răducanu, Argeșeanu, Rusa 
(Electrica Constanta). l'ocriște, Shim- 
beano (Ancora) etc.

Cite asemenea elemente talentate nu sa 
vor pierde dacă asociațiile sportive nu 
vor înfelege să adopte o atitudine cores
punzătoare fată de acest rezervor al fote- 
balului de mi ine ?

cluburi 
cit roa- 
jiuuori-

Arbitrajul ridică probleme
Deși era o oră matinală (8), dumi

nică dimineața tribunele stadionului 
Progresul cunoșteau o vie animație. 
Numeroși elevi, unii împreună cu pă
rinții lor, veniseră să-și susțină echi
pele preferate : se întreceau Progresul 
— Rapid (copii) și Progresul — La
minorul (juniori). O bună impresie 
ne-a făcut echipa de copii a clubului 
Rapid (antrenor I. Costea). Alcătuită 
din jucători cu o bună pregătire fizi
că, această echipă practică un joc 
plin de vioiciune. Cel mai bun de pe 
teren a fost Radu Alexandru (Rapid), 
elev la o școală profesională de petrol 
și gaze. El este un înaintaș mobil, 
cu pătrunderi agresive, care trage la

disciplină!
Ne-am deplasat la stadionul Ciulești 

pentru a urmări pe campioana republi
cană de juniori — Ilppid, Bufiu.rcșți — 
într-o parfidă oficială, din atonii cam
pionatului Capitalei, cu formația 
TAIAL Fdropiarii au obțiiiiti ■ ‘victoria 
cu scorul de 5—0 (3—0).

Ce ne-a plăcut la învingători? a). 
Drpdilecfie către un joc deschis, dina
mic (este drept, în această partidă ad
versarul a avut o evoluție, modestă);

le-a fhenuts : o . bună n.':Acrimjumpriit lipsesc
c) . O buăă legătără între Fpmpartjmărtle.
d) ’. O frifftetă alcătuită . dfrj jucători 
tehnici (Dobre, llațeganu,:. Gi Dinu) și 
cu un dezvoltat simț ăl porții, nn sto
per (Cimpoca) subtil„ în gehul lui A- 
polzan.

Ce nu ne-a plăcut ? a) Acțiuni con 
fuze, precipitate, ale liniei de atac pînă 
în clipa în care s-a înscris primul gol.

Neseriozitaiea care își face loc, în
■ ■ .-Ut- ' , ■ ..1

în 
avantai 
situație,

aceeași linie de atac, îu momentul 
care echipa și-a asigurat un 
de 2—3 goluri. In asemenea 
interul dreaptă Dobrc arborează gesturi 
de mare vedetă, iar C. Dinu (interni 
stînga) tticepe să joace de unul sin
gur si să-și, mustre coechipierii cam 
nu-i servesc ] mingea ,,la picior"; c).
Discuții în : contradictoriu cu antreno
rul, cînd sînt s făt uiți de pe tușe, de 
unde tragem concluzia că din progra 

b). Q pregătire fizică accepja^lă, care mul de pregătire al acestei echipe de 
i - - ' ~ . ipcțulf, educative.

Antrenorul I. Urecheată, într-o dis
cuție' avută după joc, a apreciat ca sa
tisfăcător nivelul de pregătire atins în 
perioada actuală de formația pe cure o 
pregătește, dar a considerat că el ar 
fi putut atinge o treaptă superioară îr 
cazul în care conducerea clubului 
fi oferit condiții normale de lucru, 
anume, o spunem noi : să-i permită 
trenatnentele pe teren gazonul...

- *

O primă concluzie care se impune înseamnă de fapt 
o repetare a unei afirmații inițiale: fotbalul nostru 
are asigurate multe cadre tinere cu talent. în al doi
lea rînd, trebuie subliniat că sint multe cluburi și 
asociații sportive care acordă importanță activității 
juniorilor, după cum există numeroase comisii locale 
de fotbal care vădesc în bună măsură grijă pentru 
competițiile de juniori.

Dar, în același timp, se constată cîteva lipsuri esen
țiale care fac ca activitatea juniorilor — de instruire 
și competițională — să nu se desfășoare la nivelifl 
dorit și să nu dea roadele așteptate. Una din cauze 
se găsește în faptul că echipele privesc campionatele 
drept scop și nu mijloc pentru îmbunătățirea pregă
tirii juniorilor. De aici și desfășurarea unor antrena
mente necorespunzătoare cerințelor activității juniori
lor. Majoritatea antrenamentelor au loc pe terenuri 
denivelate și tari, ceea ce împiedică însușirea corectă 
a execuțiilor tehnice. Nu sînt folosite aparatele aju
tătoare. Mulți juniori răraîn cu deprinderi tehnice 
greșite, cu care promovează pînă în categoria A, 
unde cu greu mai pot fi corectate. Pe de altă parte,

i-ar
Ce 
anr

★

poantă mult și din cele mai dificile 
poziții.

Clubul Progresul are două echipe 
de juniori și trei de copii ■— toate 
pregătite de către antrenorul Ion 
Kluge. Ne-au plăcut îndeosebi prima 
echipă de juniori, pe care am urmă
rit-o evoluînd în compania echipei La
minorul. Mai ales, în repriza întîi, 
tinerii fotbaliști ai Progresului au 
prestat un joc plin de combinații exe
cutate în viteză, pe poartă, cu schim-l 
buri de locuri, șuturi multe și puter-i 
nice la poartă Juniorii Laminorului, 
antrenați de către instructorul volun
tar Anghel Popescu, posedă o bună 
oregătire fizică, controlează bine ba-‘ 
ionul. înaintarea însă recurge deseori 
la combinații inutile în faza de finali
zare a acțiunilor. Ne-a impresionat 
plăcut disciplina exemplară, care • 
domnit, tot timpul pe teren.

Și acum cîteva probleme cu privire 
la arbitraje. Din discuțiile avute cu 
antrenorii echipelor a reieșit că dele
gările de arbitri la meciurile de copii 
și juniori nu sînt făcute întotdeauna 
in mod judicios : sînt delegați uneori 
elevi-arbitri, alteori arbitri cu o slabă 
pregătire. Este de datoria colegiului 
orășenesc de arbitri ca în viitor să 
privească această problemă cu toată 
răspunderea. însuși faptul că meciul 
Progresul — Rapid (copii) a început 
cu un singur arbitru de tușă, celă
lalt sosind cu întîrziere, arată că unU 
arbitri nu privesc cu suficientă serio-» 
zitate misiunea ce li se încredințează.

: PETRE
__ _________ l — c°- 
respondenf regional —, GH. NI- 
COLAESCU, M. TUDORAN și C. 
MACOVE1.

1 Materiale redactate de : 
GAȚU, PUTU ENACHE < 

f 
i.

H ♦ H t HH f H H H»V-- 
dispun de cadre tehnice calificate, ■nu toate echipele . 

iar prezența jucătorilor din primele echipe la antre- . 
namentele juniorilor a rămas pînă azi un simplu *'• 
deziderat. Nu se iau măsuri pentru crearea de instruc- ’ 
tori voluntari dintre jucători sau foștii jucători. Alcă- 
tuirea seriilor in campionatele de juniori s-a făcut ; T 
de multe ori cu superficialitate: între echipe există . 
mari diferențe de valoare, care duc la scoruri asțro- vj 
nomice și care au o înrîurire morală asupra echipe- 
lor slabe. In sfîrșit, arbitrajul lasă încă de dorit ca de- - £ 
legări și calitate. '

Toate acestea sînt lipsuri importante care trebuie 
lichidate urgent. Asociațiile și cluburile sportive în 
primul rînd au datoria să privească cu toată serio- - -. 
zitatea problema juniorilor. Procesul lor instructiv-edu- 
cativ trebuie întărit și îmbunătățit, iar activitatea com- 
petițională trebuie să devină un mijloc de desăvîi- - 
șire a pregătirii lor. Numai astfel juniorii vor crește . -• 
și se vor dezvolta în raport cu necesitățile fotbalului 
nostru, cu cerințele mereu crescînde ale mișcării noas- - 
tre sportive '
4 + + » + + ♦♦♦♦♦♦ al
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D. Gheorglie
(C); D. 
Pîrvu (C)

singură partidă a mai rămas

Mîine dimineață va arvea loc în 
sala Floreasca întîliiirea dintre echi
pele Progresul și Rapid în cadrul 
competiției dotată cu „Oupa F. R. 
Box".

JOI SEARA:
METALUL — CONSTRUCTORUL

22—17

CUPA FEDERAȚIEI

Joi seară, boxerii de la Metalul au 
obținut victoria cu scorul de 22—17, 
în întîlnirea cu cei de la Construc
torul. Meta.lurgiștii an dovedit că 
merită locul fruntaș, pe cared ocupă 
în clasamentul seriei I a „Cupei 
F. R. Box". Iată rezultatele: M. 
Oristea (M) b.p. M. Dogarii (C) ; 
A. Olteanu (M) b.p. D. Gheorglie 
(C) ; D. Minea (M) egal cu M. 
Pîrvu (C.) — decizia îl nedreptă
țește pe boxerul de la Constructorul; 
D. Done (M) egal cu D. Niculae 
(C) ; Șt. Bogdan" (M) b.p. I. Ioniță 
(C ; Gh. Dumitru (M) b.p. Șt. Co-

maroni (C) ; Al. Voicu (C) b.p. I. 
Oltcanu (M) ; V. Badea (M) egal 
cu N. Constantin (C) — Badea
merita însă decizia, deoarece a punc
tat mai mult și, în general, a deținut 
inițiativa; V. Ghețti (M) b.ab. 1 N. 
Blejan (C). Și de data aceasta Ble- 
jan a acționat cu frică, dovedind 
lipsă de încredere în forțele proprii.

A. GANESCU — M. STOIAN 
DOMINĂ PROGRAMUL REUNIUNII 

DE MÎINE

Dinamo București
Știința București, 

ultimul meci 
campionatul de polo

Proba de ciclocros cere îndemînare, viteză și rezistență. Toate aceste cali
tăți vor ți solicitate mîine participanților la ținala campionatului republican 
de ciclocros. In fotografie: fază dintr-o întrecere de ciclocros desfășurată în 
acest sezon.

★ ★

La începutul lunii decembrie

DUBLA ÎNTÎLNIRE R. P. ROMINA-R. P. F. IUGOSLAVIA
Miine, pe traseu! din jurul stadionului Voința

Finala campionatului republican de ciclocros
Pe potecile și drumurile din jurul 

stadionului Voința (șoseaua Pipera) 
peste 100 de seniori și juniori își vor 
face 
zire înaintea concursului. Cine va 
ga proba 
greu de dat un răspuns, 
pretendenți. Poate C. 
chc sau M. Voinescu 
gățit palmaresul cu cîtc o victorie în 
actualul sezon, poate D. Rotaru, P. 
Soltuz, M. Kammer și n-ar fi de mi- 
Tare ca și alergătorii din Ploiești și 
Orașul Stalin să ne ofere o surpriză.

După confruntările seniorilor vom a- 
sista la a doua ediție a concursului 
junorilor. Sintern convinși că vom ur-

mîine dimineață obișnuita încăl- 
cîști- 
Este 

mulți 
Iorda-

rezervată seniorilor ?
Sînt

Baciu, V. 
care și-au îmbo-

mări întreceri pasionante, deoarece 
mai tineri alergători au la activ un 
gat sezon compcti|ional. Cu ce 
pleca în urmărirea sportivilor ? De data 
aceasta nu va fi nevoie Să ne deplasăm. 
Ii putem privi pe cicliști dintr-un loc 
pe care ni-1 vom alege, întrucît organi
zatorii au ales un traseu în formă de 
circuit creînd astfel posibilitatea de a 
viziona cele mai interesante 
ale cursei.

Primul start în întrecerile
campionatului republican de ciclocros 
se va da la ora 10.

In program figurează probele de se
niori, juniori categoria I și concurs 
republican pentru juniori categoria I.

cei 
bo- 

vom

momente

finale ale

Cosîcursuri
.CUPA 7 NOIEMBRIE" 

LA TIRNAVENI

Consiliul raionali U.C.F.S. Tîrnă- 
veni a organizat un concurs de atle
tism în cinstea zilei de „7 Noiembrie". 
Au participat peste 120 de sportivi, 
reprezentând asociațiile sportive din 
localitate. După întreceri viu disputa
te, urmărite cu mult interes de nume
roși spectatori, „Cupa 7 Noiembrie" a 
fost cîștigată de reprezentanții aso
ciației sportive Grupul școlar chimie 
(96 puncte). (I. HASĂȘ1U, cores
pondent).

i .GUPA I.M.F." LA TG. MUREȘ
Peste 150 de studenți de la facul

tățile de medicină generală, farmacie 
și de la institutul de teatru din Tg- 
Mureș au luat pairte la concursul de 
atletism dotat cu „Cupa I.M.F." Iată 
cîteva din rezultatele înregistrate cu 
aicest prilej: 100 m: St. Keresztes 
11,5; înălțime: Nic. Bay 1,75; greu
tate: St. Peirneki 14,60 m; disc: 
Perneki 41,50. (I. PĂUȘ, coresp.).

j CONCURS LA SF. GHEORGHE
Stadionul din localitate a găzduit 

nu demult. întrecerile unei competiții 
de ,atletism la care au. participat spor
tivi din Cluj, Tg. Mureș, Orașul Sta
tin și Sf. Gheorglie.

Dintre rezultatele individuale obți
nute cele mai valoroase au fost : 
suliță: Dumitru Zamfir (O.S.) 70,22 
m; disc: K. Sokol (Tg. M.) 38,89; 
ciocan: S. Akoș (CI.) 48,18 etc.
(Z. PAPP, corespondent).

k NOU RECORD REPUBLICAN 
| LA SULIȚA JUNIOARE

r Tn cadrul unui concurs școlar, do- 
itat cu „Cupa Banatul", care a avut 
loc la Timișoara, tînâra atletă Rodi-

rezultate...
Bucea a stabilit un nou record 

republican de junioare categ. a 11-a 
la suliță, aruneînd 38,88 metri. 
(L. MICȘAN, corespondent).
CONCURS DE COPII IN CAPITALA

Mîine dimineață, începînd de la ora 
8,30, se va desfășura pe stadionul „23 
August" din București, un concurs 
atletic rezervat copiilor. Concursul este 
organizat de centrul de antrenament 
pentru atletism care funcționează la 
acest stadion. Programul cuprinde: 
60 ni, 80 m, săritura în lungime și 
aruncarea greutății pentru băieți și 
fete.

ANUNȚ
r Candidații care au depus cereri 
pentru obținerea calificării de antre
nor stagiar și au primit de la 
U.C.F.S. (Consiliul general sau con
siliile regionale), tematica sesiuniisiliile regionale), tematica 
de examen, au fost admiși.

Examenul începe marți 
a.c._ orele 14, la Institutul 
tură Fizică cu lucrarea <

15 nov. 
de Cul- 

______  scrisă la 
specializare și continuă pînă în ziua 
de 20 nov. a.c. Informații suplimen
tare se pot obține de la U.C.F.S. 
str. Vasile Conta nr. 16 — secția 
tehnică.

După cum s-a anunțat, la începu- 
tul lunii viitoare ne vor vizita puter- 
nicele reprezentative de popice ale 
R.P-iF. Iugoslavia. Oaspeții noștri se 
prezintă cu o frumoasă carte de vi
zită. Echipa masculină este dețină
toarea titlului de campioană mondia
lă, iar cea feminină a cucerit anul 
trecut „Cupa Europei".

Jucătorii și jucătoarele iugoslave 
vor susține în țara noastră mai 
multe întâlniri. Iată programul com
plet al turneului: 3 decembrie Bucu
rești: ~ ~ „ „ „ T

r-PjEI.
Cîmpina:

R.P.R. — R.P.F.I. (feminin); 
4 decembrie București: R.P.R. — 

(masculin); 6 decembrie 
__  R.iP.R. — R.P.F.I. (tineret 

7 decembrie Ploiești: R.P.R. 
—R.P.F.I. (tineret m.); 9 decembrie 
Timișoara: selecționata feminină a 
regiunii Timișoara — selecționata 
Zagreb: 9 — 10 decembrie Reșița: se
lecționata masculină a orașului Re
șița — selecționata Zagreb. Echipele 
feminine și cele masculine vor fi al
cătuite din cite 6 jucătoare și respec
tiv 6 jucători care își vor disputa 
întâietatea la probele clasice de 100 
bile mixte femei și 200 bile mixte 
bărbați._________________________ .

Majoritatea sportivelor și sportivi
lor noștri vizați pentru loturile re
publicane s-au pregătit intens în ve
derea dublei întîlniri cu valoroasele 
echipe ale țării vecine. După con
cursul de selecție care a avut loc 
la sfîrșitul săptămânii trecute 
arena Cimentul din Capitală tragem 
următoarele ' concluzii; 1. Tineretul a 
respectat cu mai multă strictețe pro
gramul de antrenament indicat cu 
cîteva luni în urmă de F.R.P. dovadă 
fiind rezultatele mai mult decât 
mulțumitoare realizate în competiția 
de la București. 2. In schimb senio
rii au neglijat, se pare, acest pro
gram bazîndu-se mai mult pe expe-

—R.P.F.I.

pc

riența lor. Astfel, o serie de sportivi 
fruntași ca Fr. Micola, L- Galio, 
Margareta Szemany, llona Nagy-Ne- 
meth ș.a. au avut o comportare sla
bă. 3. O bună parte dintre popicarii 
noștri fruntași au obținut procentaje 
sub nivelul posibilităților lor reale 
datorită unei exagerate lipse de stă- 
pinire în momentele decisive. P. 
Purje, Fr. Micola, N. Vasilat, I. Vic
tor, N. Blănării, D. Coteanu, Maria 
Bagoly, Margareta 
na Jaszovici etc. au 
ciferat în momentul
mers jocul". 4. în sfîrșit, se poate 
spune că mulți dintre cei 60 de par
ticipant la concursul de selecție au 
dat semne de oboseală la ultimele 
bile care nu au mai fost trimise 
în același ritm și precizie.

Ținînd seama de aceste constatări, 
datoria 
a mai 
de an- 
același

O . „
de disputat în campionatul republi
can de polo : Dinamo Buc. — Știința 
Buc. ; una singură, dar de mare în
semnătate pentru formația studenți
lor din București, aflată în poziție 
de retrogradare. Intr-adevăr, deși nu 
„țintesc" mai mult de un punct, stu
denții, teoretic vorbind, nu au nici 
o șansă să-l realizeze. Dar meciul 
(care se desfășoară la bazinul Flo- 
reasca, ora 11,30) nu apare intere
sant numai prin eforturile pe care 
le vor depune, cu siguranță, studenții 
în scopul de a rămîne mai departe 
în prima categorie a țării. Un alt 
element atractiv în jocul de mîine îl 
va constitui și prezența fraților Mir
cea și Marin Ștefănescu în formațiile 
celor două echipe, amândoi în ace
lași rol: portari. Mircea, portarul 
echipei naționale, va încerca să a- 
pere tot ceea ce va amenința butu
rile echipei studențești: la rîndul 
său. Marin nu va uita nici un mo
ment că apără poarta echipei cam
pioane.

Szemany, Susa- 
gesticulat și vo- 
în care „nu le-a

colectivul de antrenori are 
să alcătuiască în timpul care 
rămas disponibil, un program 
trenament, care să aducă la
numitor pregătirea sportivilor selec
ționați în loturile republicane.

TR. IOANIȚESGU

Penultimul joc restanță susținut joi 
de dinamoviști în compania formației 
Progresul Buc. s-a încheiat cu vic
toria campionilor. Scor: 12—8(5—5).
înaintea jocului de mîine clasamentul 
se prezintă astfel:

1. Dinamo Buc. 13 12 1 0 127: 59 25
2. C.S. Oradea 14 10 0 4 77: 50 20
3. Progresul Buc. 14 7 1 6 71: 69 15
4. Știința Cluj 14 6 1 7 69: 59 13
5. C.C.A. 14 6 0 8 61: 59 12
6. C.S. Mureșul 14 6 0 8 64: 73 12
7. Știința Buc. 13 5 2 6 41: 49 12
8. Voința Buc. 14 0 1 13 27:119*> 1

Azi

Finalele concursului
In vederea 

juniori pentru 
țional și în special 
Mondial de scrimă

selecționării lotului de 
viitorul sezon interna- 

pentru Criteriul 
»1 Tineretului

mîine in Capitală

republican de juniori
ga țară. Ultimul act al acestui concurs 
de mare amploare are loc astăzi- /■>* -e- 
pînd de la ora 8,30) și mîine î ia 
aceeași oră) in sala de la ștrandul Ti
neretului.

Printre finaliști figurează o serie de 
tineri consacrați în sportul cu armele 
albe, ca spadasinul Ștefan " ' '
campion republican, 
Ene componentă a 
pic și Ioan Drîmbă, 
lotului republican, 
consacrați, în finale vor trage și nu
meroase talente autentice, speranțe ale 
scrimei noastre care s-au remarcat cu 
prilejul unor concursuri desfășurate 
anterior. Printre acestea, floretiștii Mi

ANA ENE

artistic 
1 ianuarie. Intre 10 și 13 ale 
luni se va disputa etapa regio- 
finala acestei competiții va fi 
de orașul București, între 10—

(R. F.

atinatoni care și-au început cu multe luni în urmă antrenamentele 
uscat, își fac acum ultimele pregătiri pentru ași continua activitatea pe 
gheată. In dorinfa de a pune la di spozifia cititorilor noștri amănunte în le

ant făcut ieri dimineață o vizită la.sediul 
o serie de date. Ială-lc:

va avea loc în 
Duisburg

Ilaukler,
floretiștii Ana 

lotului olim- 
membru al 

Alături de

iarnă a F. R. H ”

juniorilor de 14 ani, 15—16 ani și 17— 
18 ani

• In orașul București s-au desfășurat 
în timpul verii cinci concursuri dotate 
cu „Insigna patinatorului", la care au 
participat de fiecare dată peste 60 de 
concnrenți. Intrecîndu-se în diverse pro
be atletice și cxecutînd sub formă de ba
let figuri din programul campionatului 
de patinaj artistic, patinatorii bucureșten' 
au reușit astfel să-și mențină form» 
sportivă. Ei au trecut acum Ia antrena
mentele pe gheață.

in preajma deschiderii sezonului 

P
gătură cu apropiatul sezon competifional 
federației de specialitate, unde am cules

• După cum se știe patinoarul artificial 
,,23 August" și-a deschis porțile. Față 
de anul trecut, vizitatorul obișnuit va 
constata că mantinela a fost reamenajată 
complet, că au luat ființă un atelier pen
tru montarea și ascuțirea patinelor și un 
centru pentru închirierea de patine ama
torilor acestui frumos sport,

O Deschiderea oficială a sezonului va 
avea Ioc în zilele de T9 și 20 noiembrie, 
pe patinoarul din parcul ;,23 August”. 
In programul festiv figurează demonstra
ții de patinaj artistic și jocuri de hochei

• Au fost definitivate regulamentele 
campionatelor R.P.R. pe anul 1961 de 
patinaj artistic și patinaj viteză. Între
cerile campionatului de patinaj 
încep la 
aceleiași 
nală iar 
găzduită 
13 februarie. Iși vor disputa întîietatea 
seniori și juniori Ia probele individuale 
(feminin și masculin) și perechi.

Etapa regională a campionatului 
viteză va fi organizată de comisiile de 
specialitate pînă la 15 ianuarie iar fina
la este programată între 1—9 februarie 
Ia Tușnad sau Miercurea Ciuc. Probele: 
500 m, 1000 m, 1500 m și 3000 m (fe
minin), 500 m. 1.500 m, 5.000 m și 
10.000 m (masculin). Programul cam-

începe „Cupa de
sfârșitul acestei săptăhiîni seLa 

vor desfășura în întreagă țară pri
mele jocuri din cadrul „Gtipei de 
iarnă", organizată de federația de 
specialitate, în scopul de a asigura 
o continuitate în pregătirea echipelor 
fruntașe de handbal în 7. Compe
tiția va fi inaugurată de jocurile eta
pei pe centre, care va trebui să se 
încheie la data de 29 ianuarie. în 
conformitate cu regulamentul com
petiției, etape pe centre se desfă- 

pionatului cuprinde și probe rezervatei șoară în orașe care dispun de săli

de

aprilie
Germană), 

orga- 
in-

care
'a
federația de specialitate a 
nizat în acest an un concurs 
dividual rezervat juniorilor (născuți 
pînă în anul 1942 inclusiv) din întrea

Galațt 
Stalin.

corespunzătoare: București,
Constanța, Ploiești, Orașul 
Oradea, Timișoara, Tg. Mureș.

In București, meciurile vor avea 
loc începînd de mîine în sala Flo- 
reasca după următorul program : 
14,30: Rapid — Vestitorul (f), 15,20: 
Știința — Constructorul (f) ; 16,10‘r' 
Titanii 23 August — Știința (m) ; ■ 
17,20: Progresul — Fabrica de Tim
bre (f) ; 18,10: I.T.B. — Construc
torul (m) ; 19,20: Dinamo — Unirea 
(m); 20,30; C.C-A. — Rapid (n}),|

ȘTEFAN HAURLER
Țiu și Adrian Radocea (București), 

Petru Habala (Cluj), Francisc Boga 
, (Tg. Mureș), Iuliu Falp (Timișoara) 
și floretistele Marina Stanca, Manuela 
Chira și Lucia Enăchescu (București), 
Suzana Tasi (Satu Mare) și Eva Pal- 
ko (Cărei).

Din rîndul spadasinilor prezenți în 
finale, distingem pe Mircea Fornino și 
N. Baluțescu (București), Arpad Hadi 
(Satu Mare) și D. Popescu (Craiova), 
iar dintre sabreri pe Anton Iercoșan 
(București), I. Szentmartony (Tg. Mu
reș) Zoltan Rohony II (Cluj) și Lucian 
Popescu (Lugoj)s



Cel mai bun
să ciștige!

Mîine, pe stadionul „23 August" 
se va desfășura ultimul cuplaj din 
acest sezon intre echipe bucureș
tene. De ani de zile, aceste cupla ie 
domină activitatea competițională, 
dat fiind rolul pe care îl joacă 
for mafiile din Capitală in desfă
șurarea campionatului și frumoasa 
rivalitate sportivă care s-a creat 
între aceste echipe, 
pe, deci, îndoială că 
mii de pasionați ai 
suporteri credincioși 
alteia dintre cele patru echipe — 
se vor îndrepta din toate direcțiile 
spre stadionul din parcul „23 Au
gust", pentru a-și susține în spiri
tul deplinei obiectivități echipa 
favorilă.

Este de datoria jucătorilor să 
răspundă încurajărilor adresate, 
entuziasmului publicului, oferindu-i 
meciuri de calitate, unind efortu
rile pentru victorie cu preocuparea 
pentru un fotbal tehnic, spectacu
los. Și cele 4 echipe au toate posi 
bilitățile să ne dăruiască o zi d" 
fotbal cu adevărat reușită. Evo
luează jucători de valoare, se în
trec fotbaliști care au îmbrăcat de 
nenumărate ori tricourile echipele 
reprezentative. In plus, 
cel mare", cel dintre Dinamo și 
C.C.A., este în 
biul campionatului, 
mai așteptată de spectatori.

Nu ne îndoim că jucătorii, avîn- 
tlndu-se cu toată ardoarea în pa
sionantele lor întreceri de mîine 
își vor disputa victoria într-o notă 
de perfectă sportivitate, notă la 
care poate contribui și publicul 
printr-o participare vie la diferi 
fele faze ale meciului, printr-o ati
tudine frumoasă de respect față de 
eforturile jucătorilor în joc, față 
de toate echipele.

Cel mai bun să cîștige I
________________

Nu mai înca- 
mîine, zeci ds 
fotbalului — 
ai uneia sau

.. '.C.

Fază dinlr-un meci intre C C.A. și Dinamo București. Constantin (stingă), Alexan- 
drescu (mijloc) și V. Alexandru (dreapta) asistă — cu sentimente diferite — la 
saltul acrobatic al fundașului dinamovist Popa, care respinge astfel un atac 

al echipei C.C.A.
Foto : T. Roibu

Știința Timișoara—Szegedi E. A. C. 3-1 (1-1)
„meciul

acest moment der 
partida cea

TIMIȘOARA 11 (prin telefon). — 
Peste 5.000 de spectatori, au aplau
dat victoria repurtată de echipa Ști
ința Timișoara asupra formației ma
ghiare Szegedi E.A.C., cu scorul de 
3—1 (1—1). Echipa gazdă a meri
tat victoria, deoarece a desfășurat 
un joc 
Oaspeții, 
fășurat 
dar 
eficacitate.
importante: în min. 23, Petescu șu- 
tează în bară; 3 minute mai tîrziu, 
la un contraatac al formației oaspe, 
Polyvas deschide scorul. In min. 30, 
Lereter egalează Ia o centrare a lui 
Petescu. După pauză, oaspeții con
trolează jocul timp de 15 minute. 
In min. 60 Petescu trimite mingea 
în plasă, dar golul este anulat pe

de calitate, bine orientat, 
buni

un
atacul

tehnicieni, 
frumos joc 
s-a dovedit 

Iată cîteva

au des- 
de cîmp, 
lipsit de 

faze mai

motiv că Manolache a faultat pe 
portar. In min. 83, Gh. Osiac 
cordă ușor o lovitură de la 11 m 
(în compensație față de golul anulat) 
pa care Lereter o transformă impa- 
rabil: 2—1. Cu 2 minute înainte de 
sfîrșit, Petescu ridică scorul la 3—1 
la capătul unei combinații spectacu
loase. Gh. Osiac a condus slab for
mațiile: ȘTIINȚA: PAIN-Turcan, HAL- 
MAGEANU. Codreanu-IGNA, Tănase- 
Petescu, Vîlcov (Feodot), MANO- 
LACHE, Lereter, R. Lazăr; SZE
GEDI: Meszăros-PATAKI, PORTO- 
RO, Vass-Dezsofi, Zallăr-Nemes 
(GSABA1), POLYVAS, Hajos, Peto, 
Nyări. AL. GROSS-coresp. reg.

fi

Meciul C. C. A.—Dinamo București
domină etapa de rniiine a categoriei A

Din programul etapei a 
campionatului categoriei A 
se detașează derbiurile 
C.C.A. — Dinamo și Rapid — Pro
gresul. Două jocuri tradiționale, din
tre care cel mai mult pasionează cel 
dintre C.C.A. și Dinamo. Faptul că 
aceste echipe luptă direct pentru în- 
tîietate în clasament a situat jocul 
dintre ele în centrul atenției gene
rale. Dinamo, singura formație ne
învinsă în actualul campionat, avînd 
trei îcte avans în clasament față 
de , „icipalul lui urmăritor (C.C.A.) 
va căuta, desigur, să-și păstreze a- 
vantajul și chiar să-l mărească. La

Xl-a a 
la fotbal 

bucureștene

PROTAGONIȘTH CUPLAJULUI 
ANUNȚA

• Greavu fundaș dreapta, Ozon ex
trem dreapta și Koszka... pe tușă. 
Este îndoielnică participarea 
Koszka ; acesta are o întindere. For
mația anunțată de antrenorul I. Mi- 
hăilescu: Todor — Greavu, Motroc. 
Macri — Bodo, Neacșu — Ozon, 
Balint, lonescu, Georgescu, Văcaru.

• Protopopescu sau Baboie extrem 
stîngă la Progresul. In rest — ne-a 
spus antrenorul I. Lupaș • 
ția va fi aceeași care a 
Hunedoara.

• Nici o modificare la 
Liderul va prezenta echipa 
dard.

• C.C.A. nu s-a fixat asupra for
mației. Se vorbește de reintrarea 
Cacoveanu și Staicu, precum și 
participarea lui Jenei.

DIN ȚARA

lui

- forma- 
jucat la

Dinamo, 
sa stan-

lui 
de

fo-• Știința 
losi probabil 
au cîștigat 
București.

• Steagul 
formația sa 
din Or. Stalin a jucat 
Gheorghe (2—2). Zeci 
vor pleca duminică 
autocarele la Iași.

• Știința Timișoara : 
can, Hălmăgeanu, Codreanu — Igna, 
Tănase — Petescu, Vîlcov, Mano- 
lache, Lereter, R. Lazăr. Timișorenii 
au acum ca antrenor pe Bindea în 
locul lui Mladin.

e Formația probabilă a C.S.M.S.- 
ului : Florea — Scarlat, Moțoc, Dta- 
gomirescu — Alexandrescu, Don - 
Dram (Demien). Matei, Voica, Ava- 
silichioaie, Milea,

Cluj și Minerul vor 
aceleași echipe cu care 

duminica trecută la

roșu va deplasa la Iași 
obișnuită. Joi, echipa 

cu Textila St. 
de suporteri 

dimineață cu

Pain — Tur-

Folosirea aparatelor ajutătoare,
mijloc important pentru perfectionarea

tehnicii jucătorilor

rîndul 
cerca 
blieului bucureștean după eșecul su
ferit în meciul cu Minerul și, printr-o 
eventuală, victorie, să-și mărească 
șansele de a-1 ajunge și întrece pe 
lider. După ultimele comportări ale 
echipelor, șanse mai multe are Di
namo. Această echipă s-a dovedit 
cea mai constantă pînă acum în com
portare și rezultate. Aceasta nu în
seamnă, însă, că C.C.A. nu poate ob
ține o victorie. Dimpotrivă, dorința sa 
de reabilitare și de a concura și mai 
departe cu șanse la primul loc va 
face partida de mîine deschisă ori
cărui rezultat.

Confruntarea dintre echipa ferovi
ară și Progresul promite și ea un 
bun spectacol fotbalistic. Rapid, 
după al patrulea joc în care linia 
de atac s-a dovedit complet ineficace, 
nu va precupeți nici un efort pentru 
a concretiza, în sfîrșit, în goluri ac
țiunile de atac, destul de clare și 
variate, irosite, însă, în van în ulti
mele partide. Progresul, în revenire 
de formă, va trebui să confirme 
acest 
Iuții.

In țară, meciurile cele mai echili
brate se anunță cele dintre C.S.M.S. 
Iași — Steagul roșu și Știința Cluj 
— Minerul. Dinamo Bacău are pri
ma șansă în partida cu Farul, iar 
Petrolul pare a avea o sarcină destul 
de ușoară în partida cu codașa cla
samentului (Știința Timișoara).

formația C.C.A. va în- 
reabiliteze în fața pu-

în 
meci ultimele sale bune evo-

; știri
• Echipa maghiară Pecsi Dozsa 

va_juca duminică la Tîrgoviște cu 
formația locală Metalul. In conti
nuare, oaspeții vor evolua: la 17 
țioiembrie la Bacău sau Iași și la 19 
noiembrie la București cu Rapid.
; • Meciul de categorie B Metalul 
Țîrgoviște — Prahova Ploiești a fost 
âmînat pentru data de 17 noiembrie, 

i • Deoarece la 19 noiembrie joacă 
Cu Pecsi Dozsa, Rapid va susține 
partida sa de campionat cu Dinamo 
Bacău la 23 noiembrie.

• Azi în București, în cat. B: Di
namo Obor 
la
Mîine: Știința — Tractorul 
lin Ța 
(CAM).

e Rezultate 
C.FÎR. Roșiori 
1—'2; Feroemail 
Ploiești 2—3.

Drubeta Tr.
14.30 pe stadionul

ora 10 pe terenul

din Cupa 
— Poiana 
Ploiești —

Severin, 
Dinamo. 
Or. Sta-
Victoria

R.P.R.: 
Cîmpina 
Prahova

Arb’trii etapei a Xl-a
CATEGORIA A: N. Mihăilescu — 

Gh. Dulea — 1. Triștu din București 
(C.C.A. — Dinamo București) ; E.
Bucșe-Sibiu, E. Martin și N. Con- 
stantinescu-București (Rapid — Pro
gresul) ; N. Vizireanu, Gh. Hulpe și 
Ad. Varga-Chtj (Petrolul — Știința 
Tim); V. Drug, C, Prelici și E. 
Mîndreș-București (Știința Cluj — 
Minerul) ; M. Cruțescu, L. Israel și 
D. ~ ' ' “ ’ ~ ~
St.
Gh.
cău

s.

Giotoiu-București (C.S.M.S. —
roșu) ; Gavril Pop, C. Geană și 
Ionescu-Or. Stalin (Dinamo Ba- 
— Farul).

CAT. B — SERIA I: V. Pădurea- 
nu-București (S.NM. Constanța — 
G.F.R. Pașcani); 1. Gheorghiță-Bucu- 
rești (C.S.M. Brăila — St. roșie Ba
cău) ; T. Burtan-București (Flacăra 
Moreni — Foresta Fălticeni) ; G. 
Mitran-București (Dinamo Galați — 
Poiana Cîmpina) ; Al. Nuty-B. Mare 
(Dinamo Suceava — Unirea Iași). 
SERIA a 11-a : Z. Drăghici-Cpnstanța 
(Știința București — Tractorul) ; I. 
Dobrin-Petroșani (Știinta Craiova 
Chimia Govora) ; P. Tomescu-Pitești 
(Dinamo Obor 
verin) ;
(Chimia Făgăraș — C.S.M. Sibiu la 
Victoria) ; <3. Petrea-București (C.F.R. 
Roșiori — U. S. C.F.R. Electroputere 
Craiova) ; Gh. Veres-Cluj (C.S.M. 
Mediaș — Metalul București) ; L 
Conăiahtin-Or. Stalin (Dinamo Pi
tești — A. S. Acad. Militară Buc.) ; 
SERIA a IlI-a: St. Mateizer-Graiova 
(C.R.F. Timișoara — Gloria Bistri
ța) ; V. Joja-Arad (C.S.M. Cluj 
Ind. Sîrmei) ;
(A.ME.F.A. — Dinamo Săsar) ; 
Vamos-Tg. Mureș (Recolta Cărei 
C.SJW. Reșița la S. Mare) ; St. 
Patkos-Oradea (Aurul Brad — Jiul 
Petroșani); M. Rotaru-Iași (C.S.M. 
B. Mare — C. S. Oradea) ; Ad. Ma- 
covei-Bacăti (Mureșul Tg. Mureș — 
Arieșul Turda)!

Drubeta Tr. Se-
Gh. Năstase I-Bucurcști

Al. Ionescu-București 
Dinamo Săsar) ; P.

O contribuție la ridicarea nivelului 
tehnic al jucătorilor noștri o pot aduce 
aparatele ajutătoare, care s-au dove
dit a fi un mijloc eficace în munca de 
antrenament. Jucătorii care folosesc a- 
paratele ajutătoare în procesul de in
struire beneficiază de avantaje față de 
acei fotbaliști care an au la îndemînă 
asemenea aparate sau nu te folosesc. 
Iată numai cîteva din avantajele folo
sirii aparatelor ajutătoare:

— Frecvența lovirii mingii este 
bănuit de mare dacă o comparăm 
celelalte antrenamente în oare se 
crează fără aparate;

— Se scurtează timpul de creștere 
calitativă pe baza unor acumulări sub
stanțiale, care vor determina saltul ca
litativ ;

— Antrenamentele cu aparatele ajută
toare au un profil cu mult mai apro
piat de profilul jocului;

— Ritmul de mișcare și de execuție 
este mai intens și mai apropiat de rit
mul diferitelor execuții din cadrul jo
cului ;

— Jucătorul tși 
creează o pregătire 
specifică și deprin
deri automatizate, 
care duc la elibe

rarea gîndirii tac
tice de execuțiile tehnice din cadrul jo
cului.

Aparatele ajutătoare au rolul de a 
îndemna pe jucători să lucreze ore în
tregi în mod individual sau pe grupe 
asupra unui procedeu tehnic sau asu
pra unui complex de procedee, fără ca 
să apară acea plictiseală pe care o re
clamă atît de des fotbaliștii noștri la 
antrenamentele obișnuite. Prezența a- 
paratelor ajutătoare pe terenuri poate 
fi un imbold pentru ca jucătorii, în do
rința dc a și corecta și perfecționa di
feritele execuții tehnice, să le folosească 
chiar și în afara orelor dc antrenament.

Iată cîteva exemple 
paratele ajutătoare.

La zidul de tras se 
tru însușirea corectă 
tăiate, a lovirii mingii cu ,extcriorul”, 
a loviturii peste zid, a paselor scurte ș’ 
semilungi, a jocului cu capul etc. La 
acest aparat se poate lucra atît. indi
vidual cît și pe grupe pentru toate pro
cedeele tehnice din mișcare, ,,zidul* o- 
bligînd pe jucători să folosească am
bele picioare. Mingea poate fi lovită 
cu intensitate mărită, din întoarcere, 
de pe loc și din mișcare. Intr-o ședință 
de antrenament la zid jucătorul are po
sibilitatea de a presta cu mingea o can
titate mai mare de lucru, care poate să 
depășească chiar pe aceea dintr-un 
ciclu de antrenament în care s-a lucrat 
fără aparate.

Un alt exemplu eficace îl constituie 
lucrul individual la culoarul de șut. 
Mingea șutată în peretele din fund al 
culoarului (care are o suprafață nere
gulată) ricoșează spre jucător în dife
rite feluri ca direcție, intensitate, înăl
țime etc. Astfel, jucătorul este obligat 
să lovească mingea fără oprire, mereu 
din situații neașteptate, în continuă 
mișcare și cu ambele picioare. La acest 
aparat se poate impune și un ritm sus
ținut pe o durată scurtă.

Cînd scriu aceste rindnri mă gîn- 
desc la jucătorii Voica, Gh. Ene, Con
stantinescu și alții, care în euplajul de 
la București din etapa a IX-a, au ratat 
nenumărate situații de gol pentru sim
plul motiv că nu știu să tragă la poartă 
cu piciorul sting, din mișcare sau din 
Întoarcere. Demarcîndu-se pe partea 
stîngă a terenului, în repetate rînduri 
ci au lipsit echipele lor de goluri pen
tru că în procesul de antrenament nu 
caută să exerseze, să repete la »d sau

ne- 
cu 
lu-

COLȚUL
ANTRENORULUI

la culoarul de șut, 
special cu piciorul 
jucători, ca și mulți 
lucreze în afara orelor de antrenament, 
în mod individual, la aparatele aju
tătoare pentru a-și înlătura deficiențele 
tehnice.

Conducerea mingii printre jaloane, cu 
și fără fentă (jaloanele fiind așezate în 
diferite poziții) ajută la stăpînirea 
mingii în cadrul jocului. Unii antrenori 
și jucători consideră că aceste exerciții 
de conducere a mingii printre jaloane 
sînt folositoare doar juniorilor și că 
seniorii nu mai au nevoie de asemenea 
exerciții. Astfel se explică faptul că în 
procesul de instruire rareori apar exer
cițiile de conducerea mingii printre ja- 
Ioane sub diferite forme sau combi-* 
nate cu alte procedee (pasele directe, 
pasele din întoarcere, preluările, trasul 
la poartă etc.)

Pentru exersarea lovirii mingii cu 
piciorul sau cu capul, pe grupe de ju
cători, se va folosi „rozeta”. Acest a- 
parat fiind compus din trei panouri^ 

dă posibilitate ca în 
același timp să se 
antreneze trei jucă
tori, pentru a-și în
suși pase variate, 
precizie, joc cu capul

lovirea mingii în 
sting. Acești trei 
alții, ar trebui să

de execuții la a-

poate lucra pcn- 
a lovirii mingii

etc.
La exersarea și 

loviturile libere cu 
sau pe ljngă ,,zidul“ 
tori, se întrebuințează 
panoul cu rogojină. I 
meinică însușire a 
bine ca antrenorii 
cursuri individuale 
drul echipei avînd în vedere că executa
rea precisă a loviturilor libere peste zid 
poate aduce victoria Intr-un meci.

Una din marile deficiente ale fotbalu
lui nostru----trasul la poartă
poate foarte bine exersa cu 
porților reduse. Aceste porji 
jucător să execute șutul pre 
miînăltinie sau la înălțimea ; 
jos). De asemenea, ajută Ia 
paselor la semiînălțime, a paselor 
loc, sau din mișcare.

Pentru perfecționarea jocului cu
— alt capitol 
sînt deficitari 
cute în fiecare 
ferite exerciții 
aparate (zid. 
gile suspendate pot contribui 
la învățarea și perfecționarea 
capul precum și la dezvoltarea detentei 
specifice.

La unele echipe,
București, 
C.S.M.S.
ajutătoare 
ciclul de 
cele mai 
statal o lipsă de preocupare în această 
direcție. De exemplu, Știința Timișoara, 
deși are la dispoziție aparate ajutătoare, 
preferă să facă antrenamentele fără ele. 
Nu folosesc aparatele ajutătoare în 
munca de instruire nici echipele Mi
nerul, Rapid, C.C.A., A.M.E.F.A., Aurii 
Brad, A. S. Academia Militară, C.F.R. 
Roșiori, Flacăra Morcni, Poiana Cîmpi
na etc.

Deși antrenorii și conducătorii secții
lor de fotbal sînt convinși de rolul a- 
paratelor ajutătoare în ridicarea 
lului tehnic al fotbaliștilor, 
caută să le pună la dispoziția 
rilor. Consider că e timpul să 
cu mai multă atenție instruirea 
liștilor pentru a contribui mai 
și într-un timp mai scurt la ridicarea 
calitativă a fotbalului nostru.

specializarea pentru 
boltă peste ,,zi<l”, 

format de jueS- 
1 cu mult succes 
Pentru o mai te- 

acestor lovituri este 
să organizeze con-’ 
și pe grupe în ca-

— se 
ajutorul 

obligă pe 
cais, la se- 
solului (pe 

exersarea 
de pe

capul 
noștri 

se exc-
la care jucătorii

— ar trebui să
ciclu de antrenament di*, 
simple sau complexe la 

mingi suspendate). Min- 
din plin 

jocului cu

cum ar fi Dinamo 
U.T.A., Șliința Cluj șl 

Iași, excrci|iile la aparatele 
ocupă un Ioc important în 
antrenament săptămînal. La 

multe formații, însă, s-a con-

nive- 
totuși nil 

juca to- 
privim 
fotba- 

efieace

Prof. ANGELO NiCULESCU
antrenor federal

Corvinul Hunedoara—U. T. A. 4-1 (2-0)!
HUNEDOARA, 10. (prin telefon). 

Amatorii de fotbal din Hunedoara au 
părăsit azi stadionul pe deplin mul
țumiți, 
cut — 
U.'EA.

Echipa lor favorită a între- 
în meci de campionat — pe 
cu categoricul scor de 4—1 

(2—0), după un meci în care a do
minat aproape tot timpul, prestînd 
un joc avîntat și de bună calitate 
tehnică. Arădenii nu și-au putut or
ganiza acțiunile din cauza ardoarei 
cu care au jucat fotbaliștii locali. A- 
ceștia au luptat pentru fiecare minge, 
au imprimat jocului un ritm viu de 
la primul pînă la ultimul minut. In 
prima repriză, echipa gazdă — care 
are și avantajul vînțuhii — in țiază ne
numărate atacuri, dintre care două

se soldează cu goluri. Scorul este 
deschis de Constantinescu în min. 7. 
După o lungă perioadă de dominare, 
în min. 33, Molnar înscrie ai doilea 
punct printr-un șut de la distantă. 
U.T.A. a avut o ocazie în min. 20, 
dar Gszako a tras în bară. După 
pauză, cu tot vîntul potrivnic de 
data aceasta, Corvinul păstrează ini
țiativa și marchează încă două go
luri : în min. 60, prin Constantinescu 
și în min 79, prin Zanca. Cu două 
minute înainte de sfîrșitnl partidei, 
la o învălmășeală, Pop introduce 
mingea în plasă, înscriind astfel sin
gurul gol ai U.T.A.-ei.

Arbitrul I. Pișcarac — care a avu* 
o sarcină ușoară, meciul desfășurîn-

du-se într-o notă de perfectă sporti
vitate — a condus corect următoa
rele formații :

CORVINUL1’ Niculesctt — Coic'u, 
Nacu, Tătar — MOLNAR, Balint — 
CONSTANTINESCU (Anton), Anton 
(Constantinescu), Zapis, POP, ZAN- 
OA.

U.T.A. : Coman — Sziics, Băcuț, 
Neamțu — Capas, Seres — PIRCA- 
LAB (Pop), PETSOHOWSKI, Pop 
(Pîrcălab), Floruț, CZAK.O.

C. MORARU și V. ALBU 
corespondenți
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La clubul Rapid București 
Vie preocupare 
pentru secția 

de lupte
; în competițiile de lupte clasice 

și libere, organizate în ultima vre
me iu orașul București, tineretul 
s-a afirmat din ce în ce mai mult. 
Alături de numele unor sportivi 
consacrați, cunoscuți prin perfor
manțele obținute, de multe ori se 
pot întilni in coloanele ziarelor și 
acelea ale tinerilor ț Florin Tu do
se, Alexandru și Ion Radu, Con
stantin Alexandru, Petre Stroe, 
Alexandru Marmara etc. Aceșția 
sînt cu toții membrii secției de 
lupte a clubului Rapid Bucuroșii. 
Progresul înregistrat de acești ti
neri sportivi se datorește pe de o 
parte preocupării, permanente pe 
care o acordă conducerea clubului 
Rapid acestei secții, iar pe de altă 

parte antrenorului Dumitru Hîtru. 
Este interesant de amintit felul 

de recrutare al noilor membri în 
(cadrul acestei secții. A devenit 

obișnuit ca la fiecare început de 
toamnă să aibă loc un concurs de 
trîntă. Cine participă la acest con
curs ? Elevii anului I ai școlilor 

• profesionale de ucenici „Grivița 
j Roșie" și „Constantin David" și ai 
I școlii de transport și telecomunl- 
1 cații. Aceste întreceri se organi- 
| zează cu sprijinul directorilor și 
J profesorilor din aceste școli și se 
* bucură de o largă participare. Cel 
| mai buni devin membri ai secției.

Din cei peste 40 de sportivi rare 
fac parte in prezent din secție, șl 
iși desfășoară cu regularitate an 
trenamentele, majoritatea simt ti 
neri de 16 și 17 ani. De aceea, 
programul e constituit mai mult 
din însușirea elementelor tehnice 
și mai puțin din exerciții pentru 
dezvoltarea forței. Pentru a se 
stimula Însușirea procedeelor teh
nice s-a inițiat un concurs săptă- 
mînal intitulat „Cel mai bun teh
nician" la care participă toți mem
brii secției. Pentru a se însuși cît 
mal temeinic elementele tehnice. în 
fiecare săptămînă nu „ se predă 
decît un singur procedeu tehnic.

Acordînd și pe viitor aceeași in
tenție secției de lupte, clubul Ra
pid se va putea mîndri cu rezul
tatele bune ale luptătorilor, rezul
tate care vor fi rodul unei minu
țioase și conștiincioase pregătiri.

■ IfeWl* i ■ ■ ■ n î a df ===—
Miine in campionatul republican

Derbiul codașelor: Știința Timișoara—Metalul
Dacă in privința desemnării echipei 

campioane nu mai există îndoieli, a- 
ceasta fiind C.F.R. Grivița Roșie, ne
învinsă în actuala ediție a competiției, 
în schimb în zona „lanternei roșii" 
lupta încă nu s-a încheiat. Etapa dă 
mîine, a XlX-a, are un rol hotărîtoț 
în ce privește stabilirea celei de a 
doua echipe care urmează să retrogra
deze (candidată sigură la retrogra
dare este pînă acum doar Petrolul 
Ploiești).

Mîine se întîlnesc echipele clasate 
pe locurile 10 și 11 — Știința Timișoara 
și respectiv Metalul. Mai avantajați 
sînt însă rugbiștii bucureștcni care, 
în ultimele etape joacă numai în Ca
pitală (cu Petrolul Ploiești, Știința Pe
troșani și. Constructorul), în timp ce

studenții timișoreni mai au de susți
nut două meciuri în deplasare (cu 
Constructorul și Progresul și unul 
foarte greu acasă cu C.S.M.S. Iași).

Cine va învinge duminică ? Meciul 
avînd loc la Timișoara gazdele por
nesc favorite, deși — dat fiind intere
sul pentru joc ■— metalurgiștii vor 
lupta din răsputeri pentru a realiza 
măcar un rezultat de egalitate.

Iată și celelalte meciuri ale etapei. 
In Capitală — Constructorul-C.F.R. 
Grivița Roșie (în perspectivă o nouă 
victorie pentru feroviari), C.C.A.-Ști- 
ința Cluj (în care militarii au pri
ma șansă) și Dinafno-Știința Petro
șani. In țară : C.S.M.S. Iași-Știința 
București și Petrolul I Ploiești — 
Progresul.

„Cupa juniorilor” se apropie de sfirșit
Anul acesta, din inițiativa federației 

de specialitate cele mai tinere echipe 
de rugbi din întreaga țară au luat star
tul în prima ediție a unei competiții 
deosebit de interesante. Este vorba de 
„Cupa juniorilor-.

După prima etapă a competiției — 
care s-a desfășurat în primăvară, 
- în întrecere rămăseseră echipe 

din următoarele localități : Birlad, Cluj, 
Constanța, Medgidia, Oralul Stalin, Plo
iești, Roman, Timișoara. In competiție 
au participat de asemenea un număr 
de 15 echipe bucureștene împărțite în 
două serii Dintre acestea au reușit să 
se califice mai departe capii de serii,

Constructorul (antrenor, D. Ionescu) și, 
respectiv, Metalul II M.TJ). (antrenor, 
D. Țenescu). Constructorul, fruntașa pri. 
mei serii a avut ca adversară principală 
puternica formație de juniori Dinamo 
(antrenor, F. Ghiondea), iar Metalul II, 
cîștigătoare în seria secundă s-a califi
cat în etapa următoare. în dauna uneia 
dintre favoritele competiției — C.F.R. 
Grivița Roșie (antrenor, C Cocor).

Întrerupte îh timpul verii. întrecerile 
din cadrul „Cupei juniorilor* au 
continuat în acest sezon cu întâl

nirile din etapa a doua (interorașe), 
în care s-au desfășurat trei jocuri 
încheiate cu tot surprize.
Prima a reaiizat-o Știința Timi
șoara (antrenor, Gh. Sfetescu) care a în
vins la un scor destul’, de concludent

(9-0), în deplasare, echipa de juniori a 
Științei Cluj (antrenor, V. Cîrligelu). A 
doua surpriză s-a înregistrat la Medgi
dia, unde echipa locală Cimentul (an
trenor. Gr. Aman) a dispus cu scorul 
de 6—3 de o formație mai experimentată: 
Farui Constanța (antrenor, ing. L A- 
mlra) In sfîrșit, în cel de al treilea joc 
al etapei a doua, reprezentativa de ju
niori a Tecuciului (antrenor, A. Buhuși) 
a obținut o victorie de proporții astro
nomice (31—0 !) în fața Rulmentului Bfar- 
lad (antrenor, N. Balcan).

Duminica trecută au avut loc jocu
rile din cadrul celei de a treia e- 
tape (sferturi de finală). La Bucu

rești, Constructorul a obținut o victorie 
ușoară în fața Cimentului Medgidia 
(28—0). Confirmîndu-și valoarea, echipa 
A. S. Tecuci a dispus de Laminorul Ro
man cu scorul de 6-3. Un med viu dis
putat a avut loc și la Orașul Stalin, unde 
Olimpia (antrenor, Al. ștefănescu) ace. 
dat foarte greu în fața științei Timi
șoara : 8-12. Tot în această etapă. Me
talul n M.T.D — una dintre favoritele 
competiției - a întîlnit la Ploiești echipa 
Petrolul pe care a întrecut-o cu scorul 
de 18-5.

După etapa de mîine a IV-a. ne apro
piem de sfîrșitul competiției. Cele 
patru echipe rămase în întrecere 

(A. s. Tecud, Știința Timișoara, Con
strictorul și Metalul n M.T.D.) urmează 
să se întâlnească în semifinale.

Iată clștigătorii de pînă acum ai 
întrecerilor la nivel republican re
zervate echipelor de juniori :

1955 : Constructorul
1956 C.F.R. Grivița Roșie
1957 : C F.R. Grivifa Roșie
1958 :■ Metalul M.T.D,

(actuala Metalul II)
1959 : Constructorul
1960 : ?

Ne adresăm spectatorilor:

Cum sînt penalizate greșelile
perșQiiale și tehnice

•■•T'Kîi flîi> SA ■
La Cluj, în cursul desfășurării meciului dintre edhipa locală 

Știința și Dinamo București, arbitrul Gh. Fulldp (Tg. Mureș) a avut 
de suportat protestele și manifestările nesportive ale unor spectatori. 
Mai mult chiar; unii conducători ai clubului Știința s-au dedat la 
amenințări. Față . de ,aceste fapte, F. R. Baschet s-a adresat consiliului 
orășenesc U-C..F.S. Cluj, cerind sancționarea vinovaților și luarea de 
măsuri pentru evitarea pe viitor a unor astfel de atitudini. Ca un fapt 
lăudabil, precizăm că jucătorii și antrenorii ambelor echipe au avut o 
atitudine perfect" sportivă. Baschetbaliștii clujeni au căutat chiar să 
potolească spiritele, iar cei bucurcșteni nu au răspuns manifestărilor unor 
spectatori lipsiți de educație, de o conduită demnă șl cetățenească.

In urma -tragerii la sorți, tinerii rug- 
biștl din Tecuci vor întilni acasă pe 
Constructorul, iar Metalul n M.T.D va 
avea ca adversar pe știința Timișoara, 
în perspectivă, un meci deschis oricărui 
rezultat, timișorenii — care ău clștigat 
două meciuri' grele în deplasare - deți- 
nîhd‘ b formă excelentă.' ‘

TIBERJU ȘTAMA
-

Finala primei competiții a „Cupei ju
niorilor" va avea loc în Capitală la data 

• de 20 noiembrie.

Unde mergem?
AZI

In Capitală
BOX. Sala Dinamo ora 19 : Voința- 

Prahova Ploiești (în cadrul „Cupei 
F.R B “)

SCRIMA. Sala de la ștrandul Tinere
tului : finalele concursului republican 
rezervat juniorilor (ziua I : floretă bă
ieți + spadă). De la ora 8,30 : sferturi ; 
de la ora 11,30 : semifinale ; de la 
ora 17: finale.

RUGBI. Stadionul Constructorul, 
ora 15 : Constructorul-C.F.R. Grivița 
Roșie.

FOTBAL. Stadionul Dinamo, ora 14,30 : 
Dinamo Obor-Drubeta Tr. Severin.

MIINE 
In Capitală

BOX. Sala Floreasca, de la ora 10 : 
Progresul—Rapid (în cadrul „Cupei 
F.R.B.*).

SCRIMA. Sala de la ștrandul Tinere
tului : finalele concursului republican 
rezervat juniorilor (ziua a n-a : floretă 
fete 4- sabie) de la ora 8,30 : sferturi ; 
de la ora 11,30 : semifinale ; de la 
ora 17 : finale.

RUGBI. Stadionul C.C.A. (șoseaua 
Ghencea), ora 10 : C.C.A.-Știința Cluj ; 
stadionul Dinamo n, ora 10 : Dinamo II- 
Meteorul : stadionul Tineretului II.
ora 11 : Sirena—Gloria ; stadionul Tine
retului în, ora 11 : Metalul II-Auțo- 
buzul ; stadionul Dinamo I, ora 12,30: 
Dinamo—Știința Petroșani ; stadionul Ti
neretului II ora 15 ; Arhitectura—Aero
nautica ; stadionul Tineretului IV, ora 15: 
Metalul Il-știința Timișoara (semifinala 
„Cupei juniorilor*).

BASCHET Sala Dinamo, de la ora 9 : 
Știința București-Dinamo Oradea (m.), 
Dinamo București—Știința Craiova (m.).

Sala Ciulești, de la ora 12 : Rapid-- 
Voința Tg. Mureș (f).

ATLETISM. Stadionul „23 August-. de la 
ora 8,30 : concurs pentru copii ; stadio
nul Constructorul (șos. Olteniței) și îm
prejurimi, de la ora 10 : crosul ,Cupa 
Constructorul- rezervat pentru toate 
categoriile de seniori și juniori, băieți

VOLEI. Sala ,,23 August*, de la ora 10,30: 
Metalul-Olimpia Orașul Stalin, Progresul- 
Sănătatea București (fem).

NATAȚIE. Bazinul Floreasca de la 
ora 10 : concurs triunghiular de înot cu 
participarea copiilor de la Școlile spor
tivi de elevi nr. 1 și nr. 2 și Pro
gresul ; de la ora 11,30 Dinamo Buc.- 
Știința Buc. (camp, de polo).

HANDBAL. Sala Floreasca or^ 14,30 : 
Rabid-Vestitorul (f.) ; ora 15,20 : Stiința- 
Constructorul (f) ; ora 16,10 : Titanii 
,23 August*—Știința (m.) ; ora 17,20 : 

Progresul—Fabrica de Timbre (f.) ; ora 
18,10 : I.T.B.—Constructorul (m.) ; ora
19,20 : Dinamo-Unirea (m.) ; ora 20,30 : 
C.C.A —Rapid (m.).
FOTBAL. Stadionul „23 August* ora 12 45: 

Rapid-Progresul ; ora 14,30 C.C.A.—Di
namo ; Teren Victoria (C.A.M.) ; ora 
10 : Știința—Tractorul Orașul Stalin.

ÎN ȚARĂ
VOLEI. Iași : Țesătura—Dinamo Bucu

rești ; Cluj : Știința—Rapid București, 
C.S.M.—Combinatul Poligrafic București; 
Constanța : Farul—C.S.M. Sibiu.

RUGBI. Timișoara : Știința—Metalul ; 
Ploiești : Petrolul I—Progresul, Petrolul 
II—Rapid București; Iasi: C.S.M.S.—Știința 
București ; Tecuci : A.S. Tecuci—Con
structorul (semifinala „Cupei juniori
lor*); Pitești : Petrolul—Abatorul ; Buzău: 
C.F.R.-Cimentul Medgidia ; Constanța : 
Farul—Petrolul Chimie București ; Orașul 
Stalin : Olimpia—C.S.M. Cluj ; Petroșani : 
Jiul—C.F.R. Timișoara ; Tr. Severin : 
Progresiil-C.S. C.F.R. Electroputere Cra
iova.

Mîine
Concursul „celor patru derbiui“!

• 12 MECIURI LA FEL DE INTERESANTE Șl ECHILIBRATE
• NOI AMĂNUNTE ASUPRA ECHIPELOR ITALIENE DIN 

PROGRAM
mai întîi, 
concursului

intere- 
lVono-

Sperînd că vor fi luate măsurile 
necesare desfășurării în bune condiții 
a întrecerilor de baschet, tindem totuși 
să credem că unele atitudini ale specta
torilor s-au datorat și necunoașterii 
regulamentului de joc, In special în 
privința sancționării greșelilor perso
nale și tehnice. Cum acest fapt a fost 
observat în repetate rînduri și cu pri
lejul altor reuniuni de baschet organi
zate în Capitală, la Iași, Timișoara, 
Craiova, Oradea, Tg. Mureș ș.a.m.d. 
vom preciza în rîndurile de mai jos 
prevederile regulamentului în această 
privință.

PINA ÎN ULTIMELE 5 MINUTE, 
orice fault comis asupra unui jucător 
care nu aruncă la coș sau care nu 
este făcut intenționat, este sancționat 
cu înscrierea greșelii la rubrica jucă
torului penalizat, iar mingea este re
pusă în joc de un jucător advers de 
la linia de tușă cea mai apropiată.

In caz că faultul a fost comis in- 
ienționat arbitrul va acorda două a- 
runcări fa coș (exceptîndu-sc cazul în 
care jucătorul faultat a reușit arunca
rea). Dacă un fault este comis asupra

SPORTUL POPULAR”
a 6-a Nr. 3719

unui jucător care este in acțiune de 
aruncare la coș : a) coșul este valabil 
în caz că aruncarea a fost reușită și 
nu se va acorda nici o aruncare li
beră ; b) dacă aruncarea a fost ratată, 
vor fi acordate două aruncări libere.

IN ULTIMELE 5 MINUTE și pe 
toată durata prelungirilor TOATE 
GREȘELILE PERSONALE SÎNT 
CONSIDERATE INTENȚIONATE Șl 
SÎNT SANCȚIONATE CU DOUA A- 
RUNCARI LA COȘ.

O greșeală tehnică comisă de un ju
cător, indiferent în ce minut al meciu
lui, este sancționată prin: înscrierea 
unei greșeli la rubrica jucătorului și 
acordarea a DOUA aruncări libere 
echipei adverse. Pentru greșeală fla
grantă sau repetată, jucătorul poate fi 
descalificat și eliminat din joc imediat.

Greșeala tehnică făcută de antrenor 
se sancționează printr-o aruncare li
beră și prin înscrierea greșelii în 
dreptul antrenorului. Pentru greșeală 
flagrantă sau repetată, antrenorul 
poate fi îndepărtat din apropierea te
renului și va fi înlocuit de căpitanul 
echipei.

Miine, ia Cluj
Știința—Rapid București
Etapa de miine a campionatului te- 

mini.n de volei este dominată de me
ciurile care au loc la Cluj și în spe
cial de partida Știinfa Cluj—Rapid 
București. Cealaltă echipă din orașul 
de pe malul Someșului, C.S.M., va în- 
tîlni tot o formație bucureșteană, 
Combinatul Poligrafic. In provincie 
vor mai avea loc meciurile: Țesătura 
Iași—Dinamo București și Farul 
Constanta—C.S.M. Sibiu.

In Capitală, cele două partide se vor 
disputa miine dimineață începînd de 
la ora 10,30 în sala „23 August", după 
următorul program : Metalul—Olimpia 
Orașul Stalin, Progresul—Sănătatea.

înaintea acestor partide clasamen
tul arată astfel :

Vă prezentăm, 
sântul program al 
sport de mîine:

I. C.C.A.—Dinamo
II. Rapid-Progresul (cat. A)
III. U.T.A.-Szeged! EAC
IV. C.S.M.S. Iași—Steagul roșu
V. știința Cluj—Minerul (cat.

VI. Petrolul—Știința Timișoara ___
VII. Dinamo Bacău—Farul (cat. A) 

VIH: C.S.M. Bala Mare-C.S. Oradea
(cat. B)

IX. Lazio—Roma (camp, italian)
X. Torino—Juventus (camp, italian)
XI. Padova—Intemazionale (camp.

lian)
XII. Bologna—Spăl (camp. Italian)

Cum arătam în numărul trecut, 
putem denumi concursul de mai sus 
„Concursul celor patru derbiuri". In- 
tîlnirile de la București (C.C.A.—Di
namo, Rapid-Progresul), Torino (Țo- 
rino—Juventus) și Roma (Lazio— 
Roma) constituie 
tot atîtea derbiuri 
ale orașelor res
pective.

Să nu neglijăm 
însă meciurile care 
completează programul. Tocmai de 
acolo pot veni surprizele. Oricum 
Steagul roșu pornește cu frumoase 
șanse în meciul de la Iași ca și Mine
rul în cel de la Gini san C.S. Oradea 
în partida de la Baia Mare.

Sînt toate semnele ca și ’concursul 
de mîine să imite exemplul .cetui .pre
cedent, atît de... darnic în ' șiirprize.

• Iată o serie de date în legătură 
cu echipele italiene care apar în .pro
gramul de mîine:

Lazio (locul 18, ultimul în iiilasa- 
ment) are în actualul campionat litrrnă- ... 
torij jucători noi: Meroi, inter..(venit 
de la Milan), Guaglianone, .centătl) a- 
tacant (Wanderers Uruguay), Feritario, ■ 
inter (Milan). s! Iii

Roma (locul 2 în clasament)' hre . 
următorii jucători noi: Schiaffino, J 
inter — half (Milan), Fontana — 
fundaș (Milan), Lojacono — ■ inter ! 
(Fiorentina), Raimondi — ftibdaș . 
(Alessandria).

Torino (locul 13 în clasament) be
neficiază de următorii jucători noi: 
Balleri, half (Spăl), Traspedini, centrii 
atacant (Fanhtlla), Bessi, stoper (Li
vorno), Buzzacchera — fundaș (Ma- 
zotto), Tozzi — centru atacant (Eăzip).

Juventus (locul 7 în clasament) ase 
următorii jucători noi: Burelli, fupdaș i

București (cat.

(cat. 
A) 
(cat.

A)

A)
A)

ita-

(Lanerossi), Burgnich, fundaș (Udi 
nese), Romano, portar (Udinese), Fas 
cetti, inter (Bologna), Rusconi, portai 
(Novarra).

Padova (locul 9 în 
următorii jucători noi: Milani, centri 
atacant (Sampdorra), Campa'nini, 
centru atacant (Mestrina), 
stoper (Como), Grippa, 
(Brescia).

Intemazionale (locul 1 în clasament) 
beneficiază de următorii jucători 
Buffon, portar (Genoa), Picchi, funda.' 
(Spăl), Bicchierai, stoper (Lecco), 
Zagiio, half (Roma), Tomeazzi, centri 
atacant (Modena).

Bologna (locul 11 în clasament) 
are următorii jucători noi: Vinicio 
centru atacant (Nlipoli), Lorenziini 
fundaș (Sambenedetese), Cappa, ex 
trem (Bari).

clasament) an

Azzinî, 
exlreit

Qfonosport
Spăl (locul 10 îi 

clasament) bene 
ficiază de urmă 
torii jucători noi 
Matteucci, porta 
(inter), Valendi 

Pedrettj, stoper (Pe 
riigia), Riva —'extrem (Ceserțp^/j^lon 
tenovo, extrem (Perupia), .alt
centru atacant (Fiorentina).
PREMIILE MARI SE TIN LAN 

LA PRONOEXPRES
In urma trierii și omologării va 

riantelor depuse, la concursul .Prone 
expres nr. 45 din 9 noiembrie, au, tos 
stabilite următoarele premii:

Cat. I Una variantă în valoare d 
59.115 lei

Categ. II 10 variante a cite 6404 k 
. Categ. III 68 variante a cîte 1014 li 

Categ. IV
. Categ V 1419 variante, a cîte 62. k 
. Categ. VI 4773 variante a cîte 25 k 

Fond de premii : 492.624 lei.
Premiul I în valoare de 59.115 k 

a fost obținut de participanta M. MihS 
ilescu din București. Așadar premiil 
mari la concursurile Pronoexpres s 
țin lanț, dovedind marea atracție d 
care se bucură aceste concursuri.

In cadrul cuplajului de mîine d 
pe stadionul „23 August", va ave 
loc înmînarea premiului 
95.646 lei obținut de un colecti 
de participant din Drăgășami I 
Pronosport.

Rubrică redactată de I. S. Loto-Prc 
nosport.

fundaș (Inter), .

264 variante a cîte 335 k

IHI II P II § M

1
2.

Dinam-o 
Rapid

Buc. (1) 
Buc. (2)

4 4 0 12: 0 (180: 58) 8
4 4 0 12: 0 (185:106) 8

3. C. P. Buc. (3) 4 4 0 12: 4 (217:166) 84. Metalul Buc. (5) 4 3 1 10: 4 (191:146) 7
5. C.S.M. Cluj (6) 4 3 1 10: 8 (218:219) 7
6. Știința Cluj (4) 4 2 2 9: 7 (208:180) 6
7. C.S.M, Sibiu (9) 4 2 2 6: 6 (131:148) 6
8. Olimpia O. S. (8) 4 1 3 5:10 (165:196) 5
9 Farul Const. (7) 4 1 3 4: 9 (142:172) 5

io: Siinăt. BUC. (10) 4 0 4 2:12 (119:192) 4
ii. Țesătura Iași (11) 4 0 4 2:12 (112:202) 4
12. Progrt BUC. (12) 4 0 4 0:12 ( 97:180) 4

AZI, ALERGĂRI DE GALOP
Azi după-amiază la orele 13,45 sînt 

programate alergări de gatop. Căii de 
doi ani concurează în cinci probe pe 
distanța de 1500 metri. Ei sînt întovă
rășiți de elemente vîrstnice de valori 
apropiate. O cursă deschisă este în
trecerea pe 1800 metri din premiul 
Cerna. In această competiție sînt în
scriși :

Nașa Mea 60 (Soare), Minciurijca 
59 (Stoian P.), Germina! 58,5 (Ctm- 
peanu), Sorinei 57 (Crișan), Jqny 
(Baldovin), Gib (Botescu), Patrat 53 
(Gheorghe N.)_ Jaguar 52,5 (Tasim), 
Arthur II 51 (Picui), Pagoda 50,5 
(Logofătu),

MIINE AiLERGARI DE TRAP
Reuniunea de trap care are loc mîin 

dimineață, la orele 10, se remarc 
printr-un program bogat în pârtie 
panți. In probele pe 2100’metri pai 
ticipă un mare număr de concurent 
grupați după aptitudini și valori. 1 
întrecere așteptată cu interes este ît 
tîlnirea mînjilor cu reprezentanții ci 
ilo-r vîrstnici. Alergarea se desfășoar 
pe distanța de 1640 metri și întruneșt 
la start pe :

1640 Parodia (Ștefănescu), Focc 
(Marcu), Nufăr (Avram), Ancuț 
(Ghinea), Holatiu (Popescu), Roman 
(Teofil). 1680 Solfegiu (Ghinea 
Cocora (Florea), 1700 Crișana (Vi 
sile Gh.).



Campionatele mondiale de volei

ECHIPELE UNIUNII SOVIETICE SÎNT NEÎNVINSE
ȘI (ONDK IN AMBELE CLASAMENTE

U. R. S S.—R. P. Romină 3-1

A inesput coiwrsul internațional 
de tenis de mssă de la Budapesta

Campionaiele mondiale de volei au intrat în faza meciurilor decisive. în noap
tea de joi spre tfineri,echipa noastră masculină a întîlnit formația Uniunii Sovie
tice și a pî&rdut cu 3—1, diminuindu-și astfel șansele pentru ocuparea unuia din 
primele două locuri. în campionatul feminin, R.P. Polonă a opus o dîrză rezis
tență formației Uniunii Sovietice, care s-a întrebuințat foarte mult pentru a cîștiga 
in 5 seturi.

Cu prilejul campionatelor mondiale din Brazilia s-a stabilit ca viitoarea ediție 
să se desfășoare la Varșovia (pentru echipele feminine) și la Moscova (pentru 
echipele masculine) în 1962.

Iată acum amănunte în legătură cu ultimele două zile de concurs:

RIO DE JANEIRO (Agerpres). 
Peste 20.000 de spectatori au asis
tat in, sala Maracana la un meci 
de n>- ' luptă, deosebit de specta
culos. ți dinamic: U.R.S.S. —• R.P. 
Rornînă. în primul set sovieticii por
nesc în trombă, cîștigind punct după 
punct. Roman răspunde însă cu 
promptitudine și ori de cîte ori are 
balonul reușește să reducă scorul, 
reorganizînd jocul echipei. noastre, 
care, surprinsa de ritmul impus de 
selecționata Uniunii Sovietice, își 
pierduse calmul. Scorul devine 13— 
13 și rămâne neschimbat pe tabla de 
marcaj timp de 10 minute. In final, 
arbitrul brazilian penalizează doua 
greșeli la fileu ale cchiipei romîne, 
astfel că setul se încheie cu 15—13 
în favoarea Uniunii Sovietice. In 
setul al doilea echipa rornînă con
duce cu 10—5, 
greșeli și dă 
sovietic să realizeze multe puncte 
și să cîștige cu 16—14. In al treilea, 
voleibaliștii 
Roman 
țional, 
direct
14—10

dar blocajul face 
posibilitate atacului

noștri atacă dezlănțuit, 
și Derzei se comportă execep- 
iar Păunoiu reușește 6 puncte 
din serviciu. La scorul de 
adversarii noștri au o re-

Astăzi și mime la Timișoara

Iiîtilniea atletică internațională de juniori

/. S. S. Banalul—C,
Astăzi și mîine, orașul de pe Bega 

va fi martorul primei întîlniri atleti
ce internaționale dintre reprezentati
va masculină a clubului sportiv șco
lar „Banatul" din localitate și selec
ționata clubului sportiv „Polonia" din 
Varșovia, alcătuită din cei mai buni 
atleți școlari din capitala R.P. Polone.

Concursul va avea loc la următoa- 
re’e probe: 100 m, 200 m, 400 m, 
800 rn, 1500 m, 110 mg., 200 mg., lun
gime, înălțime, greutate, suliță, disc, 
ciocan și 4X100 m.

De remarcat că din formația echi-

FOTBAL
VA FI ELIMINAT REAL?

Miercuri seara 110.000 spectatori au 
luat cu asalt tribunele stadionului 
„Bernabeu" din Madrid pentru a asis
ta la ț 
și Barcelon_ ......   „ „...
cadrul optimilor de finală ale „C.C.E." 
Așteptările madrilenilor au fost numai 
în parte satisfăcute. In primul rînd e- formația locală Brong-Ahafe. Jucătorii 
chipa lor favorită n-a putut acumula ghanezi au opus o rezistență dîrză, 
pe teren propriu nici un punct avan- reușind să mențină la pauză scorul 
taj. ceea ce face foarte probabilă eli- egal (2—2). In partea a doua a me- 
minarea lui Real din actuala ediție a oitțlui, dinamoviștii forțează alura, în- 
marii întreceri pe care a cîștigat-o de ;Scriu de două ori, stabilind scorul fi- 
cinci ori consecutiv. De asemenea, nici rial la 4—2.
jocul nu s-a ridicat la nivelul aștep- • Mîme vor avea loc mai multe 
tat deeît în prima repriză, cînd de alt
fel gazdele au dominat, conducînd de 
două ori prin golurile marcate de 
Matteos în min. 2 (egalat de Suarez 
în min. 27) și Gento în min. 33.

Imediat după pauză, arbitrul englez 
Ellis dă o decizie dubioasă, care in
fluențează negativ desfășurarea ulte
rioară a jocului. La o lovitură liberă 
executată de jucătorul Villaverde de . ___  T. ________ .............. .......... .
la Barcelona balonul poposește în pla- vak, Sipos, Sovari, Sarosi ("fundași), 
să, dar arbitrul fluieră pe Suarez în Sotymosi, Borsanyi, Bundzsak (mijlo- 
ofsaid. Jocul degenerează. Brutalită- ,oași), Sandor, Gbrbcs, Albert, Tichy, 
tile și... simulările abundă. Scorul de Monostori II și Fenyvesi (înaintași).

prima confruntare dintre Real resimțit întreg atacul echipei 
?e!ona în dubla lor întîfnire din • în cadrul turneului pe c

2-1 pentru Real se menține pînă în 
penultimul minut de joc, cînd la o 
ieșire a portarului madrilen Vicenze orhttn.l nllî„ __ i —. 

venire, serviciul se schimbă cînd de 
o parte cînd de cealaltă și, după 
15 minute de joc la acest scor, jucă
torii noștri reușesc punctul care le 
aduce cîștigarea setului. Tn cel de al 
patrulea — care a fost și ultimul — 
formația noastră a dat dovadă de 
oboseală, în timp ce sovieticii ata
cau tot mai viguros. Ei au condus 
cu 11—0. Un reviriment al echipei 
R.P. Romîne se soldează cu o serie 
de puncte, dar — finalmente — pier
dem cu 15—10.

Au jucat echipele: U.R.S.S.: Ces- 
nokov, Kovaleno, Burobin, Mondze- 
levski, Gaikovoi, Poiarhov. R. P. 
ROMINĂ: Roman, Drăgan, Păunoiu, 
Gherebețiu, Derzei, H. Nicolau.

Iată celelalte rezultate: MASCU
LIN: R.P. Romină — R.P. Ungară 
3—1 (13—15, 15—5, 15—6, 15—6),
U.R.S.S. — Franfa 3—1 (15—11,
14— 13, 15—2, 15—8). R.S. Ceho
slovacă — Venezuela 3—0 (6, 2, 0).
R. P. Polonă — Brazilia 3—2 (15—8, 
19-21, 15—3, 11 — 15. 15-11),
S. U.A. — Japonia 3—1 (12—15.
15— 12, 15—10, 15—12), Japonia — 
Venezuela 3—0 (3, 4, 3), S.U.A. — 
Brazilia 3—2 (8—15, 15—12, 15—6.

S. Polonia Varșovia
departe o serie

i performanțele 
vreme, ca

pei gazdă vor face ț 
atleți cunoscuți prin 
bune obținute în ultima
I. Delcov (lungime). W. Socol (disc), 
A. Stamatescu (100 și 200 m), C. Po- 
povici (înălțime), O. Marian (suliță), 
N. Macovei (110 mg.) etc.

In ceea ce-i privește pe oaspeți, a- 
ceștia contează foarte mult pe Mir- 
kewicz (100 m și 110 mg ), Cernicki 
(200 mg.), Krewicki (400 m) ș a.

Tinerilor atleți polonezi Care au so
sit ia Timișoara în cursul zilei de joi, 
li ș-a făcut o frumoasă primire.

PE GLOB
Barcelona (în evidentă compensație). 
Transformă același Suarez : 2-2. Re
zultatul dezavantajează oarecum pe 
Reali care totuși n-a strălucit. Di Ste
fano a părut obosit fapt de care s-a 

i sale.
_ ... cadruf turneului pe care-1 în- 

în Ghana, echipa sovietică 
Dinamo Moscova a jucat la Accra cu 

întîlniri între echipele selecționate ale 
R.P. Ungare și R.P. Polone. Forma
țiile „A“ și de juniori se vor întîlni 
la Budapesta, iar cele secunde și de 
tineret ta Crakovia. Intr-un meci de 
antrenament, reprezentativa maghiară 
a învins cu 14—0 echipa .Epițgok, De 
jenjarcat că centrul înaintaș Albert a 
înscris 6 puncte. Iată lotul utilizat: 
Grasics și Szentmihaly (portari), No-

• La 21 noiembrie, va sosi la to
kio echipa sovietică Lokomotiv Mos
cova, care va evolua în orașele Tokio, 1.-_ 4._ _ : i ir: 

4—15, 15—9), R.P. Polonă — Franța 
3—0 (3. 3, 9).

Feminin: R.S. Cehoslovacă — 
S.U.A. 3—1 (15—8, 13—15, 15—10, 
15—7), U.R.S.S. — R.P. Polonă 3—2 
(8—15, 15—8, 9—15, 15-13, 16-14).

★

MASCULIN

Clasamentele arată astfel:

1. U.R.S.S. 7 7 0 21: 4 (358:247) 14
2. R.P. Rornînă 7 6 1 19: 7 (366:247) 13
3 R.S. Cehoslovacă 6 6 0 18: 2 (293:176) 12
4. R.P. Polonă 743 15:13 (360:314) 11
5. Brazilia 734 14:12 (326:317) 10
6. S.U.A. 633 10:14 (268:299) 9
7. R.P. Ungară 624 10:12 (250:265) 8
8. Japonia 716 5:18 (236:304) 8
9. Franța 615 6:15 (196:297) 7

10. Venezuela 707 0:21 (130:317) 7
FEMININ

1. U.R.S.S. 4 4 0 12: 3 (211:163) 8
2. Japonia* 4 3 1 10: 3 (182:140) 7
3. R.S. Cehoslovacă 431 9: 4 (175:146) 7
4. R.P Polonă 5 2 3 8:13 (229:249) 7
5. Brazilia 413 7: 9 (169:176) 5
6. S.U.A. 5 0 5 1:15 (147:239) 5

„Turul Franței" pentru cicliștii amatori
(Urmare din pag. 1)

PC

viitoarei în
scria în

șoselele Franței. „Turul Franței” 
pentru amatori pregătește Turul viito
rului.

Comentînd perspectiva 
treceri, Marcel Thierry 
..l’Equipe" :

„Cu astfel de alergători de. valoarea 
lai Schur. Kapitonov, Eckstein, Melehov, 
Cosma. Studhujin, Moiceanu, Podobas. 
„Le tour de l’avenir” (N.R. : ..Turul 
viitorului” ) poale să fie o veritabilă reu
șită. Este de la sine înțeles că cicliștii 
din Uniunea Sovietică, R. D. Germană, 
R. P. Romină. R. P. Bulgaria, R.P.F. 
Iugoslavia, vor iaca un rol dintre cele 
mai importante, lărgind considerabil ca
drul ciclismului internațional, cadrul 
prieteniilor între sportivii cicliști din 
diferite tări“.

2.000 km în 13 etape — 
atît măsoară Turul Franței 

pentru amatori

profesionist (21 etape
iunie 

direcția Alpilor, iar cel al 
— care va măsura aproxima- 
km în 1.3 etape — o săptă- 
tîrziu într-o localitate nedesem-

Ia 
a-

„Turul"
4.300 km) va începe Ia 25
Rouen în 
maiorilor 
tiv 2000 
mînîi mai 
nată încă. Apoi, cele două curse se vor 
desfășura concomitent și vor sosi îm
preună, la 16 iulie, pc stadionul „Parc 
des Princes" din Paris. Vă veți întreba 
cum sc pot desfășura două curse dis
tincte pe același traseu ? Turul amato
rilor va preceda ou două orc și jumă
tate pe cel profesionist; etapele sale 
vor fi mai scurte și porțiunile muntoase 
ușor atenuate ca dificultate (traseul 
va trece pc la altitudini mai mici) ; 
alergătorii vor pleca dintr-o localitate la 
40 km de cea din care se va da startul 
în Turul pentru profesioniști. Sosirile în 
cele două curse se vor face pe aceleași 
stadioane sau velodromuri. Vor fi alcă
tuite clasamente generale, individuale, pe 
echipe și un clasament al cățărătorilor. 
Cursa este în principiu deschisă alergă
torilor amatori și independenți sub 25 
de ani. La această limită de vîrstă 
face excepție pentru doi alergători de 
fiecare echipă. S-a prevăzut participarea 
a 12 echipe de cîte 8 cicliști. Federațiile 
care doresc să participe la această în
trecere vor trebui să-și depună candida
tura la Uniunea Internațională de Ciclism 
(U.C.I.).

L. Bobet: „O idee formidabilă!”

se

Ideea creării unuA al doilea Tur ciclist 
al Franței a suscitat un viu interes și a 
găsit aprobare aproape unanimă în cercu
rile sportive din Franța și din alte 
țări. Celebrul campion francez Louison 
Bobct, dc trei ori învingător al „Turn-

telefon), 
în sala 

con-

(prin
început 
Budapesta 

de tenis de masă

D. Germană, R. P. Polonă, 
Cehoslovacă, Suedia, R. P.

BUDAPESTA- 11 
Vineri dimineață a 
Sportcsarnok din 
cursul internațional 
la care participă jucători și jucătoare 
din Anglia, Austria, R.P.F. Iugosla
via, R. ~ "
R. S.
Rornînă și R. P. Ungară. La între
ceri au luat startul jucători cu re
nume european care asigură dispu
telor un nivel ridicat. Din compe
tiția feminină lipsește însă campioana 
europeană, maghiara Eva Koczian 
care a suferit de curînd o intervenție 
chirurgicală. Delegația sportivă a 
țării noastre este formată din Geta 
Pitică, 
Folea, 
Rethi. 
public

In
dimineață la proba de dublu femei 
jucătoarele noastre au înregistrat ui 
frumos succes calificîndu-se în finala 
probei. Geta Pitică și Maria Ale
xandru au întrecut în primul tur cu
plul maghiar Marosvolgy—Balato- 
line cu 3—0 (10, 8, 13). In turul 
următor reprezentantele noastre au 
dispus de Mosoczi-—Heirits (R. P. 
Ungară) tot cu 3—0 (19, 17, 17),

Maria Alexandru, Catrind 
Negulescu, Cobîrzan și Ad. 

Jocurile sînt urmărite de un 
numeros.
primele întreceri desfășurate

bilă“ această inițiativă care va permite 
publicului francez „să vadă defilînd pe 
șosele elita ciclismului amator în frunte 
cu marii campioni din Uniunea Sovietică 
și R. O. Germană." Antrenorul francez 
Antonin Magne apreciază turul speran
țelor ca „un balon de oxigen pentru spor
tul ciclist* Marcel Bidot, directorul 
tehnic al echipei Franței, socotește că va 
fi o trăsătură dc unire între ciclismul 
din Est și Vest, iar italianul Alfredo 
Binda declară că este o tentativă intere
santă și curajoasă. Gino Bartali și Lu
cien Lazarides s-au oferit să antreneze 
echipele de tineret ale Italiei și Franței. 
Federația de ciclism din R.P. Polonă a 
comunicat, telefonic că este gata să par-

ticipc cu cei mai buni alergători ai săi, 
iar cea din R.P. Ungară a sugerat ideea 
unor formafii combinate între două sau 
trei țări. Ziarul „l’Equipe” a consacrat 
pagini întregi viitoarei curse și a publi
cat fotografiile lui Kapitonov și Schur. 
Numele alergătorilor romîni sînt pome
nite în majoritatea comentărilor apărute 
și în alte ziare franceze. Intr-un articol 
despre istoricul ,,Turului Franței” 
„l’Equipe* arată că în 1936 o echipă 
de cicliști romîni printre care și V. Mor- 
mocea, N. Tapu, V. ITapciuc a luat star
tul în ,,Turul Franței”. chiar dacă 
nici unul dintre ei nu au gustat din plă
cerea de a parcurge ultimul tur de pistă 
la „Parc des Princes” aventura lor a de
monstrat de pe atunci că Turul poate și 
trebuie să iasă din cadrul strict „occi
dental*.

Jacques Goddet: „Ciclismul 
nu se poate rezuma la activi
tatea alergătorilor profesio

niști !”

In legătură cu „Turul ciclist al Fran- 
rezervat echipelor de amatori și in- 

Jacițues Goddet, directorul 
de sport „l’Equipe", unul 
organizatoare ale „Turului 
acordat un interviu cores- 
din Paris al Agerpres, în

fei" 
dependenți 
cotidianului 
din ziarele 
Franței”, a 
pondentulul 
care a declarat :

„Inccpînd din 1961 în Franța va avea 
loc un nou tur ciclist deschis celor mai 
buni alergători amatori din lume. Acor
dăm o mare atenție acestei competiții, 
întrucît socotim că prin ea sc va lărgi 
tot mai mult cadrul internațional al ci
clismului. Mai întîi trebuie să recunoaș
tem că deși ciclismul se bucură dc o 
mare popularitate în Franța el va merge 
spre regres dacă și în viitor va continua, 
ca piuă acum, să sc rezume numai la 

iar în semifinală au depășit cu 3—1 
(21—15, 21 — 19, 14 -21, 25—23) pu
ternicul cuplu Kerekeș—Friesenhahn. 
Tn finala probei jucătoarele noastre 
vor întîlni cuplul englez D. Rowe— 
narrower. Catrinel Folea a făcut pe
reche cu jucătoarea din R. D. Ger
mană, Holman. In primul tur ele au 
fost învinse cu 3—1 de englezoaicele 
D. Rowe—Harrower.

La dublu bărbați R. Negulescu și 
Ad. Rethi au întîlnit în primul tur 
cuplul Teran—Kern (R.P.F. Iugosla
via). După un meci dramatic, jucă
torii noștri au fost întrecuți cu sco- 
rtrl de 3—2. Celălalt jucător rom'n, 
Cobîrzan, a jucat la dublu bărbați 
împreună cu maghiarul Farkaș. Ei 
au fost învinși cu 3—0 de cuplul 
austriac Wegrath—Sedelmayer.

La ora cînd telefonăm se desfă
șoară meciurile din cadrul probei 
de simplu. Cobîrzan a întrecut pe 
jucătorul maghiar Pield cu 3—0, iar 
Rethi se întîlnește cu jucătorul ma
ghiar Sandor.

Simbătă și duminică se desfășoară 
în continuare în aceeași sală meciu
rile din cadrul probelor de simplu 
bărbați, simplu femei, dublu bărbați, 
dublu femei și dublu mixt.

Kapitonov, Eckstein, 
cu mari posibilități 
Koțev, Moiceanu etc. 
viitor să dăm o aten-

occidentale cum sînt Franța, Italia, Bel
gia etc. Este știut că piuă acum „Tu
rul Franței” era rezervat exclusiv aler
gătorilor profesioniști, care sînt atleți 
dc certă valoare. Trebuie totuși să ad
mitem că sportul cu pedale nu se poate 
rezuma la ciclismul profesionist. Era 
riscant să se mai continue pe acest drum. 
Nu sc mai putea ignora activitatea in 
acest sport a unor țări care s-an mani
festat prin succese remarcabile la cam
pionatele mondiale și la Jocurile Olim
pice și an produs campioni de clasă ex
cepțională: Schur, 
precum și rutieri 
cum sînt Cosma,

Va trebui ca în
(ic deosebită participării la cursele noas
tre și în special la cele din Franța — 
cicliștilor străini care își merită locul în 

Turul Franței". Dc aceea — a spus în 
încheiere Jacn».<s Goddet — am preco
nizat un al doilea „Tur al Franței”, tu
rul viitorului sau al speranțelor cum i-am 
spus pentru început. Noi îi invităm pe 
cicliștii din Est și bineînțeles pe valo
roșii cicliști romîni, să participe la cursa 
noastră Ia fel cum numeroși cicliști fran
cezi și din țările occidentale au partici
pat la „Cursa Păcii”. Va fi nn schimb 
de politețe și experiență, un schimb 
care nu poate deeît să folosească spor
tului în general și să ducă la apropierea 
prin sport a tuturor țărilor."

SPORTUL POPULAR



Aveți spirit de observație?

Vulpea antrenor

Olimpiada din 1896 și

NU SE DEZMINTE.
Cum Juni noaptea

Profesiune de credință

Răspunsuri

ION POȘTAȘUL

juniorii de la 
cit și cei de

Cluj aveau 
doarmă

Se pare 
■tînăr : 
existat 
numele 

, dar el 
multe

Sper că n-ai intenția să lovești o femeie 1
Din ,,Sport”-Kattovice

AVEȚI SPIRIT DE 
OBSERVAȚIE?

s-au 
posibilitățile 

de participare, 
s-a sugerat 

i pregătim și 
echipe demon- 

de

CUNA. CON-
că 
nu 
un 
de

III
Pînă tind In ziua-n-care 
Au rățoii sărbătoare 
Jos în baltă a fost./- ; 
Amintitul campionat^ 
Nu vă spun de la-nceput 
Tot și cum s-a petrecu! 
Doar atit că pregătiți. 
Antrenați și oțetiți 
Toată ziua prin pădure 
După fragi și după mare 
Din rățoi vreo nouă-zece 
Erau... gata să se-nece. 
Iar restul doi sau trei 
Au scăpat ca vai de el. 
Și rățoii au pricepui 
Lucrul clar de la-nceput: 
Că umblind, cum să vă 

spui 
Zlua-ntreagă așa hai hui 
Chiar și un rățoi se poate 
Să mai uite să înoate.

seria 
Chiar 

ne-a 
din

Telespectatorii dinFran 
ța au avut prilejul să 
audă cu ocazia unei emi
siuni recente, următorul 
dialog :

— Maestre, este ade
vărat că vă pasionează 
fotbalul ?

— Da, este exact!
— Dacă veți avea timp, 

în scurta ședere Ia Pa
ris, veți merge la un 
meci de fotbal ?

— Desigur că voi mer
ge, fotbalul fiind sportul 
meu favorit.

— Maestre, este ade
vărat că vreți să coni- 
puneți o simfonie inspi
rată din jocul cu balonul 
rotund ?

— Absolut exact 1
In acest fel telespecta

torii francezi au avut

Una din senzațiile •“> 
cent încheiatei Olimpr 
șahiste de la Leipzig 
constituit-o fără îndoia!, 
înfrîngerea suferită de Mi
hail Tal în fața tinărului 
jucător englez Penrose. 
Ziariștilor nu le-a scăpat 
amănuntul că Tal era în
vins tocmai în.„ ziua sa 
de naștere.

Se pare că din acest 
punct de vedere există 
chiar creată o veritabilă.- 
tradiție. Cu 21 de ani în 
urmă, la Olimpiada de la 
Buenos Aires, Capablanca 
îi învingea pe Alehin tot 
cu prilejul zilei de naș
tere a campionului mon
dial. Aceasta ca să se 
„răzbune" pentru faptul 
că și Alehin îl învinsese 
în 1938, la tancul 
A.V.R.O., cînd cubanul 
împlinea 50 de ani.

Concluzia? Cînd își ser
bează ziua de naștere șa
hiștii să fie prudenți și 
eventual să accepte remi
za propusă de adversar-,

la 10. I-a venit în a- 
jutor băiețașul care 
schimba tabela de mar
caj. Acesta a avut o 
ideie bună. El a încer
cat să facă față situa
ției, împărțind scorul în 

Intr-adevăr, 
celor 

i le

o mare surpriză, 
tri Sostakovici a 
dovada dragostei 
pentru acest sport, com- 
punînd un galop intitu
lat „Fotbal**, imprimat 
pe un disc suprafon de 
orchestra Radio-televiziu- 
nii sovietice, dirijată de 
lurii Silantiev.

cu
record.

poșta 
scrisoare 

expediată de 
nostru 
din

Dan

—la 86 de ani, Marie 
Marvingt a pilotat un 
elicopter cu reacție ? Ea 
a zburat cu acdst aparat 

peste 
pe

3... serii.
după epuizarea < 
10 numere pe care 

la dispoziție, 
a reluat marcajul

nu mai Joacă fotbal. A 
rămas totuși în mijlocul 
fotbaliștilor, ca... antrenor 
la C.F.R, Roșiori, în cate
goria B. — 2) E vorba de 
două echipe diferite : 
Bahia și Vitoria Bahia, 
Care a jucat la noi.

SILVIU FLORE A, TIMI
ȘOARA. — 1) Luptătorul
Dumitru Pîrvulescu are 
27. de ani. înălțimea : 
1,66 m. Greutatea ? Faceți 
și dv. socoteala : e cam
pion olimpic la categoria... 
52 de kilograme !. — 2) 
Archie Moore a devenit 
campion mondial de box 
profesionist în 1952, prin 
victoria obținută asupra 
lui Joe Maxim. Și-a apărat 
titlul, de atunci, de 8 ori. 
El și-a încercat norocul 
șl la categoria grea, în 
1956, dar a fost învins de 
Floyd Patterson, prin K.O. 
în repriza a V-a.

GHEORGHE RACHIF. 
HUNEDOARA. - 1) Oaidă 
n-a jucat niciodată la 
C.C.A. înainte de a veni 
la Progresul București, a 
jucat la Dinamo Orașul 
Stalin și apoi la Dinamo 
Bacău. — 2) Gimnasta
Elena Leuștean a purtat, 
un timp, numele de Teo- 
dorescu, prin căsătorie. — 
3) Fundașul dreapta al 
echipei de fotbal Rapid, 
Ilie Greavu, are 22 de ani.

n-avea 
cui 

cite-un 
pui. 

să zic

ultimul timp, am 
prilejul să auzim 

scoruri... astro- 
tn

STIATI CA...

N. Ro- 
strada Di-

nr. 11, în 
contestă...

în materie 
acum- Iată 

scrie cititorul 
„Nu mi s-au

de... grozave 
de 28—0 a-

Eu cu- 
față 

amin-

,,Pregătirea" cum 
Progresa die un pic.

Uri 
avut ț 
despre 
namice înregistrate 
jocurile de fotbal de la 
noi. Acum o Ițiă junio
rii de la Dinamo Bucu
rești i-au învins pe cei 
ăi Academiei Militare 
cu.ț- 28—0. Sâptăniîna 
trecută, o altă echipă de 
juniori, C.S.M. Cluj, 
a egalat performanța 
dinamaviștilor, între- 
eînd tot cu 28—0 pe ju
niorii 
Aiud.

Atît 
namo. 
C.S.M. 
dreptul să. 
niștiți: un astfel de „re
cord" era greu de ega
lat Te joci însă cu fot
balul? Juniorii Șantie
relor Navale din Olteni
ța, jucînd cu juniorii de 
la Unirea Mînăstirea, 
și-au „tratat" musafirii 
cu nu mai puțin de... 29 de 
goluri 1 Vă închipuiți ce 
...memorie a trebuit să 
aibă arbitrul, mai ales 
că tabela de marcaj de 
pe teren nu dispunea 
dedt de numere de la 0

surpriza să afle că maes
trul cu care vorbea crai
nicul era Dmitri Șosta- 
kovici, unul dintre cei 
mai mari compozitori 
contemporani, în același 
timp un mare iubitor al 
fotbalului. Păcat, de alt
fel, că prezentatorul te
leviziunii fraheeze nu 
l-a întrebat dacă a și 
compus ceva despre fot
bal. Pentru că ar li avut 

Dmi- 
făcut 
sale

avea 
iatul _ _ _ 
de la început, anunț: nd 
în același timp cît îl 
ținea gura: „scor... se
ria a II-a“. A urmat, 
după cum arată rezul
tatul și... scor seria a 
III-a 1

Hotărît lucru, de data 
aceasta am crezut că 
am încheiat 
scorurilor 
ieri însă, 
adus o 
Suceava, 
citi tonii 
zenberg, 
mitrie 
care acesta 
“recordurile" 
stabilite pînă 
ce ne 
nostru: 
părui atît 
scorurile 
nunțate de dv. 
nosc, un rezultat 
de care scorurile 
tite par... liliputane. 
Știți cu cit s-a terminat

loc la Atena. Prihiindu-se 
această invitație, 
discutat 
noastre 
Totodată, 
ideia i 
două 
strative de oină și 
să ne prezentăm la J.O. 
și cu sportul nostru na
țional. Pînă aici, toate 
bune însă oină nu avea 
un regulament. Imediat 
s-a luat măsura ca maes
trul de gimnastică Radu 
S. Corbu de la liceul 
„N. Bălcescu" din Brăila 
să se ocupe cu redacta
rea regulamentului și 
pregătirea echipelor.

Nu am participat la 
Olimpiada din 1896, însă 
am rămas cu primul re
gulament al jocului nos
tru național, regulament 
care, în linii mari, a ră
mas valabil și astăzi.

cu o viteză de 
1.000 de kilometri 
oră.

...primele coșuri 
baschet aveau... funduri? 
Lîngă fiecare coș se gă
sea un oficial și o... 
scară. Oficialul avea ro
lul de a scoate mingea 
din coș de fiecare dată 
cînd se marca.

...la 20 decembrie 1898 
a fost stabilit primul re
cord mondial de automo
bilism de viteză pe un 
kilometru cu start de pe 
loc? Autorul acestui re
cord, francezul Chasse- 
long a străbătut 1 km în 
57 sec. ceea ce a echiva
lat cu o viteză medie de 
63,1 km pe oră. Azi, a- 
cest record este depășit 
și de cicliștii care con
curează pe velodrom 1

jocul dintre echipele de 
juniori Dinamo Suceava 
și Metalul Rădăuți, des
fășurat în ziua de 16 
octombrie 1960, la Su
ceava? Cu scorul de 
38—0 (19—0) pentru e- 
chipa din Suceava".

La un astfel de scor, 
sîntem îndreptățiți să 
ne întrebăm dacă ju
niorii din Rădăuți au 
pus piciorul pe minge și 
în alte ocazii declt a- 
tunci cînd au dus min
gea la centru pentru a 
relua jocul?

Dincolo 
neobi șnuit, 
dacă vreți, 
scoruri, se 
și o 
aceea 
pe care 
chipe de juniori, a lip
sei de preocupare din 
partea unor antrenori și 
asociații sportive față 
de tinerii fotbaliști.

de aspectul 
amuzant 

al acestor 
pune însă 

problemă serioasă: 
a slabei pregătiri 

au unele e-
Pe un teren de fotbal 

din orășelul danez Korvig 
s-a întîmplat un caz cu 
totul ieșit din comun. Tri
bunele erau pline pînă la 
ultimul loc și toată lumeți 
aștepta cu nerăbdare în
ceperea meciului. Echipele
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CONSTANTIN N. DU
MITRU, PANCIU. - Ozon 
a jucat la Dinamo Bucu
rești pînă în anul 1954. 
A trecut apoi la Progresul, 
Din 1959 joacă la Rapid. 
Are 33 de ani. —

DUMITRU MIHAI, TIMI
ȘOARA. — 1) Tripla cam
pioană olimpică, negresa 
Wilma Rudolph, are 1,80 m 
înălțime. Ea nu e o apa
riție nouă în atletism. A 
concurat șl la... Olimpiada 
de la Melbourne în cursa 
pe 100 metri clasindu-se 
pe locul IV. Avea atunci 
16 ani. — 2) Claude Sa- 
luden face parte, de mal 
bine de un an, din ron
durile boxerilor francezi 
profesioniști. Acesta este 
motivul pentru care n-a 
participat la .locurile Olim
pice de la Roma. — 3) Pînă 
acum au avut loc 4 în- 
tîlniri între boxerii noștri 
și cei francezi. Iată re
zultatele : 1956, la Bucu
rești : București — Paris 
16—4. 1956 la Timișoara :
Timișoara—Paris 10—8. 1057. 
la Paris : București—Paris 
8-2. 1958, la Le Mans :
Franța—Rominia 8—2.

SEVER, TULCEA. - Me
moria v-a... trădat : de 
la C.C.A., Cepolskl n-a 
trecut direct la Petrolul. 
El a jucat un timp la 
Progresul Oradea. Era mai 
bine să mă întrebați îna
inte de a încheia pariul !

erau pregătite să iasă pe 
teren, dar arbitrul de cen
tru nu-și făcuse apariția...

Spiritele erau foarte a- 
gitate ciad acesta apăru, 
în sfirșit. Spre surprinderea 
jucătorilor și a organiza-' 
torilor, arbitrul spuse că 
îl dor teribil picioarele, că 
nu poate să alerge și că 
nu poate face față situa-' 
ției decit dacă i se dă un... 
cal 1

Organizatorii și căpitanii 
echipelor își dădură asen
timentul, Iar îngrijitorul 
terenului procură repede 
un cal. Și astfel, spre stu
pefacția lor, spectatorii vă
zură apărtnd pe teren doi 
arbitri pedeștri și unul... 
călare 1

Nu știm dacă arbitrul în 
chestiune a condus în cele 
mai bune condițiuni, galo- 
pind timp de 90 de minute 
pe marginea terenului. Un' 
singur lucru, oricum, cre
dem că nu i s-a putut re
proșa : că n a fost mereu 
aproape de fază 1

Morala -I foarte simplă 
Orice asemănare 
Cu fapte cunoscute 
Nu-i chiar. _ indmplăloare

l. CHIVU

„Dacă negrii din tri
bul Bantu vor participa 
la Jocurile Olimpice de la 
Tokio, ei vor fi cîștigă- 
tori siguri la aruncarea 
suliței și la săritura în 
înălțime" scrie revista 
„Kepes Sport" din Buda
pesta.

Cine sînt acești viitori 
campioni și recordmeni ? 
Sînt niște tineri negri din 
tribul Bantu, care trăiesc 
în partea centrală a Afri
cii, în Uganda. Ei sînt 
încă necunoscuți ca spor
tivi, ca urmare e rușino
sului sistem colonial de 
asuprire. Bărbații din tri
bul amintit mai sus au în 
medie o înălțime de 190— 
200 cm, dar mulți dintre 
ei măsoară 210—230 cm. 
După obiceiurile tribului, 
un tînăr se consideră om 
matur atunci cînd reu
șește să sară propia lui 
înălțime. Săritura se exe
cută de pe un fel de 
„trambulină", un mușuroi 
de furnici termite. Chiar 
în aceste condițiuni, a sări 

doi metri este o perfor
manță.

Tinerii din tribul Bantu 
sînt foarte iscusiți și la 
aruncarea suliței. După 
cum relatează acei care 
Îjj călătorit prin această 
parte a Africii, sulițele 
negrilor Bantu sînt scurte, 
cea 130 cm, și nu rareori 
zboară la o distanță de 
300 m. E adevărat că a- 
ces*e sulițe sînt mult mai 
ușoare decît cele cu care 
atleții consacrați aruncă 
în jur de 80 de metri, dar 
oricum aruncările negri
lor Bantu nu sînt de... 
„aruncat" I

Toți rățoii de pe baltă 
Au fost strînși azi 

laolaltă
Căci la ei a nimerit 
Vulpea, antrenor vestit. 
Care vrea să facă-n 

pripă 
Cea mai strașnică echipă 
De notație și zbor. 
Cu așa falnic antrenor 
Este lucru garantat 
Vor fi primii-n campionat 
(A cerut vulpea nu-i 

vorbă
Carne multă pentru... 

ciorbă,
Insă merită să dai
Cînd vrei antrenor să ai).

II
Și rățoii anunțați. 
Pregătiți, selecționați 
începură, să te miri. 
Cam ciudate pregătiri. 
Vulpea a-rtcercai cum 

poate 
Să-i învețe să înoate. 
Dar la zbor cum s-a 

văzai 
Renunță de la-nceput.
Le preda și ea... ce știe 
Cum să te strecori în vie 
Le-arătă să facă apoi 
Și pe mortu-n păpușoi. 
Și-ar fi zis, dar

PETRE IZGHIREANU, 
FĂGET, — 1) Atîta vreme 
cît o echipă are 7 jucă- 
tori pe teren, meciul con
tinuă. Numai cînd, din 
diferite motive, o echipă 
are în teren mai puțin de 
7 jucători, arbitrul oprește 
jocul, consemnînd victoria 
formației adverse : cu 3—0, 
dacă în momentul între
ruperii meciului diferența 
de goluri nu era mai mare 
de 3 puncte, sau cu sco
rul de pe tabela de afișaj 
dacă acesta este în avan
tajul echipei învingătoara. 
3) La executarea unei lo
vituri libere, un jucător 
din echipa care execută 
lovitura nu se poate ală
tura ,,zidului- pentru că 
într-o asemenea situație 
înseamnă că e în ofsaid, 
neexistînd între el și 
poartă doi jucători ad- 
verși.

TOMA 
STANȚA, 
sînteți foarte 
numai că a 
luptător cu 
Ovidiu Forai, 
cucerit de mai 
titlul de campion al țării 
la categoriile semigrea 
sau grea. Forai a activat, 
de altfel, pînă mai acum 
cîțiva ani.

LOREL UNGUREANU ȘI 
TACHE TEODOR, PLO
IEȘTI. 1) Daniel Pereț

Două fotografii, în aparență asemănătoare. Și totuși 
aceste imagini care-1 înfățișează pe cunoscutul atlet 
de culoare Abdou Scye în poziție de start se deose
besc mult între ele. Căutați să observați numai 10 
deosebiri importările între cele două fotografii și vă 
verificați în acest fel spiritul de observație. Răspun

surile le veți găsi în altă parte a paginei
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