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Voleibalistele din echipa Uniunii Sovietice 
au cîștigat pentru a treia oară consecutiv titlul 

de campioane ale lumii
• ECHIPA FEMININA A JAPONIEI PE LOCUL 2 • CAMPIONATELE MONDIALE 
S-AU ÎNCHEIAT AZI NOAPTE CU JOCURILE MASCULINE U.R.S.S. — BRAZILIA 

Șl R. P. ROMINĂ — R. S. CEHOSLOVACA

formația campioană mondială aa 
evoluat : A. Ciudina, căpitana 
echipei, L. Buldakova, S. Plis- 
mane, A. Volodina, L. Boldire- 
va, A. Rîjova.

Specialiștii prezenți la Rio au 
avut cuvinte de laudă șl pentru 
formația feminină a Japoniei, 
care, prezentă pentru prima dată 
la o competiție de asemenea am
ploare, a avui o comportare 
foarte frumoasă, clasîndu-se pe 
local 2 și pierzînd un singur 
meci, la campioanele mondiale.

Foarte inspirat și sigur, fundașul Staicu (CCA) a cîștigat 
duminică majoritatea „duelurilor" cu dinamovistul V.

Anghel.

După aproape trei săptămîni 
de la disputarea primei partide, 
duminică noaptea s-a încheiat în 
Brazilia, la Rio de Janeiro, cea 
de a IlI-a ediție a campiona
tului mondial feminin de volei.

Ca și la celelalte două ediții 
disputate pînă acum (Moscova 
1952 și Paris 1956) formația 
Uniunii Sovietice s-a impus de

la primele jocuri, terminînd tur
neul neînvinsă șl cucerind pen
tru a treia oară laurii de cam
pioană a lumii. Jucătoarele so
vietice au impresionat, ca și 
pînă acum, printr-o pregătire 
ireproșabilă, forniînd o adevă
rată echipă. Printre altele, în

JOCURI EXCELENTE Șl IN ETAPA A lil a
A CAMPIONATULUI MASCULIN DE BASCHET

(Continuare în pag. a 8-a)

Dinamo București a trecut in fruntea clasamentului

ză din jocul Dinamo București — Știința Craiova. Viciu 
'iința) conduce balortul urmărit îndeaproape de Paraschi- 

vescu (Dinamo).
Foto: T. Roibu

Mâine, ia ora 14,30, 
pe stadionul „23 August**  

amploana suediei, I. F. K. malmo, 
inlîlneșle ne liderul 

cimpionaiului nostru. Dinamo
Oaspeții au sosit ieri în Capitală • I.F.K. Malmo 
va alinia echipa care a terminat la egalitate 

cu Ț.D.N.A.

In sfîrșit, asistăm la un cam
pionat de baschet care promite 
mult. întrecerea celor mai bune 
formații masculine din țară se 
ridică anul acesta la un nivel 
mult superior și după fiecare 
etapă este din ce în ce mai 
greu să facem o remarcă deo
sebită asupra vreunei partide. 
Se joacă simplu și eficace (s-au 
marcat cite 12G de puncte, în 
medie, de fiecare partidă), iar 
nivelul spectacular a crescut 
considerabil. Un prim rezultat: 
la Tg. Mureș peste 2.500 de 
spectatori au asistat la întîlm- | 
rea Dinamo—C.C.A., iar sala i 
Dinamo, care a găzduit cupla i 
jul din Capitală, a fost dumi
nică dimineața arhiplină.

• După cum am arătat și 
în numărul nostru de ieri, întîl- 
nirea Dinamo Bucurcș i — Ști
ința Craiova a reușit din plin 
să redeștepte spectatorilor bu- 
cureșteni guștul pentru baschet. 
De mult nu am mai asistat la 
o astfel de partidă, dusă din 
prima și pînă în ultima se
cundă într-un tempo uimitor. 
Iar dacă exigențele calitative 
nu au fost chiar pe deplin sa
tisfăcute, să nu uităm că am 
avut în fată două echipe tinere, 
în plină afirmare, lipsite în ge
neral de experiența jocurilor 
tari.

După multe emoții, bucu reș- 
tenii au reușit să termine victo
rioși acest joc. Echipa antre
nată de Dan Niculescu pre
zintă în acest campionat poate 
.cel mai omogen lot, fapt care îi 
permite fiecărui jucător să dea 
totul, știind că schimbul său de 
pe banca de rezervă este cel 
puțin de aceeași valoare. Dar, 
tot atît de bine, cei care se 
puteau îmbrățișa pentru victorie 
ar fi putut fi și studenții cra- 
ioveni, care — pe linia ultime-

VOLEIBALIȘJLII DIN R. S. S.
MOLDOVENEASCA 

SUSȚIN DOUA MECIURI 
LA CLUJ

Ieri a sosit la Cluj un lot de 
voleibaliști studenți din Chișinău. 
reprezentând echipele Institutului 
Agronomic (masculin) și a Uni
versității (feminin). Voleibaliștii 
din R.S.S. Moldovenească vor 
susține în zilele de 16 și 17 noiem
brie două întîlniri amicale cu se
lecționatele orașului și cu două 
formații de club.

S-AU TRAS LA SORȚI MECIU
RILE DIN TURNEUL FINAL 

AI „CUPEI F. R. BOX“

Aseară, la federația de box 
s-au efectuat tragerile la sorți a 
echipelor care urmează să se în- 
tîlnească în turneul final al 
„Cupei F. R. Box“.

In prima parte a turneului fi
nal se vor întîlni echipele : 19
noiembrie : C.S.M. Cluj-Metalul 
București; C.S.M. Galați—Dinamo 
Craiova ; 26 noiembrie : Dinamo
Craiova—C.S.M. Cluj; Metalul 
București—C.S.M. Galați ; 3 de
cembrie : C.S.M. Cluj - C.S.M. 
Galați : Dinamo Craiova—Metalul 
București Primele echipe sînt 
organizatoare.

PRIMUL MECI DE HOCHEI 
AL SEZONULUI

La sfîrșitul acestei săptămîni, 
pe patinoarul artificial din par
cul „23 August", va avea loc des
chiderea oficială a sezonului de 
hochei și patinaj. Cu acest pri
lej federația de specialitate or
ganizează un meci de verificare 
a selecționatei lotului reprezen
tativ care va întîlni o combinată 
a echipelor bucureștene.

Cacoveanu și Nuttweiller III își dispută balonul

O figură coregrafică impecabil executată ?Nul O fază în 
care Jenei și Țîrcovhicu întind piciorul In același timp 

după balon.

i plin campionat și încă unul 
dtaiit, un ,,intermezzo44 inter- 
lonal : evoluția campioanei 
diei, I.F.K. Malmo, într-uil

PROGRAMUL DE MlINE 
DE PE STADIONUL 

„23 AUGUST"

Ora 12.45 : Dinamo—Dina
mo Obor (juniori).

Ora 14,30 : Dinamo—I.F.K. 
Malmo, arbitru M. Cru- 
țescu.

•i — cu Dițiamo București — 
i de promisiuni. Evenimentul

după cinci ani o echipă de fotbal 
suedeză. Ei își reamintesc cu 
plăcere de spectacolele fotbalisti
ce realizate de Djurgardcn, 
llammarby și llalmstad la Bucu
rești ca și în alte orașe din țară. 
Aceste trei echipe suedeze care 
ne-au vizitat au lăsat o deose
bită impresie prin jocul lor teh
nic, bărbătesc și eficace, confir
mat de reprezentativele Suediei 
în partidele cu selecționatele noas
tre. De atunci, spectatorii bucu- 
reșteni păstrează aprecieri din 
cele mai frumoase despre fotbalul 
suedez, clasat pe locul doi la

(Continuare în pag. a 6-a)

CITIȚI
!; în numărul de joi

SPORTUL
PESTE HOTARE

Ample reportaje
’ Comentarii

i ! r».; Ultimele știri
Voinescu a prins mingea la care sărise și Eftimie. Zavoda II și f îrcoonicu sînt gata să 

intervină, bineînțeles, cu scopuri-.opiise
Fotografii de V. Bageac



Competițiile de mase—mijloc important de dezvoltare a mișcării sportive
Calendarul competițional al sportului de mase a 

fost în acest an mai bogat ca orieînd. Din primele 
zile ale lui ianuarie și pînă acum la sfîrșitul aces
tei toamne tîrzii, sălile de sport, stadioanele, pantele 
înzăpezite ale munților și dealurilor au găzduit 
. intensă activitate sportivă a tineretului nostru. 
Sportul a devenit o necesitate de zi cu zi a oțela- 
rjjlui huasdorean, a sticlarului din Turda, a colecti
vistului dobrogean sau a țapinarului din munții Su
cevei, la fel ca a oricărui tînăr din București sau 
din altă parte a țării. Numărul celor ce se întrec 
pe stadioane, în sălile de sport sau în alte locuri, 
unde au loc numeroase competiții, este din ce în ce 
mai mare. Dar nu numai numărul participanților

a crescut ci și cel al competițiilor. Anul acesta I 
pentru prima oară a fost împletită activitatea cui- • 
turală cu cea sportivă. Acolo unde această activi- I 
fate a fost îmbinată armonios, rezultatele au fost - 
foarte bune. Cele două mari competiții sătești „Cupa ; 
Moldovei" și „Cupa agriculturii", alături de alte . 
numeroase întreceri cum sînt „Cupa Banatu- ' 
lui", „Cupa petrolistului", „Cupa secerișului" . 
„Spartachiada fetelor", „Cupa minerului" etc. au ; 
reușit să antreneze mase mari de tineri atît din - 
mediul orășenesc cît și din cel sătesc. în rîndurile . 
de mai jos vom căuta să cuprindem cîteva aspecte „ 
ale competițiilor de mase disputate în acest an. v

„Cupa Moldovei și Cupa agncu turi

Un pas înainte în dezvoltarea 
sportului sătesc

O competiție îndrăgită de tineret — 
Concursul cultural-sportiv

Calendarul competițiilor sportive de 
mase a cuprins, în acest an o nouă 
întrecere sportivă: Concursul cultural- 
sportiv al tineretului. Această formă 
de a se îmbina .activitatea culturală 
cu cea sportivă, s-a dovedit a fi deo
sebit de atractivă pentru tineretul 
nostru. Cea mai bună dovadă o cons
tituie numărul .mare de. participanți 
la întrecere : 2.050.000 tineri și tinere! 
Programul sportiv al acestei compe
tiții a fost variat. Au avut loc în
treceri la atletism, ciclism, volei, po
pice, fotbal, oină și trîntă. Acolo unde 
condițiile au permis, s-au organizat 
și concursuri de notație și handbal. 
Unele regiuni ca Timișoara, au adău
gat șahul și ridicarea de greutăți. 
Altele, ca Oradea, tenisul de masă, 
gimnastica și baschetul, iar Constan
ța șahul și baschetul.

Pentru ca numeroasele întreceri să 
se poată dekfășUra în condiții cit 
mai bune, tinerii din întreaga țară 
au trecut la reamenaiarea terenurilor 
și la construirea de noi baze snor- 
tive. Astfel s-ău creat peste 2.500 
noi baze în întreaga țară. Numai în 
regiunea București au luat ființă 225 
noi baze sportive, iar în regiunea 
Pitești 179.

Organizindu-se temeinic prima etapă 
a acestei competiții s-a reușit ca în 
afara numărului mare de participanți 
să se înregistreze și alte succese. 
Printre ele. amintim de reactivizareo 
multor membri din asociațiile spor
tive, impulsionarea activității unor 
asociații care aveau o viață sportivă 
mai slabă, stimularea trecerii unor 
probe și cucerirea insignei G.M.A., 
doborîrea și stabilirea unor noi re
corduri ale asociațiilor sportive, cit 
și întărirea bazei materiale a asocia
țiilor sportive. Au fost create 501 noi 
asociații sportive, dintre care 423 în 
mediul sătesc. -Un număr de 117.130 
oameni ai muncii au intrat în rîndu
rile membrilor U.C.F.S. A crescut nu 
numai numărul acelor care au pășii

Pasionante 
fotografia de

și adesea spectaculoase — după cum se poate 
față — au fost meciurile de volei din cadrul 

cultural-sportiv al tineretului.

vedea și în
Concursului

oentru prima oară pe stadioane, ci 
și al secțiilor pe ramură de sport. 
In regiunea Timișoara au luat ființă 
noi secții de volei și ciclism, iar în 
regiunea Galați 42 echipe de fotbal, 
25 echipe de oină și 70 echipe de vo
lei s-au prezentat pentru prima oară 
In întreceri alături de echipele exis
tente. Desigur, această activitate spor
tivă nu a rămas fără ecou nici în 
rindurile spectatorilor. Mii și mii de 
noi spectatori s-au adăugat celor ce 
erau obișnuiți ai întrecerilor sportive 
Și în mediul sătesc a crescut numărul 
spectatorilor prezenți la (ntceceri., 
Astfel, la Vmoșul de sus (raionul Ră
dăuți) numărul spectatorilor a fost 
de 3.000, la Plncota (raion Arad) 
2.500, la Ion Roată (raion Urziceni) 
2.500 ete

Etapa a Il-a, interasociații, a pri
lejuit întreceri la fel de viu disputate, 
de altfel ca și etapa pe raion. Fazele

raionale disputate în ajunul marii 
sărbători a poporului nostru, 23 Au
gust, au constituit o cit se poate de 
frumoasă încheiere a acestor între
ceri tinerești. Închiderea întrecerilor 
în orașul București s-a făcut intr-un 
cadru festiv. Pește 3.000 de sportivi 
și au arătat măiestria în fața, a peste 
40.000 de spectatori.

Printre unele lipsuri pe care le a 
avut această competiție de mase a 
mințim faptul că Consiliul general 
U.C.F.S. nu a editat încă un regulament 
al întrecerii, că insignele au fost tri
mise cu înttrziere și că unele aso
ciații sportive, dînd dovadă de forma
lism n-au organizat etapa 1, trimi- 
țind direct pârtieipanții la etapa ur
mătoare; Cu toate lipsurile arătate 
mai sus, Concursul cultural-sportiv 
a dat rezultate din cele mai bune 
prin împletirea activității culturale 
cu cea ‘sportivă și. a însemnat un 
succes al sportul'F de mase.

CAMPIONATELE PE ASOCIAȚIE-PREOCUPARE DE SEAMĂ 
A CONSILIILOR ASOCIAȚIILOR SPORTIVE

PETRU SILAGHI
șeful sectorului de edticație fizică a 
maselor din Consiliul general U.C.F.S.

Noțiune complet necunoscută pen
tru țăranul de altădată ce robotea 
din zori și pînă în noapte pe moșia 
întinsă a boierului, sportul a. devenit, 
în zilele noastre o realitate mereu pre
zentă în satele patriei noastre. Țăranul 
muncitor, eliberat pentru' totdeauna de 
exploatare, și-a lărgit în anii regimu
lui nostru orizontul cu nenumărate 
preocupări printre care și activitatea 
sportivă. Numărul asociațiilor sportive 
sătești, cît și al membrilor U.C.F.S. 
din mediul rural sînt în necontenită 
creștere. Tot mai numeroase sînt și 
competițiile ce se organizează îri me
diul sătesc.

Printre competițiile de mase orga
nizate în acest an se numără și „CU
PA MOLDOVEI" și „CUPA AGRI
CULTURII". Amindouă an avut ca 
scop intensificarea vieții sportive în 
satele celor 11 regiuni care au parti
cipat la aceste întreceri, cît și angre
narea tineretului sătesc în diferite în
treceri.' De la bun început trebuie să 
arătăm că ambele competiții au reușit 
șă-și atingă scopul propus. Nici cînd 
satele regiunilor Bacău, Iași, Suceava, 
Galați, Constanța și cele ale regiunilor 
Baia Mare, Oradea, Hunedoara, Cluj, 
Brașov și R.A.M. n-au cunoscut o acti
vitate sportivă atît de bogată și mul
tilaterală. „CUPA MOLDOVEI" s-a dis
putat la următoarele discipline : oină, 
trîntă, volei masculin și feminin, gim
nastică, atletism și fotbal, iar „CUPA 
AGRICULTURII" în afara fotbalului, 
voleiului masculin și feminin, atletismu
lui a cuprins și întreceri la popice. 
Dintre cele mai bune rezultate obți
nute cu prilejul celor două finale des
prindem nivelul ridicat al întrecerilor 
de volei masculin. Amintim jocul bun 
prestat de echipele Recolta Arpașul de 
jos (Brașov), Stăruința Secueni 
(reg. Oradea) pe de o parte, iar, în 
cealaltă finală s-au evidențiat reprezen
tativele regiunilor Bacău, Suceava și 
Constanța. Pasionante și totdeodată 
dinamice au fost și întrecerile de 
oină care s-au disputat la Gherăești. 
Finala acestei discipline în care s-au 
întîlnit reprezentativele regiunilor Ba
cău și Suceava s-a ridicat la un ni
vel tehnic superior. Atletismul a înre
gistrat, de asemenea, frumoase rezul
tate. Printre cele mai bune amintim 
acela al Sultanei Enache (reg. Ga
lați) 13,5 pe 100 m plat. Ea este in 
vîrstă de 16 ani și nu a participat 
pînă acum la nici o întrecere de atle
tism. Tînărul Carol Szasz (reg. Ora
dea) a reușit să se claseze pe locul

I la înălțime juniori cu un rez 
excelent: 1,71 m. El are 15 an 
este dotat cu numeroase calități 
îl. .anunță un sportiv de valoare, 
finala probei de 100 m plat jui 

‘disputată la Huedin (reg. Cluj) 
•mii trei , clasați au .obținut tiu 

promițătoare: 1. Petru Cișmaș (i 
dea, născut 1943) 12,1 ;-2. Almos 
kos (reg. Cluj, născut 1943) 12,2 
Coloniali Szekeres (R.A.M.) 12,3. 
rezultatele obținute la Bacău, în 
drul aeeleiași, pr.obc, nu au fost cu 
mic mai inferioare. Iată-le: 1. V; 
Midvighi. (Suceava) 12,1;, 2. Ct. 
fica (Galați) 12,2; .3. loan. Bo 
(Bacău) 12,2; 4. Adrian Batoc (I 
12,3 ! I

Întrecerile atletice au relevat 
fapt incontestabil : avem numen 
talente, cu mari perspective, eleni 
care nu trebuie neglijate , pe viitor 
dimpotrivă îndrumate spre .sportul 
performanță.. Consiliile regionale 
raionale au datoria .de a ajuta pre 
tirca acestor - tinere elemente urmă 
du-le îndeaproape.

Printre lucrurile pozitive car-
■ fost înregistrate cu acest prilej 

buie să amintim și faptul că o s 
de asociații sportive sătești și-au 
bunătățit activitatea, că interesul j 
tru aceste competiții a dus la o 
vi orare a mișcării sportive sătești 
regiunile respective. De asemenea, 
tăm ca pozitive creșterea capacit 
organizatorice a asociațiilor spori 
sătești și a consiliilor U.C.F.S. c 
au organizat diferite etape la un ni 
superior. Printre lipsurile care s 
ivit cu prilejul acestor competiții, 
tăm felul superficial în care au 1 
organizate unele întreceri în pn 
etapă, faptul că unele' echipe tep 
zentative de regiuni au recurs la 
troducerca unor sportivi care nu ei 
din mediul sătesc (Bacău, Hunedoi 
și Cluj) din dorința de a acumula 
mai .multe puncte necesare victoriei 

11’ concluzie, cele două mari 
petiții de mase desfășurate în .. 
an au marcat un serios pas înan 
în dezvoltarea sportului sătesc. Pe 
itor, ejiminînd lipsurile semnalate, v< 
înregistra noi și noi succese în sp< 
tul sătesc dacă toți factorii de ri 
pondere vor dovedi aceeași drago: 
și atașament pentru problemele 
care se ocupă.

AUGUSTIN STROIAN
șef adjunct al secției organizatoric 

din Consiliul general U.C.F.S.

Este puțin probabil să existe aso
ciație sportivă în țara noastră, fără 
ca membrii ei să nu participe la cam
pionatele pe asociație. Acest gen de 
întreceri a căpătat o răspîndire atît 
de largă printre oamenii muncii îneît, 
în numeroase întreprinderi campiona
tele pc asociație,, stîrriesc un interes 
deosebit. La uzinele „23 August", de 
pildă, calendarul competițional al con
siliului asociației sportive prevede ca 
punct principal organizarea unor în
treceri care să cuprin.da cît mai., mulți 
muncitori. Astfel, numai la meciurile 
de fotbal între sectoare de producție 
sînt angrenați 360 de muncitori. Deo
camdată, primul loc îl deține forma
ția de la Âlecanică vagoane și cazane. 
Paralel cu întrecerile de fotbal, cam
pionatul asociației Titanii mai cuprin
de competiții de tenis de masă, șah, 
volei și popice.

Petroliștii de la Uzinele mecanice 
Poiana Cîmpina participă de multă 
vreme la asemenea întreceri pe aso
ciație. Consiliul asociației sportive 
(președinte Enache Paladc) acordă tot 
sprijinul secțiilor pe ramură de sport 
în ceea ce privește selecționarea spor
tivilor și organizarea campionatului în 
cele mai bune condițiuni. Meciurile de 
handbal redus, tenis de masă, atle
tism și șah, atrag totdeauna la sta
dionul „Poiana" up mare număr de 
muncitori, eare-și încurajează tovarășii 
de muncă. Și la Atelierele C.F.R. Gri- 
vița Roșie campionatele pe asociație, se 
bucură de o mare popularitate. Este 
dificil să redăm în cîteva rînduri in
teresul extraordinar ce-1 stîrnește prin
tre ceferiști asertienea întreceri. Sute

mulțide sportivi, clasamente, arbitri, 
spectatori, toate acestea denotă serio
zitatea, organizarea temeinică a cam
pionatului pe asociație.

In întreaga țară, la orașe și Ia sate, 
campionatul pe asociație a devenit 
principala preocupare a consiliilor aso
ciațiilor sportive. Iar urmarea (îmbu
curătoare, desigur) a fost că zeci 
de mii de tineri au înțeles utilitatea 
unor astfel de întreceri sportive de 
mase.

COMPETIȚII DE TRADIȚIE
A devenit un lucru obișnuit ca 
fiecare an tinerii din orașele șiîn

satele patriei noastre să se întreacă 
în numeroase competiții sportive cu 
tradiție. Prin grija consiliilor 
U.C.F.S. din regiuni, raioane și o- 
rașe, competițiile de mase, devenite 
tradiționale, angrenează an de an un 
număr tot mai mare de tineri. Cine

nu a auzit, de pi.dă, de popularitatea 
de care se bucură întrecerile Sparta- 
chiadei Petrolistului din regiunea Plo
iești ? Anul acesta, cu prilejul celei 
de a Il-a ediții, s-au prezentat Ia 
startul probelor peste 10.000 de ti
neri. muncitori din schele petrolifere 
și rafinăriile din regiune. Cei mai 
buni sportivi s-au dovedit a fi, de

La începutul primăverii 
și la sfîrșit de toamnă...

cînd apar primii

• • •
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Cam pe vremea < ‘ 
muguri, în prag de primăvară, tine
retul nostru așteaptă, an de an, ne
răbdător, cea dinții competiție 
mase în aer liber: crosul „Să 
tîmpinăm 1 Mai". Atunci, aleile 
parcurilor, împrejurimile stadioane
lor, străzile sau lizierele pădurilor 
sînt locul de desfășurare a unor în
treceri pasionante și dinamice. Lastart 
se aliniază tineri din uzine și fabrici, 
școli și facultăți, G.A.S.-uri, G.A.C.- 
uri și S.M.T.-uri.

Această competiție, devenită tra
dițională, angrenează an de an un 
număr crescind de tineri și tinere. 
Anul trecut pe foile de concurs au 
figurat 738.059 sportivi. Anul acesta, 
la întrecerile crosului „Șă întîmpi- 
năm 1 Mai" au participat 920.748 de 
tineri dintre care peste 266.000 fete. 
S-aU remarcat nentr.il huna

de 
î.l-

zare regiunea Iași (73.084 partici
panți), oraș București (82.256 parti
cipanți) regiunea Cluj (60.481 par
ticipanți), regiunea Craiova (60.490 
partitipanți), regiunea Ploiești 
(67.206 participanți) etc.

Cu acest prilej s-au evidențiat o 
serie de tineri care au dovedit reale 
calități atletice. Amintim printre al
ții pe N. Bricoi de la Steagul roșu 
Or. Stalin, pe Maria Fizeșan de la 
școala de meserii Cluj, pe Maria Bă
lan de la asociația sportivă Unirea 
din Birlad, pe Rusalin Trinca de ia 
Institutul Pedagogic din Timișoara 
etc. O altă competiție de mase îndră
gită tot atît de mult de tinerii noș
tri sportivi este aceea care se dispută 
în plină toamnă: crosul „Să întâm
pinăm 7 Noiembrie". Din nou aleile 
parcurilor, împrejurimile stadioanelor,

de glasurile voioase ale tinerilor. 
Sînt participanții la ultima competi
ție de mase în aer liber a anului. Din 

i datele ce le-am primit pînă acum re
zultă că în regiunea Constanța s-au 
aliniat la start aproape 50.000 de ti- 

i neri și tinere, iar în regiunea Ora- 
: dea foile de concurs au înregistrat 

cifra de peste 45.000 de concurenți 
dintre care aproape 17,000 sportive. 
In orașul București sau întrecut 
peste 90.000 de tineri și tinere.

Aceste două crosuri — devenite tra
diționale — sînt un bun mijloc de 
mobilizare și angrenare pentru tine
rii noștri sportivi, deschizind și în
cheind bogata activitate de mase în 
aer liber.

I. IOVIȚĂ
activist în secția organizatorică

dala aceasta, tinerii din raionul Cir 
pina, care au ocupat locul I în clas 
mentiil general.

In regiunea Timișoara, întreceri 
prilejuite de disputarea „Cupei B 
natului" au scos în evidență, de as 
menea, dragostea tineretului fața < 
activitatea sportivă. Numai în prin 
etapă a acestei competiții s-au intr 
cut peste 40.000 de tineri și finer 
care au transformat întrecerile <1 
popice, ciclism, tenis de masă ș all- 
tism în adevărate sărbători a c spo 
tului de mase. Cu acest prilej s-au < 
vidențiat în mod deosebit ciclist 
Ion Siber (comuna Tudpr Vladirn 
rescii), clasat pe primul loc în întn 
cerile rezervate tinerilor de la sat, 
V. Tomescu (Lugoj), Eva Vitalis (A 
rad), popicarii Eugen Lille (AME 
Arad). Ion Scînteia (asoc. sportiv 
Muncitorii -comuna Cuptoare), Eug< 
nia Smadia, atleta Irina Hrudei (C 
țelul roșu) ș.a.

Mult interes stîrnesc și întreceri1 
din cadrul Șpartachiadei fetelo 
(competiție ce se desfășoară cu regu 
Tarifate în regiunea Pitești), cele do 
tate cit „Cupa secerișului" (în regia 
nea Stalin, Constanța ș.a.), făr. 
să mai vorbim de marile comp-tiți 
de mase organizate în cinstea zile o 
de 1 Mai, 23 August și 7 Noiembrie 
Aceste competiții, care se bucură c 
o veche tradiție, atrag tot mai mulț 
tineri pe terenurile de sport de p< 
întreg cuprinsul patriei noastre. Și 
fără îndoială că în viitor, alte numi 
se vor adăuga pe listele de pârtiei-

nentr.il


IVITATEA PE PATINOARUL ARTIFICIAL
ESTE IN PLINĂ DESFĂȘURARE

Amănunte in legătură cu programul international
re din pag. 1)

It mai atractive, iar pe 
ic a asigura îmbunătă- 
idividttale, împletită cu 
scheme tactice simple. 

Se exersează astfel 
diferite ocoliri, ac- 

atac cu trece- 
viteză etc. De 

ședințe 
i un j oc 
nu au 1

tec.
cu 
de

i mare
instructive ședințe de 
încheie cu un joc în 

hocheiștii nu au voie 
de două ori pucul, 

obligați să paseze sau 
artă. In felul acesta se 
tarea simțului jocului 

dintre jucătorii noștri 
stînd încă de pe acum 
renunța la sterilele ac- 

e.
sie trebuie spus că pre- 
in cadrul lotului repre- 

un conținut nou, 
cum ne-a declarat 

introduse 
pre- 

Desigur 
i devine fi- 
totuși justi- 

se antrenează 
cumva se

cum 
lupă 
>poi 

din 
>elor 
i lorii
ea :
tn
lași; nu cumva se va 
evreme la forma bună ?

cit se poate de clar: 
edear.ă bine, in primul 

programul internatio- 
bogal și, în al doilea 

■ă în vara aceasta ju- 
•hei au urmat, separat 

pen- 
(apt 
face 

de

ne-a 
sînt 

sistemul <ic 
sovietice, 
noștri 

este
oare

nu

vara aceasta 
au urmat, 

un program special 
calităților fizice, 
ca ei să poată 

nță ritmului intens

cîteva cuvinte despre 
«■național. La datele 
bric în Capitală va 
nata Austriei, care 

reprezentativă a ( 
ea acestui meci este pro- 
lîlnirea (revanșă a jocu- 
nul trecut la Budapesta) 

R. 1’. Romine și R. I*.  
10 decembrie). In mo-

de 
i e-

vi

tării

lilală 108, iar
in articolele apărate hi 
arătam că în boxul ro- 
făcuț apariția o seamă 
provincie înzestrați cu 

tați, care pot tace lață 
iar șj in echipele repre- 

țării. Aceasta, datorită 
tre federația de speeiali- 
»at șt spripmt în ultimii 
a secțiilor de box din
i stîiid lucrurile, ar trebui 
răm mulțumiți de felul 
iltă sportu-1 cu mănuși în 
jrovmcie. Dar, dind trlu 
ilțunurii, considerăm ca

nici un serviciu boxului 
otrivă. Credem că lucru- 

iocinai bine, deoarece 
zvoltat uniform, doar în 

ale țării, în timp ce in 
atea pugifistică continuă 
ia la un nivel mediocru, 
aim pe concret, vom arăta 
îmă de regiuni, boxul a 
anuă să trăiască intr-un 
oape complet. Regiuni ca 
■ău, Baia Mare și, într-o 
i, trăiesc departe 5e
ii nostru, activitatea corn- 
e aci fiind foarte redusă, 
e oare cauza rămmerii în 
tu lui cu mănuși în aceste

rea noastră, în afară de 
ce determină acest lucru 

iltă cauză demnă de rele- 
e : lipsa antrenorilor caii- 
devar, fn aceste regiuni 
secțiilor de box duc lipsă 
i. In toată regiunea 
pildă — regiune în care 

lănuși ar putea lua o tru- 
oltare datorită nutneroa- 
irotesionale în care învață 
dornici să practice această 
există un singur antrenor 

agi ar) și un instructor vo- 
regiunea Bacău, unde in- 
iflă în plină dezvoltare — 
1 uman se găsește din plin 

i doar doi antrenori (unul 
a treia și unul stagiar) și 

>r. O situație asemănătoare 
regiunea Baia Mare.

UNELE CONSTATĂRI DUPĂ A CINCEA ETAPĂ
• ETAPA A CINCEA, a fost cea 

mai interesantă din cele 
pînă acum în campionatul feminin. 
Deșt nu se poate vorbi despre un re
viriment al voleiului feminin și des
pre o creștere a valorii lui, jocurile 
care au avut loc duminică au fost — 
în general — interesante ca desfășu
rare și mult mai spectaculoase ca 
cele de pînă acum. O dovadă sînt 
cele trei scoruri strînse (3—2) înre
gistrate la. Constanța, Cluj și Bucu- 

Fără îndoială, aceste rezultate 
în 
că
se

disputate

rești.
surprinzătoare măresc interesul 
Jurul campionatului feminin, pentru 
de ani de zile lupta în jurul titlului 
dă cam între aceleași echipe.

Spre sfîrșitul antrenamentului, jucătorii H pun la... grea încercare pe Pușcaș, 
portarul echipei reprezentative.

Foto: Gh. Ștefănescu

înainte, hocheiștii se antrenează 
asiduitate, dornici să se prezinte

meniul de fa|S se așteaptă confirmarea 
din partea federației maghiare de spe
cialitate.

In vederea verificării pregătirilor 
efectuate pentru aceste jocuri federa
ția noastră a invitat o eehrțiă din 
R D. Germană. Cit privește „Cupa 
orașului București*  este adevărat că 
s-au trimis invitații în 
dar tratativele sînt în 
nu se 
aceeași 
echi pet 
Ottava, care va evolua la sfîrșitul lunii 
noiembrie și la începutul lunii dccem- 

Este posibil ca să 
cu orgaui 

incit cchipi 
fata publi

multe țari, 
curs, «șa cS 

poate spune nimic precis. In 
situație se află și invitarea 
canadiene PHATHAMA din

brie în ll.R.S.S.
se ajungă la o înțelegere 
za lorii turneului, în așa fel 
PHATHAMA să apară și în 
cuini bucureștean.

Cel mai important punct
mu| international al hoclieiștilor noștri 
este, însă, participarea la 
mondial de hochei care va 
luna martie în Elveția.
însă, așa după cum s-a

din progra-

cam pionatul 
avea loe iu 

Piuă atunci 
văzut niai

cu 
cit

au 
. „ . , în

meciurile cu formațiile din provincie. 
Ceea ce scoate încă o dată în evi
dență faptul că în Capitală se joacă 
cel mai bun volei. De altfel, acest 
lucru îl oglindește și clasamentul: pri
mele patru locuri sînt ocupate de tot 
atîtea echipe bucureștene. Rezistența 
formațiilor din provincie a fost insă 
meritorie. Este vorba de Țesătura Iași, 
care, în , ,
jucat de la egal la egal cu campioa
nele, ca și de Olimpia Orașul Stalin 
care, în meciul c» Metalul, s-a com
portat — în ciuda scorului categoric 
cu care a pierdut — foarte frumos, 
toate jucătoarele avînd reale posibi
lități. De altfel, nu credem că greșim 
dacă afirmăm că Olimpia este cea 
mai tînără echipă din campionat: 
media de vîrstă între 19—20 ani. Ju-

• ECHIPELE BUCUREȘTENE 
fost învingătoare pe toată linia

câfoarele din Orașul Stalin trebuie 
să-și corecteze însă în primul rînd 
primirea balonului (în setul al treilea 
au făcut 7 greșeli) și apoi mișcarea 
in teren. Fără îndoială că și antre
norul Brînzan și-a dat seama din 
meciul disputat duminică de echipa 
sa, că în orele de pregătire va trebui 
să stâruiască mai mult asupra cori
jării acestor defecțiuni, fn legătură . 
cu acest meci am vrea să mai con
semnăm două fapte: în primul rînd 
că pe teren a existat foarte multă gă
lăgie, jucătoarele ambelor echipe vo- 
cțferînd aproape încontinuu ceea ce 
a dat un aspect neplăcut partidei : — 
in al doilea rînd — vom arăta că 
meciul a început cu o jumătate de 
oră mai tîrziu de cum fusese anunțat.

primul set, aproape că a

meciul eu Metalul, s-a com-

mai bine pregătiți la aceste importante 
confruntări internaționale.

A luat sfîrșit campionatul republican 
cu motorde zbor

aerodromul 
desfășurat 

: zbor cu

Vineri și sîmbătă, pe < 
Strejnic din Ploiești s-a 
campionatul republican de 
motor pe anul acesta. La start s-au 
prezentat cei mai buni piloți sportivi 
din țară printre care maeștrii sportu
lui Simion Oțoiu, Bănică Enciutescu 
și Traian Rotaru.

In prima zi de întrecere, aviatorii 
au efectuat un raid de regularitate în 
circuit închis cu identificarea puncte
lor de control pe parcurs. în această

0 izbitoare disproporție in repartizarea antrenorilor

în regiunea Suceava
Firește că numărul redus de antre

nori din aceste regiuni are o urmare 
imediată : puținii boxeri din localitățile 
respective nu au la dispoziție o asis
tență tehnică competentă iar atunci 
cînd evoluează in competiții, mamtestă 
o slabă pregătire sub toate aspectele. 
Nu mai vorbim de faptul că din aceste 
locuri nu s-a ridicat nici un pugilist 
care să emită pretenții de selecționare 
în echipele reprezentative ale țării.

Poate fi soluționată problema antre
norilor în regiunile unde boxul nu are 
o dezvotare corespunzătoare? Consi
derăm că situația poate fi îmbunătă
țită. Dar pentru aceasta este nevoie 
de dorință — din partea antrenorilor 
— de a sprijini secțiile de box din re
giunile respective. Cine ar putea taoe 
mai bine acest lucru decît antrenorii 
din Capitală, ale căror cunoștințe te
meinice ar putea fi de un real tolos 
tinerilor din aceste regiuni. Nejjindtm 
la faptul că in sălile de box bucu
reștene activează 108 antrenori, că de
seori aceștia se... „înghesuie" cile 
3—4 la o sală (ca de pildă la Rapid) 
împied cînd pur și simplu destășurarea 
în bune condlțiuni a procesului de in- 
struire-antrenament. Ce ar fi dacă într-o 
primă etapă antrenorii din Capitală 
ar ajuta secțiile de box din regiunile 
Suceava, Bacău sau Baia Mare, pentru 
a pune acclo baze noi, temeinice, spor
tului cu mănuși? In afară de activi
tatea practică de instruire a tinerilor 
pugiliști, acești antrenori ar putea da 
un ajutor etetiv secțiilor tehnice din 
consiliile regionale U.C.F.S. pentru 
pregătirea unu) număr de cadre dm 
rîndul instructorilor din localitățile 
respective. In acest fel s-ar crea baze 
puternice pentru progresul continuu al 
sportului cu mănuși pe plan local. Și, 
fără discuție, plecarea prin rotație ’ a 
unor antrenori bucureșteni in orașele 
de provincie mai slab dezvoltate din 
punct de vedere pugilistic nu ar stîn- 
jeni de loc activitatea secțiilor de box 
din Capitală.

La federația de specialitate se fac 
unele propuneri privind organizarea la 
București a unor cursuri ta care să 
participe antrenori, instructori, precum

doar unul singur!

primă probă, piloții au navigat pe un 
timp frumos, zborul desfășurîndu-se pe 
un parcurs triunghiular: Strejnic — 
Lehliu — Buzău — Strejnic.

Cel oare a totalizat cele mai multe 
puncte și care a constituit totodată 
și surpriza probei, a fost pilotul Mi
hai Burlacii, care a concurat pentru 
prima oară în cadrul unei întreceri de 
zbor cu motor. Iată rezultatele tehnice 
înregistrate în prima probă; 1. Mihai 
Burlacii 1787,5 p; 2. llie Cirșmaru 
1751 p; 3. Simion Oțoiu 1744,5 p; 4. 
Ion Steblea 1703 p; ,5. Nicoiae Vulpoi 
1679,5 p; 6, Ion Giorgi 1658,5 p; 7. 
Nicoiae Cohștantinescu 1477 p, 8. Bă
nică Enciulescu 1287 p; 9. Ștefan 
Calotă 1163 p; 10. Mihai Ionescu 
1117,5" p; 11. Leonida Țăruș 715,5 p; 
12. Traian Rotam 0 p.

★
Sîmbătă la ora 10, 

au luat startul — pe 
făcător — în cea de 
a campionatului. Eați unii dintre boxerii mai taUntați din 

centrele unde sportul cu mănuși nu are 
o dezvoltare corespunzătoare. Practica 
a dovedit însă că asemenea cursuri 
nu dau roadîle așteptate decît într-o 
mică măsură. Este impasibil să pregă
tești un antrenor bun într-o lună sau 
chiar două luni de zile. Nu ar fi mar 
bine să se facă astfel de cursuri pe 
plan regional, șt care să dureze mi
nimum 6 luni? Instructorii și antre
norii din provincie ar putea să urmeze 
aceste cursuri fără ca bugetul federa
ției să se „umfle" cu cheltuieli inutile 
prin aducerea lor la București. Pro
fesorii unor astfel de cursuri ar putea 
fi absolvenții I.C.F. cu specialitatea 
box precum și cadrele de tehniciera- 
practicieni din Capitală care sînt che
mați să sprijine activitatea pugilistică 
din provincie. Efortul colectiv al tu
turor tehnicienilor noștri ar contribui 
la dezvoltarea omogenă a boxului ro
mi nesc, la descoperirea bogatelor re
zerve de tineri din aceste regiuni.

R. CALARAȘANU

sportivii piloți 
un timp satis- 
a doua probă 
a constat din 

executarea unui zbor cu o dnrală e- 
fectivă de 5 ore, la literă alegere — 
pe orice direcție și în orice sens — 
în punctele de control Strejnic, Pitești. 
Craiova. Buzău și Rîmnicu Sărat.

fhtrebuințînd harta, abacu, busola- 
și țirtînd seama de calitățile aerodina
mice ale avionului și de condițiile 
meteorologice, sportivii au urmărit în 
această probă să parcurgă o distanță 
cit mai mare cil un consum de com
bustibil cît mai mic. Cel care a reu
șit toate acestea, a fost maestrul spor
tului Simion Oloiu care a cîștigat și 
titlul de campion republican de zbor 
cu motor pe 1960. Clasamentul gene
ral: I. Simion Oțoiu 4781,9 p (cam
pion republican); 2. Ștefan Calotă 
460J.7 p; 3. Bănică Enciulescu 4483,4 
p; 4. Ion Steblea 4428,3 p; 5. Mihai 
Btțrlacu 4206,3 p; 6. Ilie Cîrșmaru 
4150,7 p; 7. Nicoiae Vulpoi 4040,4 p; 
8. Mihai Ionescu 3987,2 p; 9. Ion 
Giorgi 3840 p; 10. Nicoiae Constan- 
tinescu 3553,8 p; 11. Leonida Țăruș 
2580,2 p; 12. Traian Rotaru 2169.8 p.

V. TOFAN

In „Cupa F. R. B ,,

VOINȚA BUCUREȘTI - PRA
HOVA PLOIEȘTI 22-15

Sîmbătă scara, în sala Dinamo ■ avut 
loc întîlnirea pugilistică din cadrul Cu
pei F. R. Box dintre echipele Voința 
București și Prahova l’loești. Sportivii 
bucureșteni au cîștigat meciul cu scorul 
de 22—15. Iată rezultatele în. ordinea 
categoriilor: I. Toma (V) meci nul cu 
E. Ionescu (P) ; Gh. Lache (V) meci 
nul cu N. Pașoiu (P) ; E. Cișmaș (V) 
b.p. Gh. Răileami (P); FI. Iile (V) 
b.p. P. Zăiucscu (P); C. Gherasim (V) 
meci nul cu M. Albu (P); 1. Militare 
(V) cîștigă fără adversar; F. Mustață 
(V) meci nul cu G. Trică (P); Gh. Dinu 
(V) cîștigă fără adversar; M. Nicolau 
(P) cîștigă fără adversar; I. Petroj 
(V) meci uul cu I. Alexandru (P>. y?

REG. ORADEA - C.S.M. V
VOINȚA CLUJ 21-18

Rezultate tehnice : C.
p. I. Gall (C), V. Pleș 
Verdeș (C), G. Tilea 
Gali (C), G. Simonka 
Nuțiu (O), 

dese.

b. 
A. 
E.
I.

Gui 
(O) 

(O) 
(C)

P-
P-
P- 
b.

(O) 
b. 
b. 
b.

M. Miclăuș (C)
V. Pap (O). N. Bokos (O) 

meci nul cu Al. Baloș (C), I. Meri 
(O) meci nul cu 1. Botezan (C), L. 
Kakucsi (O) cîștigă fără adversar, 
A. Ghirsik (C) b. p. M. Ursuleac 
(O), I. Sarkadi (O) meci nul D. Stu- 
paru (C),

AL. Jllău-coresp.

• O PARTIDA FOARTE DISPU
TATA au oferit Progresul și Sănăta
tea. Victoria a înclinat pînă la urmă 
către jucătoarele de la Sănătatea. Ele 
au știut să se regăsească în momen
tele dificile și să treacă cu succes 
peste acestea. Și aci am vrea să con
semnăm un lucru : purtarea nesportivă 
a jucătoarei Dorina Barbu (Progresul) 
care, în loc să fie atentă și să nu mai 
greșească ea însăși (așa cum a făcut 
de multe ori în decursul acestui joc), 
și-a vărsat focul pe minge, trimițînd-o 
de cîteva ori, „băiețește", cu picioruț, 
spre scaunele spectatorilor. Ge ne 
poate spune antrenorul Tărchilă despre 
munca de educație dusă în rîndul vo
leibalistelor de Ia Progresul ?

• IN CLASAMENT, primele patru 
locuri au rămas neschimbate și după 
etapa de duminică. Un salt de două 
locuri a făcut însă C.S.M. Sibiu care, 
în urma victoriei de la Constanța 
ocupă acum locul 5. Deși învinsă, și 
Progresul București a urcat un loc, 
predînd „lanterna roșie*  formației T«- 
sătura Iași.

M1RGEA TUDORAN

Clasamentul se prezintă astfel:
1. iDinamo Buc. (1)
2. Rapid Buc. (2)
3. C.P. București (3)
4. Metalul Buc. (4)
5. C.S.M. Sibiu (7)
6. C.S.M. Cluj (5)
7. Știința Cluj (6)
‘ Olimpia Or. Stalin (8>

5 14
Farul Constanța (9)

i.

8.

55 0 15: 0 (227:184) 1 
5 5 0 15: 1 (244:151)
S 5 0 15: 6 (291:227.) 1 
541 13: 4 (236:16?)
5,3 2 19: 8 (192:2901 

(277;293)
(253:239)

5~3 2 12 :11
523 10:10 I

10
10 
K 
a
8 

I s
7

(183:341) S

10.

11.

12.

5:13

5 14 6:12 (203:233) 6
Sănătatea Buc. (10)

5 14 5:14 (170:251) 6
Progresul Buc. (12)

505 2:15 (156:240) 5
Țesătura Iași (ll>

5«S 2:15 (138:240) S

Cra:ova —16-20 noiembrie:

TURNEUL FINAL AL CONCURSULUI 
REZERVAT ȘCOLILOR SPORTIVE 

DE ELEVI
Iubitorii voleiului din Craiova vag 

avea prilejul să urmărească — înce- 
pînd de mîine și pînă duminică —• 
evoluția celor mai time echipe școlăa 
rești (băieți și fete) din întreaga (ară. 
finaliste ale concursului rezervat 
școlilor sportive de elevi.

Aflat la prima sa ediție, acest con
curs, organizat de M.I.C., își propune 
să stabilească în ce măsură a progre
sat voleiul în rîndtil tineretului stu
dios din școli, care sînt roadele depuse 
de antrenori în cadrul secțiilor de VO**  
lei ale școlilor sportive de elevi. Este 
de așteptat, de aceea, ca meciurile din 
turneul final să aibă o desfășurare pa
sionanta, să se ridice la un bun nivel 
tehnic.

La băieți, teoretic, cele mai mart 
șanse le are echipa S.S.E. nr. 1 Bucu
rești, din rîndurile căreia fac parte 
voleibaliști talentați ca Sțanciu, Ștșp 
fănescu, Pleșoianu, Giurgiucă, Cnițd 
etc. Pentru a cîștigă, bucureștenii voe 
avea însă de luptat cu ecfiipe car<|i 
dacă nu prezintă valori individuale, îri>. 
schimb s-au impus prin omogenitate^) 
ca, de pildă, S.S.E. Cluj și S.S.E.;, 
Ploiești.

De asemenea, la fete, elevele din’’ 
Capitală (S.S.E. nr. 2) se pare căi 
vor realiza cele mai multe victorii./ 
Intr-adevăr, echipa antrenată^ de prof. 
Valeria Pascal s-a remarcat în ultima 
vreme pruitr-o excelentă pregătire teh
nică și o bună orientare tactică. Ele/ 
mentele de bază ale echipei: Cornelia’? 
Hașiu, Sanda Novodvorschi șl Cireșie*,  
Diaconescu. . j

La turneu participă următoarele echi-,. 
pe: FETE: S.S.E. nr. 2 Buc., S.S.E^ 
Cluj, S.S.E. Craiova, S.S.E. Oradea, 
S.S.E. Piatra Neamț, S.S.E Sibiu.» 
BĂIEȚI : S.S.E. Bacău, S.S.E. nr. ty 
Buc., S.S.E. Căuj, S.S.E. Oradea,, 
S.S.E. Ploiești, S.S.E. Sibiu.

SPORTUL POPULAR
Pag, a 3-4 ; Ne



Marginalii
la etapa de duminică

CREȘTE 0 PROMOȚIE VALOROASĂ DE TRĂGĂTOE

• ȘTIINTA PETROȘANI — O FRUMOASĂ SURPRIZA e CUM A 
C1SHGAT METALUL LA TIMISOARA e UN GEST CONDAMNABIL...
• C.F.R GRIVIȚA ROȘIE—C C A. IN ETAPA VIITOARE A CAMPIONATU
LUI REPUBLICAN

e Frumoasă comportarea rugbiști- 
lor de la Știința Petroșani în meciul 
cu Dinamo1 Să realizezi un rezultat 
de egalitate, în deplasare, în fața 
unei echipe cu o bogată experiență, 
echivalează fără îndoială cu o victo
rie. Studenții din Petroșani au meritul 
de a-și fi impus de la început jocul 
pe ambele compartimente. Eiste ade
vărat că ei n-au făcut un meci prea 
spectaculos, n-au jucat totdeauna 
deschis, acționînd — mai ales în 
prima parte a întîlnirii — cu multă 
prudență. Tactic, mai ales, echipa 
oaspe a știut să se descurce mai bine, 
să țină în șah formația dinamovistă, 
duminică de nerecunoscut. Dinamo, 
într-adevăr, a jucat blazat, fără ori
zont, anonim.

• Metalul a cîștigat, așadar, exa 
menul hotărîtor de la Timișoara. Așa 
cum ne-a relatat corespondentul nos- 
tru regional, Al. Gross, rugbiștii bucu- 
resteni — fără a străluci. — au me
ritat victoria (11-0), știind să profite 
de fiecare dată de greșelile echipei 
gazdă.

Victoria Metalului a fost asigurată 
de Dragomir (două încercări), Chir- 
vase (încercare) și Negulescu (trans
formare).

Arbitrul V. Vardella a condus cu 
competență.

• Sîmbătă, la meciul Constructo
rul — C.F.R. Grivița Roșie, tribunele 
pline. Printre spectatori și doi tineri 
rugbiști : Bogoi de Ia Progresul și 
Nedelcu de la Dinamo. Asistau la 
meci. Nu veniseră însă, să urmăreas
că partida ca doi pasionați spectatori. 
Pe cît ne am dat seama, altul a fost

mobilul prezenței lor: veniseră să-i 
facă „mizerii" arbitrului (V. Rangu), 
să-l apostrofeze, să incite publicul 
spectator. Mai mult, la terminarea 
meciului, Nedelcu l-a așteptat pe ar
bitru la ieșirea din teren, bruscîndu-1. 
In văzul jucătorilor celor două echipe, 
al spectatorilor. Un gest condamna
bil. O vină au — după noi — și cei 
care trebuiau să se îngrijească de e- 
ducația acestui tînăr sportiv (Nedel
cu a fost jucător la Constructorul), 
ca și cei care au în prezent acest rol.

Comisia de disciplină a Federației 
va trebui să analizeze cu toată răs
punderea cazul Nedelcu, luînd măsuri 
corespunzătoare.

T. STAMA

• După etaoa a XlX-a a campio
natului republican, clasamentul arată 
astfel :
1. C.F.R. Grivița R. 19 19 0 0 348: 54 57
2. C.C.A. 19 17 1 1 279: 44 54
3. Dinamo 19 12 3 4 180:101 46
4. Știința Cluj 19 11 2 6 112: 91 43
5. Știința București 19 9 1 9 129:151 38
6 C.S.M.S. Iași 19 8 3 8 90: 99 38
7. Știința Petroșani 19 6 4 9 74:141 36
8. Constructorul 19 6 1 12 76:188 32
9. Progresul 19 5 3 11 91:121 32

10. Metalul 19 5 0 14 76:114 29
11. Știința Timișoara 4 1 12 75:146 28
12. Petrolul I Ploiești 19 2 1 16 50:330 24

ETATPA VIITOARE (a XX-a) :
Constructorul-Știința Timișoara ;
C.F.R. Grivița Roșie-C.C.A.; Metalul- 
Petrolul I Ploiești; Dinamo-Știința 
Cluj ; Progresul-C.S.M.S. Iași ; Știin
ța Petroșani-Știința București.

Campionatul republican de juniori 
din acest an ne-a oferit posibilitatea de 
a face multe și variate constatări. 
Unele, foarte îmbucurătoare, se referă 
la viitorul scrimei noastre. Altele, mai 
puțin satisfăcătoare, privesc fie orien
tarea și atitudinea asociațiilor și a 
cluburilor sportive față de această 
disciplină, fie chiar preocuparea fede
rației de specialitate și a antrenorilor 
pentru răspîndirea scrimei în cît mai 
multe centre din țară. Să ne oprim azi 
asupra cîtorva dintre aceste probleme 
și anume, asupra celor ce iu se par 
mai semnificative.

Subliniam în numărul trecut al zia
rului nostru că NIVELUL TEHNIC a 
fost foarte bun. Aprecierea este vala
bilă îndeosebi la probele de floretă. 
Dar, dînd o notă acestora, floreta bă
ieți se situează în frunte. Intr-adevăr, 
tinerii floretiști — mai cu seamă fi- 
naliștii — nu sînt acum prea departe 
de valoarea multora dintre seniorii 
noștri. Și, luînd ca autorizat cuvin; 
tul antrenorului federal D. Tepșan, ei 
sînt destul de aproape chiar de com- 
ponenții lotului R.P.R. Ceea ce le 
lipsește este, în primul rînd, rutina de 
concurs. De aceea, cît mai multe în
treceri pe pian local și o continuare 
a muncii pe care antrenorii o duc pen
tru formarea de noi cadre, vor avea 
o urmare firească ; scrima noastră va 
primi elementele de care are atîta 
nevoie.

Privind foile de concurs, am con
statai că foarte multi dintre partici
pant! activează în ȘCOLILE SPOR
TIVE DE ELEVI sau în CLUBURILE 
SPORTIVE ȘCOLARE. De aici, con
cluzia că acestea au început să-și dea 
roadele. îmbucurător este însă faptul 
că tinerii scrimeri din școlile spor
tive de elevi s-au remarcat și ca pre
gătire. Mihai Țiu (CI. sp. șc. Bucu
rești), Petre Mahala (CI. sp. șc. Cluj), 
Suzana Tassi (Șc. sp. Satu Mare), 
Anton lercoșan (CI. sp. șc. Bucu
rești) și mulți alții au fost pe primul 
plan al întrecerilor recent încheiate. 
Este e dovadă că în școlile sportive 
de elevi și în cluburile sportive șco
lare există o deosebită preocupare și 
se muncește bine pentru creșterea unei 
noi promoții de scrimeri.

Ar îi nedrept să vorbim însă nu
mai de acești sportivi și nu și de cei 
care sîri. pregătiți în asociațiile spor
tive, ca ș> de cei ce muncesc cu ei, 
antrenorii. In fruntea asociațiilor bine 
reprezentate la această ediție a cam; 
pionatului s-a situat — ca și în alți 
ani — Meteorul roșu-Satu Mare. 
Atu Iți concurenți și bine pregătiți a 
dat și de această dată Satu Mare. 
Iar meritul pentru acest lucru revine 
în primul rînd antrenorului Ștefan 
Csipler, același entuziast care de ani 
și ani, prin munca și dragostea sa 
pentru scrimă, crește elemente noi. 
Alături de Stefan Csipler, mai trebuie 
felicitați pentru munca cu juniorii și 
antrenorii C. Panescu (CI. sp. șc. 
București), Angello Pelegrini (Pro
gresul București), Adalbert Pelegrini 
(Ol. sp. muncitoresc Cluj), Andrei Ka- 
kurs (Știința Tg. AAttreș) etc.

Pe lîngă aceste constatări îmbucură-

Ștejan Maukler (dreapta) a ocupat locul 1 la spadă, lată ui 
timpul finalei. Foto;

toare, campionatul juniorilor din acest 
an ne-a oferit și unele nesatisfăcătoare. 
După cît se pare, antrenorii au în
ceput să-și îndrepte din nou atenția 
exclusiv spre florete și să neglijeze 
oarecum spada și sabia, situație care 
în ultimii ani se remediase în mod 
simțitor. Or, după cum s-a văzut, 
orice slăbire a eforturilor în această 
direcție este imediat sesizată. De a- 
Ceea, recomandăm antrenorilor să se 
ocupe cu aceeași perseverență de 
florete, dar să nu ignoreze spada și 
sabia. O altă situație nefirească este 
aceea de inegalitate a reprezentării 
tuturor regiunilor țării în aceste fi
nale. Firește, trebuie evidențiat faptul 
că au apărut centre noi de scrimă

(Craiova, Constanța, Plo 
și aici este datoria fede 
cialitate — numărul a- 
fi mărit printr-un sprijji 
secțiilor din alte orașe, 
scrimă poate lua (așa c 
în cazul orașului Cons 
zînd un centru care a pi 
dăcini") unele inițiative 
ca numărul orașelor cu 
mă să crească. Bineînțe 
cru trebuie făcut acorc 
eași atenție ca și pînă 
lor existente (Satu Ma 
mișoara etc), din care 
mulți dintre trăgătorii nc

ELENA IV

Ultima etapă în campionatul 1
lupte clasice—oraș Bucuroși

Duminică dimineața, sala Floreasca 
II din Capitală a găzduit ultima eta
pă a campionatului R.P.R. de lupte 
clasice — seniori, individuali — faza 
oraș. Numărul mare de concurenți 
(peste 80) și nivelul tehnic satisfăcă
tor au fost în vădit contrast cu slaba 
organizare.

Iată primii clasați în ordinea cate
goriilor: 52 kg: 1. Vlad Vlădescu 
(Dinamo) ; 2. Nieolae Cristea (Meta
lul) ; 3. Ștefan Geantă (Metalul) ; 
57 kg: 1. Dumitru Dragomir (Pro
gresul) ; 2. Dumitru Ioiiescu (C.C.A.) ; 
3. Marin Petre (Constructorul); 62 kg : 
1. Petre David (C.C.A.) ; 2. Alex.

Geantă (C.C.A.); 3. Frai 
(Dinamo) ; 67 kg : 1. Alei 
(Semănătoarea) ; 2. D;
(Progresul) ; 3. A. Cons
pid) ; 73 kg; 1. Nicol.
(Progresul) ; 2. Ștef:
(Metalul) ; 3. Anghel 1. 
Iul); 79 kg: 1. Marin B 
namo) ; 2. Carol Badea 
3. Petre Stroe (Rapid) ; 87 
Retlalvi (C.C.A.) ; 2. Mi 
(Progresul) ; 3. Igor Harbi 
grea : I. Nieolae Pavel 
2. Tudor Tarbă (C.C.A.); 
stantinescu (Progresul).

Condeie tinere

— Nuvelă de N. Gheorghiu —
(Urmare din nr. 3719)

Acum, cînd mai erau citeva minute pînă la pornirea Întrece
rii, Matei se retrăsese la umbra sălciei pletoase. De fapt ar fi 
vrut să fie și el cu ceilalți, dar parcă nu se simțea bine să 
dea ochii cu ei, mai ales de cînd £1 repezise pe Varlaam In 
fond, președintele avusese dreptate. Și cu cit se gîndea mai 
mult, cu atîț se convingea că dreptate avuseseră și prietenii 
sal. Dar de, mindria, H cam infierbintase mintea. Mai bine s-ar 
fi pregătit ca lumea pentru cursă. își dădu seama că nici pină 
acum nu se gîndise ce tactică să adopte. Cu privirea ațintită 
In masa opacă, voind parcă să înregistreze fiecare atom de apă 
ee-și făcea trecerea spre mare, chibzui încordat un adevărat 
plan pentru parcurgerea celor doi kilometri pe dunga gălbuie 
a fluviului. Se simțea mai liniștit. Plănui ca să pleee tare 
Victor, care nu mai înotase de mult în Dunăre poate că nu va 
rezista unul ritm mai puternic. El, Matei, va lua un mie avans. 
Se va strădui din răsputeri să-l mențină. Și poate va reuși.

Se avei strigat și tresări. Timpul de pornire în cursă sosise. 
Varlaam și ceilalți fi făceau semne, chemi nd u-1 Se simți eople- 

,?e ° fericire. Vasăzică nu erau suparăți pe el. Se
sculă și porni repede spre ei

... începură pregătirile febrile dinaintea startului. Tinerii se 
aruncară unul după altul in apă făcîndu-și „Încălzirea*  Matei 
execută numai câteva mișcări încete, apoi se așeză ud pe mar
ginea pontonului, mulțumindu-se să-i urmărească pe ceilalți. 
Cînd îl zări pe Victor, rămase uimit. Aproape să nu-1 mai recu
noască. I se părea că cel ce spintecă apa nu mai este Victor 
pescarul de acum doi ani. în Dunăre luneca parcă un alt Vic
tor. Acosta nu mai făcea mișcările ritmice săltărețe pentru a 
sparge spuma valurilor -cu picatul lat, așa cum face orice pes
car, ci înota drept ca o bîrnă, hătfnd ritmic din picioare si 
ținînd capul mai mult în apă. Ceilalți îl urmăreau și el uimiți.
- Ce ușor se mișcă ! șopti careva cu admirație. Parcă e un 

păstrăv, așa taie apa !
- Ce vrei, învățătură din armată. Se zice că aco-lo a făcut și 

sport, se simți dator un altul să explice.

Cîrcelul 5

— Proastă învățătură ! O să se sufoce cu capua în apă, vesti 
ironie until cu voce dogită de bas.

— Ași » Să-1 fi văzut ieri, interveni cel ce dăduse explicația. 
A înotat vreo oră și numai așa, cum spune el. în stilul liber. 
I-a cam pus pe gînduri po cei de ia sindicat care, văzând că nu 
mai înoată așa, ca toți pescarii, au cam stat la îndoială clacă 
să-1 mai primească Ia întrecere au ba.

— Ei și ?... se interesa vocea de bas mai curioasă.
— Nu mai știu. L-au chemat și-au tăinuit cu el. Se vede însă 

că-1 vor lăsa, dacă se pregătește
în momentul acela Victor se întoarse pe spate și începu să 

plutească ușor în aceeași clipă se auzi triumfătoare vocea de 
bas :

— Na, măi, v-am spus eu ! A și obosit și iacă, face pluta. 
N-o să țină ăsta doi kilometri cum nu-s eu balenă *

Matei tresări. își îndreptă din nou privirea spre Victor. Acesta 
plutea într-adevăr pe spate. Dar degeaba îl cercetă eu ochiul 
său experimentat, jjentru că nu deosebi nici unul din shnpio- 
mele oboselii. Victor respira liniștit, uniform și Matei simți din 
nou cum îl cuprinde in păienjenișul său viermele îndoielii.

Neliniștea îi spori și mai mult cînd îl văzu pe Victor că după 
ce iese din apă, se apropie de președinte și discutând cu acesta, 
îi rostește de cîteva ori numele. Deveni bănuitor. încercă să 
tragă cu urechea, dar nu auzi decât frînturi de fraze spuse 
înăbușit. Se vorbea despre un eventual cîrcel, despre cinste, 
despre onoare. Nu prea înțelegea ce legătură ar putea fi intre 
toate acestea, dar se hotărî să fie cu luare aminte

Cînd concurenții se aliniară pe ponton, Matei se găsi, nici el 
nu știa cum, lîngă Victor. Acesta îi zîmbi. Matei surise și el, 
apoi, pentru a-și ascunde tulburarea, se prefăcu a-și fixa mai 
bine un ac cu gămălie ce-1 avea prins în chilot. Zărind acul, 
Victor șopti rfztnd :

— Țl-e frică, ai ?
— Prevederea e mama înțelepciunii
— Totuși, eu unul nu mă mai tem de apă, rosti Victor, bom- 

bindu-și pieptul.
Matei încreți fruntea. I se părea lui sau Victor căuta să-1 

umilească, arătîndu-și superioiitatea ? Sau poate că Victor îl 
ațîță tocmai pentru a-1 face să se lipsească de ac ? Și ce bun 
era la nevoie ! Dacă te apucă dJn senin circedul, două-trei înțe
pături zdravene în pulpă și gata... Dar, va renunța la ac. Le 
va arăta că nu se teme nici el. ÎI trase din chilot și-1 aruncă. 
Așchia de metal sclipi argintiu în băt. ia unei raze de soare și 
se pierdu în oglinda opacă a fluviului.

— Păcat, șuieră înveselit Victor. Dacă ai să ai nevoie de el ?
Matei voi să răspundă tăios, dar nu mai avu vreme ; Varlaam 

ridicase steguXuI. Cu totii își încordară mușchii, prefăcîndu-i 
in fibre groase, solide. Cînd președintele repezi stegulețul în 
jos, trupurile concur-anților zvîcniră, plutiră o vreme în aer și 
apoi se pierdură spre adîncuri cu plescăituri puternice, ridi- 
cînd jerbe de apă spumoasă și străvezie.

Apa rece îl învioră pe Matei, îi liniști nervii. Se simți deo
dată nespus de ușor, capabil să-și încordeze Ia maximum voința 
și mușchii puternici. „Trebuie să cîștig cu orice preț*  cugetă el.

6 €îrc

își ținu mult timp respirația înotând pe Ia fund. în 
lor nu distingea decît masa de apă gălbuie. După ur 
avîntă spic suprafață. Apa deveni tot mai limpede ț 
privirea intîlni numai boita de un albastru curat, păta 
de scame alburii. Din dreapta îi izbi auzul un clipocit 
întoarse capul șl zări o pereche de picioare ce împri 
ca o e>!ice de pescador. Victor se afla de-acum în fru 

îngrijorat, Matei Începu să înoate voinicește, pteptl} 
să recâștige distanța pierdută. Trupul său ieșea și fentii 
ritmic, ca o geamandură bătută de valuri. La un mc 
avu impresia că înoată tot atît de repede Ca Victor, 
mai repede. Un fior de fericire îl zgudui din crește 
tălpi cînd, după un timp i-o luă înainte cu un cap. t« 
mușchii și mai mult, trăgînd nebunește cu mîinilc mar 
lopeți, cu ochii închiși. Citeva minute aproape că nu n 
capul din apă. I se păruse că zboară, nu alta I Cînd 1 
ochii, Victor se afla Ia o lungime în urma sa. Coi 
înoate în aedași ritm mai mult ile jumătate din di stan 
zărea clar cherhanaua și mogildețeie ce stăteau pe 
Simți însă cum încep să-I părăsească puterile. Din clip 
mîinile și picioarele păreau că-1 ascultă tot mai puț 
îngreunează neîncetat de parcă s-ar fi umplut treptat c 
Privi speriat in urmă. Victor se găsea aproape de el. 
mult maț departe, se agitau ceilalți concurenți în jur 
roiau echipajele cu bărcile ds salvare.

Se uită și înainte. Pînă la cherhana nu mai era mu1, 
sute de metri. Lui Matei i se păru insă că cherhanaua, îi 
căreia foiau zeci de lotci, se afla tocmai la capătul pă 
Nu se mai simțea în star1? să mai parcurgă în același 
tanța rămasă. Aproape sufocat, slăbi alura, înotă mai 
dar totuși cu grijă să nu piardă întâietatea. Parcuse 
câteva zeci de metri. îi venea însă tot mai greu să 
avansul cîștigat. înota din ce în ce mai încet. La un 
dat în urechi i se învîrteji un sunet cunoscut. Privi s 
direcția zgomotului. Nu se înșelase ; victor era de 
urma lui. Distanța se micșora treptat sub ochii uimi 
Matei. Privea și nu-i venea să creadă. Cîl de ușor înota 
De la început o ținuse în același ritm ; scotea pari 
mina din apă. fără s-o încordeze și aproa.;v; fără pi 
introducea ușor chiar în dreptul ochilor. Capul îl ți. 
mult în apă, scoțînd numai fața spre dreapta, penteu s 
aer. Cînd băga din nou fața în apă, în jurul frunții îi 
zeci de bășicute si Matei mai mu’.t bănuia decît era sig 
acel moment Victor expiră, eliminând aerul din plămîn

Curând erau cap la cap. Cu toată osteneala ce-1 cuj 
Matei mai făcu totuși un efort pentru a nu pierde con 
își încordă ultimele puteri, înotă amarnic cită va vrei 
zadarnic. Cînd mai erau însă numai trei sute de metri 
pontonul pe care pescarii stăteau ciopor, Victor se sc 
lîngă el, depășindu-I. depărtîndu-se rapid.

(Urmare în numărul de sîmbătă)



Schimbări importante în fruntea clasamentelor
seriilor «> II*a  și a

C.S.M. CLUJ — IND. SIRMEI 
CIMP1A TURZII 2—I. O partidă spe
cifică de campionat, în care ambele 
echipe și-au aruncat toate forțele în- 
tr-o luptă foarte aprigă pentru vic
torie, dar lipsită de spectaculozitate. 
Golurile au fost înscrise de Crecan 
(min. 10 și 53) pentru C.S.M. și Kraus 
(min. 89) pentru Industria Sîrmei. 
(A. Dunutriu — coresp.).

RECOLTA CĂREI—C.S.M. REȘI
ȚA 2—1. Echipa locală a obținut o 
victorie meritată datorită celor d>uă 
puncte însorise de Fazekas (min 24 
și 65). Reșițenii au redus scorul în 
min. 88 prin Pătrașcu.- Dc remarcat 
că Bocianu, portarul oaspeților, a 
apărat în min. 17 o lovitură de la 
11 metri. (Al. Dumitrașcu —coresp.).

AURUL BRAD—JiUL PETROȘANI 
0—2. Cei peste 2000 de spectatori 
au fost complet deziluzionați de ni
velul slab al acestui meci Gazde'e 
au jucat steril, „închis", fără nici 
o concepție. In schimb, Jiul a acționat 
mai organizat, a luptat mai mult pon-

Din nou o etapa a echipelor gazdă 
în categoria A și din nou goluri 
multe. în șase din cele șapte partide 
echipele oaspe nu au reușit să „ciu
pească" nici micar un punct. în 
schimb, un meci s-a terminat la ega
litate, fără să se înscrie nici un gol. 
Totuși, în această etapă s-a înregis
trat un număr ridicat de goluri: 
31, la care a contribuit mai ales 
partida Știința Cluj — Minerul, mai 
bine-zis echipa Științei prin cele 7 
goluri marcate față de cele două ale 
Minerului. O notă buna pentru îna
intări, dar care — în același timp 
— pare o notă proastă pentru apă
rări. Media de goluri de 4,42 repre
zintă o eficacitate sporită față de 
etapa precedentă.

★
După victoria de duminică, C.C.A. 

a reintrat în lupta pentru primul loc, 
fiind ia un punct de liderul Dinamo 
București Și se pare că dintre aceste 
două echipe se va desemna pînă la 
urmă echipa campioană, cu toate că 
Petrolul cunoaște o ascensiune care 
îi dă dreptul să se considere drept al 
treilea candidat.

In schimb, în coada clasamentului 
lucrurile par ceva mai limpezi pen
tru moment. Știința Timișoara, Fa
rul și C.S.M.S. au puține posibilități 
în acest sezon de a-și îmbunătăți 
situația.

★
în general, apărătorilor li se re

comanda să nu dribleze sau să con
ducă mingea în apropierea propriei 
lor porți. Popa însă, a procedat in
vers. Intrat în posesia balonului, a 
încercat să inițieze un atac, avîntîn- 
du-se spre centrul terenului. Bone 
însă, a interceptat mingea și, rapid, 
l-a lansat pe Tătaru rămas liber prin 
plecarea lui Popa. O centrare, un 
„cap“ al lui Constantin și golul al 
treilea al echipei C.C.A. Greșeli care 
se plătesc.„

III*a  a campionatului categoriei 15
Etapa a Xl-a a categoriei B la fotbal a adus unele 

modificări destul de importante în ceea ce plivește 
situația din fruntea clasamentelor seriei a 11-a și a 
IlI-a. Surprinzătoarea înfrîngere a liderului seriei a 
11-a, C.S.M. Sibiu, în jocul cu ultima clasată (Chimia 
Făgăraș), și încă la un scor conclud'nt. a făcut ca 

întîietatea echipei 
a 111-a un nou

formația sibiană să cedeze iarăși 
studențești din Craiova. In seria

lider: C.S.M. Baia Mare. Echipa băimăreană a săl
tat în frunte de pe locul patru, iar cealaltă echipă 
din Baia Mare, Dinamo Săsar, s-a instalat pe locul 
al doilea, urcînd nu mai puțin de trei trepte în 
clasament. In seria I Metalul ^Tîrgoviște conduce 
pe mai departe în clasament deși duminică nu a ju
cat. Iată acum unele detalii asupra meciurilor de 
duminică.

SERIA 1

DINAMO GALAȚI — POIANA CIM- 
Pl NA (l—0). A fost un joc anost, cu 
puține faze pe poartă. Jucînd mai bine 
în repriza secundă, gazdele au reușit să

Nicoară (Dinamo Obor) In luptă pentru baton cu Petca (Drubeta), reușește 
să trimită mini>ea spre Stănilă (Fază din meciul Dinamo Obor — Drubeta 

7. Severin 4—1). Foto: H. Nandy
înscrie unicul gol al partidei prin Sze- 
kelv (min. 71). (K. Paladescu—coresp.)

RULMENTUL BIRLAD — RAPID 
FOCȘANI (1—2). Meci dc bun nivel 
tehnic, în care perioadele de dominare 
au alternat. In prima repriză gazdele au 
fost superioare, dar au ratat ocazii clare 
prin Luchian, Manta și Dascălii. După 
reluare focșenenii au prestat un joc 
foarte bun, acționînd în viteză. Punctele 
învingătorilor au fost înscrise de Ion 
Gheorghe (min. 16) și Codreanu (min. 
50). Pentru bîrlădcni a marcat Stoian 
(min. 7). Victoria oaspeților este pe de
plin meritată. (E. Solomon — coresp.).

DINAMO SUCEAVA — UNIREA 
IAȘI (2—1). Sucevenii au obținut o vic
torie meritată. Ei au fost conduși cu 
1—0 prin punctul înscris de ieșanul 
Sișeă în min. 2. dar apoi au jucat cu 
multă ambiție dominmd autoritar. Jocul 
a fost însă de slab nivel tehnic ; oaspeții 
au prestat un joc dur, au scos mereu 
mingea în aut, au simulat loviri, pro- 
teslînd deseori la deciziile arbitrului. 
Dinanioviștii au reușit să egaleze în 
min. 70 prin Burlacii, care a transfor
mat o lovitură de la II m și apoi să 
cîștige prin punctul înscris de Cilicvici 
în min 89. După al doilea gol ieșenii 
an refuzat să repună mingea în joc. 
adueînd injurii arbitrului Alex. Luți 
(Baia Marc). Jucătorii Căruntu și Das
călii au avut atitudini nesportive față 
de arbitra și public. (C. Alexa — coresp. 
regional).

FLACARA MOREN1 — FORESTA 
FĂLTICENI (2—0). Echipa locală a 
cîștigal pc merit un meci pe care l-a 
„controlat” timp de 70 minute. Punctul 
forte al echipei l-a constituit apărarea, 
care a destrămat cu regularitate atacurile 
oaspeților, alimentînd apoi în perma
nentă linia de înaintare. Oaspeții au ac
ționat prin contraatacuri periculoase, 
dar ineficace. Au marcat : Capoianu 
{min. 9) și Ștefănescu (min. 86). In 
min. 82 Stanciu (Forests) singur cu 
portalul, a ratat egalarca. (Paul An
drei — cores n.).

C.S.M. BRĂILA — STEAUA ROȘIE 
BACĂU (1—-0). Victorie meritată. For
mația gazdă a avut mai mult inițiativa. 
Atacul brăilean și-a creat multe ocazii 
dc gol, dar s-a dovedit ineficace. Raport 
de eornere 11—2 pentru gazde. Unicul

Ș T
n Deoarece Petrolul joacă vineri 

cu echipa suedeză 1FK Mnlmo, me
ciul Dinamo București — Petrolul a 
fort amîn-it pentru luni 21 noiembrie.

9 La sfîrșitul acestei luni, Petro
lul va pleca — pentru două jocuri — 
în R.P. Albania. Cum primul meci 
urmează să aibă loc la 27 noiembrie, 
partida de campionat Petrolul — 
Progresul, fixată la această dată va 
avea loc la 24 noiembrie.

• Intîlnirea de duminică Progre
sul f arul se va disputa pe sta

punct al partidei 
în min

a fost înscris de Coteț
16. (1. Baltag — coresp ).

S.N.M. CONSTANȚA — C.F.R. PAȘ
CANI (0—0). Manifestînd multă inefi
cacitate în atac, constănțenii au trebuit 
să se mulțumească la sfîrșitul partidei 
doar cu un punct. Oaspeții au pus 
accent pe apărare, prestînd și ei un joc 
slab. (L. Bruckner — coresp.).

SERIA a Il-a

ȘTIINȚA CRAIOVA — CHIMIA 
GOVORA (3—1). Peste 10.000 de 
spectatori (dintre care 1.500 de la 
Rin. Vîlcea) au asistat la un meci 
de bună factură tehnică, în care stu
denții și-au depășit adversarii în toate 
compartimentele. Scorul a fost deschis 
de oaspeți în min. 22 prin golul iui 
Marin. In min. 34 Dumitrescu (Știin
ța) a ratat o lovitură de la 11 m. 
După pauză studenții au dominat 
net, mareînd trei goluri prin Bîscă 
(min. 49 și 59) și Miliăescu (inin. 88). 
De sublimat gestul nesportiv al lui 
Birn (Chimia) care în mm. 63 l-a 
lovit intenționat pe portarul Urziceanu. 
Fiind eliminat din joc, el a refuzat 
timp de două minute să părăsească 
terenul, bruseîndu-și colegii și pe ar
bitrul i. Dobrin (Petroșani). (St. 
G urmii si T. S/e'ănescu-cores.p.)

CHIMIA FAGARAȘ — C.S.M. SI
BIU (5—0). O victorie surprinzătoare, 
pe care însă Chimia a meritabc pe 
deplin. Oaspeții s-au prezentat foarte 
slab jucînd fără convingere. Au mar
cat : Negrea (min. 22), Feher (min. 
54 și 60), Panics (min. 65) și Palfi 
(min: 72). (V. Lazăr și T. Maniu, 
corespondenți).

C.F.R. ROȘIORI — C.F.R. ELEC- 
TROPUTERE CRAIOVA (1—0). Meci 
viu disputat de la început și pînă 
la• sfîrșit. Unicul gol a fost înscris de 
David (nun. 13). Al. Popescu, coresp.)

DINAMO PITEȘTI — A. S. ACA-' 
DEMIA MILITAR'A (1—0). După e 
partidă de bună factură tehnică, în 
care au abundat fazele spectaculoase, J 
victoria a revenit pe merit dinamo- 
viștilor care au insistat mai mult în ] 
fața porții. Piteștenii au șutat de 36 
de ori la poartă în timp ce oaspeții 
numai de 8 ori. Golul victoriei a fost 
marcat de Florescu (min. 36). (L. 
Ștefănescu si /. Rizoiu-coresp.).

C.S.M. MEDIAȘ — METALUL 
BUCUREȘTI (2—1). fn prima re
priză meciul a fost spectaculos, în 
cea de a doua însă au abundat pasele 
la adversar și jocul a fost presărat 
de durități. Au marcat : Ziegler (min.

I R I
dionul Republicii, cu începere de la 
ora 14.30.

e Al treilea și ultimul meci ai 
echipej maghiare Szegedi EAK în 
țara noastră are loc mîine la Hune
doara, în compania formației locale 
Corvinul.

© Pecsi Dozsa va susține al doilea 
meci la Galați, mîine miercuri, cu 
Dinamo din localitate. Formația ma
ghiară nu va mai juca la Bacgu sau 
Iași, cum se proiectase inițial.' ;

11 $i 19), respectiv Dan (min. 24). 
( Dan V intilă-coresp.).

ȘTIINȚA BUCUREȘTI — TRAC
TORUL ORAȘUL STALIN (1—0). 
Rareori meciul s-a ridicat la nivelul 
categoriei B, datorită comportării sub 
orice critică a ambelor echipe. Cei 22 
de jucători s-au angrenat într-un ioc 
de uzură, încîlcit, care a abundat în 
execuții tehnice greșite, pase la ad
versar, șuturi imprecise. Spre sfîrșitul 
partidei, cînd Știința conducea cu 1—0 
prin golul marcat de Zăinescu în min. 
40, unii jucători nu mai erau preo
cupați de urmărirea balonului, ci a... 
adversarilor, „răfuindu-se" reciproc 
spre dezaprobarea unanimă a specta
torilor. Echipa din Orașul Stalin me
rita un rezultat de egalitate.

Arbitrul Z. Drăghici-Constanța, a 
cărui competență am apreciat-o în alte 
rînduri, a condus slab, nehotărît. El 
a îngăduit faulturi reciproce comise 
sub ochii săi.

CT. M. 

SERIA a IlI-a

ÎNSEMNAHI
In ultimele 5 meciuri Rapid București r 

marcat nici un gol

tru victorie și a știut să profite de 
greșelile gazdelor. Au înscris Cosmoc 
(min. 59) și Ciurdărescu (min. 8G). 
Tot în min. 80, Dula (Aurul) pără
sește terenul, fiind accidentat. Pai 
tida a fost umbrită de unele bruta
lități, autorul lor fiind în special 
Ciurdărescu (Jiul). (Af. Susa/i-corosp;).

C.S. MUREȘUL—ARIEȘUL TUR
DA 4—1. Meciul a satisfăcut pe cei 
peste 7.000 de spectatori, «Imbele 
echipe prestînd un joc dcs.'bis. cu 
acțiuni spectaculoase la ambele porți. 
Mureșenii au obținut o victorie 'me
ritată, cei cinci atacanți fiind mai de
ciși în fața porții. Au marcat Siko (min 
4), Pantea (Arieșul, autogol în min. 
10), Jozsi (min. 24 și 55) penliu 
C.S. Mureșul, respectiv Mărgineami 
min. 74). (V. Kadar-coresp. reg.)

A.M.E.F.A.—DINAMO SASAR T-2. 
In repriza a doua A.M.E.F, A. s>a-' re
tras în- apărare căutînd să mențină 
avantajul obținut în pruna’ repnzrY 
prin golul înscris în min. 23 de Jer- 
ger, dintr-o lovitură de la 11 m. 
Profitînd de acest fapt dinamoviștii 
au luat jocul pe cont propriu, au 
atacat tot mai mult și au egalat în 
min. 64 prin Szakacs, înscriind go
lul victoriei 7 minute mai tîrziu prin 
Szasz. S-au remarcat Szakacs, Szasz, 
Borbely (Dinamo), Jurcă, Juliasz, 
Jerger (A.M.E.F.A.). (Șt. lacob-co- 
resp).

C.F.R. TIMISOARA—GLORIA BIS
TRIȚA 4—0. Partida nu s-a ridicat 
la un nivel tehnic superior datorită 
stabei pregătiri a jucătorilor din 
Bistrița. Scorul putea li mai mare 
dacă înaintarea gazdelor trăgea mai 
mult la poartă. Au înscris : Dragoș 
(min. 18), Gergelv (min. 30), Bălan 
(min. 40), lonescu (min. 73). S-au 
remarcat Boroș, Feniaț, lonescu, 
Gergely (C.F.R.), Ha'du, Sîmbrian, 
Vasilcscu (Gloria). (Ion Ioana- co
res!).).

C.S.M. BAIA MAPE—C.S. ORA
DEA 1—0. Peste 7.000 de spectatori 
dornici să vadă un meci la înălți
mea pretențiilor celor două echipe, 
au plecat nemulțumiți. Partida a pri
lejuit o luptă aprigă pentru balon, 
aspectul tehnic fiind complet negli
jat. Arbitrul Mircea Morarti-Iași i-a 
eliminat în min. 62—65 pentru lo
virea adversarului pe Dragan (C.S.M.) 
și Szakacs II (C.S.O.), iar mai tîr
ziu pe Vasilescu (C.S.M). In min. 
62—65 jocul a fost întrerupt pentru 
executarea unui penalti (Radulescu 
1-a faultat pe Pop). Orădenii au 
protestat timp de 4 minute și au 
aruncat mingea în tribune. Pînă la 
urmă, lovitură executată de Mălairău 
a fost ratată Unicul go' al mecn: m 
l-a înscris Nedelcu I în min. 85. 
(V. Săsăranu și V. Barbu, coresp.).

Meritele echipelor C.C.A. 
și Dinamo București în 
deplina reușită a meciu
lui lor derbi sînt incon
testabile. Nu-i mai puțin 
adevărat că și arbitrajul 
lui N. Mihăilescu a con
tribuit in bună măsură la 
acest succes. Intervențiile 
sale prompte și energice 
au făcut ca echipele să 
fie și mai mult preocupa
te de joc.

Este bine ca arbitrii să 
ia întotdeauna poziție îm
potriva neregularităților, 
să nu treacă cu vederea 
nici o abatere de la re
gulamentul de joc, să 
oprească orice tendință 
spre durități, care nu fac 
decît să influențeze nega
tiv aspectul jocului.

Arbitrajele ferme, com
petente — ca acela al lui 
N. Mihăilescu — vor de
termina mai multă preocupare din 
partea jucătorilor pentru un fotbal teh
nic, curat, de calitate.

★
In schimb iată un exemplu contrar, 

arbitrajul lui N. Vizireanu la Ploiești. 
Lipsa de hotărîre, de atenție și autori
tate, greșelile flagrante comise de N. 
Vizireanu au tăcut ca jocul să fie și 
mai nervos și mai confuz. Arbitrul a 
tolerat neregularități si nu a ținut cont 
de timpul irosit cu diferitele întreruperi, 
mai ales la acCidertăr’le jucătorilor 
(printre care și aceea a lui Dridea, 
lovit nu de Pain, cum din eroare s-a 
transmis, ci la tin duel pentru o 
minge înaltă).

★

O curiozitate sau un record, dacă 
vreți: in 5 meciuri, deci în 7 ore Și

TRIBUNA SPECTATOR
ROMEO STINCAN^ instalai 

„Tehnometal* * : In sfîrșit, un 
satisfăcător la București. At 
ciul Rapid — Progresul (în c 
mi-a plăcut deloc tendința sp 
dur a unor folvdliști ca Macri 
ricaș), cit mai ales partida 
C.C.A. — Dlharijo mi-au plăci 
văzut faze fritdițoase, gîndite, și 
predat eforturile jucătorilor mii 
dinamoviști de a oferi zecilor 
de spectatori faze palpitante de 
modern. Ca tînăr fotbalist (joc 
chipa întreprinderii, care se a 
primul loc în campionatul oră 

I am urmărit cu mare atenție fieca 
și am avut de învățat din cel 

| jocuri ale citplajului Am apret 
pozitivă demdrcarea rapidă a 
șilor dinamoviști în fazele din 
pierea porții (îndeosebi în pri 
priză), precum și maturitatea, ț 
tactică a echipei noastre câmpie 
a doua parte a meciului, cine 
obținut de altfel victoria. Cei mi 
jucători ai cuplajului mi s-au pă 
nescu (Rapid). Pașcanii (Proț 
Constantin și Staicu (C.C.A.) 
și Nunweiller 111 și Țîrcovnici 
namo). Ar fi bine ca arbitrii, no 
ne ofere întotdeauna arbitraje d< 
celor pe care le-am văzut dtimi

ION GOIA. directorul Operei i 
din lași : „Critica făcută de 
„Sportul popular11 după meciul C 
— Dinamo Bacău, ca și mat 
apărute în ziarul local „Flacăra Ic 
dar mai ales scrisorile de la cili 
dat, cred, de gîndit antrenorului 
chipei ieșene. Spun aceasta bizui 
pe faptul că la meciul cu Steagi 
echipa a mers bine. Formația a fc 
judicios întocmită, a pus suflet 
a creat faze mult gustate de spe 
Cred că C.S.M.S. este pe un drui 
pe care trebuie să persevereze, 
plăcut arbitrajul lui M Cruțesc

CORNEL ALEXANDRU, de la 
(ia regionalii C.F.R. lași : „C<? 
am despre joc ? A fost foarte d 
și în general în limitele sporti 
C.S.M.S. a insistat mai mult și a 
o victorie meritată. Publicul a în> 
echipa gazdă, dindu-i aripi. Mi-n 
cut : Matei. Don. Demien și Fi 
Nu mi-a plăcut în schimb jocui 
culos al lui Bîrsan și Zbîrcea^.

... Și se făcea că Rapid marcase un gol / < 
Vise, dragă, vise de noapte...

Desen de S. NOVAC
jumătate de joc Rapid nu a r 
să marcheze nici un gol. Trebui 
recunoașteți că este un mic r< 
în matorie, care va sta multă v 
în picioare. în privința aceasta F 
nu pare să aibă vreun concuren

★

Interesul pentru campionat a 
cut după etapa de duminică, 
me’e două etape programează c 
partide cu caracter decisiv P< 
situația din clasament. Amintin 
teva : Dinamo București — Petr 
Știința Cluj — C.C.A., Steagul 
— Dinamo București, C.C.A. — 
namo Bacău, Petrolul — Progr
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despre lăcătușul mecanic j 
Dumitru Pană

Despre competiția speranțelor>eua secunde podul rulant ră- 
nemișcat pe calea sa de ru- 
•ar eîrligul, eliberat de sutele 
rame ale unui ax și ale unei 
late, se legăna acum In voie, 

lăcătușului mecanic Dumitru 
'.nt afintite spre cele două 
bia sosit Un nou reductor 
(ie, pentru instalafia de fo- 
>uia asamblat. Cu mișcări si- 
ăpin pe sine, tînărul muncitor 
■ă din nou de lucru. Pentru 
l în producție Dumitra Pană, 
uzinele ,.Mao Tzedun", orice 

prețios.
★

iul 1946, Dumitru Pană a in- 
școala profesională a uzinei, 

aici cu gîndul să învețe o 
— mecanica — pe care o în
de mic copil. Patru am mai 

după absolvirea școlii, a fost 
at să lucreze la „Mao Tze- 
n aceeași uzină In care, de 
’ouăzeci de ani, lucrează și 
ii. Pentru tînărul lăcătuș uzi- 
a să devină a doua lui casă, 
milie numeroasă — muncitorii 
mijlocul cărora el n-a lipsit 

tunci cînd a plecat să-și sa- 
lerviciul militar.
la uzinele ..Mao Tze-dun" a 
moștință Dumitru Pană și cu 

A îndrăgit luptele.
-ele de după-amiază, pe sal- 
'in sala de sport, printre cei 
•ntrenau cu slrguință. se afla 
tușul Dumitru Pană. Sportul 
r multe satisfacții. Juniorul din 
are lua parte pentru prima 
un concurs, se întîlnește după 

mi cu cei mat buni înotători 
i noastră. In anul 1957 el se 
i pe locul II la campionatele 
ane. In cadrul categoriei 
după M. Sultz. In timpul ser- 

militar face sport In cadrul 
„Constructorul" Ploiești ală- 
Cernea, Bularca, Gh. Dumi- 

htpa a ocupat atunci locul U 
intonatul republican. In pre- 
lumitru Pană este căpitanul 
de lupte „Metalul" București. 
comportarea sa. Dumitru Pană 
te un exemplu pentru tovară- 
de muncă și sport. Zi de zi 

nr. 2 de producție din secto- 
•necanicâ, înregistrează — sub 
•rea sa — succese de seamă. 
• fruntașă pe uzină. La aceste 

o contribuție însemnată a 
:i responsabilul brigăzii, lată 
cu un an in urmă, comuniștii 
torul II mecanică l-cui primit 
ocul lor pe fruntașul tn pro- 
Dumitra Pană.

După componența formațiilor parti
cipante la „Cupa școlilor sportive de 
elevi" desfășurată timp de cinci zile 
la Orașul Stalin, nu ne aștep
tam să urmărim jocuri de ridi
cată valoare tehnică. Cei maj buni 
baschetbaliști din rîndul elevilor efec
tuau în aceste zile antrenamente cu 
echipe de categoria A sau luau parte 
la up turneu organizat ta Tg. Mureș 
pentru echipele cluburilor sportive 
școlărești. Deci, echipele școlilor spor
tive de elevi dm București. Orașul 
Stalin, Tg. Mureș au fost alcătuite 
de fapt j din a treia garnitură, că va
loare, In schimb, echipele din Cra
iova, Rm. Vîlcea, Ploiești, Sibiu și 
Oradea au venit cu cele mai bune 
elemente, 'apt care a echilibrat evi
dent desfășurarea turneului.

Ca urmare, am asistat la o serie de 
meciuri spectaculoase, în care elevii 
baschetbaliști au luptat din toate pu
terile pentru a reprezenta cu cinste 
echipele lor, reușind jocuri interesante, 
unele din ele ridicîndu-se la un bun 
nivel tehnic. Victoria a revenit S.S.E. 
din Sibiu la băieți și S.S.E'. Rm. Vîl
cea la fete, echipe alcătuite din ele
mente talentate, avînd cunoștințe des
tul de avansate în materie. Pe locurile 
următoare s-au clasat București, Plo
iești, Oradea, Craiova, Tg. Mureș la 
băieți și București, Craiova, Oradea, 
Orașul Stalin și Tg. Mureș, la fete. D. STANCULESCU

Componența formației S.S.E. Sibiu au cucerit primul loc la băieți

Jare s~a făcut totul pentru educarea 
fotbaliștilor de la Flacăra Moreni?

acă discuți cu membrii consiliu- 
| lui asociației sportive Flacăra 

Moreni despre munca de educa- 
sportivilor, ei sini în stare să sus- 
un adevărat colocviu pe această 

i. Dar ce folos cînd toate cite le știu 
amin doar simple noțiuni teore- 

Pentru că. la Flacăra Moreni, 
ca de educație și propagandă nu 

legată de viațăi ea dueîndu-se 
adie și fără perspective.
ngură preocupare in această pri- 
« a fost încadrarea în învuțămîn- 
politic a membrilor secției de 

al. Desigur e un lucru foarte 
In acest fel se poate realiza 

lățirea politică a sportivilor 
> mai strinsă colaborare intre ei.

ce duce implicit la întărirea co
cului pe care aceștia îl formează, 
același lucru se poate spune însă 
ore felul in care sportivii iși 
ișesc cele predate. Avînd un nivel

de pregătire diferit, sportivii în 
cauză au netoie de un studiu indi
vidual temeinic ca și de sprijinul 
efectiv ai celor care se ocupă de pre
gătirea lor. Ei bine, la Flacăra Mo
reni nu se face nici una nici alta.

Cit privește celelalte mijloace de 
educație cunoscute și folosite cu 
succes de alte consilii ah asociații 
lor ele au fost complet neglijate cit 
toate că necesitatea lor era rip 
cum ar fi, de pildă, conferințele, 
popularizarea sportivilor fruntași in. 
muncă și în sport, infîlnirile jucă
torilor cu muncitorii petroliști pe 
care ei îi reprezintă pe stadion etc. 
In acest fel educația sănătoasă a 
muncitorilor ar fi avut o influență 
pozitivă asupra sportivilor, i.-ar fi 
făcut să se simtă și mai răspunzători 
față de încrederea ce le-a fost acor
dată. De asemenea, consiliul asociației 
sportive nu s-a gîndit nici la faptul

Ca urmare a slabei mutici de educație făcută fotbaliștilor de la 
Flacăra Moreni. unii jucători (Ștefăuescu. Angliei ache) au atitu
dini nesportive, recurgînd deseori la durități.

Dacă o să ai îndrăzneala . să-i scoți de pe teren și pe ceilalți 10, să 
știi că ani să te dau la gazeta de perete!

Desen de CLENCIU

Desfășurarea acestei competiții tre
buie privită însă sub prisma îndru
mărilor date de federația de speciali
tate în vederea asigurării unui progres 
real al baschetului din țara noastră. 
Ne referim la obligația antrenorilor 
de a SELECȚIONA în școlile sportive 
de elevi elemente dotate cu o talie 
înaltă sau cu talent deosebit, care să 
asigure permanenta împrospătare a 
echipelor fruntașe. Din acest punct 
de vedere, putem afirma că antrenorii 
și-au făcut datoria în mare măsură, 
reușind să atragă spre practicarea 
baschetului elevi corespunzători ca 
talie și talent. Ne referim de pildă la 
Uoe Reisenbiichner. Aurel Podvarcu 
(Sibiu), Horia Mătușei, Teodor Ștefă- 
nescu. Anca Demetrescu, Mariana 
Bercuș (București), Lidia Austro, Flo- 
rica Cu/teac (Craiova), Mircea Șfe- 
țănescu, T. Zamfiridis (Ploiești), Elena 
Ceausescu (Rm. Vîlcea), Maria Popeti. 
A. Magțfar (Oradea), Viorica Preda 
(Tg. Mureș) șa.

Școlile sportive de elevi, pepiniere 
ale echipelor fruntașe, au demonstrat 
că și-au înțeles menirea. Sîntem con
vinși că muncind cu aceeași rîvnă, 
antrenorii vor satisface cerințele me
reu crescînde ale baschetului modern 
și vor atrage tot mai multe elemente 
dotate cu calitățile necesare.

că stația de amplificare ar fi un pre
țios ajutor în munca de educare a 
fotbaliștilor. Aceasta nu a fost folo
sită decît pentru a se anunța com
petițiile ce vor avea loc sau rezulta
tele înregistrate în ziua precedentă.

In atenția conducerii asociației au 
stat doar rezultatele imediate ale e- 
chipci, ceea ce a făcut ca unele 
aspecte negative care se manifestau 
in activitatea unor spori ivi să fie 
ocolite, cum este, de exemplu, cazul 
jucătorului V. Ștefâhcscu. In meciul 
cu S.N M. Constanța, acesta și-a 
lovit în mod brutal adversarul. Pen
tru o astfel de atitudine de-a dreptul 
huliganică, el a fost suspendat de 
către federație pe nouă etape. Față 
de această abatere, consiliul asocia
ției Flacăra a găsit de cuviință să 
„închidă” ochii, neluînd nici o poziție

Chiar dacă V. Ștgfănescu nu mai 
e un jucător tînăr — cum încerca 
să motiveze președintele asociației, 
Ion Constantin — deci poate sta 
pe tușă, el a reprezentat pe teren 
colectivul, conșlituind în același 
timp un exemplu rău pentru ceilalți 
jucători. Acest lucru a și fost con
firmat de altfel trei etape mai tîrziu 
cînd, la Pașcani, jucătorul 1. An- 
ghclache a fost eliminat de pe teren 
pentru lovirea adversarului.

Iată cîleva exemdle care demon
strează în modul cel mai grăitor că 
la Flacăra Moreni munca de educație 
a fotbaliștilor nu s-a dus cu tot 
simțul de răspundere. Cei ce se ocupă 
cu pregătirea acestei echipe, nu tre
buie să se împace cu' astfel de mani*  
fe. stări străine sportului nostru și 
cure din păcate, la jucătorii Flăcării 
Mpreîu apar destul de des. E ne
cesară pe viitor o muncă mai sus
ținută de educare a acestor sportivi, 
la care va trebui să-și aducă o con
tribuție mult mai însemnată ca pînă 
acum și cei doi antrenori ai echipei, 
1. Mohlovranu și II. Wetzer. Misiunea 
lor este de a forma nu numai buni 
jpfbaliști. ci și oameni disciplinați, 
cu o educație sănătoasă, capabili să 
se ridice la înălțimea calităților spor
tivului de tip nou din țara noastră.

(Urmare din pag. 1)

lor lor comportări —- continuă să im
presioneze prin jocul lor rapid și e- 
ficace. Și, dacă la baschet ar exista 
un „verdict" de egalitate, atunci a- 
cesta ar fi fost rezultatul care ar ti 
împăcat perfect ambele echipe.

• Un calificativ excelent îl merită 
cu prisosință și întîlnirea de la Tg. 
Mureș. In afara unei lupte înverșunate 
pentru victorie, ambele echipe au oierii 
celor prezenți și un spectacol de cea 
mai bună calitate Dinamoviștii mu
reșeni au dat dovadă de multă matu
ritate în acest meci, impunîndu-se 
printr-un joc clar și sigur. Militarii în 
schimb s-au dezorientat după ieșirea 
lui Novacek, nervozitatea punîndu-și 
amprenta asupra celor mai multe ac
țiuni și, în consecință, au pierdut

• Comportări foarte bune au avut 
în această etapă și Steagul roșu Oa
șul Stalin și Știința timișoara, in 
meciul cu Știința Cluj, Steagul roșu a 
imprimat în permanență jocului un 
ritm rapid. Jucătorii ei au luptat cu 
multă dîrzenie sub ambele panouri ș< 
au dovedit mai multă precizie în arun
cările de la semidistanță. O remarcă 
specială pentru jocul bun al lui Frantz, 
Szabo și Zereleș.

Practicînd un joc variat, cu un 
accent deosebit pe contraatac. Știința 
Timișoara a reușit o frumoasă vic
torie în fața formației bucurestene Ra
pid, anunțîndu-se aceeași echipă re
dutabilă pe teren propriii. Bucnreștenii 
în schimb, aii jucat sub valoarea lor 
obișnuită, comițînd multe greșeli în 
specȚ I în apărare.

• Revirimentul produs în campio

Cuplajul de duminică de pe sta
dionul 23 August a avut un „Inter
mezzo" puțin obișjjuit: premierea ma
rilor cîștigători ai concursurilor Pro
nosport și Pronoexpres din cursul 
săotămînii trecute.- Este vorba de 
colectivul de participanti din Dragă- 
șani.carea obținut importantul pre
miu de lei 95.646 la concursul Pro
nosport din ziua de 6 noiembrie si 
studenta Mariana Mihăilescu din 
București, cîștigătoarea marelui pre
miu de 59.115 lei la concursul Pro
noexpres de miercuri 9 noiembrie. 
După inmînarea premiilor, am stat 
de vorbă cu unii dintre cîștigători.

Doi dintre membrii colectivului de 
participant! din Drăgășani, I. Borțoi 
și N. Pavelescu, au concretizat ast
fel secretul „performati'ei" lor' „In 
primul rînd perseverența iar în al 
doilea rînd schemele reduse care oferă 
mari șanse de cîștig. După cum știți, 
noi am folosit schema nr. 6, pe care 
o socotim foarte echilibrată și 
eficace 1“

Mariana Mihăilescu din București, 
studentă în anul IV la facultatea 
de filologie a Universității C. I. Par- 
hon ne-a spus: „Sînt fericită că am 
obținut un asemenea premiu la Pro
noexpres, la care particip de multă 
vreme și sper că numeroșii colegi 
care m-au felicitat să-mi urmeze și 
sfatul: participarea cu regularitate la 
concursurile Pronoexpres".

><
Și dv. iubiți cititori puteți apare 

pe lista marilor cîștigători, dacă veți 
ține seama că astăzi este u tima zi 
în care mai puteți depune buletinele 
la Pronoexpres, concursul marilor 
premii.

★
Tragerea Pronoexpres de mîine 16 

noiembrie are loc la Curtea de Ar- 
«eș. ,

CONSTANTIN ALEXE

Echipa S. S. E. Rm. Vîlcea, câștigătoarea întrecerii fenunine 
Foto: Gh. Corc-odcf

Jocuri excelente în etapa a IlI-a 
a campionatului masculin

Ciștigătoriî marilor premii Pronosport și Pronoexpres
ne destăinuiesc „secretul" performantei lor

natul masculin este fără îndoială 
legat și de calitatea superioară a ar
bitrajelor. Cuplurile bucurestene Ar- 
mâșeșcit—Chiriac și Dinescu—Berger 
au condus c<t multă competență în 
cuplajul bucureștean. Le-am reproșa 
poate intervențiile lor prea dese în 
aprecierea faulturilor, care uneori dău
nează spectacolului. Arbitraje bune 
au prestat și cuplurile Andor—Krasnai 
(Oradea) la Timișoara și Petruțiu— 
Bercuși (Bucureștij ia Orașul Stalin. 
La Tg. Mureș, P. Marin (Buc.) și 
H. Știrbii (Cluj) au condus cu scă
pări, care nu au influențat însă rezul
tatul final.

A. VASILIU

Clasamentele la zi
MASCULIN

1. Dinamo Buc. 3 3 0 180:153 8
2. Dinamo Tg. Mureș 3 3 0 194:175 6
3. C.C.A. 3 2 1 200:170 5
4-■5. Știința Craiova 3 2 1 227:196 5
4—5. Rapid București 3 2 1 198:167 5
6. Știința București 3 1 2 206:215 4
7. St. roșu Or. Stalin 3 l 2 180:190 4
8. știința Timișoara 3 1 2 189:201 4
9. Dinamo Oradea 3 1 2 207:227 4

10. C.S.M. Galați 3 1 2 155:187 4
11. Voința Iași 3 1 2 144:178 4
12. Știința Cluj 3 0 3 183:204 3

FEMININ
1. Rapid București 3 3 0 208:131 6
2. Știința București 3 3 0 195:134 6
3. Constructorul Buc. 3 2 1 157:135 5
4. C.S. Oradea 3 2 1 194:196 5
5. Știința I.C.F. 3 2 1 140:147 5
6. Voința Tg. Mureș 3 2 1 162:187 5
7. Voința Oradea 3 1 2 132:139 4
8. Voința Or. Stalin 3 1 2 158:167 4
9. C.S. Mureșul Tg. Mureș 3 1 2 143:170 4

10. Știința Cluj 3 1 2 124:157 4
11. Petrolul Ploiești 3 0 3 138:161 3
12. Progresul București 3 0 3 142:1,69 3

Studenta Mariana Mihăilescu din. 
București, cîștigătoarea premiului de 
59.115 lei ta concursul Pronoexpres din.

9 noiembrie

Iată rezultatele provizorii ale con
cursului Pronosport din 13 noiem
brie.

83 variante cu 12 rezultate exacte.
1449 variante cu 11 rezultate 

exacte.
10.408 variante cu 10 rezultate 

exacte.

Rubrică redactată de I. Ș. Loto*  
Pronosport,
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La Timișoara, pe Bega,

„Cupa de toamnă” a F.R.S.N. a cunoscut
un binemeritat succes

Din inițiativa Federației de spor
turi nautice a avut loc la Timișoara, 
sîmbătă și duminică, prima ediție a 
„Cupei de toamnă", rezervată repre
zentativelor de tineret (caiac și ca
notaj academic) din trei orașe cu 
tradiție în aceste discipline sportive; 
București, Arad și Timișoara. Cum 
era de așteptat, localnicii, mari a- 
matori de sporturi nautice, an spri
jinit organizarea competiției, corni- . 
sia orășenească de resort făcîndu-și 
din plin datoria. Totodată, timișorenii > 
au populat malurile Begăi în - nu
măr mare, încurajînd pe concurenții 
celor 8 probe, șî, bineînțeles, în spe
cial pe sportivii localnici care au 
avut dreptul să participe cii cîte două 
echipe în fiecare cursă.

Deși desfășurate la o dată destul 
de tîrzie, în afara sezonului compe- 
tițional propriu-zis, întrecerile au fost- 
atractive datorită luptei strînse din
tre echipajele bucureștene și cele ti
mișorene ca și sistemelor diferite de 
disputare, 
neață s-a
metru, cei maj buni performeri dis- 
punîndu-și — perechi — întîietatea, 
duminică dimineață. ■ La schif sîmbă- 
tă după-amiază au avut loc probele 
eliminatorii iar duminică dimineața 
finalele. De remarcat că tactica ă 
avut un greu cuvînt de spus în defi
nitivarea clasamentelor, ca de altfel 
și ordinea culoarelor. Dar despre ca
racteristicile acestei inedite și reușite 
competiții vom reveni cu primul pri 
lej. Iată rezultatele:

Feminin. Caiac
Barbara 
Georgeta 
Iuliana 
Cristina
Maria Perva (Arad) 3:53,3; Minerva 
Gheorghiceanu (Arad) — abandonat. 
Schif 2 vîsle 809 m: 1. Timișoara 
(Cornelia Jude, lldiko Eveiley) 
4.11,0; 2. București (Monica Ganea, 
Costela Stanciu) 4:19,8; 3. Timișoara 
(Dagmar Braun, Malva Domide) ; 
Arad—neprezentat. Schif 4-ț-l rame 
800 m: 1. București (Valeria Costă- 
chescu, Ștefania Constantinescu, 
Magdalena Vlăduț, Maria Halberg-ț- 
Rita Danielian) 3:59,0;
(Nina Opațchi, Maria 
dith Schwartz, Maria 
Eva Feiler) 4:14,0; 
4:16,0; 4. Arad 4:22,0.
visle 800 m: 1. București (Stanca 
Cristian, Ioana Penca, Maria Dră- 
ghici, Lucia Simionescu 4- Rita Da
nielian) 3:56,0; 2. Timișoara (Ger-

liber: A. Cosmă (S.S.E. 1) 
33,33 m spate:' Mihai Virgil 
II) 29-2; 66,66 m bras: A. 
reanu (S.S.E. H)- 59,4-;' 66,66

activitatea la zi
Bazinul acoperit de ia Floreasca (ProgȚ 62,1; 66,66 ni liber: M. Mun- 

a găzduit dutîiinică dimineața prima teanu 55,3. 4x33,33 m mixt: Progre- 
etapă a concursului triunghiular din- suiJi! ’'2:19,5. ~
tre înotătorii cluburilor Progresul și a !< acestui 
ai școlilor sportive de elevi nr. 1 și 2. dlaSămdntul competiției! se prezintă 
Bine pregătiți, cei: 120 de concurenți astfel: 1. Progresul 193’p, 2. S.S.E.Bine pregătiți, Cei. 120 de concurenți astfel: li

După prima parte 
concursir.stri unghiul ar

au furnizat întreceri viu disputate, II T8b p.,j3. S.S.E. I> F70 p. 
mult aplaudate de ■’spectatori. lata i *
cîștigătorii probelor:-BĂIEȚI: 33,33 iii •> nviț ■

’ Echipele de juniori .'-'bucureștene 

bidruF competiției de polo organiza
tă dd ''(Comisia orășenească de spe- 
cialrtătd și dotată cuvfeEupa de iar- 
nă’Ț’Iătă rezultatele: Seria I: Rapid— 
CL sp. șc. 3—1, Șc. Sp. elevi 2 -— 

Dinaino — C.C.A.
— Pro-

La caiac sîmbătă . dimi- 
„alergat" contra-crono-

sunplu 500 m : 
(Tim.) 3:29,0; 
(Buc.) 3:30,0;

(Tim.) 3:36,0;

Shadt
Mihai

Eichorn
Alterescu (Buc.) 3:48,0

Talentat ii tineri N. Bulancea, I. Radulescu și-cîrmaciul Stejari Lupu, com- 
ponențr ai echipajului Capitalei de schif 2-\-l, care s-a impus .cu .autoritdte 

în „Cupa de toamnă", la un antrenament pe Bena. ■ ■'în „Cupa de toamnă", la

26-7'< 
(S.S.E. și-'âiti disputat primele meciuri 
Septe- ‘ 

m flu
ture: A. Septereanu 65;9; 4x66 66 m 
mixt: Șc. sportivă elevi nr. 2—4:31,5 
FETE.> 33,33 m bras: Rodica Ușer- 
sohn (Progresul) 30,7; 33:33 m fiu-1 Progresul 4—1, 
ture: Iudith Ffehyves' (S.S.E. I) 40,0.': 4-^0;/ Seria a II-a:~"Vointa 
66.66 m spatei ‘ ■ Mt)tiica: ' Muntbarilf dgJ^ăijI : II 7—1.i.:k *' -jb ne. idir ■ .< ■ > u ilnoq out ' „

îrlv ------- rr—... j, ••

neînțeles:
Dinamo^Știmța București 5-5 (4-3)

: Lă' căpătul unui joc' d'b o "slabă fac
tură tehnică, Știfeță București a reu
șit să termine 1 Ir egă li țațe (5-5) cu 
echipa noastră ! dămpîdariă, rezultat 
care o salvează de la retrogradare. , __ , t____ __________

. ::Fără a . diminua cu mrnie meritele REȘTI : Mircea' Ștefănescu-Chirvăsu- 
echipei studențești;: -care — încura- ță, Qhiriac-Cloșcă-Naum, Varlaam, 
jată frenetic de susținătorii ei — a 1 Mânuță.
reușit să refacă un handicap cc pă- Au înscris în ordine : Zahan (min. 
Ț v i ’:?), zahan •

(1-4), trebuie s-o Sptinerfr—- și aceaș; (min. 2,51), Kroner (min. 4,28 — din ......... - -- j Varlaam
(min. 7,57), Măriuță (min. 9,11 și min. 
13,15), Cociuban (min. 16,12) și Chir- 
văsuță (min. 16,40) din 4 m. Au fost 

-„ r___  , eliminați; Cociuban (min. 0,57), Lasz-
țească, cum dinamoviștii s-au putut fe (min. 5,22) și Cloșcă (min. 15 30).

„ '. .'"'’'J ' ’' *■ După acest ultim joc clasamentul
' confuz, fără nici un orizont. Este campionatului republican se prezen- 

drept câ ît)Mlîomentul de față echipa ti astfel: 
nu dispune de un portar de: valoare, 
dar aceasta' fiu scuză cîtuși de puțin' 
comportarea ..; penibilă a campionilor 
în meefel de duminică. Și, acest lucru 
hu trebuie trecut cu vederea.

Arbitrul N. Nicolaescu a condus 
corect următoarele formații :

DINAMO: Marin Ș.tefănescu-Co- 
ciuban, Zahan-Al. Popescu-Culineac, 
Kroner, Laszlo; ȘTIINȚA BUCU-

jată frenetic de susținătorii ei

rea la un moment dat ile neremontat lțZȚ), Chirvăsuță (min. 2,00) 

tă cu toștă tăria —- că scorul partidei 4 m,), Zahan (min.' 6,30). 
pare <te neînțeles. E de necrezut cum ' ' ....................
o formație de talia celei dinamoviste 
a putut fi ținută „în șah“ de tînăra 
șî neexperimentata formație studen-

fost cîștigat 
(18 p), care 
Capitală (16 
fh clasamen-

trude Kovacs, Hedwiga Cristian, Vio
rica , Mojdovan, 
Eva Feiler) 
4:32,5;
Caiac 
ciany 
mescu 
Ispas
Kozanețchi (Arad) 4:33,0; 5. Dieter 
Heckmann (Tim.) 4:49,0; 6. I. Sipos 
(Arad) 4:49,8, Schit dublu 1500 m:
I. București (Dan Ciomîrtan, Ludo- 

1. vie Covaci)- 6:06,4; 2. Arad (Orsch-
leger, G. Ruppert) 6:16,0; 3. Timi
șoara (E. Bold, H. Thomas) 6:18,4; 
4. Timișoara (M. Fărcuțiu, T. Stoian) 
6:20,0 Schit 2-Ț1 1500 m: 1. Bucu
rești (Nicolae Bulancea, Ion Radu
lescu 4- Ștefan Lupu) 6:58,0; 2.
Timișoara (A. Foldvary, V. Kleim -Ț-
J. Vilhut) 7:05,0; 3. Timișoara (E. 
Sebestenyi, C. Groger 4- L. Lavrin- 
ski) 7:22,0; 4, Arad (Gh. Bogdăniue, 
A. Balogh -Ț- I. Ltipșa). Schit 4Ț-I 
1500 m: 1. București (Ilie Begu, 
Marian Rădulescu, Gheorghe Baka, 
William Covaci 4*  Lupu Ștefan) 
5:59,8; 2. Timișoara (H. Winandi, P. 
Csiki, P. Neiss, A. Baka 4- C. Bur- 
cioiu) 6:06,0; 3. Arad (I. Kiss, E. 
Megyeri, G. Paner, Gh. Sîrb 4" I- 
Lupșa) . 6:24.0; 4. Timișoara.

„Cupa de toamnă" a FR S.N. a 
revenit la canotaj academic reprezen
tativei; de tineret a orașului Bucu
rești care a acumulat 19 puncte, ur
mată de Timișoara cu 15 p și. Arad

Iud-ith Herczeg 4‘ 
4:04,3; 3. Timișoara'

4. Arad 4:37,0. Masculin, 
simplu 800 m: 1. Eugen Re- 
(Tim.) 4:19,0; 2. Florian Tb-

(Buc.)
(Buc,) 4:13,0;

4:19,8; 3- Gheorghe
4. Adalbert

8 p. La caiac trofeul a 
de canotorii timișoreni 
au întrecut pe cei din 
p) și pe arădeni (8 p).
tul general (caiac -Ț schit), pe pri
mul loc s-a situat selecționata Bucu
rești cu 35 p. Pe locurile următoare: 
Timișoara cu 33 p și Arad 16 p. In 
același timp, federația de! sporturi 
nautice a răsplătit prlrf frumoase 
premii pe compone.nții echipajelor în
vingătoare.

angrena inir un, șstfel de joc încîlcit.

2.
3.
4.
5.

1. Diriamo Buc,
2. C.S. Oradea
3. Progresul Buc.
4. știința Cluj
5. Știința Buc.
6. C.C.A.
7. C.S. Mureșul Tg. M.
8. Voința Buc.

14 12 2 0 132:64 26
14 10 0 4 77:50 20
14 7 1 6 71:69 15
14 6 1 7 69:59 13
14 .5 !3 6 46:54 13
14 6 0 8 61:59 12
14 6 0 8 64:73 12
14 0 1 13 27:11 9 1

2. Timișoara 
Geanguș, Iu- 
Adamescu -Ț 
3. Timișoara

Schit 4Ț-1

N. MAR DAN

Un reușit concurs rezervat eevilor 
de Iș școliie medjia :

organizarea consiliului rajonal 1 A, Ciocaii 1,72 m; 2. 1, Simio- 
.S. I. V. Stalin și a '"Secțiunii iiescu 1,72 rriȚ 3. L. Butnaru. 1,50 m ;

’ "" ’ ’ ’ 1. .D,'(jfadVg 6,00 m; 2, L
Simionescu 5,Dl) th; 3. ' A, Crîstea 

t;.ti: I.ȚĂ.' Ciocan ro.95 
m,;72. C, Pascu 13,4b' m'Ț 3; A. ,.Wra- 
gomirescu 12,50 'm; 4x100 tn: 1. '^c. 
medie nr. 32 ’ 4/;2’;:'tiîâie nr. 28 

, W);.‘$ șc. medieȚîQ 51,(Ț
FEȚȘ; 60 m: .L.Șț. Pppqșcu 8,4; 

3. I. simionescu . ?---M.- P.»P 8,40.;. 3,. Â. Turcu, 8 6 ;. 4.
: l.’D. Gradiu 55,3;,2.1, Rapas ■ A- Budeleanu.,-8,6.;, lungime,: 1. fȚ Be- 

3 o n----- ■----- 6 LV; 1000 m; 1M..X48, m ; 2. £(. rpjan 4,40 m;
. v rnavu -.v„,v;"2. D„..Gipăianu -.Av C. Rredufea..,4,30 m ;,„înălțime: 1. 
3:09,6; 3. A. Petran 3:12,0 ^Inălțlnre s . ^WWvfei.^^^ip.^ E^Caragea

WihMi.i vnnii . . . . . . . . . —-’r
După încheierea primei părți a campionatelor de handbal in-ț" '^’«14

• ' 'i : --- ••

în organizarea consiliului rajonal . 
U.C.F.S. I. V. Stalin și a/Șecțiunii J: 
raionale de învățămînt și cultuȚă, du- " 
minică dimineața a avut 16c *pe sta- _
dionul Tineretului un reușii Țoncurs . 5,83 ,m '^, greutate 
atletic dotat cu „Cupa școlilor nțed^''.. •

Iată și rezultatele tehnice-:»,■
BĂIEȚI: 60 m: 1. A. Gristea 7,1;

21 D. Popa 7,2; 3. S. Hanu>> 7;3 ;»s
100 m : 1. D. Gradiu 11,3; 2.--A. Gris- 
tea. 11,5; 3. I. Simiont-seu «„.14,7»
400 m :
60,0 ; 3. B. Rozenberg 61 1000 m
1. C. Pascu 3:02,0; 2 ~

I

7

MAI MULTĂ ATENȚIE AMENAJĂRII TERENURILOR
Șl PROGRAMĂRII JOCURILOR

urmă s-au 
din cadrul

dis-
,Pri*

Cu puțin timp în 
putat ultimele jocuri 1
mei părți a campionatelor republica
ne de handbal în 7. întrecerile ne-au 
prilejuit numeroase satisfacții. In gene
ral, pregătireaechiperor a fost mai 
mult decit satisfăcătoare, bazele sporti
ve amenajate pentru aceste întreceri au 
primit un număr nesperat de mare de 
spectatori și, în plus, s-au făcut re
marcate o serie 
și talentate,

Este foarte 
constatări nu au i 
Cu alte cuvinte, 
aspecte critice, pe care am dori să 
le discutăm. In primul irînd,- despre 
bazele sportive. Este lăudabil efortul 
făcut de o serie de cluburi și 
asociații sportive, 

au participat 
plouate, de a 
ja bazele sportive 
de instruire și organizării meciurilor. 
Ca urmare, astăzi există frumoase 
terenuri de handbal în 7 la Oradea. 
Craiova, Petroșani, Orașul Stălin. 
Timișoara, Tg. Mureș etc. Ceea ce 
nemulțumește este însă felul în care

de elemente tinere

adevărat că aceste 
un caracter general. 

, există încă unele

de o serie de 
ale 
în 
le

Duminică dimineața, pe stadionul 
Constr-uctorul'din .Capitală s-a dis- 
pulat.o întrecere de cr.os dotata cu 
„Gupa Constructorul".-,.întrecerea s-a 
bucurat de. o largă u. participare, la 
startul, celor trei pr-obo-Țlind prezenți 
peste .70 de concurenți.: Este de cri
ticat; faptul că o bună parte din 
atleții-îruntași nu, s-au prezentat la 

. acest.,.concurs,' lipsind nemotivat ca 
șl,la- alte competiții atletice disputate 
în acest sezon. Este cazul lui.Bara- 
baș,. Weiss, Constantin. Grecescu etc.

Iată rezultatele tehnice: juniori 
(2000 m): 1. St. Berekszaszi (Dina
mo); 2. Paul Vlăsceanu, (Construc
torul), 3. Adrian Dinescu (Contruc- 

..ferul); 4. Nicolae Mirea (Rrogresul)
5. Cornel Tatu (Șc. sp. elevi nr. 2) ; 
senioare (800 m) : 1. Georgeta Dumi
trescu (Metalul) ; 2. Zamfira Anto
nescu (Metalul) ; 3. Silvia Cons.an- 

Ținescu (Progresul) ; 4. Nicoleta Ma
ria (.Dinamo) ; 5. Maria Gheorghe 
(Dinamo) ; seniori (6000 m) : I. Lu- 
cian Borcescu (Știința) ; 2. Victor 
Caramihai (Constructorul) ; 3. Dinu 
Crisfea (Metalul); 4. Nicu Nicolae 
(Metalul) ; 5. Mihai Babaraica (Con
structorul) .
Jjjp/echipe clasamentul este urmă- 

tqtSrf i. Dinamo 89 puncte; 2. Meta- 
iu-'.: U).'> p; 3. Constructorul 109 p.

NICOLAE-coresp

i,30 .m; 3. E. Pop, 1.25 m; greu
tate.:,.). 1. parp.„Ș>, mT. To- 

..îțio.v .7,95 m ; 3,,,,4-ș Fgudplov .7,2 > m,
4x.tOQ m: 1... șc, medje. nr„,-8 .57,5 ; 
2. șț. niedie nr.. 3,^irOT,0; 3, șc. me
die nr. 7 61,0. o, , .' . . .... ,

‘„Cupa școlilor me.aii1*trofeul  
pus îq joc de qatre organizatori — 
a, fo(șt decernată, îritr-un cadru festiv, 
ecțiipei^școlii. rnpdq,|f|rrȘ^,, Care a ,to- ■ 
talizat cele mai- multe puncte: 177,

Pe locurile următoare s-au clasat!- 
șdttălă'medie nr. 7 „I. L. Caragiale" 
cu ȘȚ puncte, școala medie nr. 28 
„Dr. 'Petru Groza".-cu 61 puncte Și 

-șeetalâ'i-ițpedie
programarea și popularizarea • me
ciurilor de handbal în 7. ,Ex>isi,tă cen
tre unde activează mai n)til(e,'v.echjpe. 
participante la campionatele,.■.dft. handv. 
bal în 7: Timișoara, Oțpșul Sta-, 
lin, Sibiu, Tg. Mureș și„ ..hjfi^înțelea/ 
București- Este de la sipe „înțeles că 
cuplarea jocurilor de handbal, în, 7 
constituie unul din cele rnaj,,,pfipacp 
mijloace de popularizare,,^,..acestui 
sport. Spunem acest lucrp.,Șoarece, 
este greu de crezut că spc^țațorii se 
vor deplasa duminica pe „qiaț’.multe, 
terenuri pentru a asista ..„u , jocuri 
care durează la băieți 6(Ț.„Țp ț njiguțe, 
și lă fete 40 de minute. C^ tqatp. .a^ 
cestea la Orașul Stalin șȚ.'J^mi-șpara, 
de multe ori s-a întîimplaȚ^^țgc.ijjifr. 
de handbal în 7. să fie ,’pțpgramate 
pe terenuri și la ore diferite^ Aseme
nea lucruri s-au petrecut chiar și la. 
București, ceea ce a obligai' spec
tatorii să se împartă. ,’Ț ' (

In ceea ce privește pregătirea e-' 
chipelor și creșterea și ''promoVareă' 
cacfrelor tinere, probleme de: to deo
sebită importanță privind dezvolta
rea handbalului în 7 la noi în țară,

pid problema, o serie de cluburi și 
asociații sportive n-au ținut seama 
de prevederile regulamentului. Astfel, 
unele terenuri de handbal în 7 sînt 
mai mici decît precizează regula
mentul. La Iași, spre exemplu, tere
nul -pe care se dispută partidele din 
cadrul campionatului este mai în
gust, iar la . Timișoara, pe terenul 
C.F.R., există un perete- mult prea 
aproape de marginea de lund a 
terenului. Problema nu este de ne
glijat, un teren mai mic obli
gă echipele de handbal în. 7 
să adopte un anumit stil de joc, ră
pind mult din posibilitatea ca acțiu
nile ofensive să aibă spectaculozitatea 
și, mai,, ales, eficapițatea caracteristi
că acestui joc. . Iată de ce este de 
dbrit ca, folosjnd pauza dintre tur și 
retur, cluburile și asociațiile sportive 
cu secții de handbal fruntașe să ve-

: cluburi 
căror echipe 
aceste

putea
necesare muncii. rifiee, dimensiunile terenurilor respec

tive. și să ia măsuri pentru a le 
mări în conformitate cu regulamen
tul, care spune c.ă un teren de hand
bal' în .7 trebuie să aibă MINIMUM 
40 ml lungime și 20 m- lățime.

Legat de Dtoblema teronnrilne „do

cam- 
amena-

>
COLAE D.



U. R. S. S. — o nouă forță
în tenisul de masă

O nouă forță a apărut în arena 
europeană a tenisului de masă: 
U.R.S.S.! Lumea sportului cu minge 
de celuloid de pe bătrînul continent 
a rămas de-a dreptul uimită de vic
toriile pe cît de strălucite pe ațît de 
categorice repurtate de jucătorii de 
tenis de masâ sovietici asupra repre
zentativelor Suediei și Angliei, cla
sate la ultima ediție a campionate
lor europene de la Zagreb pe locurile 
II și respectiv III- Intr-adevăr, la 
Moscova, cunoscuții și experimenta
lii jucători scandinavi, victorioși în 
atîtea competiții internaționale, Lars
son, Borg și Ljungstrom au fost în
vinși net de trio-ul Averin, Paskia
vicius și Saunoris. Scor: 8— 1! Cî
teva zile mai tîrziu selecționata 
Uniuni] Sovietice alcătuită din aceiași 
jucători a întreprins un turneu cu 
adevărat triumfal în Anglia, unde 
în cele cinci întîlniri susținute cu ■ și Negulescu, 
reprezentativa Angliei, a cucerit tot 
atîtea victorii: Bristol: 7—2, 
mingham: 6—3, Manchester: 
Sunderland: 6—1, Londra:
Scor general: U.R.S.S. —• 
33—10 1 Și nu este de prisos 
ținem că în aceste întreceri, gazdele 
au folosit pe cei mai buni jucă
tori dintre care nu au lipsit Harri
son, Merrett și Burridge titulari 
formației la ~ 
atunci asupra 
me cum sînt 
slavia și R.F.

De-altfel, trecînd în revistă rezul
tatele obținute în ultimii doi ani de 
reprezentanții U.R.S.S. în acest sport 
vom avea desigur o imagine deplină 
a progresului înregistrai.

La ediția inaugurală a „europe
nelor". Budapesta 1958, prima com
petiție internațională la care sînt 
prezenți și purtătorii ;tricourilor pur
purii. junioara Neiole Ramanauskaite 
a fost o adevărată revelație, iar Pas
kiavicius realizează surpriza între
gii competiții învingîndu-1 in me
ciul pe echipe, pe redutabilul cam
pion al Europei, maghiarul Zoltan 
Berczik (singura înfrîngere din tot 
concursul). Saunoris l-a eliminat 'pe' 
campionul englez de atunci, Kennedy, 
iar reprezentativele U.R.S.S. au cîș
tigat la Suedia (fete) și Anglia

Bir- 
8—1, 
6—3. 

Anglia 
să re

ai
Zagreb, învingătoare 

unor echipe cu renu- 
cele ale R.P.F. Iugo- 
Germane.

(băieți). In toamna aceluiași 
Neiole Ramanauskaite a ajuns 
semifinalele de senioare ale tradițio
nalelor campionate internaționale ale 
Scandinaviei, iar un an mai tîrziu, 
iulie 1959, la Criteriul european al 
juniorilor de la Constanța, Rama
nauskaite a cucerit titlul la dublu 
fete și s-a clasat în finala de simplu 
feminin. Peste cîteva luni, la Mos
cova, laun confcurs international — 
cu participarea unor jucători romîni 
și unguri —, reprezentativa sovietică 
învinge cu 5—3 selecționata noastră 
(Popescu, Covaci, Rethi), și în plus, 
sportivii țării gazde ocupă locurile 
Fntîi la ăimpltt bărbați (Saunoris), 
simplu juniori (Averin), echipe ju
niori și junioare. Tot la Moscova, 
dar în martie 1960, cu prilejul unor 
întreceri sovieto-romîne, Saunoris a 
obținut victorii la Popescu, Cobîrzan 

iar Păskiavicius la 
Negul eseu și Popescu.

Apoi, numai la o lună distanță, în 
aprilie la Zagreb, cu ocazia campio
natelor Europei, formația masculină 
a U.R.S.S. a dispus de Italia și 
Țara Galilor, iar cea feminină a în
registrat nu mai puțin de 7 victorii: 
Olanda, Austria, R.P.F.I., Belgia, 
R.F.G., Elveția și Grecia. Dar cel 
mai răsunător- succes a fost realizat 
de cuplul Saunoris—Paskiavicius 
care după ce a eliminat pe parcurs 
o serie de adversari valoroși, s-a ca
lificat în finala probe] fiind întrecut 
de redutabila pereche maghiară 
Berczik—Sido.

Iată, așadar, un bilanț frumos și 
desigur suficient de edificator asupra 
creșterii continue a valorii tenisului 
de masă sovietic.
'Cum s-a ajuns la aceste rezultate? 
. Pe reprezentanții tenisului de masă 

din Uniunea Sovietică am avut pri
lejul: să-t vedem pentru prima oară 
la campionatele europene de la Bu
dapesta din 1958. Trei au fost lucru
rile care ne-att impresionat îndeo
sebi- putere de luptă excepțională, 
seriozitate și setea de a afla, de a 
cunoaște cît mai mult 
sportului lor favorit,

După Budapesta am 
plăcere pe unii jucători 
masă sovietici. O mare

an, 
în

din tainele

revăzut cu 
de tenis de 
bucurie am

L F. K. Malmo întiinește pe Dinamo
(Urmare din pag. 1)

campionatul mondial din anul 1958.
I.E.K. Malmii se prezintă la București 

cu o carte de vizită pe care a .înscris, 
aiuiii două zile, calificarea in sferturile 
de finală ale Cupei Campionilor Euro
peni Eaptul că a reușit să treacă. de 
Ț.D.N.A.. campioana Bulgariei, consti
tuie o performanță. Ț.D.N.A. este o for
mație bine cotată :în fotbalul european, 
care are la activul' său rezultate din cele 
mai Imne. printre care o victorie cil 1 
2 — I asupra lui Atletico Madrid, un 
meci egal (*2 —2) cu F. C. Barcelona, și 
o victorie crt 4—I (!) asupra Juventu- 1 
stihii, campioana Italiei. Cu 
termeă formație
I.E.K. Malmii a reușit duminică uu 
zuliat de egalitate (1—1),la Sofia, cu 
care și-a asigurat calificarea pentru 
turul următor al Cupei Campionilor Eu- 
rojiem

Cinstea de a înfrunta pe campioana 
Suediei a revenit echipei Dinamo Bucu
rești al cărei joc dinamic, tehnic, în 
viteză a fost atît de apreciat duminică, 
in partida cu 
campionatului 
internațional bogat, 
în amintirea

această pu- 
de club din Bulgaria.

re-

C.C.A. Actualul lider al 
nostru are un palmare*  

Stăruie și acum 
spectatorilor bucureșteni 

acel I—0 asupra lui Ilonverl. dar 
ales maniera categorică în care a 
obținui succesul

mai 
fost

OASPEȚII AU- SOSIT IERI 
IN CAPITALA

Fotbaliștilor de la I.F.K. Malmo le-au 
fost suficiente 35 de minute pentru a 
parcurge distanța Sofia-București, în

oul orlabilele fotolii ale avionului TU- 
iOL Kadioși

joaspejii 
Capitală 

.-evoluția 
minerii; 
dl. Slen 
valoare apropiată echipelor bulgare 
maghiafe.

— ,,.Nu ani văzut încă o echipă ro- 
mîneâscă" — ne-a spus, conducătorul lo
tului suedez însă știu 
du.
In orice caz. jocurile de 
vineri îmi vor da ocazia să 
bine

Cum vor juca suedezii la București ? 
Ne-a explicat antrenorul echipei. Ingvar 
Gard : ..Dacă la Sofia, dată fiind miza 
jocului, am pus accent pe defensivă — 
aveam doar de apărat /—0 de la Malm# 
— la București tom căuta să scoatem 
un rezultai fav'drdbil prin joc deschis, 
spectaculos Ceea ce credem că va con
tribui la reușita îtilîlnirii cu Dinamo** .

I.F.K. MalhiH a deplasat la București 
15 jucători. Formația pe care o va a- 
linia inîinr csU*  următoarea : Chris-

■ tetisson (31 ani) — Uansson (24 ani), 
U. Nilsson (25 alii). Dithl (30) — Blom
berg (30), G Nilsson (28) — Lundk- 
vist (23). Karlsson (25). Olofsson (24). 
Borg (25). Nord k vi st (21). Este aceeași 
care a lerminat la egalitate cu Ț.D.N.A.. 
mai puțin Ljurlg ('25), care fiind acci
dentat duminică, nu va juca. Rezerve : 
Strand berg (10), Martensson (23) și 
Eneberg (23). Trei jucători au făcut • 
parte din formația secundă a1 Suediei : • 
Christen s-son. Blomberg și Borg, iar unul i 
din echipa de tineret (Nordkvist).

după suci'esul de la Sofia-, 
au manifestat de la sosirea în 
incr.cdcre in cern ce privește 

lor in compania formațiilor ro- 
despre car« conducă torid lotului, 
GiîranSsori.- crede că sini de o 

sau

Că in fora 
se practică un fotbal dc . calitate, 

miercuri și 
cunosc mai 

posibilitățile fotbaliștilor romîni” 
vor juca 

explicat

■I

Bogat program internațional atletic in 1961

lui 
ju- 

fost

european
încercat-o în primele zile ale 
octombrie cînd tineri jucători și 
cătoare din Uniunea Sovietică au
oaspeții Bucureștiului. Trecînd peste 
amărăciunea inerentă cauzată atunci 
de înfrîngerile echipelor noastre, am 
simțit totuși o satisfacție dublată de 
mult respect văzînd la lucru spe
ranțele tenisului de masă din marea 
țară vecină și prietenă. Zintra Luki
na, Ghenadii Averin, Laima Balaișite, 
Sigmund Kalnin, Sofa Beloțerkovs- 
kaia, Nikolai Novikov, Aldona Kon- 
drataite, Helmutas Lisinas, doar cîți- 
va dintre reprezentanții tinerei ge
nerații sovietice de tenis de masă 
au lăsat o impresie adîncă competen
tului public de la noi, tehnicienilor ca 
și sportivilor romîni. Cu o temeinică 
pregătire fizică generală, cu un bagaj 
însemnat de cunoștințe tehnice, cu ten
dință accentuată spre loviturile ofen
sive și cu o putere de luptă dusă pînă 
la epuizare, pînă la ultima minge, cei 
opt tineri reprezentanți ai sportului 
din U.R.S.S. au fost la înălțimea 
mentalității și educației oamenilor 
sovietici. Și cu asemenea calități: 
seriozitate, muncă metodică, perse
verență și patriotism fierbinte va fi 
un lucru firesc ca în anii care vor 
urma, tenisul de 
urce vertiginos pe 
ierarhiei mondiale.

ATENA (Agerpres). — Timp de 
mai multe zile au avut loc la Atena 
lucrările Comitetului european de pe 
lîngă Federația internațională de at 
letism. Cu acest prilej a fost stabilit 
calendarul international pe anul 1961 
și s-au 
privind campionatele 
atletism 
1962 la Belgrad,

Din bogatele manifestări interna
ționale ale anului viitor se desprinde 
în primul rînd meciul dintre echipele 
selecționate masculine și feminine

discutat diferite probleme 
europene de 

ce vor avea loc în anul

ale U.R.S.S. și S.U.A. care va avea 
loc la Moscova în zilele de 15 și 16 
iulie. Campionatele internaționale 
ale R. P. Romine de la București 
vor avea loc în ultima săptămînă a 
lunii august. Jocurile Mondiale Uni
versitare între 30 august și 2 sep
tembrie la Sofia, iar Jocurile Balca
nice de la 15 la 17 septembrie la 
Belgrad. Tot în luna septembrie 
(8—13) la Tbilisi se va disputa un 
mare concurs international, iar în 
zilele de 19 și 20 septembrie echipa 
Londrei va întîlni echipa orașului 
Moscova.

Voleibalistele Uniunii Sovietice 
din nou campioane ale lumii

(Urmare din pag. 1)

CONSTANTIN

masă sovietic să 
primele trepte ale

COMARNISCHI

RIO DE JANEIRO 14 (Agerpres). 
Turneul final al campionatului mon
dial feminin de volei s-a încheiat du
minică noaptea la Rio de Janeiro cu 
întîlnirea dintre echipele Uniunii So
vietice și Braziliei. Voleibalistele so
vietice au repurtat victoria cu scorul 
de 3—1 (13—15, 15—9, 15—5, 15—6) 
terminînd astfel neînvinse această com
petiție și cîștigînd pentru a treia oară 
consecutiv titlul de campioane ale lu
mii.

In campionatul mondial masculin 
s-au mai înregistrat următoarele rezul
tate : R.P. Ungară — S.U.A. 3—2

(15—11, 13—15, 7—15, 15—4, 15—13), 
Japonia — Franța 3—0 (14, 6, 5), R.P. 
Polonă — Venezuela 3—0 (2, 10, 4).

In urma meciului U.R.S.S,—Brazi
lia, clasamentul final al campionatu
lui mondial feminin de volei are ur
mătoarea înfățișare:

masculin s-au jucat

1. U.R.S.S. 5 5 0 15: 4 (269:198) 10
2. Japonia 5 4 1 13: 5 (246:186) 9
3. R.S. Cehoslovacă 5 3 2 10: 7 (210:204) «
4. R.P. Polonă 523 8:11 (224:225) 7
5. Brazilia 5 1 4 7:12 (193:23i>) 6
6. S.U.A. 505 1:15 (145:239) 5

In campionatul
în noaptea de luni spre marț] parti
dele R.P, Romînă—R.S. Cehoslovacă 
și U.R.S.S.—Brazilia. Din cauza di
ferențelor de ore, rezultatele nu ne-au 
parvenit pînă la închiderea ediției.

t

Echipe sovietice în turnee 
peste hotare

și Marck

neschimbată în clasa-

în-

au

vie-

In prezent numeroase echipe de club 
din U.R.S.S. efectuează turnee peste 
hotare, S.K A. Kostov se află în Turcia 
Ea a susținut două întîlniri : pe Galata 
Sarai a întrecut-o cu 2—1. iar în ur
mătorul meci a terminat la egalitate 
(1—I) cu Selecționata Turciei. Un nou 
joc în K. I*.  Chineză a sus|inut echipa 
Belarus Minsk, în compania selecțio
natei orașului Ulian Partida s-a ter
minat nedecis : 1—1. Fotbaliștii de la 
Ț.S.K.A sînt în turneu în Indonezia. 
In primul îneci al turneului ei au
vins cu 5—0 reprezentativa orașului
Medan (Sumatra de Nord). Dinamovișt* ’ 
din Moscova, care se află în Ghana 
întîlnit în cel dc-al doilea meci al tur
neului echipa Bronhafo, obținîncl
tori a cu scorul de 4—2. Cu acest pri
lej s-a stabilit ca anul viitor echipa 
Black Star (Steaua neagră) să efectueze 
un turneu de trei meciuri în Uniune» 
Sovietică. In ultimul joc pe care l-a sus
ținut în R. P. Albania. Admiralteeț 
l eningrad a întîlnit la Tirana pe Dinamo 
din localitate. Gazdele au obținut victo
ri cu scorul de 1—0.

• In cel de al doilea meci de baraj 
dintre Șahtîor Stalino și Melaltirg Za- 
porojie, campioana Ucrainei, pentru pro
movarea îi» categoria 
obținut victoria cu 1 — 
a cîștigat cu 
obținînd astfel 
anul viitor în

A.
0 (in

2—0). echipa 
dreptul de 

categoria A.

Mctalurg a 
tur Șah ti or 
din Sta lino 
a juca și

Minior pierde din nou

Ultimele trei etație ale campionatului 
bulgar au însemnat tot atîtea înf rin
guri pentru Minior Dimitrovo, lider la 
un moment dat In etapa a Xl-a echipa 
din Dimitrovo a fost întrecută cu 1—0 
<le către Spartak Sofia. Derbiul sofiot 
Seplemvri —- Lokomotiv a revenit pri
mei formații eu 3—2 după un meci dra
matic în care Lokomotiv a condus la 
un moment dat cu 2—0. Alte rezultate : 
Ciornoe More — Botev 0—0. Spartak 
Plovdiv' — Spartak Varna 4—0, Marek 
— Beroe 1-—0, Duitav — Levski 2—2.

Situație
meatul campionatului iugoslav

Sampdoria 1—1, Milan — I dinese 3—1, 
Torino — Juventus 0—0. Pe primul 
loc în clasament a trecut Roma cu II. 
p., urmată de Inter, Milan și Sanipdoria 
— cu cîte 10 p., Juventus și Catania 
9. Fiorentina. Napoli (ambele cu un 
meci - mai puțin) și Padova cu cile 8 
p.. Bologna 7 p. ele.

După etapa a VllI-a, situați 
menține aproape neschimbată în i 
meniul campionatului iugoslav. OI»ț 
victoria in meciurile susținute duru 
Partizan (2—0 cu Vardar) și Di 
Zagreb (1—0 cu Vclcj) se afli 
Irente cu cile 12 p, urmate de S 
roșie (0—0 cu Split) și Rjeka ( 
cu O.F.K. Beograd) cu cite 11 p. 
rezultate : Radnîcki — Ilajdtik 
Sarajevo — Vojvodina. 1—2

Reims și Racing învinse 
pe teren propriu

Înainte de a vorbi dc aceste mari 
surprize înregistrate în etapa a XV 1-a 
a campionatului francez, e necesar să 
amintim că vinerea trecută s-a desfășurat 
cea de a XV-a etapă. încheiată cu ur
mătoarele rezultate : Sedau — Nancy 
2—1. Troyes — Racing 1—4. Lens — 
Toulouse 3—1, Angers — Le Havre 
1—0 Stade Francais — Lyon 3—1.
Rouen — Limoges 3—1% St. Etiennes 
— Nice 0—0, Monaco — Rennes 3—0. 
Grenoble — Reims 3—2, Nîmes — Va
lenciennes 2—0. E surprinzătoare, desi
gur, înfrîngcrea echipei Reims 
noua promovată Grenoble. Dar 
duminică campioana Franței a 
voită să cedeze și pe teren 
0—1 cu St. Etienne. Acestei
i se adaugă altele două de proporții : 
Racing — Rennes 0—2 (prima înfrîn
gere suferită de lider) și Lyon — Mo
naco 2—0. Celelalte rezultate ale etapei: 
Nancy — Lens 2—2, Valenciennes -— 
Rouen 2—1, Le Havre — Nîmes 3—0. 
Nice — Troyes 1—1, Grenoble —v Angers 
0—0, Limoges — Sedan 1—2. Toulouse 
—- Stade Francais I—0. In clasament: 
Racing 
Reims 
etc.

de către 
iată că 
fost ne- 
propriu : 
surprize

și
26, Monaco 22, Angers 

Rennes 19, Lens și Nunes
20,
18

Primul eșec al lui Tottenham!

Tel Wednesday a întrerupt seria 
r lui Tottenham. Sîmbătă. în 
campionatului Angliei, liderul 
l învins cu 2—1 terenul lui 

micșorează distanța 
echipe fruntașe în

1. Tottenham
2. Sheffield

ce. 
două

17
16

15 1 1 51:20 31
11 4 1 28:12 26

actuala campioană Burnley și fosta de- 
ținăloarc a titlului, Wolverhampton, a 
revenit primei cu 5—3. Alte rezultate 
din ultima clapă : Blackburn — West 
Bromwich 2—I. Chelsea — Arsenal
4—1. Birmingham — Manchester U. .
3— 1, Cardiff — Everton 1—1, Fulham 
— Leicester 4—2. West Ham — Man
chester C. 2—1, Newcastle — Blackpool
4— 3, Nottingham — Bolton 2—2. Pres
ton

■3, Nottingham
— Aston Villa 1—1

Rapid Viena învinsă 
de două ori

• Timp de aproape o lună în cîteva 
or; șe din Olanda s-a desfășurat tur
neul p ntru campionatul mondial de 
șașki. întrecere la care au luat parte 
14 sportivi din mai multe țării ale 
lumii, printre care și deținătorul ti
tlului 1. Kuperman — U.R.S.S. Vie 
toria a revenit la această ediție tîn.i- 
rului jucător sovietic Viaceslav Șce- 
golev. in vîrstâ de 19 ani. urmat de 
compatriotul său Kuperman 
galezul Babasi.

o Ieri a plecat 
ur: lot de jucători
din R. P. Ungară. Din lot fac parte 
printre alții Berczik. Foldi, Pigniczky, 

ț/ „ w rx! .• /-»c eî T?,ro IZ r\r- i n n . Frxl zi i

Jucătorii maghiari vor evolua în mai 
multe concursuri care vor avea Ioc 
la Pekin. Ș-mliai, Nankin. Canton și 
alte orașe

a
Prima înfrîngere 
lui Internazionale

și sene-

în R. P. 
de tenis

Chineză 
de masâ

p E SCURT
•

chet
culină a Austriei a învins cu scorni 
de 53—42 (33—18) echipa R. F.
Germane.

*> In continuarea turneului pe 
care-1 întreprind în R. P. Chineză 
ochinolo Ao volei ale. R.S F.S. Ruse scorul de 5—1.

Intr-un joc internațional de bas- 
.desfășurat la Viena echipa mas-

au evoluat la Nankin. Victoriile au 
fost împărțite: la masculin a cîști 
gat echipa sovietică cu 3—1. iar la 
feminin victoria a revenit gazdelor 
cu același scor.

• Selecționatele de rugbi (juniori) 
ale Franței și R. F. Germane 
întîlnit duminică într-un meci 
cal. Victoria a revenit la scor 
ritor rugbiști francezi: 37—3.

• Echipa de tenis de masă 
ret) a U.R.S.S. care se află în tur
neu peste ocean, a susținut prima 
întîlnire la New York în compania 
reprezentativei de tineret a S.U.A. 
Net superiori, oaspeții au învins cu

s-au 
ami- 
tine-

(tine

Echipa 
nazionale, 
a campionatului italian prima 
gere : Padova - 
capitalei Italiei, 
Lazio și Roma, 
concludent 
confirmînd 
aceasta o 
Fiorentina 
0—0, din

Inter-
Vll-a 

înfrîn-

Două etape 
modifice substantial clasamentul 
pionatului austriac. Rapid Viena a pier
dut .consecutiv două meciuri, tiiftd în
vins de Graz cn 2—1 și -— duminici
— de Vienna cu 4—2. Este interesant 
de notat că In ultimul, campionii con
duceau la un moment dat cu 2—0. a- 
vantaj dovedit insuficient în continuare. 
Graz, performera etapei precedente, nu 
s-a putut menține în frunte, pierzînd sur
prinzător pe teren propriu meciul cil 
Wiener Neustadt (1—2). Constantă est» 
în schimb Austria Viena (5—0 cu 
Wacker, 2—0 cu SVS Linz). Alte re
zultate de duminică (etapa XI): W.AO
— Schwcchat 3—1, WSK — Austria 
Salzburg 2—1, LASK — Wacker 1—1, 
Simmering — Dornbirn 4—0. Conduce 
Austria Viena cu 17 puncte, urmată de 
WAC 16, Graz 15, Vienna și Rapid 13.

au fost suficiente ca să
cam-

antrenată de Hererra, 
a suferit în etapa a 

sa
- Inter 2—1. Derbiul 
care a opus echipele 
a revenit la un scor 

(4—0) echipei din urmă, 
astfel forma bună pe care 
deține. întîlnirea Napoli — 
s-a întrerupt la scorul de 

cauza terenului impracticabil. 
Celelalte rezultate ale etapei : Atalanta 
— Barî 2—0. Bologna — Spăl 3—1. 
Catania — Lanerosi 4—0, Lecco —

in preliminariile campionatului 
mondial

Iu ultimul timp s-au disputat alte 
întîlniri contînd pentru preliminariile 
campionatului mondial. La Mexico, se
lecționata Mexicului a întrecut cu 3—0 
pe cea a S.U.A., iar la Tunis reprezen
tativa Tunisiei a obținut victoria cu 
2—1 în meciul cu echipa Marocului. Se
lecționatele Ciprului și Israelului an 
terminat la egalitate (1—1, la Nicosia), 
iar Corcea de sud a învins Japotiia.cn 
2—1.

Japotiia.cn

