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„Cupa F. R. Boxu

ȘI ACUM, TURNEUL FINAL...
O „atâ cu consumarea ultimelor meciuri din returul „Cupei 

•’.R. Box", s-a încheiat o etapă importantă a acestei populare 
ompetiții în cadrul căreia și-au disputat întiietatea ifi echipe 
enrezentative de cluburi și regiuni. Acum. c‘nd în întrecere 
iu mai rămas doar 4 formalii (C.S.M. Galați. Dinars» Cra- 
ova. C.S.M. Cluj și Metalul București) — care reprezintă 
ie altfel, elita echipelor noastre de box — privirile ama- 
orilor sportului cu mănuși din întreaga țară sînt îndrao- 
ate spre întrecerile din turneul final al Cupei, care pro
gramează sîmbătă seara primele înFlniri.

>a Galați, Craiova, Cluj și, 
ește, în Capitală, întrecerile 
re vor decide pe prima cîști- 
toare a „Cupei F.R. Box" 
it așteptate cu un mare in-

rul rapldi-st D. Davîdescu (stingă) s a dovedii a fi o autentică 
wranfă la categoria muscă. Iatu-l expediind o puternică directă 

de stingă pe care Bariciu nu o poate evita
Foto: T. lloibu

Campionatele mondiale de volei

i echipa masculină a Uniunii Sovietice 
cucerit titlul de campioană a lumii

RIO DE JANEIRO (Ager- 
es). — Cea de a patra edt- 

a campionatului mondial 
asculin de votei a luat sfîr- 

kini noaptea la Rio cu 
stășurarea ultimelor întîl- 
ri: U.R.S.S.—Brazilia și

S. Cehoslovacă—R. P. Ro
mă. In tribunele sălii Mara
na se aflau peste 20.000 de 
ectatori. Cum era de aștep- 
t, echipa U.R.S.S. a cîștigat 
ră prea mari eforturi meciul 

reprezentativa Braziliei la 
ortil de 3—1 (15-9, 13-15, 
-5, 15-11).
(n meciul pentru locurile 
-3, selecționata R. S. Celio 

avace a învins echipa R. P. 
amine cu scorul de 3—2 
5-6. 11-15, 15—12, 15—17, 
i—11) într-un joc de mare 
ptă, pasionant, care a durat 
mă ore și jumătate. Ca și în 
tîlnirile precedente, echipa ro- 
ină a început jocul timid, do- 
dind deficiențe în apărare, ast- 
1 că cehoslovacii își adjudecă 
imul set cu 15—6. In cel de 

doilea, voleibaliștii romîni 
i o revenire puternică. Der- 
i, excelent la fileu și la ser
ein, realizează singur 7 punc-
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Interviul nostru telefonic J 

cu antrenorul N. Sotir, | 

de la Rio de Janeiro ! 

teres. Derbiul primei etape din 
turneul final se va desfășura, 
fără îndoială, la Galați. Aci, 
puternica echipă a Clubului 
sportiv muncitoresc va primi 

te și echipa R. P. Romine ter
mină învingătoare cu 15—11.

Deosebit de disputat a fost 
setul al III-lea. Ritmul jocului 
se întețește. Mingea zboară a- 
tît de repede îneît este greu 
s-o urmărești. In cele din urmă 
el se termină cu 15—12 în fa
voarea cehoslovacilor. Următo
rul set a fost cel mai dîrz și 
cel mai echilibrat. Diferența se 
menține mereu Ia două puncte 
între cele două echipe. Derzei 
și Roman se remarcă prin lo
vituri imparabile, și setul re
vine echipei noastre cu 17—15. 
Jucătorii romîni încep foarte 
bine și setul al cincilea, și ,1a 
un moment dat conduc cu 7—0. 
Se părea că ei vor cîștiga a- 
ceastă întîlnire, dar o scădere 
inexplicabilă a potențialului de 
joc permite echipei cehoslovace 
să egaleze: 7—7. In conti
nuare scorul se menține egal: 
9—9 apoi II —11. Spre sfîrșit, 
jucătorii romîni nu mai fac 
față ritmului astfel că echipa 
R. S. Cehoslovace cîștigă se
tul cu 15—II. 

CLASAMENTUL FINAL 
AL CAMPIONATULUI 
MONDIAL MASCULIN

1. U.R.S.S. 9 9 0 27: 5 (461:313) 18
2. R.S.C. 9 8 1 24: 7 (435:308) 17
3. R.P.R. 9 7 2 24:10 (472:341) 16
4. R.P.P. 9 6 3 21:14 (460:377) 15
5. Brazilia 9 4 5 18:17 (438:432) 13
G. R.P.U. 9 4 5 18:17 (417:430) 13
7. S.U.A. 9 4 5 16:20 (418:451) 13
8. Japonia 9 2 7 8:21 (317:374) H
9. Franța 9 1 8 6:24 (270:443) 10

10. Venez. 9 0 9 0:27 (178:397) 4

vizita nu mai puțin redutabilei 
formații craiovene, Dinamo. 
„Echipa care va ieși învingă
toare din această confruntare — 
ne spunea ieri arbitrul Petre 
Epureanu — va avea cele mai 
multe șanse să intre în posesia 
prețiosului trofeu".

Intr-adevăr, meciul de la Ga
lați — care opune două echipe 
de valori apropiate — va contura 
într-o anumită măsură pe câști
gătoarea Cupei. Intîlnirea se 
anunță a fi foarte strînsă, gă- 
Iățenii avînd însă un., „atu", 
adeseori hotărîtor în stabilirea 
unui rezultat: boxează acasă, 
în fața publicului propriu.

Cealaltă întîlnire se va dis
puta în sala sporturilor din 
Cluj. Protagoniste : echipele 
C.S.M. Cluj și Metalul Bucu
rești. Și aci întîlnirea se anun
ță echilibrată, Clujenii, a căror 
formație 'tînără a dovedit reale 
calități tehnice și o apreciabilă 
putere de luptă, vor constitui 
un adversar peste care metalur- 
giștii nu vor putea frece fără 
dificultăți. S-ar putea chiar ca 
echipa C.S.M. să furnizeze o 
surpriză și să învingă rutinata 
formație antrenată de Ion Sto- 
ianovici.

începe „Cupa Sportul popular"

la handbal
Intrată în tradiția acti vității la handbal în 7 din țara noas

tră, „Cupa Sportul pop ular“, frumoasă competiție rezervată 
echipelor de juniori și junioare, se află acum ia cea de a 
IlI-a ediție. Ca și la precedentele ediții, întrecerea. începe prin- 
tr-o etapă pe centre, în cadrul căreia se organizează intere
sante turnee cu participa rea unui mare număr de echipe.
Această primă fază are deci, 

un caracter de mase, fiind din 
această cauză și cea care se 
bucură de cea mai mare popu
laritate în rîrtdiirile micilor 
handbaliști.

După consumarea primei eta
pe, care va trebui să se încheie 
pînă la 29 ianuarie 1961, regu
lamentul prevede organizarea u- 
nei faze intercentre, la care iau 
parte echipele clasate pe primul 
loc în etapa anterioară. Din o- 
rașele București și Timișoara la 
această a doua fază iau parte și 
formațiile clasate pe locul se
cund. In această fază sistemul 
de joc este eliminatoriu, dispu- 
tîndu-se un singur meci în ora
șe pe care le va stabili fede
rația de specialitate. In ultima 
etapă a competiției, cea finală, 
se vor califica cîte 4 echipe la 
băieți șî fete.

Fază din jacul di/ilRe echipele Cluburilor Sportive Școlare din
^București fi Timișoar»

Dinamo București a întrecut cu 2-0 
puternica formație suedeză IFK Malmo

Ghristenssen a fost din nou bătut ! Portarul suedez n-a putut refine șutul Ini 
Kne II și Țtrcovnicu a reluat in plasă : 2—O

Foto: I. MihăicS

Amatorii de fotbal din Ca
pitală au așteptat cu multă 
nerăbdare și interes întîlnirea 
dintre echipele I.F.K. Malmo, 
campioana Suediei, și liderul 
campionatului nostru. Dinamo 
București. Întîlnirea suscita 
un interes deplin justificat, 
deoarece echipa suedeză — 
după rezultatul de 1 — 1 obți
nut în deplasare în fața 
puternicei echipe bulgare 
Ț.D.N.A. — venea la București 
aureolată de calificarea în 
sferturile de finală ale CUPEI 
CAMPIONILOR EUROPENE 
De asemenea, spectatorii erau 
dornici să revadă echipa Di
namo, care lăsase o atît de 
bună impresie în meciul cu 
C.C.A.

Dinamo București avea, în 
această partidă, o sarcină di
ficilă. Trebuia să reprezinte

De sublinia* că echipele cîș- 
tigătoare ale etapei pe centre 
din acele orașe de unde sînt 
formațiile ciștigătoare ale celor 
două tro.ee puse în joc în edi
ția anteriâipră, se vor califica 
direct în finală. Cu alte cuvinte, 
echipele ciștigătoare ale etapei 
pe centru la București (băieți) 
și Tg. Mureș (fete) se califică 
direct.

La fel ca și în alți ani, or
ganizatorii, ziarul nostru și fe
derația de specialitate, sînt preo
cupați de asigurarea celor mai 
bune condițiuni de participare 
(la etapa intercentre sînt supor
tate toate cheltuielile, inclusiv 
cele de transport). în plus se 
vor acorda numeroase premii e- 
chipelor învingătoare în turneul 
final, care va avea loc intre 
26 februarie și 1 martie 1961 
la București, în sala Floreasca. 

fotbalul nostru în prima întîl
nire internațională de mare 
amploare după începerea cam 
pionatului și deci trebuia să 
aibă o comportare la înălți
mea încrederii acordate. Și 
Dinamo nu s-a dezmințit. Deși 
avea unele indisponibilități, 
echipa dinamovistă și-a confir
mat valoarea, forma mereu 
ascendentă în care se află, 
justa sa orientare în joc în 
concordanță cu indicațiile Fe
derației, obținînd o victorie 
mai netă decît o arată scorul 
de 2—0 și dînd completă sa
tisfacție spectatorilor care au 
susținut tot timpul jocului 
echipa, i-au aplaudat acțiunile. 
Prin această victorie, Dinamo 
București a adăugat încă un 
succes bogatului și valorosului 
său palmares internațional.

DESFĂȘURAREA PARTIDEI

Dinamoviștii nu se lasă im
presionați de cartea de vizită 
a echipei suedeze și de pre
zența în formația oaspe a unr.r 
valori ca Christenssen, Blom
berg, Borg și atacă hotărît 
din primele minute. Varga și 
Ene II încearcă pe rînd poar
ta apărată de experimentatul

VASILE GRADINARU 
RADU URZICEANU

(Continuare in pag. a 3-a)

CARNET DE REPORTER

N A Z U R I...
Totul a început atunci, 

citul... Dar tu, o știi mai 
bine, Constanța Manciu I 
Antrenorul nu venise. Cel 
care îl înlocuia a hotărît 
să aperi tu poarta. Ai mai 
făcut acest lucru. Uneori 
ați cîștigat, alteori chiar 
dacă erați învinse, tu nu 
aveai de ce să-ți pleci ochii. 
Ai făcut tot ce ai putut. 
Ce vet spune Insă acum T 
Chiar așa, ce vei spune? 
De întrebat, desigur că te 
vor întreba muncitorii de 
la „Granitul". Munciți doar 
cu toții la aceeași între
prindere.

Amintcște-ți! Nu începuse 
meciul. De fapt, timpul 
fixat trecuse. Tu refuzai să 
aperi poarta. „Nu, eu vreau 
să joc în cîmp1 Să trag 
„Bine, dar tu ești portar! 
Pentru asta te-ai pregătit !" 
„Nu, eu vreau să joc în 
cîmpt". Pînă la urmă, ce-i 
drept, cu mofturi, ai accep
tat. Fluierul arbitrului a 
pus capăt discuției.

...Primul a venit ca un 
irăznet din senin. Tu pri
veai prin tribune. Nedume
rită, ai scos mingea din 
plasă. Echipa ta a pornit 
la atac. Cîteva pase și 
sînt în fața porții. Pierd 
mingea. Acum, adversarele, 
fetele de la fabrica de ți
gări, sînt în fața careu
lui tău. Trage jucăioarea

Sîmbătă seara va avea loc 
fesi.viiatea de deschidere 
a sezonului de hochei 

și patinaj
Activitatea competiționaJă 

patinoarul din parcul „23 Au* 
gust- va fi inaugurată în mod 
oficial sîmbătă seara, cînd v< 
avea loc o frumoasă festivitate 
de deschidere. Cu acest prilej# 
se va organiza o defilare a tu* 
turor cluburilor și asociațiilofe 
sportiv*® bucui*eștene cu secții 
ele hochei și patinaj, după care 
vor urma diferite demonstrații.

In cadrul acestor demonstrații 
spectatorii vor avea o-cazia do 
a vedea o serie dintre cei mai 
buni sportivi din patinajul vi
teză cum ar fi Emilia Papuc$ 
Dan Dăzărescu, Magdalena Udrea 
și Mugur Macriri toți de Ia 
clubul Dinamo București. După 
aceea va fi rîndul sportivilor 
fruntași din patinajul artistic 
să-și ara'J? măiestria. Vor face 
demonstrații de patinaj artistic 
Cristina Patraulea, Elena Moi?,- 
Irina Zaharescu, Radu Iunian și 
Marcel Comănici.

In încheierea acestei festivități 
de deschidere se va disputa un 
meci de hochei pe gheață în 
cadrul căruia vor evolua cei 
mai buni jucători din țara 
noastră. Astfel selecționata Io
tului reprezentativ va prezenta 
următoarea formație : Sofian 
(Pușcaș) - Csaka, Ionescu£j 
Varga, Hollo — Szabo I, E0* 
renezi. Szabo II ; Biro, Nagyj 
Takacs I : Cazan II, Kalamaft 
Andrei. Această puternică for
mații 3 va întîlni o selecționată 
a Capitalei.

Această frumoasă festivitate 
de deschidere va începe simbătă 
la oia 19 pe patinoarul artificial*1

cu numărul 7. Puternic, pu
ternic de tot. Blochezi, dar 
mingea sare în pămînt și... 
2—0 pentru adversare. Două 
golan în două minute ! 
Nu-i nimic. Echipa „Gra
nitul" atacă din nou. Tra
ge Maria Constantin. Paced, 
afară! Din nou adversarele 
atacă. O fentă și fata cu 
numărul 7 este la cițiva 
pași în fața ta. Te-ai aple
cat. dar prea tîrziu. Fu
rioasă ai țipat, de s-a 
auzit pînă în tribune: J* 
toate le las să intre!" Atunci, 
și bine a făcut, conducă
torul echipei te-a scos de 
ne teren. Fetele jucau 
acum cu un om mai puțin. 
Adică, lipseai tul Golurile 
curgeau unul după altul. 
La pauză era 8—0, Fetele 
erau dezorientate. Cauza 
o știi prea bine, doar ai 
contribuit din plin la cele 
întîmplate. Totuși, ele nu 
ți-au vorbit urît. Ba, Ioana 
Ciobanu parcă, (i-a zis: 
„Lasă, Constanța, să înce
pem jocul și..." Nici n-al 
vrut să le asculți, nici să le~ 
răspunzi. Stăteai în tri
bună, supărată (de ce?), 
încruntată (nu iu ai gre
șit?), și plină de îngîmfare‘ 
(aveai oare motive?). Gîn- 
deai: „Las'că vă văd ce

OTTO BENKO

(Continuare în pag a 2-aJ



întreceri viu disputate in prima zi 
fa finalelor concursului republican de volei 

rezervat școlilor sportive de elevi A luat slirșit campionatul Capitalei
* - J- ; * ■

iro
Selecționatele Clujului

r CRAIOVA 16 (prin telefon). Intr-o 
țferganizare bună (gazdă, Școala Spor- 
Hivă de Elevi din localitate) au în- 
«cepnt azi dimineajă finalele conctirsu- 
lui republican de volei rezervat Șco
lilor Sportive de Elevi. Meciurile, 
găzduite de Sala sporturilor a U.C.F.S. 
sînt urmărite de numeroși spectatori, 
eare țin să răsplătească cu vii aplauze 
pe cei mai buni voleibaliști din rîn- 
dul școlarilor noștri.

Încă din prima zi a finalelor se

An luat sfîrșit întrecerii^'campio-
e-cuvînt greu de'^na‘ului masculin orășenesc pentru 

e---chipele de categoria I și a >II-a. La 
categoria I, întrecerile au fost mai 
echilibrate ca oricînd, 
tacole atrăgătoare și

Concurs pentru copii
Duminică dimineață, pe stadionul 

central din paroul „23 August", peste 
800 de elevi din școlile raionului 23 
August s-au întrecut în cadrul unui 
concurs de selecție pentru a putea 
face parte din centrul de atletism 
pentru școlari organizat pe lîngă sta
dionul 23 August din inițiativa Con
siliului General U.C.F.S. și a federa- 

■ (iei de atletism.
In vederea bunei desfășurări a 

acestor întreceri, în tot cursul lunii 
octombrie au fost 
iile din raionul 23 
concursuri pentru 
«lentelor cele mai 
direcție merită a 
medie 57, care a trimis la concursul 
de duminica- dimineață 48 de concu- 
ren{i și concurente bine pregătiți ca 
urmare a întrecerilor organizate ia 
nivelul școlii, 
nr. 47 și 
alte școli, 
nr. 56, 52, 
un număr 
fesorii de 
acestor școli au uitat probabil de an
gajamentele luate în vederea susți
nerii acestei acțiuni...

La organizarea concursului care a 
avut loc duminică dimineață pe sta
dionul 23 August un aport deosebit 
l-au adus profesorii de educație fizică 
Silvia Ionescu, Leontina Doja, Ior- 
dana Popa, Ecaterina Antonescu, Au
rora Podlaha, Elena Dobrescu și Va
lentina Prunesou. Pentru stimularea 
tinerelor elemente descoperite cu 
acest prilej, unii dintre concurenți au 
fost premiați. Printre cele mai bune 
rezultate înregistrate sînt de remar
cat : Georgeta Sebe (Șc. medie 50) 
9,2 sec. pe 60 m. ; Marian Drăguleț 
(Șc. prof. 23 August) 7,8 sec. pe 
60 m ; Vladimir Moraru (Șc. medie 
nr. 16) 5 ,07 m la lungime.

organizate în șco- 
Angust o seric de 
descoperirea ele- 

dotate. In această 
fi evidențiate șc.

, precum și șc. medie 
șc. medie 49. In schimb 
cum ar îi școlile medii 
21, 33 nu au trimis decît 

mic de elevi și eleve. Pro- 
cducațic fizică din cadrul

întrevede a avea un 
spus echipele școlilor 
levi din Piatra Neamț și Craiova la' 
fete, Ploiești și Sibiu la băieți. Intr-a- - • 
devăr elevele din Piatra Neamț au (ț 
furnizat prima surpriză a întrecerilor, (I 
întrecînd redutabila formație a S.S.E.-’de bun nivel tehnic. 
București la un scor categoric: 3—O.”stantă comportare 
Ou același scor, reprezentantele școlii-- 
siportive de elevi din Craiova au în-” 
trecut echipa din Sibiu, una din favo--- 
ritele întrecerilor. “mentul categoriei:

La băieți, rezultatele înregistrate sînt Z 
oarecum așteptate. Elevii din Bucii-■-J-e.f.a. 
rești au întrecut destul dc ușor (3—0) ”3j(Recolta ‘ 1
reprezentativa Clujului. Victorii cate---4. m.t.tc. 
gorice (tot cu 3—0) au realizat și ,-j- cpc-S- 
echipa S.S.E. Ploiești în fața formației --7( vntorul 
S.SjE. Bacău, precum și aceea a S.S.E. rs. Academia r.p.r. 
Sibiu în fața voleibaliștilor din Ora--- 
dea. “

Astăzi, în cea de a doua zi a fi-., 
nalelor vor avea loc următoarele în-”i, 
tîlniri. BĂIEȚI: S.S.E. Sibiu 
Bacău; S.S.E. Cluj — 
S.S.E.
(Prin prisma valorii arătate 
cum, cel mai echilibrat meci 
dintre elevii din București și 
Ploiești). FETE : S.S.E. București — 
S.S.E. Cluj; S.S.E. Sibiu — S.S.E. 
Oradea; S.S.E. Craiova — S.S.E.

sportive de

ția E.F.A., care a 
numeros, omogen

i

M.A.S.

Rahova

a

Ș»

prilejuind spec- 
unele meciuri 
Cea mai con- 
avut«o forma-

prezentat un iot 
rutinat. Clasa-

Clasamentele categoriei
I

a

365-307 13
387-313 13
312-322 11
306-316 10
298-324 10
337-368 10
317-319 9
325-378 8

Il-a :

315-193 
237-153 
255-242 
145-209 
225-265 
196-311

SERIA

50—37, Știința — Voința 74— 65, O- 
limpia — Artă Cinematografie 46—41, 
Progresul — Dinamo 68—55, Rapid— 
Proiectantul 53—48.

In seria studențească a campiona
tului orășenesc au fost înregistrate 
următoarele rezultate: feminin, cate
goria I: I.C.F. — I.S.E. 
I.P.B. — I. Pedagogic

54-13, 
38-30, 

U.P.B — I.M.G. 65-20, I. Arhitec
tură — I. Construcții 28—21 ; mas
culin, calificare: I. Construcții — 
U.P.B. 50-40, I.S.E. — I.M.F. 62— 
57, I.P.B. — I.C.F. 41—34; catego
ria I : I. Agronomic — I. Pedagogic 
63—53, I. Arhitectură — I.P.G.G. 
59-57, I. Arte — I.M.G. 38-32; 
categoria a ll-a: I.P.B. — I.C.F. 
39—38, U.P.B. — I. Construcții 
45-29, I.M.F. - I.S.E. 42-34.

învingătoare în meciur
cu echipele orașului

CLUJ 16 (prin telefon). — Miei 
seara. Sala sporturilor a fost 1 
de disputare a meciurilor de t 
dintre echipele reprezentative ale 
șelor Cluj și Chișinău. In partida 
minină, voleibalistele din Cluj au 
tigat cu 3-0 (10, 6, 7), după o 
tidă în care s-au dovedit snperit

Meciul masculin, care a fost 
sebit de dinamic și dc spectaculo 
revenit tot jucătorilor clujeni;
(9-15, 15-13, 14-16, 15-11, 17
S-au evidențiat: Dăbală, Datu, 
buță (Cluj), Sofanov (cel mai 
de pe teren), Kolosov, Tertiak ( 
șinău).

TEOFIL BALAJ — coi

ii

II-ASERIA A

juniori

4
4
4
2
1
0

1
1
1
3
4
5

0 
1
2
3
4

302-151 
180-152 
161-167 
157-174 
104-260

5
5
5
5
5
5

4
4
4 

n 4
4

de cali-
Victoria 

Știința 87—46;
Precizia

Militară—S.P.C.

‘ ‘1. Semănătoarea 
-.2- 
..3.
..4. 
-.5.

P. ”

Instructorul sportiv Marin Mihai de la asoc 
Progresul — Caracal dă ec hlpamentul sportiv i 
eleve ale școlii medii care nu sînt membre ale 
ciației, schimb stau în gazdă la €

S.S.E.
București — S.S.E.

Orizontul 
Sănătatea II 
Academia Militară
E.F.A. n

C.C.A. Ii
Dinamo II 
Ipromet 
Betonul

CR. POPESCU-coresp.

Finalele

echipa

joacă

M. Bedrosian, coresp.

Radu Ze/io-coresp.

Roadele unei inițiative lăudabile

care

țeleg Și mă emoționez j’|
SeSfiD» 4e S. NOW

meu, 
remi.

de Ia Trie 
rezultatul !

pe 
tafc

Oradea va găzdui 
tei săptămini cea

E. Filip, coresp.
★

formată din 
Erica Azzola și llie 
prințul loc în clasa
ți ouă locuri au reveni» 

I Timișoara și Ști-

„Cupa Argeșului” la popice

șahiștii , 
jucătorii de...

Un reușit concurs de orientare 
turistică

scumpă chiria,
îi asigur fetiței casă, masă

pag- 1)

Felele parcă fi-au 
s-a înttmplai ața

Comisia de specialitate de pe lingă 
Consiliul regional U.C.F.S. Pitești a or
ganizat o competi|ie dotată cu „Cupa 
Argeșului". Și-au disputat întlietatea 
reprezentativele regiunilor Ploiești, Sta
lin și Pitești (ultima cu două echipe). 
După două zile de întreceri viu dispu
tate, trofeul a fost cucerit de selecțio
nata regiunii Ploiești cu 4597 p.d., ur
mată în ordine de regiunea Stalin 4591 
p.d. și reg. Pitești I cu 4543 p.d. In 
clasamentul individual primul loc a fost 
ocupat de jucătorul Paraschiv Șusescu 
(reg. Stalin) cu 824 p.d.

llie Fe/eanu-coresp.

Petrolul Teleajen, Petrolul Plo- 
Dinamo Bacău și U.C.R. Bueu- 
Victoria a revenit echipei Pe- 
Teleajen, care și-a învins pe

N. Popișteanu (antrenorul echipei Timpuri Noi) : 
văzut ce ghinion ? De mai greșeau astea 
de vreo cîteva ori, ehei, altul ar fi fost

Te-ai rupt de colectiv, din motive 
părăsi t 

E adevărat că de 
adversarele tresăreai, 

„Dacă ; eram eu.

■ Muntele Mic a găzduit un reușit con
curs de orientare turistică, Ia care aii 
participat șapte echipe din regiunea 
Timișoara. Traseul a supus pe concu
renți la o grea încercare. Ei s-au do
vedit însă bine pregătiți. Echipa mclalur- 
giștilor din Otelul Roșu, 
Gheorghe Petrea, 
Marin au ocupat 
ment. Următoarele 
formațiilor Știința 
ința II Timișoara.

Nazuri •••

Din inițiativa Consiliului raional 
U.C.F.S. Tîmăveni a fost creat cu cîteva 
luni în urmă un centru de antrenament 
rezervat celor mai tineri fotbaliști. Aici 
s-au pregătit sub o supraveghere atentă 
peste 60 de copii între 10 și 14 ani. In 
prezent micii fotbaliști își continuă antre
namentele prin diverse exerciții care să 
lc dezvolte aptitudinile. Un mare merit 
în creșterea viitoarelor cadre revine in
structorului voluntar Mihai Sep, 
conduce acest centru de copii.

Luau llașașiucojtetfy

cite oii zi-c „mat" e

- S.S.E.--2-
Oradea; - .4.

■ ,. - .5. ProiectantulPloiești., .6. î.F.A. 
pînă a-'; 
este cel ’ ■•> *,
cei din--

Neamț. (Ultimul joc se anunță drept-■ țjcare : 
un adevărat derbi al turneului). --42—27;

■ ’masculin :
ROM1CÂ SCHULTZ, coresp. reg.

4
3 
2 
1 
0

Rezultatele campionatului 
: feminin: Voința — 

Rapid 
Petrol-Chimie 

81—67, Academia

campionatelor republicane 
pentru

la sfîrșitul aces- 
mai importantă 

competiție internă rezervată juniorilor 
la lupte clasice, finala campionatului 
R.P.R. individual. Meciurile, care se 
vor desfășura în zilele de 19 și 20 
noiembrie, vor însemna un prilej de 
trecere în revistă a cadrelor de mîinc 
în sportul de performanță al luptelor 
clasice. Va fi interesant de urmărit 
progresul tehnic și tactic realizat de 
sportivi cît și felul în care au fost 
aplicate și însușite cîteva din proce
deele de lupte planificate pentru a- 
ceastă perioadă. Ediția actuală va fi 
pasionantă și din alt punct de vedere. 
Cine va reuși să se impună prin nu

mărul de locuri fruntașe cucerite în 
acest concurs ? București, Timișoara 
sau Orașul Stalin ? In ultimii ani 
balanța a înclinat cînd pentru un 
centru, cînd pentru altul. Întrecerea, 
la care vor participa peste 120 de 
tineri, va furniza multe întreceri di
namice care vor place spectatorilor 
din orașul de pe malul Crișului.

Cum să fie 
prețul ăsta eu 
ment sportiv !!!

cont c
și... er

Prezentîndu-se complet nepregătită, 
volei Timpuri Noi — Raionul T. Vladimirescu, 
pierdut meciul cu Tricotajul Bela Breiner cu 
rul de 2-0 (15-2, 15-0), cele două puncte datorlnt 
unor greșeli ale echipei Tricotajul.

POȘTA ZILEI
Pregătiri pentru sezonul de iarnă

Consiliile asociațiilor sportive din 
Focșani se îngrijesc de pe acum de ac
tivitatea pe care o vor desfășura mem
brii lor în zilele friguroase. Astfel, a- 
sociația Voința a luat frumoasa iniția
tivă de a amenaja două terenuri de pati
naj în incinta ștrandului din localitate. 
Amatorii de șah și tenis de masă vor 
participa la campionatul organizat între 
echipele cooperativelor.

La școala medie „Unirea”, campiona
tele de volei și baschet se află în plină 
desfășurare, Cînd l 
permite organizarea 
liber, elevii își vor 
în sala de sport. Tot 
ți pregătirile pentru 
G.M.A.

C. Rădulescu și

Știri, rezultate
BUCUREȘTI. In Capitală s-au dis

putat la sfîrșitul săptămînii trecute 
jocurile din cadrul primei etape a 
fazei pe centre din „Cupa de iarnă". 
Meciurile, desfășurate în sala Fio- 
reasca, s-au ridicat la un bun nivel 
tehnic încheindu-se cu următoarele 
rezultate: Rapid — Vestitorul (f) 
6—3 (3—1); Știința — Constructorul 
(f) 18—7 (11 — 1); Știința — Titanii 
23 August (b) 36—13 (20—6); Pro
gresul — Fabrica de timbre (f) 
14—4 (6—1); Progresul I.T.B. — 
Constructorul (b) 31—29 (19—12); 
Dinamo -— Unirea (b) 27—26 (15— 
16); Rapid — C.C.A. (b) 23—18 
(9-9).

timpul nu va mai 
întrecerilor în aer 
continua disputele 
aici se vor efectua 
obținerea normelor

II. Co/m-coresp.

Asociația sportivă a artiștilor
La Cluj a luat ființă asociația spor

tivă : Arta. Ea grupează tineri și vîrstnici 
de la Operă, teatre, Filarmonică, Radio 
ți din școlile de coregrafie și muzică, 
dornici să facă sport. Cei peste 850 de 
■oi membri ai U.C.F.S. vor practica 
pentru început următoarele discipline 
sportive: înot, tir cu arcul, șah, tenis, 
.volei, popice, fotbal, patinaj și turism.

Gh. Benga-coresp

PLOIEȘTI. Pe arena Petrolul 
localitate s-au desfășurat jocurile din 
cadrul „Cupei regiunii Ploiești", com
petiție la care s-au preze' tat forma
țiile - - - •
iești, 
rești.
(rolul 
rînd toți adversarii, datorită unui joc 
dinamic, în plină viteză și de bună 
calitate.

dubul 
deoarece

sportiv C.M.R.—Roșiori de Vede, 
ocupate de

P

î'
r

Consfătuire 
cu cititorii

inZiarul „Sportul popular11 
colaborare cu ziarul „înainte" 
Brăila organizează în ziua de 
vineri 18 noiembrie, ora 17,30, 
o consfătuire cu cititorii ți spor
tivii din orașul Brăila.

Consfătuirea va fi urmată 
de un concurs „Cine știe, cîș- 
tigă !“ pe tema „Sportul ți 
sportivii brăileni".

(Urinare din

faceți făr de mine!” 
ghicit gîndul. Dar nu 
cum credeai tu. Au jucat ca niciodată. 
Marcau adversarele, marcau și ele Au 
fost egale, ba uneori mai bune ca hand
balistele de la fabrica de țigări, deși 
erau cu o jucătoare mai puțin. Adică 
tu.
ne justificate, din moft... Le-ai 
cînd era mai greu. ~ 
cîte ori marcau 
probabil gînaeai : 
poate...!” Dar mîndria și 'mofturile nu 
te-au lăsat să te reîntorci [deși tu erai 
aceea care a greșit, și fetele, tovarășele 
de muncă, te chemau.

Cum ai să poți privi în ochii tovarăși
lor de muncă, care nu au ă'st la meci, 
și care te vor întreba : „De. ce a pierdut 
echipa ?u 9Cine este de iiă?^
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'ii

Dimo Mireșli a lOMI PUMiCa lormalie suedeză I.F.K. ffla mo; Fotbaliștii suedezi vor evolua mîine la Ploiești
(Urmare dm pag. 1)

do-Christenssen care face din plin 
vada calităților sale. Atacul dina- 
movist joacă rapid, variat, dar cu 
mai mult accent pe acțiunile triple
tei Varga-Ene Il-Țîrcovnicu. Acțiunile 
dinamoviste îi obligă pe suedezi la un 
joc de apărare, cu 5—6 oameni pe 
linia de fund. Dinamoviștii nu sesi
zează faptul că apărătorii lui I.F.K- 
Malmb sînt avantajați, la mingile 
înalte, de statura lor și de siguranța 
în jocul la cap și comit greșeala 
de a juca mingea mai mult pe sus.

După joc am stat de vorbă cu 
INGVAR GARD, antrenorul for
mației Malmo, rugîndu-1 să ne co
munice cîteva impresii după acest 
prim meci disputat de echipa sa 
în țara noastră.

Suedezii sînt, în general, recu- 
noscuți prin temperamentul lor rece 
(specific de altfel tuturor nordici
lor), cu toate acestea d. Ingvar 
Gârd a fost extrem de... cald în 
aprecierile făcute la adresa fotba
liștilor dinamoviști.

„Dinamo este o echipă foarte 
bună — ne-a spus domnia sa — 
care desfășoară un fotbal modern, 
rapid, cu acțiuni pline de fantezie. 
Mi-a plăcui mult inteligența de 

i care a dai dovadă tînărul inter 
Varga, un autentic talent.

Echipa noastră a evoluat sub po
sibilități, resimțindu-se după par
tida deosebii de dificilă de la So
fia cu Ț.D.N.A. O să ne străduim 
ca în înttlnirea viitoare să desfă
șurăm un joc de calitate.

Apreciez frumusețea bazelor spor
tive din capitala Romîniei, care sînt 
desigur un înseninat stimulent în 
practicarea sportului, ca și obiecti
vitatea publicului dv. în fața că
ruia este o adevărată plăcere să 
joci".

nu o va mai ceda pînă la sfîrșitul 
reprizei. In min. 29 Selymessi și în 
min. 35 Eftimie ratează noi ocazii de 
gol. Faza din min. 38 face să palpite 
din nou tribunele: Ia o pătrundere 
pe aripa stîngă a luj Varga (ieri 
cel mai bun jucător de pe teren), 
dinamovistul șutează din plină viteză 
fulgerător, în bară, mingea revine 
în teren și Dahl respinge în ultima 
instanță, în corner. La lovitura de 
colț, Țîrcovnicu reia cu capul peste 
poartă. In penultimul minut al re
prizei, Varga — dintr-un unghi di
ficil — trage milimetric pe lîngă 
colțul din dreapta portarului. Re
zultatul -’*■ ----- ” —
nici pe 
prize în 
aproape

După pauză, chiar în min. 46, pri
mind o centrare impecabilă de la 
Varga, Ene II, singur în fața porții,

Stadion : 23 August.
Dinamo București—I.F.K. 

mo 2—0 (0—0).
Timp : bun, rece.
Teren: alunecos.
Spectatori : 40.000.
Arbitri : Mircea Crujescu 

tru), Dumitrescu Budești 
Pădureanu (la tușe).

DINAMO BUCUREȘTI 
nor TRAIAN IONESCU): 
Popa, Nunweiller III, 
Alexandru, Nunweiller
messy, Varga, Ene II, Țîrcovnicu, 
Eftimie.

I.F.K- MALMO (antrenor ING
VAR GARD): Christenssen-Hans- 
son, U. Nilsson, Dahl-Blomberg. 
G. Nilsson-Lundquist, Karlsson, 
Olafsson, Borg,

Mal-

(cen- 
și V.

(antre- 
Cozma- 
Ivan-V. 
IV-Seli-

Echipa de fotbal I.F.K. Malmb va 
susține mîine la Ploiești cel de-al 
doilea joc din cadrul turneului în
treprins Ia noi în țară. Viitorii adver
sari ai fotbaliștilor suedezi vor fi ju
cătorii formației Petrolul. In meciul 
de mîine echipa Petrolul va putea 
confirma forma ascendentă în care se 
află, și confruntarea cu jucătorii sue
dezi (buni tehnicieni) va constitui 
în același timp și un prilej de veri
ficare a potențialului formației înainte 
de jocul cu Dinamo București. Antre
norul echipei ploieștene nu s-a sta

bilit încă asupra formației care va 
evolua în meciul cu I.F.K. Malmo. 
Linia de atac va fi dirijata, probabil, 
de Babone, care va juca in locul lui 
Dridea (accidentat). Și apărarea va 
suferi modificări, deoarece Idorea, ac
cidentat în meciul cu Știința Timișoa
ra, nu este încă restabilit.

Corvinul Hunedoara—
Szegedi E.A.K. 1-3 (1-2)

alb de la pauză nu reflectă 
departe aspectul primei re- 
care inițiativa a aparținut 

tot timpul bucureștenilor. Karlsson,
Nordquist.

In plus, suedezii sînt net avantajați 
de fizic și în lupta corp la corp, 
cîștigînd pentru moment majoritatea 
duelurilor. O altă armă eficace cu 
care suedezii reușesc să întîrzie des
chiderea scorului este intercepția. In 
min. 15, V. Alexandru șutează cu 
elect dar mingea trece pe lingă bară. 
Intre minutele 20 și 25, Dinamo slă-

Portarul suedez respinge cu pumnul, la un corner 

în loc să oprească mingea preferă să 
intervină cu capul dar... din nou 
Christenssen este la post. Această 
fază a arătat clar că dinamoviștii 
au intrat pe teren hotărîți să forțe
ze victoria. $i numai după un minut 
ei deschid scorul: la un șut al lui 
Ene II, portarul nu poate decît să 
respingă cu piciorul, mingea ajunge 
la Varga, acesta stopează scurt și 
cu mult calm, printr-un „culoar" de 
jucători, șutează cu piciorul stîng puter-

După un meci spectaculos 

♦ Dinamo Galați— 
; Pecsi Dozsa 1-3 (0-1) 
X GALAȚI 16 (prin telefon).— Peste 
-♦-8.000 de spectatori au asistat la pri- 
"mul meci internațional al echipei lo- 
--cale, Dinamo, înfruntînd ploaia care 
"nu a contenit nici o clipă. Dacă ei 
-►nu au putut aplauda victoria dina- 
"moviștilor, au asistat în schimb la 
“un meci de un bun nivel tehnic, în 
--ciuda terenului alunecos și greu.
" Pecsi Dozsa a impresionat publi- 
--cul printr-o tehnică individuală foar- 
"te bună.
“ Dinamo 
"realizarea 
--fotbalistic.
"în cîmp 
-►prea 
Ț poartă.
" Golurile au fost înscrise de Opava 
--(min. 41 și 80) și Faludi (min. 84) 
"pentru Pecsi Dozsa, Matei (min. 89 
..din 11 m) pentru Dinamo.
■ - Arbitrul Cristian Popescu — Bucu
rești a condus satisfăcător următoa- 
--rele formații:
" j PECSI DOZSA: Danka—Farkas,

a contribuit din plin la 
acestui excelent spectacol 
Localnicii au jucat bine 

dar atacanții au combinat 
mult, „uitînd- să tragă la

-►KOCSIS, Bendes—SFARA, HEGYI— 
a"l<OMONDI, OPAVA, “ - - •

J__ ____ ____ , ___ „ _ , a“(Faludi), Kovâcs.
șutat mult la poartă, a avut acțiuni" DINAMO: ADAMACHE

-a dinamo-^-s^ar,Wnescu> HULEA, Lupea—DOGAN, 
vistă”— în care cel” mai slab a fost"Weber. — Pătrașcu, Dărăban, Matei. 
Eftimie — a condus uneori prea-'Szekeli, Voicțt_ I_................
mult balonul sau a încetinit ritmul-- 
acțiunilor tocmai în fazele de fina-"

Așa cum am arătat, Dinamo 
jucat, în general, foarte bine;

periculoase dar înaintarea

CIFRELE CONFIRMA...
-

Csupak, Peci

Con-

A. SCHENKMANN, coresp.

NOTE,

La sugestia unor cititori, înlocuim obișnuitele noastre remarcări cu 
note pe care le acordăm jucătorilor. Desigur, ca orice note, și notele 
noastre au o oarecare relativitate, dar credem că în general ele vor reuși 
să redea comportarea jucătorilor în partida de ieri:

I.F.K. Malmb

• Raportul de cornere: 12—4 
pentru Dinamo

• Dinamo a șutat la poartă de 
31 de ori (din care 17 au fost 
pe spațiul porții) iar I.F.K. Mal
mo a șutat de 11 ori (din care 
3 pe spațiul porții) .

"DÎNAMO OBOR ARE O GOMPOR- 
'-- TARE TOT MAI FRUMOASA

—

Dinamo București :

Cozma 8 Cristenssen 9
Popa 8 Hanssen •71 Uzare. Linia de mijlocași a alimen---
Nunweiller III 9 U. Nielssen 9 tat permanent atacul și a știut să"
lvan 8 Dahl 7 se retragă la timp, atunci cînd a--
V. Alexandru 10 G. Nielssen 9 fost nevoie, pentru a veni în spri-.’
Nunweiller IV 9 Blomberg 7 jinui apărării. Apărarea imediată,--
Selimessy 8 Lundquist 7 deși n-a fost prea mult solicitată,"
Varga 10 Karlsson 7 s-a comportat bine iar tînărul Ivan--
Ene II 8 Olafsson 6 l-a înlocuit cu succes pe Panait.
Țîrcovnicu 7 Borg 7 Ca și în alte ocazii cînd echipele-.
Eftimie 6 Nordquist 8 suedeze ne-au vizitat țara, și de data--
Total : 91' Total : 83 aceasta I.F.K- Malmb a lăsat o im---

bește ritmul de joc și presiunea teri-, nic sus la colț: 1—0! Suedezii ripostea- 
torială ceea ce permite oaspeților za prompt. Jocul lor tehnic, cu pase pe 
să inițieze două contraatacuri dintre , jos dă de cîteva ori emoții apărării 
care unul (în min. 20) se termină dinamoviste. Pentru a obține egala- 
cu un șut puternic, jos lîngă bară, 
al lui Olafsson. Freamătul tribunelor 
îi solicită parcă pe dinamoviști să 
iasă din nou Ia atac și iată că în 
min. 25 și 26, Ene II șl Țîrcovnicu 
pun în pericol poarta lui I.F.K. Mal
mo. Dinamo preia inițiativa pe care

-- Una din echipele cu o comportare 
"tot mai frumoasă în categoria B este 
-■formația bucureșteană Dinamo Obor. 
"Duminică, dinamoviștii au obținut o 
* meritată victorie cu 4—I în fața e- 

chipei Drubeta T. Severin, ridicînd la 
5 numărul etapelor de când sînt ne
învinși. ,

Cum a reușit acest lucru Dinamo 
Obor, care multă vreme s-a aflat pe 
ultimul loc în clasamentul seriei ? în 
primul rind, prin promovarea cu curaj 
a unor elemente tinere, provenite din 
campionate regionale sau orășenești. 
Printre aceștia, cei doi fundași Andrei 
și Nicoară, interul Tiron etc. In al 
doilea rînd, datorită atenției cu care 

caracte-^se ocupă de pregătirea echipei antre
norul C. Teașcă.

In meciul cu Drubeta, cu excepția

presie plăcută, confirmînd 
risticile de joc tehnic și atletic ale! 
fotbalului suedez.

Arbitrul Mircea Cruțescu a condus--primelor minute când Petca (Drubeta)
cu competență un meci desfășurat în--a deschis scorul în mm. 3 Dinamo 
limitele unei depline sportivități.

Locațiune de bilete
Pentru jocul de fotbal Progresul—Fa

rul din cadrul campionatului categoriei A, 
ce va avea loc pe stadionul Republicii du
minică 20.XI. a.c.» avînd . în deschidere jo
cul de 
biletele se 
joi 17.XI.

Iași,
I de

rugbi Progresul—știința 1 
pun în vînzare începînd 

la casele obișnuite.
★

19 noiembrie orele 19 
la patinoarul artificial 

parcul „23 August" deschiderea festivă 
a sezonului de hochei șl patinaj pe 
anul 1960—61, urmată de demonstrații 
de patinaj viteză și artistic și de jocul 
de hochei dintre selecționata orașului 
București

Biletele 
de joi 17

Sîmbătă 
avea loc

va 
din

și o selecționată divizionară, 
se pun în vînzare începînd 
noiembrie la casele obișnuite.

★

gala de box Dinamo—C.C.A.. 
avea loc în sala Fioreasca du- 

10, biletele se pun 
de ’ ' -----

Pentru
ce va 
minică 20.XI orele 
în vînzare începînd 
casele obișnuite.

★
Biietele pentru meciul 

Pecsi Dozsa de sîmbătă 
■de pe stadionu) Dinamo 
în vînzare cu începere 
la casele obișnuite.

joi 17.XI. la

dc
19 . _ ..
(ora 14.30) se pun 

de vineri dimineața

fotbal Rapid— 
noiembrie a. c.

rea, suedezilor le-ar fi trebuit însă 
și mai multă rapiditate în acțiuni... 
Deși obțin un corner la poarta lui 
Cozma, suedezii nu pot însă fructi
fica nimic.

In schimb, dinamoviștii reușesc să 
facă o perfectă sudură între compar
timente, stăpînesc terenul (ajutați și 
de faptul că suedezii joacă în unele 
momente cu o linie de 5 oameni în 
apărare și alta de 5 în atac...), com
bină rapid, fac joc mobil în tripletă 
și ca o urmare firească, urcă scorul. 
Lansat de Vasile Alexandru, în min.
60, Ene 11 face o cursă splendidă pe 
aripa dreaptă, talonat de U. Niels- 
son, și de la circa 20 de metri tra
ge fulgerător la poartă. Christenssen 
nu poate reține și Țîrcovnicu care 
urmărise atent faza reia imparabil 
sub bara transversală : 2—0 1 Din 
acest moment Dinamo trece la un joc 
cu mai multă preocupare spre dante
lărie decît spre concretizare. In min.
61, centrul atacant suedez este înlo
cuit cu Martensson. Publicul aplaudă 
jocul tehnic, variat, cu deschideri 
lungi pe' extremă pe care Dinamo îl 
practică în această repriză, dar re
gretă că în minutele 61, 73, 83 și 
86, înaintașii dinamoviști nu fructi-- 
fică ocazii din cele mai clare. în- 
această parte a meciului, oaspeții au' 
avut o singură ocazie bună de gol, 
cea din min. 84, cînd Nordquist a 
șutat puțin pe . lîngă bară. în timp- 
ce Cozma nu era bine plasat,

Obor a avut aproape tot timpul par-

APROAPE 12.000 DE PREMII LA CONCURSUL PRONOSPORT
• PRONOSTICUL LUI BACUT 1 PLNIRU CONCURSUL DE DUMI

NICA ® NUMERELE PRONOEXPRES

Iată premiiie concursului PRONO
SPORT nr. 46, etapa din 13 noiem
brie 1960:

84 variante cu 12 rezultate exacte 
a cîte 1.200 lei.

1.448,10 variante cu 11 rezultate e- 
xactc a cîte 83 lei.

10.403,20 variante cu 10 rezultate 
exacte a cîte 17 lei.

Fond de premii : 403.474 lei.
Așa arată o variantă cu 12 rezul

tate exacte la acest concurs:

I. C.C.A. — Dinamo București 1
II. Rapid — Progresul x

III. U.T.A. — Szegedi EAC 1
IV. C.S.M.S. Iași — St. roșu 1

V. Știința Cluj — Minerul 1
VI. Petrolul — Șt. Timișoara 1

VII. Dinamo Bacău — Farul 1
VIII. CSM B. Mare — C. S. Oradea 1

IX. Lazio — Roma 2
X. Torino — Juverftus x

XI. Padova — Inter 1
XII. Bologna — Spăl 1

“ Pentru concursul Pronosport nr. 47, 
db duminică 20 noiembrie, jucătorul 
BACUȚ I (C. S. Oradea) ne-a dăt 

'’urtnătorul pronostic:

I. R. P. Ungară (A) — Austria
(A) 1

II. Dinamo Buc. — Petrolul 1
III. Știința Cluj — C.C.A. 1, 2
IV. U.T.A. — Steagul roșu 1, x

V. Progresul — Farul 1
VI. CSM Sibiu — Știința Buc. 1, x

VII. Minerul — Corvinul 1
VIII. Știința Tim. — GSMS Iași 1

IX. Milan — Inter 2, x
X. Sampdoria — Napoli 1, x

XI. Bari — Spăl 1, 2
XII. Fiorentina — Lazio I
închiderea concursului Pronosport 

nr. 47 se va face în mod normal. 
Operațiunile de triere și omologare 
vor avea ioc marți 22 noiembrie, după 
disputarea meciului Dinamo Bucu
rești— Petrolul de luni 21 noiembrie.

PRONOEXPRES
La tragerea Pronoexpres din 16 

noiembrie au lost extrase din urnă
următoarele numere :
8 31 13 46 3 1

Numere de rezervă: 42 41
Fond de premii: 527.160 lei.

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

HUNEDOARA, 16 (prin teleio.i).— 
Peste 8.000 de spectatori au asistat 
la un meci de slaba factură tehnică, 
datorită în special formației locale, 
care a jucat fără orizont. Fotbaliștii 
hunedoreni au practicat un ioc sta
tic, nu au luptat în sulicientă mă
sură pentru balon și au dat toarte 
multe pase fără adresa Oaspeții în 
schimb au jucat cu elan, luptind pe.n- 
tru fiecare minge, 
același 
dualâ.

Iată
Min. 

de la 
la 18 
inițiază

m . impunîndu-se în. 
timp și prin tehnica indivi-

cum s-au marcat golurile:
18: Csabai primește o pasă 

Nemeș și șutează puternic de 
metri: 0-1. Mm 20: Nemeș- 
pe „cont propriu" o acțiune, 

diblează doi apărători și trage prin 
surprindere de la 20 de metri majo- 
rînd scorul : 0-2. Min. 42 • După o- 
combinație Pop—Zanca, ultimul Pă
trunde in careu, pasează lui Anton,, 
care, venit din urmă, introduce min
gea în plasă: 1-2. Min. 49: Nacu o- 
prește mingea cu mina la 18 metri 
de poartă. Lovitura libera executată- 
de Vass stabilește scorul final : 1-3.. 

Arbitrul St. Mataizer (Craiova) a 
condus bine următoarele formalii :

CORVINUL: Nebela — Coicin,. 
Nacu, Tătarii — Popescu, Pop — 
Constantinescu, Anton, Cuteanu (Za- 
pis), Vatani, Zanca.

SZEGEDI E.A.K.: Meszăros — 
Benâk, PORTORO, Vass — Szallăr, 
Dezsofi — CSABAI. Nemeș, HAJAS„ 
PETO (Remenyeik), Nvâri.

C. MORARU și V. ALBU 
corespondenți

ȘTIRI
două «limite 
(un atacant: 
Celelalte go- 

reali-

tica la discreție, egalind 
mai tîrziu prin Tiron 
cu mult simț al porții)! 
luri ale dinamoviștilor an fost 
zate de G. Marin (min. 33 și 86) și' 
Staudt (min. 68).

în această partidă — condusă co
rect de arbitrul P. Tomescu din Pi
tești — ne-a surprins neplăcut atitu
dinea nesportivă a unora dintre u- 
cătorii oaspeți (fundașul Lepădat și 
portarul Andrei) care au protrstat la- 
deciziile conducătorului 
(ca Petca, de pildă) au 
lovească adversarul.

ARBITRII JOCURILOR
A XH-a

de joc, sau 
încercat să-șt<

DIN ETAPA

Petrolul : LDinamo București
Ritter (Timișoara), T. Cruceanii (A- 
rad), P. Tomescu (Pitești).

Progresul — Farul : St. Mataizer„ 
Al. Ene, O. Comșa (Craiova).

Știința Cluj — C.C.A. : Gli. Osiac- 
(Timișoara), D. Costa (Oradea). F- 
Hubert (Arad).

'•Enrul — Corvinul: E. Martin,. 
Gh. Năstase I. D. Dimiilescii (Bticu-
rești).

U.T.A. — Steagul roșu Sfavru Ni- 
colau, Z. Dragliici, D. Bleja (Con
stanța).

Dinamo -Bacău — Rapid: M. Va- 
siliti, P. Malița, C. Cristescn (Plo
iești).

Știința Timișoara — C.S.M.S. Iași:. 
R. Sabău, I. Cifo, N. Vizireanu (Cluj).

★
Pentru lipsa de organizare in timpul 

jocului Farul Constanța — Dinamo 
București, s-a dat un avertisment pu
blic echipei Farul.

PROGRAMUL MECIURILOR 
DIN CAPI IAEA

Meciurile de fotbal din Capitală se- 
dispută după următorul progra m:

Rapid București — Pecsi Dozsa: 
sîmbătă, stadionul Dinamo, ora 14,30;.

Progresul București — Farul Con
stanța : duminică, stadionul Republi
cii, ora 14,30;

Metalul București — Dinamo Pi
tești : duminică, stadionul Dinamo, 
ora 10;

Academia Militară — Chimia Go
vora : duminică, stadionul Republicii, 
ora 10;

Dinamo București — Petrolul Plo- 
ieșt. : luni, stadionul Dinamo. ora 
14,30.



Noi amănunte în legătură cu Turul ciclist
al Franței pentru amatori

• CERCURILE SPORTIVE INTERNATIONALE ȘI PRESA 
DE SPECIALITATE COMENTEAZĂ PE LARG ACEASTA 
INIȚIATIVA « O DECLARAȚIE A ANTRENORULUI ECHI
PEI SOVIETICE, L. ȘELEȘNEV • V. KAPITONOV IN 

FRUNTEA ECHIPEI U.R.S.S.

Știrea despre organizarea 
unui Tur ciclist al Franței re
zervat echipelor de amatori con
tinuă să fie larg comentată în 
diferitele cercuri sportive și în 
presa internațională de spe
cialitate. Cotidianul „Sovetski 
sport" din Moscova publică la 
12 noiembrie un vast articol 
cuprinzînd numeroase amănunte 
in legătură cu „le Tour de 
l’avenir". Materiale asemănă
toare și-au făcut loc în ziarele 
„Naroden sport" Sofia, „Prze- 
glad Sportowy" Varșovia și al
tele.

Federațiile de ciclism din 
U.R.S.S., R. D. Germană, R. P. 
Polonă, R. P. Bulgaria stu
diază de pe acum posibilitatea 
de a-și trimite echipele în a- 
ceastă mare cursă, iar forul de 
specialitate din Venezuela a și 
comunicat că este gata să alcă
tuiască o echipă reprezentativă 
in vederea întrecerii care ar

Va fi o „Cupă 
a Europei44 la box?

Federația elvețiană a propus 
să se organizeze o „Cupă a Eu
ropei" la box. Inițiativa este de
sigur lăudabilă. Dar...

Din motive greu de înțeles, el
vețienii propun ca pentru în
ceput competiția să fie rezervată 
formațiilor mai... slabe, ca de 
pildă ale Elveției, Austriei, Bel
giei, Olandei și Țarilor Scandi
nave. Nimeni nu-i oprește pe 
pugiliștii acestor țari să se în- 
tîlnească între ei. Dar nu vedem 
motivul pentru care o asemenea 
competiție să fie numită sau do
tată cu'o Cupă a continentului.

AIo, Rio de Janeiro!
--------------------------------------------------------- u_

w

echipă nu putea să i oprească
pe voleibaliștii sovietici din drumul lor spre victorie"
— Interviu telefonic cu antrenorul Nicolae Sotir —

Fotbaliștii bulgari se pregătesc
prezentativă ‘ bulgiră ' va susține 
la 23 și 27 noiembrie două în
tîiniri cu selecționatele R5 F. 
Germane și, respectiv, Turciei 
— ambele la Sofia. Antrenorul 
Ormandgiev a chemat în lotul 
care se pregătește pentru vii
toarele întîiniri internaționale, pe 
următorii jucători; Naidenov, 
Ivanov (de la Minior Dimitro- 
vo), Kireev, Alanolov. Dimitrov, 

| Kitov, Largov, Kovacev, Dimov, 
Diev, Abadgiev, Sokolov, Pana- 
iotov, iakimov, Kolev, Iliev.

Alte două selecționate B ale 
Bulgariei vor susține la 27 
noiembrie întîiniri cu reprezen
tativele B ale Turciei (la Is
tanbul) și, respectiv. Tunisiei 
(la Tunis).

mai importantă confrun- 
selecționateî de fotbal a 
Bulgaria pentru acest 

de sezon este, fără în- 
intîlnirea cu „ll“-le 
care va avea loc la

Cea 
tare a 
R. P. 
sfîrșit 
doială. 
francez, care va 
11 decembrie la Paris, în cadrul 
preliminariilor campionatului 
mondial (grupa a II-a). Tn ve
derea acestei partide, echipa re-

Vorwarts Berlin in
spre titlu

drum

de 
R.

Îîi-
D.

Cu trei etape înainte 
cheierea campionatului 
Germane, fotbaliștii de la Vor- 
wârts Berlin continuă să dețină 
un avans de 5 puncte în fața 
formațiilor care o urmează. In 
cea de a XXII-a etapă ea a 
terminat la egalitate (0—0) cu 
Lokomotive Leipzig, iar dumi
nica trecută (etapa XXIII) a 
întrecut cu 3—0 pe Motor 
Zwickau. Astfel, ea are în pre
zent 35 p.-, în timp ce Loko- 
motive Leipzig și Wismut Rari 
Marx Stadt au acumulat cîte 
30 p. Alte rezultate din etapa a 
XXIII a Aktivist — Aufbau 
Magdeburg 2—0, Einlieit Dres- 
da — Dynamo Berlin 0—5, Lo
komotive Leipzig — Motor Jena 
3—0. F.mpor Rostock — Chemie 
Halle 0—0, Wismut Karl Marx 
Stadt — Rotation Leipzig 3—0, 
Ghemie Zeitz — Weissenfels 
2—0

CU ȘI
Mai bine cu piciorul...

Campionatul international 
feroviar de fotbal

Cunoscutul fotbalist uraguayân, 
Montuori, actualmente echipier al 
formafiei italiene Fiorentina, care 
l-a cumpărat la un preț astrono
mic, și-a descoperit talente de... 
artist plastic. Dar cum adevărata 
pictură nil este treabă ușoară și 
cere pe deasupra și... talent, 
Montuori a recurs la stilul ab
stractionist, 
terie" arătă 
are viitor și 
pentru că el 
|a mistică a 
lucizi, care 
perele", afirmă cu temei că Mon
tuori joacă mult mai bine cu 
piciorul sting decît pictează cu... 
mina dreaptă.

con tind pentruIntr-un meci 
campionatul internațional fero
viar de fotbal, echipa Lokomo
tiv Moscova a terminat la ega
litate (2—2) cu selecționata 
feroviarilor din R. D. Germană 
— Lokomotive Leipzig. Clasîn- 
du-se pe primul loc în seria 
respectivă (în urma victoriilor 
repurtate <n meciurile cu echi
pele feroviare din R. S. Ceho
slovacă și Finlanda), Lokomo
tiv Moscova s-a calificat pen
tru turneul final, care va avea 
loc anul viitor la Sofia.

x-ari J.ț/*

Doar un singur omor?

putea deveni „o veritabilă Olim
piadă a ciclismului amator 
mondial".

Cu mare satisfacție a fost 
primită la Paris declarația fă
cută corespondentului din Mos
cova al ziarului „l'Humanite" 
de către L. ȘELEȘNEV, antre
norul echipei de ciclism a ’’ ’ 
unii Sovietice.

„Turul Franței", — a 
Șeleșnev — cu vechea sa 
diție și cu prestigiul său, 
una dintre cele mai interesante 
curse cicliste. Noi salutăm cu 
căldură hotărîrea de a se or
ganiza un Tur al Franței spe
cial pentru cicliștii amatori, a 
arătat în continuare antrenorul 
sovietic. Am putea, eventual, să 
trimitem la această competiție 
o echipă alcătuită din cei mai 
buni rutieri sovietici, conside- 
ritid că a participa la o probă 
de asemenea amploare consti
tuie o onoare pentru fiecare 
sportiv", a încheiat L. Șeleș
nev.

In cazul cînd echipa LLR.S.S. 
va lua parte la Turul Franței 
pentru amatori, ceea ce este 
mai mult decît probabil, ea va 
avea în frunte pe VIKTOR KA
PITONOV, câștigătorul probei 
de fond la Jocurile Olimpice de 
la Roma.

Uni-

spus 
ira- 
este

lată-i pe campionii lumii la volei masculin, echipa Uniunii Sovietice. De la stingă la dreapta : Gheor- 
ghi Mondzelevski, Viktor Ghcrasimov, Nikolai Burobin, Evgheni Iakovlev, Ivan Bucenkov, Nil Fasahov, 

lurii Poiarkov, Vitali Kovalenko, . ... . . _ .
(căpitanul echipei).

Marți spre ora prînzului, o 
furtună care bîntuia A'tlanticul 
a împiedicat buna recepționare a 
obișnuitei convorbiri cu voleiba
liștii noștri, care se aflau în

Ghenadi Gaikovoi, litri Aroșidze, Eduard Libinș, lurii Cesnokov
Volkov

111 1 1
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Profesioniștii englezi intenționează
să intre în grevă

Etapa de sîmbătă a campio
natului de fotbal al Angliei stă 
sub semnul întrebării. Este po
sibil ca ea nici să nu mai aibă 
loc. Motivul ? Fotbaliștii pro
fesioniști englezi amenință să 
intre în grevă în cursul acestei 
săiptămîni. Amenințarea planează 
de mai multe săptămîni, înfri- 
coșîtid pe patronii marilor clu
buri, puși în fața unor juste 
revendicări ale angajaților lor, 
care cer mărirea salariilor, în 
raport direct cu scumpirea vieții 
în Anglia. Pentru a amîna cit 
mai mult satisfacerea acestor 
revendicări, patronii manevrează 
destul de abil... Pe de o parte, 
marile cluburi — cum sînt Wol
verhampton Wanderers, Man
chester United, Tottenham Hot
spur, Arsenal — declară că sînt 
de acord să mărească gajurile 
fotbaliștilor lor. Pe de altă 
parte, aceleași cluburi, reunite 
în organizația Ligii profesio
niste, afirmă sentențios că le
gile țării nu pot fi călcate și 
acestea, 
aceleași 
cele 98 de cluburi

campionate de ligi. Este

într-adevăr, stabilesc 
salarii pentru toate 

reunite în

patru 
evident însă că fotbaliștii din 
prima ligă sînt mult mai soli
citați — avînd de susținut și 
numeroase jocuri internaționale 
și amicale — și deci îndreptă
țiți să ceară drepturi bănești 
corespunzătoare.

De aci discuții aprinse intre 
Ligă și Asociația fotbaliștilor 
profesioniști, tratative care du
rează de mai multă vreme. 
Săptămîna trecută, fotbaliștii au 
Sesizat direct Ministerul Mun
cii din guvernul Macmillan șl 
se așteaptă pe curind și o inter
pelare în parlament pe acest 
subiect. Pînă la elucidarea pro
blemei, mai multi fotbaliști din 
prima ligă au făcut cunoscut 
presei 
interviu apărut acum cîteva zile 
în ziarul londonez „Daily Ex
press" — că au intenția să 
treacă imediat la grevă pînă la 
satisfacerea cererilor lor. Prin
tre cei semnați în ziarul citat, 
se găsesc nume de internațio
nali, ca Allen, Mclllroy, Slater, 
Groves și alții.

în cadrul unui larg

Brazilia. în cele din urmă, ope
ratoarea de la 07 ne-a dat le
gătura.

L-am rugat pe Nicolae Sotir, 
antrenorul echipei R.P. Romîne 
și interlocutorul nostru să ne 
dea cîteva amănunte asupra 
jocurilor decisive disputate zi
lele trecute la Rio.

— Dacă multă vreme meciul 
R.P. Romînă — Japonia a fost 
considerat cel mat frumos al 
campionatului masculin, ultimele 
partide, cele decisive, l-au în
trecut cu mult, atît ca nivel de 
joc, cit și ca evoluție a scoru
lui, dînd multe palpitații spec
tatorilor brazilieni. De pildă, în 
meciul nostru, cu R. S. Ceho
slovacă, datorită tensiunii și efor
turilor depuse, Paldus, cunoscu
tul jucător ceh, a leșinat șl a 
fost dus la un spital din apro
piere. Bineînțeles că în cele din 
urmă el și-a revenit, dar nu a 
mai apărut pe teren. In ultimul 
set, echipa noastră a condus cu
7— 0, dar adversarii au profitat 
de o perioadă de scădere a rit
mului șl de neatenția noastră, 
reușind 8 puncte la rînd, astfel 
că terenurile s-au schimbat la
8— 7 pentru ei. Noi am mai rea
lizat cîteva puncte dar jucătorii 
cehoslovaci au cucerit pînă la 
urmă victoria. Echipa R.P. Ro
mîne a intrat pe teren în ur
mătoarea alcătuire: Roman, Dră-

Foto : E.

gan, Cherebețiu, H. ______,
Miculescu, berzei. In ultimul 
set, Corbeanu l-a înlocuit pe 
Roman și Păunoiu pe Miculescu.

— DAR DESPRE MECIUL 
NOSTRU CU UNIUNEA SO
VIETICA. CE NE PUTEȚI 
SPUNE?

— Sovieticii au început jocul 
foarte energic și au acumulat 
puncte prețioase. Noi am egalat 
de multe ori jocul lor, dar ac
tualii campioni ai lumii ne-au 
fost superiori în jocul la fileu 
și, în plus, au dat dovadă de 
o rezistență rar întllnită. Victo
ria realizată în meciul cu R. P. 
Romînă parcă le-a dat aripi vo
leibaliștilor sovietici în meciul 
cu R.S. Cehoslovacă. Spectatorii 
veniseră pregătiți pentru cel pu
țin două ore și jumătate de ioc 
palpitant. Dar cele aproape 70 
de minute cit a durat această 
partidă, a egalat așteptările ca 
intensitate, efort șl spectacol. 
Nici o echipă nu putea ' să-l 
oprească pe sportivii sovietici 
din drumul lor spre victorie.

— CIND VEȚI PLECA DIN 
BRAZILIA ?

— Miercuri (n.r. ieri) sosim 
la Paris, unde vineri începe 
„Cupa orașelor", competiție or
ganizată de Federația franceză 
de volei, și la care am fost in
vitați.

Nicolau.

REP.

întreceri preliminare pentru schiori

FĂRĂ COMENTARII
— Nimic deosebit. Ca să fia 

sincer, chiar m-a plictisit. Singura 
scenă mai ca lumea a fost cea 
cu omorîrea NedcTei. Din păcate 
însă una singură...

De unde se vede că filmele 
cu gangsteri și romanele poli-

Un critic „in ma
ca „băiatul acesta 
va ajunge departe” 
„ar fi înțeles esen- 
artei”. Dar oameni 

i-au văzut „capodo-

Intr-una din zilele libere, par- 
ticipanții la cea de a XIV-a O- 
limpiadă șahiitâ au fost invitați 
la spectacolul de gală cu celebra 
operă a lui Leoncavalo „Paiațe". 
Interpretarea admirabilă a pro
dus o impresie deosebită asupra 
spectatorilor.

Un ziarist a avut imprudența 
să-l întrebe pe Bobby Fischer 
cum i-a plăcut opera. Șahi slid a- 
merican a răspuns:

(iste, toată maculatura literară 
fi cinematografică atît de răs- 
pîndilă tn S.U.A., au avut un efect 
nefast și asupra tînărului cam
pion șahist american.

Secretul longevității...

La Roma a fost inaugurat 
nu de. mult — un club al 
bitorilor... strănutului sportiv.

iu-

Conform statutului pot deveni mem
bri ai clubului oameni care reu
șesc in cîteva minute să strănute 
de 20 de ori la rînd. In discursul 
său inaugural, președintele clu
bului a spus printre altele : „Noi 
sîntem prin excelență sportivi 
amatori și dorim să învățăm să 
strănutăm Intr-un mod sănătos 
și rațional. Cine strănută ușor 
și cu plăcere, trăiește mai mult 
decît ceilalți. Tatăl meu a murit 
la vîrsta de 102 ani. El a trăit 
atîta pentru simplul motiv că 
să strănute”.

Orice comentariu este de
sos...

Președintele Federației inter
naționale de Schi, Marc Holder, 
a făcut o interesantă propunere 
privitoare la regulamentul pro
bei de coborîre. După cum se 
știe, în întrecerea coborîtorilor 
ordinea startului joacă de multe 
ori un. rol hotărîtor, avantajînd 
pe unii și dezavantajînd net pe 
alții. Aceasta apare și mai evi
dent la Jocurile Olimpice dedent ,
iarnă și la campionatele mon
diale
soriși pentru proba de coborîre 
atinge cifre foarte ridicate. Marc 
Holder sugerează ca pentru a- 
ceastă probă să aibă loc între
ceri preliminare și numai 30, 
cu adevărat cei mai buni, să

unde numărul celor în-

pri- Turneu international
Gemenii...

de 
de

de șah ia Leningrad

lie admiși în concursul propriu- 
zis, în finală. Iar ordinea star
tului să fie inversă cu cea sta
bilită în calificări. Tn 
cest a, consideră el, 
„.șansă" va fi și mai 
minat din competiție.

felul a- 
factorul 

mult eli

din
Spadasinii italieni 

non învingători in fata 
celor francezi

Genova s-a desfășurat cea 
XVII a ediție a tradițio- 
întîlniri de spadă dintre

Organizatorii meciurilor 
catch recurg la fel de fel 
stratageme ca să atragă specta
tori în sălile unde se desfășoară 
aceste sîngeroase exhibiții. Intre 
corzile ringurilor de catch au e- 
voluat de acum „Măști negre" și 
„îngeri albi**, p;™/.*5»

etc. 
doi 
s-a 
era 
de ani, iar celălalt un... austriac 
de 35 de ani. Curat gemeni, coane 
Fănică I

„Călăi" și „Pirați" 
Acum, au apărut In Paris 

catchmani-gemeții. Ulterior, 
aflat că unul din „gemeni" 
un francez îd vîrstă de 50

La clubul „Cigorm" din Le
ningrad a început cel de-al 
doilea turneu internațional de 
șah al țărilor baltice, care se 
desfășoară sub lozinca 
rea Baltică 
Printre participanții 
concurs se rmmără 
șahiști M. 
grad), V. 
tuaniană). 
Germană), 
da), D. Berthold (R. D. Ger
mană), I. Nev (R.S.S. Letonă), 
E. Doda (R.P. Polonă) și alții. 
Turneul va lua sfîrșit la 30 
noiembrie.

La 
de a 
na lei 
echipele Italiei și Franței, do
tată cu „Cupa Molie". Trăgăto
rii italieni au cîștigat cu scorul 
de 17—8 (echipele au fost al
cătuite din cîte 5 sportivi.) De 
remarcat că aceasta este a 13-a 
victorie italiană în cadrul com
petiției. In formația învingătoa
re, cei mai buni au fost Delfino, 
Saccaro și Albanese, iar de la 
francezi Mouyal, finalist al a- 
cestei probe la J.O. de la Roma.

„Ma-
Marea Păcii", 

acestla 
cunoscuții.

(Lemn- 
------Li-

nu mără
Taimanov

Mikenas (R.S.S.
W. Unzicker (R. F.

U. Răisâ (Finlan-

In C. C. E.

2-0
în cadrul optimilor de finală 

ale Cupei Campionilor Euro
peni la fotbal, campioana An
gliei, Burnlev a învins aseară 
pe teren propriu cu 2 0 
(2—0) pe Reims, 
fost înscrise de 
Robson. Returul 
In ’’0 noiembrie

cu
Punctele au
Mclllroy și 

va avea loc 
(Prin radio),-

Redacția șt administrația: București, str. Vasile Conta nr. 16, telefon 11.IU. 05- Interurban 72, nr. 1^-2 STAS 3432. întreprinderea Poligrafică Nr. 2, »ir- Brezoianu 23—25. 
Abonamentele se fac la oficiile poștale prin factorii poștali și difuzorii din întreprinderi,


