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Tokio vrea să reducă
O nouă competiție de mase programul J. 0

Simbătă 19 noiembrie 1960 *

agenția 
de or- 

Olimpice de 
s-a întrunit 
discuta pro- 

satului o- 
programului

Meciul Rapid București—Dinamo Tg. Mureș 
în fruntea etapei

Peste cîteva zile se va da startul într-o nouă și mare 
competiție de mase: Spartachiada de iarnă a tineretului 
Ediția actuală va cuprinde întreceri la următoarele disci
pline sportive: schi, săniuțe, patinaj, gimnastică, șah, tenis 
de masă (pentru băieți și fete, de la 10 ani în sus), haltere 
și trîntă (pentru concurenții de la 16 ani în sus). între
cerea care va începe Ia 1 decembrie, va constitui un sti
mulent pentru activitatea multor asociații sportive în pe 
rioada timpului de iarnă.

Răsfoind regulamentul, notăm cîteva din precizările făcute 
în legătură cu desfășurarea competițiilor. La șah se va 
organiza un turneu individual în cadrul etapei pe asociație, 
iar în ultimele două etape, în funcție de numărul jucătorilor 
calificați, competiția se va desfășura sistem eliminatoriu 
sau tot turneu; la gimnastică în prima etapă, cea pe 
asociație, are loc un concurs individual, iar în etapele a 
doua și a treia vor concura echipe selecționate dintre primii 
clasați în etapa anterioară; la tenis de masă, întrecerile 
se vor desfășura la cele cinci probe clasice (două seturi 
din trei). In etapa întîi întrecerile vor avea loc sub forma 
unui turneu, iar în etapele următoare în sistem eliminatoriu; 
la haltere concurenții vor lua „startul" numai la un sin
gur stil și anume la „aruncat", la patru categorii de 
greutate; Ia trîntă se va lua în considerație numărul par- 
ticipanțiior și se va organiza întrecerea fie sistem turneu, 
fie eliminatoriu. In întrecerile la sporturile specifice de 
iarnă, săniuțe (contra timp, pe categorii de vîrstă și sexe), 
patinaj (întreceri pe 100 și 500 m, pe categorii de vîrstă 
și sex) țși schi (întreceri pe 1000 și 5000 m pe categorii de 
vîrstă și sex) se așteaptă un număr mare de concurenți, 
deoarece aceste probe în ultima vreme au devenit 
în ce mai îndrăgite de tineret.

Pînă la darea startului însă, asociațiile sportive 
toria să ia din timp toate măsurile. Printre altele, 
revizuite materialele sportive, sălile unde vor avea loc 
întrecerile. O atenție deosebită' va fi acordată și pregătirii 
cadrelor de arbitri care vor conduce aceste întreceri.

Urăm succes participanților în noua și marea competiție 
de mase a tineretului!

din ce

au da- 
trebuie

După cum transmite 
United Press, Comitetul 
gantzare a Jocurilor 
la Tokio din 1964 
de curind pentru a 
blemele construcției 
limplc și întocmirii 
Jocurilor.

Unul dintre membrii Comite
tului japonez de organizare, Yu- 
kiawa Iwata, vorbind despre 
problema reducerii programului 
Jocurilor declara că slnt multe 
voci, în sinul Comitetului de or
ganizare, pentru scoaterea din 
programul J.O. din 1964 a iabtin- 
gului, călăriel și fotbalului. lah- 
tingul șl călăria sînt considerate 
prea costisitoare, iar fotbalul 
nu este un sport popular în 
Japonia. O hotărîre definitivă 
asupra programului se va lua în 
1961, cu ocazia sesiunii Comite
tului Internațional Olimpic.

Interesant de menționat că în 
presa apuseană a început să-și facă 
loc Ideea organizării separate a 
întrecerilor de călărie, intr-o țară 
europeană.

a lY-a la baschet
Din nou programul campio

natelor republicane de baschet 
este susținut de întrecerile e- 
clupelor masculine, între care 
sîrn programate meciuri deose
bit de importante pentru viitoa
rea configurație a clasamentu
lui. Gel mai interesant joc se 
anunță cel dintre performera 
etapei a IlI-a, Dinamo Tg. Mă
reț (care a învins pe campioa
na țării) și Rapid București, 
una din formațiile pretendente 
la primele locuri.

Interesante sînt și întilnirile 
Voința Iași — Știința Timi
șoara, G.dA. — Știința Bucu
rești și Dinamo Oradea — Di
namo București. Celelalte me
ciuri : Știința Cluj — C.S.M. 
Galați și Știința Craiova — 
Steagul roșul Orașul Stalin.

La fete, etapa a iV-a progra
mează pentru mîine următoa
rele partide: Rapid — Progre
sul, Știința București — Știin
ța Cluj, Mureșul Tg .Mureș — 
Voința Oașul Stalin, Voința 
Tg. Mureș — Voința Oradea, 
Petrolul Ploiești — C.S. Oradea 
și Constructorul — I.C.F.

ale fotbaliștilor noștri

MOLDOVA CHIȘINĂU 
LA CLUJ Șl CÎMPIA 

-TURZII

In zilele de 23 și 25 no
iembrie echipa sovietică de 
fotbal Moldova Chișinău va 
juca la Cluj cu Știința șl. 
respectiv, la 
cu Industria

Cîmpia Turzii 
Sîrmei.

Dispută intre Novacek și Nagy

Camp;onatul femin'n de vo’ei

MECIURI ECHILIBRATE IN ETAPA DE MIINE
O nouă etapă interesantă se 

anunță în campionatul feminin 
de volei. Dintre cele cinci par
tide care au loc în Capitală, 
cel puțin trei se anunță foarte 
echilibrate. Este vorba de me
ciurile Combinatul Poligrafic 
București—Metalul București, 
Sănătatea București—Olimpia 
Orașul Stalin și Progresul 
București—Farul Constanța.

Meciul C.P. București—Me
talul interesează direct în lupta 
pentru locul 3 în clasament. 
Ambele formații au terminat 
învingătoare în partidele dispu-

DINAMO
ÎN

BUCUREȘTI 
ITALIA

Pentru data de 11 decem-i 
brie, echipa de fotbal Dk 
namo București a fost itw 
vitată să susțină un meci 
în Italia. Orașul și 
adversarului pe care 
ză să-l întîlnească, 
publicate ulterior.

numele 
urmesH 
vor fl

Miine, în Parcul Copilului

C. F. R. Grivița Roșie și C. C. A. se întîinesc
in cei mai important meci de rugbi

meci din actuala „stagiune" rugbLstică ara 
, pe terenul din Parcul Copilului. Ama- 
- - - - vor putea asista la oonfrun-

- ■ ~ ne>

CM mal pasionant i 
loc mîine dimineață . 
lorii sportului cu balonul oval . . _ . 
tarea celor mai bune echipe ale țării : C.F.R. Grivița Roșie, 
Învinsă in actuala ediție a campionatului republican șl C.C.A-, 
neînvinsă de asemenea In returul competiției.

Rugbiștii de la C.F.R. Gri- 
Roșie au în momentul de

MIINE IN CATEGORIA A LA FOTBAL

tate duminica trecută și — 
ceea ce este mai important — 
au practicat un volei 
de bun. La interval de 
o săptămînă, Olimpia 
Stalin reapare în fața publi
cului bucureștean, întîinind ex
perimentata formație Sănă,- 
tatea.

In Capitală vor mai avea 
loc partidele Rapid București- 
C.S.M. Cluj și Dinamo Bucu
rești—Știința Cluj, care vor a- 
duce în sălile Dinamo și Giu- 
lești pe cele mai bune volei
baliste din țară.

In provincie se dispută un 
singur meci: C.S.M. Sibiu— 
Țesătura Iași.

destul 
numai 
Orașul

vița .,_T—-- -------- ----------
față un avans de 3 puncte (57) 
față de C.C.A. (54). Acest 
lucru le oferă o șansă în plus 
pentru a se menține în fruntea 
clasamentului și a realiza ast
fel performanța — fără prece
dent 
patra 
tlul 
cest 
îi este de ajuns și un rezultat 
de egalitate; C.C.A. în schimb 
nu poate aspira la primul loc 
decît printr-o victorie

In Intilnlrea de mîine, ,,15“-le 
ceferist va intra pe teren în 
aceeași formație aliniată în 
meciul cu Dinamo, adică : Buda- 
Irimescu, Wusek, Tîbuleac. Bos- 
tan-Oblemenco, Stănescu - Mo-

— de a cuceri pentru a 
oară consecutiv ti

de campioană. In a- 
sens, echipei feroviare

raru, Rusu, Pi cu—Mladin, Poamo- 
șanu—Cotter, Stanciu, Șerban.

Rugbiștii de la C.C.A. — așa 
cum ne-a comunicat antrenorul 
P. Cosmănescu — vor juca îa 
următoarea formație : Penciu— 
Cojocaru, Kramer, Nanu Raduj 
Ciobănel—Nica, Merghișescu—Io- 
nescu, Ștefan Constantin, Enache- 
Arsene, Prcda-Danciu, căpușan*  
Blăgescu.

0 INTERESANTA COMPETIȚIE DE 01NA

meci Progresul 
cele două echipe

București—Farul Constanța, disputat pe stadionul „23 August , Miine 
vor evolua din nou in fața publicului bucureștean.

După frumoasa competiție do
tă cit trofeul jubiliar „Cupa 

IO ani de la reînceperea concursu
rilor oficiale", iată că miine vom 
fi din nou martorii unei intere
sante întreceri. Comisia de spe
cialitate a orașului București or
ganizează pc stadionul Tinere
tului din Capitală un concurs în 
memoria primului maestru al 
sportului la oină, Glteorglie Bîz- 
doacă. Iși vor disputa întîietatea 
echipele bucurcștcne, iar comisia

de organizare iu dorința de a ri
dica valoarea competiției a in
vitat la București și formația 
„Viața Nouă*  din Olteni (reg. 
București) revelația sezonului ac
tual.

Intîlnirile se desfășoară sistem 
turneu. In cazul cînd pe primul 
loc se vor afla două echipe la 
egalitate de puncte se va juca 
Intre ele un meci de baraj. Pro
gramul începe la ora 10.30,

Ferpviarul Mircea Rusu este unul 
din cei mai combativi înaintașii 
Iată-l aăacînd în stilul său impe

tuos.

Nurpaj cinci întîlniri se dis
pută mîine>în cadrul penulti
mei etape a turului campiona
tului categoriei A: Știința 
Cluj — C.C.A., U.T.A. — Stea
gul roșu, Știința Timișoara — 
C.S.M.S. Iași, Minerul — Cor- 
vinul și Progresul — Farul. 
Celelalte două partide, Dinamo 
București — Petrolul 
mo Bacău — Rapid 
gramate lunj și — 
— miercuri.

După cum se vede 
pla parcurgere a acestui pro
gram, două jocuri se detașează 
prin echilibrul lor și prin inte
resul pe care-1 prezintă pentru 
clasament: Știința Cluj —

pionatului, aflată după trei 
victorii consecutive. C.C.A., la 
rîndul său, se prezintă cu o 
„carte de vizită" pe care re
centa victorie asupra liderului 
atîrnă foarte greu. In pers
pectivă, un meci dinamic, de 
luptă, de la care însă așteptăm 
și un nivel tehnic corespunză
tor posibilităților celor două 
echipe.

Cu mult interes așteaptă 
publicul bucureștean reapariția 
în Capitală a echipei ploiește- 
ne care, în cazul unui suc
ces în fața dinanroviștilor, in
tră direct în lupta pentru titlu 
alături de Dinamo și C.C.A.

Un meci echilibrat, important 
C.C.A. și Dinamo București — pentru situația din prima ju- 
Petrolul. Pentru militarii bucu- 
reșteni deplasarea la Cluj este 
deosebit de dificilă, pentru că 
ei vor înfrunta una din cele 
mai în formă echipe ale cam-

și Dina- 
sînt pro- 
respectiv

din sim-

mătate a clasamentului, este 
«și cel de la Arad (U.T.A. — 
Steagul roșu), în timp ce par
tidele Știința Timișoara — 
C.S.M.S, Minerul — Corvinul

și Progresul —Farul au impor
tanță în special pentru „peri
feria" clasamentului.

Programul de mîine de 
pe stadionul Republicii : ora 

11 : Academia Militară — Chi
mia Govora (cat. B) ; ora 

12.45: Progresul București 
— C.S.M.S. Iași (meci de rug
bi cat. A); ora 14.30: Progre

sul București — Farul 
Constanța (cat. A).

Dinamo-Petrolul 
în nocturnă

Ieri, conducerile cluburilor 
Dinamo și Petrolul au căzut 
de acord ca meciul lor de 
luni să se dispute pe Sta
dionul Republicii de la 
ora 16.

Vnul din locurile de atracție 
din Predeal e, fără îndoială, pa
noul cu „Unde mergem azi?" 
de la Casa de cultură. La prima 
rubrică, cea cu ora 9, se pot ve
dea înscrise cu litere de-o șchioa
pă, în fiecare zi, excursiile. Pen
tru că la Predeal, celor veniți să 
se odihnească le place tare mult 
drumeția.

Și ’ ‘
tărlt, 
cada

In 
trivit 
uză 
nu știe unde ne va preumbla că
răruia. E mai bine așa. De ce ? 
O să vedeți. în cele ce urmează.

In „fir indian', care aci so 
slrînge, aci sc întinde — ca o 
armonică — tineri și vîrslnici pă
șesc voinicește, vorbind, glumind 
ori cîntînd, după cum le e fi
rea. Mergem o bucată de drum 
pe lingă calea 
spre Timiș, apoi 
șerpuindă, trecem 
și nici nu știm 
Ia Timișul de Suk

— Mai e, tovarășe? se. reped 
curioșii ciopor pe călăuză.

— Mai e nițel...
O mai fi într-adevăr nițel — 

am gîndit noi — ori e îndemn 
la drum întins ? înțelegi ce vrei 
și dai drumul la pas, să nu ră- 
mii în urmă.

Cînd credeam că sîntem aproa-

iată-nc, deci, la ceasul bo
gata de plecare spre cas- 

Tamina.
afară de ttnărul blond, po- 
de statură, care ne e cală- 

— tov. Zăpadă — nimeni

îndemn 
la drumeție

ferată, cobortm 
dăm în șoseaua 
un pripor dulce 
cînd am aiunt

pe de capătul excursiei, călăuza 
ne oprește pentru sfat

— Ei, de aici începe greul.. 
Avem de urcat vreme de un ceas 
(și ne arată către coasta împie
trită care pornește din dreapta 
șoselii). Cine e mai... mai cum să 
zic... mai vîrstnic (asta o zice 
cu sfială), ceva cu inima... știți 
dumneavoastră... e mai bine să na 
aștepte aici...

Privesc pe fețele celor din jur 
la... cei virstnici (stnt vreo 15—20).

Aștept să-i văd dînd semn*  
de. codeală, ori făcîndu-și drum 
spre „Alimentara”, de la doi pași 
de noi. Ti-ai găsit! Nimic din 
toate astea. Drumeții cu păr alb 
se și aștern la drum, dorind 
parcă să arate cît de tînără l*  
e inima.

— Uite eu — îmi zice tova
rășul cu care am legat cunoștință 
— am peste 60 de ani. Cum îți 
spuneam, am lucrat la uzina elec
trică din Cîmpina, acum sînt pen
sionar. Cunosc Bucegii ca pe pro
priile-mi buzunare. Prin partea 
asta 
am 
cam gîfîi, nepoate...

— Păi, să vezi... 
caut scăpare.

•— Ei, dacă fumezi 
lă, nu e mare lucru, 
treacă anul fără să 
munte. Tiii, ce mai aer

însă n-am umblat 
venit anul ăsta.

De aia 
aici. Dar,

tutunul...

cu socotea- 
Dar să ntt 

dai prin 
r

Intr-adevăr, în aer plutește ** 
parfum fără seamăn. II simți

MIROEA COSTEA

(Continuare In pag. a 2-a) j



TRĂIESC ȘI MUNCESC La sala de sport a uzinelor ,,23 August* 4

IN CHIP SOCIALIST
Vremuri noi, oameni noi

Trei exemple dintre sutele de mii • ••

In curînd, primele meciuri
hln campionatul asociației sportive
” „Poate să vină iarna, o așteptăm cu 
^-plăcere..."
" Acestea au fost cuvintele cu care 
"ne-a întîmpinat președintele asociației 
-■sportive Titanii, cti prilejul vizitei pe 
"care am făcut-o zilele trecute la se-

La Năvodari ca și la Constanța, la 
Ovidiu sau la Palas, pe întreg lito
ralul, privirile îți sînt atrase de noile 
construcții, de cofrajele a sute și sute 
de noi clădiri. Pe șantiere, în unită
țile socialiste din prima regiune co
lectivizată a 
munca — o muncă dinamică, plină 
de avînt — mii și mii de tineri, 
propunem să vă prezentăm trei dintre 
ei....

țării ’ își desfășoară

de bază
Farul...44.

Acesta 
colae Alboiu, 
de la Șantierele 
Constanța. Comuniștii din întreprin
dere — din rîndul cărora face parte 
și Nicolae Alboiu — văd în el, pe 
bună dreptate, un x-----x~ J*
dejde I

ai echipei noastre de rugbi,

este, așadar, strungarul Ni- 
mîndria muncitorilor 

Navale Maritime

tovarăș de na

La Năvodari, cu trei ani 
urmă a venit să lucreze ca 
gadier un tînăr, aproape 

copil (nu împlinise nici 16 ani ) pe 
nume Petre Barnea. Venise tocmai 
din nordul Moldovei, cu un elan 
nestăvilit, cu o dragoste fierbinte 
pentru muncă.

— Și ce meserie ți-ar place să 
înveți, măi Petrică ? l-a întrebat șeful 
său de echipă.

— Zidăria, a răspuns tînărul nostru. 
Acolo, la Năvodari a învățat Petre 

Barnea prima sa meserie. Și tot a- 
colo — împreună cu tinerii de la u- 
zina de îngrășăminte — a 
dragoste pentru sport, pentru 
Astăzi este half, titular în 
uzinei, fruntașă în campionatul oră
șenesc.

_ Era sprinten și conștiincios Petre
muncă. Are, cum s-ar Barnea. Iată de ce avea să fie în
de echipă. Nn degeaba drăgit de toți muncitorii din uzină, 

drept unul din oamenii Și mai mult, de utemiști, care — apre-

fi primul.
i în muncă, 1 

strungarul Nicolae Alboiu de 

stanța a ajuns să fie cunoscut în în
tregul oraș. Inginerul Velicu Stoian, 
șeful secției mecanice în care lu
crează și Alboiu, ne spunea: „Este 
totdeauna printre cei mai buni. Do
vadă, graficul de producție: în drep
tul numelui său poți să iei cunoștință 
în fiecare lună de depășiri constante de 
peste 18 la sută. Cum de reușește 
această... performanță? Foarte simț,Iu: 
muncind cu multă sîrguiriță și în plus 
studiind, studiind necontenit"... Alți , 
muncitori au ținut să aducă o com
pletare la această ...scurtă biografie: 
„Alboiu e cel mai săritor om din 
secție. Totdeauna e gata să-și ajute 
tovarășii de 
spune, spirit 
este socotit

ciindu-i calitățile, l-au primit — ch'iar"diul acestei asociații. Vreți să cu-
t _____ ■*  “ nnacfpfi rnrp pcfp cprrpfnl“ pntii'7Îa<s-noașteți care este „secretul" entuzias-

Nicolae Alboiu ar
Prin succesele sale
clnt.nrrarttl NJîf*r»  lift a 

la Șantierele Navale Maritime Con-

în 
bri- 
un

la u- 
prins 

fotbal, 
echipa

CU AVÎNT TINERESC
' Alături de
din fara noastră, o contribuție de seamă 
la înfrumusețarea orașelor și comunelor 
o aduc și sportivii. Ca rod al muncii 
lor entuziaste, făcută după orele de 
producție, apar azi noi baze sportive 
sau terenuri de sport pe care tineri și 
vîrstnici își vor petrece ore plăcute de 
destindere, de reîmprospătare a forțelor.

In rtndurile ce urmează am spicuit 
Soar cîteva din scrisorile primite Ia re
dacție în care corespondenții ne

ceilalți oameni ai muncii

rela
tează despre succesele obținute de spor- 

pe care ei otivi în munca patriotică 
jprestează.

I ALEXANDRIA. Corespondentul I. NE- 
VULESCU ne vorbește despre munca en
tuziastă a elevilor de la școala nr. 3 
Win localitate care și-au amenajat prin 
mncă patriotică nn teren de handbal în 
J și altul de volei și despre cea a co
legilor lor de la școala medie „Al. I. 
Gaza" unde există azi un frumos teren 
ÎSe handbal în 7. La realizarea lor au 
participat majoritatea elevilor, în rîn- 
dul cărora sportul pătrunde azi tot mai 
puternic. Pentru munca entuziastă ce au 
prestat-o eităm pe elevii Florin Olaru, 

Costin, Gh. Nedelcu și pe profe
sorii Gh. Ouatu, N. Cincu și D. Nico- 
Ieșea.

| In comuna TURCE NI, raionul FILIAȘI 
■*=  ne scrie corespondentul S. OPROIU 
u-1 tinerii au construit prin muncă patrio
tică • frumoasă bază sportivă formată

dintr-un teren de fotbal, unul de volei, 
altul de baschet, precum și o pistă de 
atletism. La construirea ei s-au eviden
țiat sportivii T. Mihăilescu, St. Ancuța, 
I. Bunăiașu ș.a.

Două scrisori dintr-un noian de vești 
pe care poștașul le aduce zi de zi re
dacției. Ele conțin fapte ale sportivilor 
noștri, care deși sînt obișnuite, le fac 
multă cinste. Conținutul lor dovedește 
modul cum înțelege să muncească, să 
participe la viața nouă a patriei tineretul 
sportiv.

/

din primul an — în rîndtirile organi-Ț noașieți care esie „secretul” emuzias- 
zației. imului manifestat de tovarășul Nicu

Și timpul a trecut. Ucenicul zidar"Petfe> președintele asoaației, în legă- 
de ieri a ajuns un muncitor deosebit--tură cu 
de priceput. Intr-o zi, ascultînd de”sportivii „„ --------
îndemnul cîtorva meșteri, s-a înscris--au unde să-și continue activitatea și în 
într-o școală de calificare în me-”timpul iernii. Acesta e un lucru foarte 
seria de operator chimist. A absolvit"important. Sala de sport, construită 
printre primii această școală și acum;-în curtea tlz!nei je găzdui întreceri 
Petre Barnea are doua meserii. Se r ’ 6
va opri aici ? — s-au întrebat mulți 
dintre cei care îi cunoșteau pasiunea”cuvînt majoritatea sporturilor pe care 

nificație vine să răspundă la între
barea de mai sus: seară de seară

i sosirea iernii ? E simipiu: 
sportivii de la uzinele ,,23 August"

de volei, handbal, baschet — într-un

pentru carte. Un fapt plin de sem---asprimea iernii le gonește de pe sta- 
nificație vine să răsnundă la întrp-•’,■ ..
barea de mai sus: seara de seara^ „ A , , , . . . .
Petre Barnea merge la școală. E1-- A<;u'm înțelegem, desigur, bucuria șl 

acest an cursurile c!asei”încrederea cu care președintele asocia- 
.Viițorul _ nostru inginer sportive Titanii așteaptă iarna,

muncitorii' m"ai~vî7s'tnic7"'știn-țEcl,I>,e de lu?te- vo,ei- handbal- tenis 
indti-1 cît este de ambițios și de con---de masă, participante la competiții 

„z Petre”oficiale (campionate raionale, republi- 
Barnea își va putea împlini și acest--cane^ au frecuț jeja la activitatea de 
proiect! --sală. Să vedem însă ce măsuri a luat

- ►
TTiorica Petre lucrează la coope---consiliul asociației sportive pentru ca 

Con--.un număr cît mai mare de muncitori 
- . , , ,.m?re”care nu sînt angrenați în competiții

;Ț oficia le, sa poată practica sporturile 
sală de antrena-

urmează în acest an cursurile clasei 
a IX-a. ................................... -
așa îi spun, mai în glumă, mai 
serios, muncitorii

încrederea cu care președintele asocia-

știincios, ei sînt siguri că

proiect 1

Viorie: 
rati

putere de muncă, utemista Viorica 
Petre își îndeplinește cu regularitate

iva „Higiena44 din 
stanța. Vrednică, cu o

planul de producție și deseori îl și"preferate în noua
depășește cu procente care ajung.,mente. Mai precis, dacă și activitatea 
pînă la 20 la sută! Să adăugăm la-- 
aceasta și faptul că este o membră”
a organizației U.T.M., foarte activă..de sport a uzinelor.
(nelipsită de la toate acțiunile) și în _____ ___ ___ ------------
același timp o pasionată sportivă, una.-asociației pe anul 1960 prevede ca în 
dintre componentele de nădejde ale--,. . .
echipei de popice Voința Constanța,”tlmPul ierml 
campioană pe regiune. Două năzn---tle să se desfășoare cu aceeași regu- 
ințe are în momentul de față tînăra" 
noastră: în producție să fie mereuff 
printre fruntași, iar în sport să-și de--*'  
pășească recordul personal (390 bile" 
doborîte) și să devină campioana re-” 
giunii I ■■

...Am ales trei sportivi. Trei exemple” 
din sutele de mii de tineri întîlniți-- 
in patria noastră care, cu ajutorul co
muniștilor, muncesc și trăiesc în chip 
socialist.

sportivă de mase este găzduită în sala

Planul de activitate al consiliului

campionatul pe asocia-

laritate ca și vara. Pentru aceasta era

necesar ca sala de sport să fie afec 
tată într-o bună măsură activități 
sportive de mase, lucru ce s-a și fă
cut. Consiliul asociației a hotărît si 
pună sala de sport la dispoziția spor
tivilor care participă la campionatu 
asociației. Și nu 2—3 ore pe săptă 
mînă, ci aproape zilnic. întrecerile p< 
asociație constituie astfel, spre bucu 
ria muncitorilor de la uzinele „23 Au
gust", principalul obiectiv în activita
tea consiliului asociației sportive. Ir 
această sală pot fi văzuți numeros 
muncitori, care se antrenează cu multi 
tragere de inimă. De o largă popu
laritate se bucură aci întrecerile d< 
baschet, la care participă echipe dir 
secțiile Motoare, Vagoane, Turnătorie, 
Magazie, Sculărie și Administrativă 
In prezent, handbaliștii și voleibaliști, 
se află angrenați într-o competiție, lr 
care au fost invitate și echipe din alte 
asociații sportive. După terminarea a 
cestor întreceri, vor începe primei 
întîlniri din campionatul pe asociație 
la șah, tenis de masă, volei, basche 
și popice. Muncitorii de la „23 Au 
gust" manifestă un mare interes față 
de aceste competiții. Zilnic vin la se
diul asociației reprezentanți ai sec
toarelor de producție care se intere
sează îndeaproape de felul cum se 
organiza campionatul pe asociație 
Activiștii asociației întocmesc liste d< 
participant, pregătesc foile de con
curs. Sala de sport este gata să-ș 
primească oaspeții. Iar aceștia aș
teaptă doar fluierul arbitrilor...

— R. 6. -

(Urmare din pag. 1)

1“ din program
de o pulbere de zăpadă și încinși cu ui 
brî-u de nori ca puful, sclipesc argintii 
în bătaia soarelui.

— Mai e mult, tovarășe ?...
Și iar drum pieptiș, și iar drum d< 

odihnă ca-n palmă. Cînd te crezi ajuns 
vezi că mai e de întins. Să te lași ș 
să te întorci din drum ? Im naiba! T< 
rîd ceilalți. Te rîd „pensionarii**,  can 
merg voinicește și nici nu se sprijini 
ca tine în bastonul de alun înflorat 
cu „Amintire din'Predeal”, mai din ju. 
de măciulie.

— Mai e mult...?
Coborîm o pantă repejoară și iată-m 

ajunși printre două stînci urieșe print r< 
care se? strecoară șugubăț un fir de apt 
cum e cristalul. Cine ar crede că spi 
ridușul ăsta a fost în stare să tai< 
stînca, cît e ea de stîncă, să croiasct 
minunea pentru care se aștern h 
drum costiș atîția și atîția oameni, să-ș 
primenească plămînii cu aer aromitor, d 
brad, să-și incinte ochii în fața atîto 
minunății în care natura noastră e dec 
■sebit de bogată și de darnică? -

Urcăm printre stînci unul după altul 
cînd umbli nd pe buștenii îndreptați ci 
tesla, în chip de punți, cînd cățănndu-n 
pe scările ce ne poartă ca din etaj îi 
etaj. Dau să întind mîna să-l sprijin L 
urcare pe un unchiaș simpatic, cu pal 
tonul pe umăr. Se face a nu băga d- 
seamă și prinzîndu-se zdravăn din treapt, 
în treaptă, urcă nu fără oarecare oste 
neală.

Ii cert în gînd pe tovarășii care 
făcînd o treabă bună cn amenajarei 
scărilor, se pare că n-au mai dat p 
acolo de cînd au bătut în piatră tâ 

f „Lucrările au fost executat 
de Biroul local de turism Orașul Stalin...' 
Altfel ar fi văzut că s-au stricat cîtevi 

„ ~~ drepte care pe alocuri fac din urcuș ade 
clasei performanță.

Am ajuns în vîrful stîncii. Pîriiașul 
molcom de astă dată, ne oferă cu dăr 
nicîe unda-i răcoritoare. O poză de a 
mintire și... din nou la drum ! La vait 

calde ale tova- + cîntecele par ceva mai avîntate și ma 
și de organiza- țlungțt nu frînturi, ca la urcare. 
îndreaptă spre 4. .. . ,. , n , .
de o supremă*  AJunW dlrl nou Predeal tocmai, k 
K. ____ • comu-^ora mesei, tineri și vîrstnici sîntem una

nim de acord că ciorba aburindă e ma 
gustoasă ca de obicei. Dacă se plîngt 
cineva de oboseală? Așa ceva n-am auzit 

plătoarei potriviri a lucrurilor Mol-I^m auzit însă pe vecinul de masă, p< 
nar îi dă o semnificație deosebită, y/ov. Neagu Grigore, pensionarul de U. 
Se străduiește din toate puterile să + Cîmptna, spunînd:
semene în gînd și în fapte cu ceiȚ — In programul de mîine e excursii 
care au luat cu asalt Palatul deLZa Susai... Mergem?
iarnă și au întemeiat după aceea T — Auzi vorbă? Sigur că mergem! 
Marea Țară a Socialismului. * Cum vă spuneam, celor veniți să-și

I GHERMAN Tpetreacă concediul la Predeal, le plact
membni al consiliului asociației T drumefia în mijlocul naturii noastre 

Sțportive Gaz Metan-Mediaș J.atît de bogate fi de darnice,

îl simți dulce în cerul gurii,- ►în

E. PETRE și L. BRUCKNER,--cuși 
parcă simți cum aerul acesta curat, 

..aromat, îți pătrunde primenitor în fie- 
“"care fibră. Ținem poteca marcată cu 
..albastru și cu alb.
• - — Mai c mult, tovarășe?...
j j întrebarea, repetată a nu știu cîta 
-•oară, își are izvorul nu atît în oboseală, 
'/.cît în dorința de a ajunge mai repede 
..la cascadă. Călăuza, cam prea tăcută 
'"pentru un asemenea drum, face semn 
..mereu înainte.
" Urcăm de zor, iar drumul l-a croit 
..anume natura să te ademenească către 
"frumusețile ei. Aci urci de ți se taie ră- 
. .suflarea, aci dai de o porțiune dreaptă 

prinzi noi

nări,
te mai saturi respirtnd. Efortul ur

mului îți pitne plămînii serios la treabă
corespondenți

Foto: I. Hasașiu

Un grup de harnici sticlari care s-au evidențiat la construirea terenului din 
Tirnăveni.

SUPREMA
"ri' Dragi tovarăși de la redacție,

M-am hotărît — considerind că aceasta servește la educația sporti
vilor — să vă scriu și eu despre un eveniment deosebit care a avut loc 
în viața unui sportiv de la noi. Este vorba de instalatorul de gaz-apă 
MIHAI MOLNAR, halful dreapta al echipei de fotbal C.S.M. Mediaș care 
activează în seria a Il-a a categoriei B.
7 Noiembrie 1960... întreprinderea' 7 Noiembrie 1960... întreprinderea 

de construcții și montaje Gaz Metan 
strălucește în haina ei purpurie. Pre
tutindeni domnește o atmosferă de 
sărbătoare, prilejuită de cea de a 
43-a aniversare a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie. Harnicii mun
citori o cinstesc și aici prin muncă. 
In inima unuia dintre ei, a instalato
rului Mihai Molnar, e o dublă sărbă
toare. Azi va fi discutată în organiza
ția de bază P.M.R. cererea lui de pri
mire în partid. Sosise tocmai de cîte
va minute cu întreaga echipă de la 
Craiova. Era fericit. Cîștigaseră în de
plasare în fața fotbaliștilor de la 
C. F. R.-Electroputere.

Dar iată că a sosit și momentul 
mult așteptat. I se dă cuvîntul pen- 
Itru a-și descrie în fața organizației 
propria-i viață. Cu glasul puțin tremu-

t 2-a
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"’de poți răsufla în voie, să 
Z, puteri.
- - Un flăcău (am aflat că e 
*^Huși) prinde a cînta despre 
«-unui băiat cu o fată, apoi

de pe la 
dragostea 
trage un 

'"chiot de răsună muntele. Alții, dinainte 
..ori din urmă, îi răspund ca un ecou. 
'"O rază piezișă de soare ne mîngtie printre 
--brazii falnici. Ne aruncăm ochii în- 
..tr-acolo. Nu ne mai săturam privind o 
'"mîndrețe de tablou, vrednic de penelul 

celor mai vrednici artiști:’- măiestru al- -
-•Caraimanul, Omul și Coștila. Acoperi ți

BUCURIE

Scrisori către redacție

rea muncitorilor mai în vîrstă și în
deosebi a comuniștilor care îl îndră
giseră. Apoi a devenit -muncitor frun
taș, un priceput raționalizator. In tot 
acest timp sportul i-a ținut o plă
cută tovărășie. 'Fotbalist talentat, Mol
nar a devenit un jucător de bază al 
echipei de categorie B din Mediaș. 
Ințelegînd să se poarte și pe terenul 
de sport ca în viața de toate zilele, 
conștiincios și cu dragoste față de 
echipă, el și-a atras prețuirea celor
lalți fotbaliști, care l-au ales căpita

nul echipei. Miși, 
așa cum îi spun 
băieții, este tot tim
pul un exemplu de

disciplină și corectitudine și faptul că 
timp de zece ani de cînd joacă în 
echipă nu a fost niciodată eliminat 
sau suspendat este grăitor.

Crescut și educat de partid, fi
rește Molnar dorea să ajungă și el 
o dată membru al partidului. Datorită 
comportării lui frumoase în produc
ție, cît și pe terenurile de sport co
muniștii din întreprindere l-au ajutat 
să devină anul trecut candidat de 
partid. Și iată-1 acum din nou în fața

lor pe același Molnar cinstit, harnicc“ 
muncitor și bun sportiv, care în ul- ' ° ’
timul an, a dovedit mai mult ca ori- 
cînd că merită să facă parte din de
tașamentul de avangardă al C.—„1
muncitoare. De această părere a fost 
întreaga organizație.

★
rat de emoția evenimentului ce îl tră
iește, Mihai Molnar înfățișează tova
rășilor de muncă povestea vieții sale 
care a început cu adevărat de prin 
anul 1946. Ucenicia începută un an 
înainte de Eliberare l-a făcut și pe 
el să guste din a- 
marul vieții de care 
au avut parte pă
rinții Iții, muncitori
și ei și pentru care hrana celor cinci 
copii era totdeauna o mare și grea 
pavară. Abia în 1946 a reușit să în
vețe și să se califice în meseria de 
instalator de gaz-apă. Forța și căl
dura colectivului avea s-o 
ani mai tîrziu, în mijlocul 
lor de la întreprinderea de 
și montaje Gaz Metan.

Multe s-au mai schimbat
în viata tînărului Mihai Molnar 1 Mai 
întîi a reușit să cîștige — datorită 
hărniciei și priceperii sales « prețui-

afle cîțiva 
muncitori- 
construcții

de atunci

Petrecut de privirile 
rășilor săi de muncă 
tie, Mihai Molnar se 
casă cu inima plină 
bucurie. Era un alt om acum ; 
nistul Mihai Molnar. Gîndul că pe! 
carnetu, roșu ce îl va primi va sta? 
înscrisă o dată istorică. 7 Noiembrie,! 
i-a încălzit și mai mult inima. Intî-m-I

activ%25c4%2583..de


HHIXIDBRlGIMNASTICA

Un concurs cu multe învățăminte 
pentru tinerii noștri gimnaști

Turneul internațional de gimnastică 
rare a avut loc — acum cîtva timp — la 
Berlin, a constituit pentru tinerii noștri 
gimnaști un examen dificil. La acest tur
neu au participat gimnaști și gimnaste 
din U.R.S.S., R.P.U., R.P.P. R.D.G. 
iar din partea țării noastre Cezar Cer- 
nușca, Tiberiu Drumuș, Emilia Scorțca- 
P an a it și Ana Mărgineanu. Tinerii 
noștri sportivi au avut de înfruntat ad
versari cu mai multă experiență în con
cursuri internaționale.

Gimnaștii noștri, concurînd alături de 
sportivi consacrați au putut să învețe, 
au putut să-și dea seama de posibili
tățile lor, precum și de lipsurile exis
tente în preg-ătire.

Analizînd nivelul concursului la băieți 
și comportarea participanților trebuie 
să remarcăm din capul locului excepțio
nala evoluție a tinerilor gimnaști sovie
tici, care — deși au avut adversari pu
ternici, au reușit să se claseze pe pri
mele locuri la majoritatea aparatelor 
și, în mod firesc, și la individual com
pus. Deosebit de valoroase au fost exer
cițiile Ia cal cu minere, bară și inele 
ale gimnastului Iurii Makurin, care a 
lucrat cu multă ușurință și cu o ținută 
ireproșabilă. Nu s-a lăsat mai prejos 
nici compatriotul său Matveev care, dc 
asemenea, a avut o comportare omogenă 
la toate aparatele. Pe lingă gimnaștii 
sovietici, o impresie bună a lăsat con- 

irentul maghiar La jos Varga. Dintre 
gimnaștii R.D. Germane merită de a 
fi scoasă în evidență comportarea lui 
Nachtigal, Drescher și Friedrich. Ei au 
lucrat cu o ținută bună și au dovedit 
constanță la toate aparatele.

Iii acest concurs, reprezentantul nos
tru Cezar Cernușca s-a dovedit a fi un 
gimnast care într-un timp destul de 
scurt se va impune atît prin execuția 
tehnică cît și prin greutatea exerciții- 
lor. La Berlin a lăsat o impresie bună, 
în special. Ia calul cu mînerc (a obținut 
locul III) la bară și sol. Din cauza lip
sei de forță suficientă nu a reușit însă 
să concureze la aceeași valoare la inele 
și paralele. Tiberiu Drumuș a luat un 
start bun în concurs, obținînd la calul 
cu minere un rezultat bun ; la celelalte 
aparate pregătirea lui a fost insufi
cientă față de cea a adversarilor săi.

Cele văzute în acest concurs au dat 
posibilitatea tinerilor noștri gimnaști 
să se convingă că fără ținuta și mai

FRANCISC LOVI 
secretar general al F.R.G.

Etapa de zona a campionatului republican
Azi și mîine, în orașele Sinaia și Satu 

Mare, vor avea loc întrecerile de floretă 
bărbați — individual și pe echipe — 
din cadrul etapei dc zonă a campionate
lor republicane dc scrimă.

Despre unele probleme de instruire la înot
Prin participarea la o serie de con

cursuri internaționale din țară și 
peste hotare, inclusiv Olimpiada de 
la Roma, prin discuțiile purtate cu 
o serie de antrenori și sportivi stră
ini și consultînd diferite traduceri 
și publicații de specialitate plus o 
îndelungată experiență personală, am 
reușit să ajung la unele concluzii 
pe care doresc să le supun discuției 
antrenorilor.

Sintem cu toții de acord că nata- 
ția noastră a stagnat iar majoritatea 
rezultatelor înotătorilor noștri sînt cu 
mult sub valoarea performanțelor 
europene și mondiale. Cauzele care 
au dus la această stare de lucruri 
sînt mai multe. In rîndurile care ur
mează voi căuta să mă limitez la 
cîteva aspecte ale metodicii antrena
mentului.

Printre înotătorii noștri de per
formanță sînt mulți care au avut 
condiții bune de pregătire și care 
au muncit destul de serios, totuși 
rezultatele au fost foarte slabe. A- 
ceasta mă îndreptățește să cred că 
munca de antrenament a fost greșită. 
Programele de instruire au fost fă
cute șablon, după niște planuri de 
antrenament ale unor sportivi străini 
care s-au pregătit pentru Olimpiada 
de la Helsinki din 1952. Spre exem
plu, luni se lua o distanță de bază 
de 1600 sau 800 m și se ajungea abia 
la sfîrșitul săptămînii la . repetări 
de distanță scurtă, iar în perioada 
competițională distanța de bază se 
micșora întrucîtva, dar principiul ră- 
mînea același. Repetările acestea au 
format înotătorilor noștri un ritm 

ales forța necesară excrcițiilor la inele 
ca și la celelalte aparate, nu vor putea 
face față cerințelor gimnasticii modeme. 
Trebuie să atragem atenția și asupra 
excrcițiilor la sol. In toate exercițiile 
au predominat torentele acrobatice de 
mare dificultate. Este suficient să amin
tim doar exercițiul gimnastului sovie
tic Iurii Makurin, care a avut în exer
cițiu salt planșat cu întoarcere de 360 
grade.

In concursul feminin cea mai bună 
comportare a avut-o gimnasta Uta 
Starke din R.D.G., care a lucrat excep
țional, cu amplitudine și multă expre
sivitate. O impresie foarte bună au lă
sat și colegele ei de echipă Sonntag și 
Schiner, precum și cunoscutele gimnaste 
ale R.P.U. Aniko Ducza și Judit Fule, 
Gimnastele poloneze au impresionat 
printr-o ținută bună și expresivitate, 
însă valoarea excrcițiilor lor nu s-a ri
dicat la nivelul concursului. Gimnastele 
sovietice Mardovina și Șverțelova au 
luat un start bun și se întrezărea vic
toria lor în clasamentul general. Mar
dovina însă a ratat exercițiul la bîrnă 
și paralele și a trebuit să se mulțu
mească cu ultimul loc. Despre Șvcrțe- 
lova putem afirma că este o gimnastă 
dotată cu foarte multe calități și avem 
convingerea că în scurt timp va apare 
pe arena internațională ca o gimnastă 
demnă de prestigiul gimnasticii sovie
tice.

Emilia Scorțea-Panait nu s-a putut 
ridica la nivelul acestui concurs, totuși 
locul VIII ocupat de ea la individual 
compus este un rezultat care ne face 
să avem încredere în posibilitățile ci. 
In mod deosebit s-a manifestat la ea 
lipsa experienței de concurs, din care 
cauză a muncit foarte reținută și fără 
expresivitate. Ana Mărgineanu și-a fă
cut debutul în concursuri internaționale. 
Cu toate că nu a reușit să se claseze 
printre primele gimnaste, evoluția ei a 
plăcut pentru că a lucrat dinamic și cu 
multă botărîre. Se resimte lipsa dc mo
bilitate și în mod deosebit insuficienta 
sa pregătire artistică.

Aceste sumare constatări după con
cursul de la Berlin pot constitui un în
drumar pentru gimnaștii și antrenorii 
noștri în vederea pregătirii lor pentru 
confruntările internaționale ce vor urma.

Finaliștii care vor fi desemnați cu 
această ocazie, se vor întîlni între 11—12 
decembrie Ia Tg. Mureș, pentru a-și 
disputa titlurile dc campioni republi
cani.

lent cu care nu puteau face față în 
concurs.

Marii performeri au frecvență mai 
mică decît înotătorii noștri, de unde 
putem trage concluzia că , aceștia 
din urmă parcurg o distanță prea 
mică dintr-o vîslire. Deci trebuie să 
ajungem ca la aceeași frecvență 
drumul parcurs de un înotător să fie 
mai mare; așa de pildă, un înotător 
care din 40 de vîsliri înoată 50 m 
în S2 sec. trebuie să ajungă ca în 
același timp să înoate aceeași dis
tanță cu 38 sau 36 vîsliri. Cind a 
reușit acest lucru prin mărirea frec
venței la 40 de vîsliri, cu care el 
era obișnuit, va parcurge aceeași 
distanță într-un timp mai bun. Deci 
trebuie să se imprime unui înotător 
un maximum de randament la vîslire 
și după aceea un maximum de frec
vență cu care va obține o mare vi
teză de înot.

Un bun randament la vîslire nu se 
poate obține decît cu o tehnică foar
te bună iar prin aceasta trebuie să 
înțelegem; 1) folosirea la maximum 
a traiectoriei vîslirii pentru o depla
sare cît mai mare a corpului spre 
înainte; 2) eliminarea oscilațiilor 
corpului în apă; 3) eliminarea la 
maximum a mișcărilor de frînare.

Frecvența mare la înot nu trebuie 
obținută în detrimentul tehnicii. Spre 
exemplu: dacă luăm un înotător for
mat care are un anumit tempo de 
înot și realizează, să zicem 28 sec 
pe 50 m și îi impunem să înoate 
aceeași distanță cu un tempo mai 
mare decit este obișnuit, el va rea
liza, poate, același timp (dac.ă nu

La încheierea primei părți a campionatelor de handbal în ®

Cum este înțeleasă problema creșterii 
și promovării elementelor tinere

Ne ocupam într-un articol prece
dent de unele probleme ridicate de 
desfășurarea jocurilor din prima parte 
a campionatelor republicane de hand
bal în 7. Criticînd atunci o serie de 
aspecte negative, manifestate în ceea 
ce privește programarea partidelor șî 
amenajarea terenurilor de handbal în 
7, precizam că și in privința pregă
tirii echipelor, a creșterii cadrelor 
tinere — cu toate succesele înregist
rate în unele centre — continuă să 

Fază din intilnirea Rapid București— 
să tragă

se manifeste o îngrijorătoare stag
nare.

Lucrul acesta a ieșit în mod deo
sebit în evidență în întrecerea forma
țiilor feminine, unde apariția unor 
tinere jucătoare cu mari posibilități 
de dezvoltare în viitor a fost spora; 
dică. Principala cauză a acestei stări 
de lucruri o constituie orientarea gre
șită a majorității antrenorilor noștri 
care se ocupă, în primul rînd, de 
pregătirea formației-tip, în vederea 
obținerii rezultatelor imediate. Așa 
se explică de ce echipe puternice cum 
sînt Rapid, Știința, Progresul — toa
te din Capitală — duc o mare linsă 
de jucătoare tinere de rezervă, fiind 
obligate ca atunci cind se descom
pletează formația, să apeleze la solu
ții de moment, multe dintre ele de
loc recomandabile. Spre exemplu, 
echipa Rapid București a amînat un 
joc pentru că îi lipsea o singură ju
cătoare (Ana Starck), iar Progresul 
a fost nevoit să introducă în repriza 
secundă a meciului cu Record Me
diaș pe Antoaneta Vasile. nerestabi
lită încă de pe urma unei intervenții 
chirurgicale. Vedeți dar pînă unde 

mai slab) cu o tehnică mai puțin 
corectă și cu un consum de energie 
mai mare.

îmbinarea unei tehnice bune și a 
unei frecvențe ridicate nu se poate 
realiza decît într-un timp mai înde
lungat cu o pregătire specială.

Asupra frecvenței unui înotător, o 
mare influență o exercită repetările 
care se fac în cadrul antrenamentu
lui. La noi există concepția că rezis
tența unui înotător se formează prin 
repetările pe distanțe lungi și medii. 
Repetările pe aceste distanțe formea
ză unui înotător o rezistență gene
rală de înot și nicidecum o rezisten
ță în regim de viteză necesară pen
tru un concurs. Repetările pe dis
tanțe scurte se fac cu înotătorii 
noștri numai în preajma concursuri
lor, dar acestea sînt insuficiente pen
tru adaptarea organismului la viteze 
mari și la menținerea acestei vi
teze pe toată distanța de concurs.

Dacă prin înot pe distanță mică 
realizăm viteză și dacă prin repetări 
multe pe distanță mică realizăm re-' 
zistență în regim de viteză, ce rost 
mai au repetările pe distanțe mari ? 
Prin repetări pe distanță mică reali
zăm : adaptarea organelor interne 
pentru o bună funcționare în condiți
ile unei viteze mari; formarea unei 
tehnici individuale bune, adecvate 
unui ritm susținut; formarea ritmu
lui în funcție de calitățile înotătoru
lui. Deci, vom obține o viteză mare 
fără de care un înotător nu poate 
obține un rezultat bun. De exemplu, 
brasiștii noștri în proba de 100 m 
„întorc" la 50 m cu 35 sau 36 sec. 

s-a ajuns atunci cînd problema creș
terii elementelor tinere, prin alcătui
rea unor echipe de junioare sau de 
rezerve a fost mult neglijată 1

Firește că nu numai antrenorii sînt 
principalii vinovați în această ches
tiune. Conducerile cluburilor și aso
ciațiilor cu secții fruntașe de handbal 
sînt și ele prea mult interesate în ob
ținerea unor rezultate, fără să ajbă 
grijă ca munca antrenorilor respec
tivi să se desfășoare și în perspec-

Dinamo București. Moser se pregătește 
la poartă.

tivă, printr-o continuă preocupare 
pentru creșterea elementelor tinere. 
In privința felului greșit în care în
țeleg soluționarea acestei probleme

în vederea dublei mtîlniri cu R. P. F. tagcslavji 
Au fost alcătuite 

loturile noastre republicane
După cum am anunțat, la 3 și 4 

decembrie, reprezentativele noastre 
vor întîlni puternicele formații ale 
R.P.F. Iugoslavia.

Colectivul de antrenori a definiti
vat, după un lung program de selec
ționare, loturile republicane în vede
rea întîlnirilor cu popicarii din țara 
vecină. Iată componența celor patru 
Ioturi republicane :

Senioare: Erica Arion (Buc.), Ma
ria Stanca (Reșița), Ținea Balaban 

și realizează pe suta de metri 1:15,0 
sau 1:16,0 iar pe cincizeci de metri 
ei realizează același timp cu care 
„întorc" la proba de sută, adică 35— 
36 sec. Deci în prima parte a 
cursei ei au dat tot ce au putut, 
iar pe a doua o parcurg cum pot. 
Folosind aceste mijloace, performerii 
străini încep aceeași cursă cu 34 sec. 
(însă pot realiza 32 sec. pe aceeași 
distanță) efectuînd următorii 50 m 
în 38 sec. ceea ce demonstrează că 
au o rezervă după ce au parcurs pri
ma parte a cursei. Acest exemplu 
este valabil pentru toate distanțele 
de concurs.

In concluzie putem afirma că cea 
mai mare lacună a înotătorilor noș
tri este lipsa de viteză.

O altă problemă în care, consider, 
că se fac greșeli este metoda in
struirii copiilor. Unii antrenori pun 
copiii, care nu au un procedeu bine 
însușit, să participe în concursuri, 
fapt care are o influență negativă 
asupra tehnicii înotătorului de mai 
tîrziu. Faptul că copii de 9, 10 și 11 
ani participă în probe de 200 m și 
400 m este o greșeală care ar trebui 
să fie înlăturată. La această vîrstă, 
capiii nu au o suficientă dezvoltare 
fizică, care să le permită să depună 
asemenea eforturi. La baza antrena
mentului cu copiii trebuie să stea teh
nica. O dată cu însușirea unei tehnici 
individuale bune și în funcție de dez
voltare fizică a copilului ca și de 
stagiul în înot va începe antrena
mentul propriu-zis.

MIHAI MITROFAN
' maestru al sportului, antrenor 

unele conduceri ale cluburilor și aso4 
ciațiilor sportive, semnificativ ni se 
pare faptul că se alcătuiesc echipe 
de rezerve sau se reîmprospătează 
primele garnituri prin aducerea unor, 
jucători sau jucătoare din alte re-i 
giuni. Așa se petrec lucrurile la. 
Știința Craiova, Dinamo Bacău, Ștk 
ința Petroșani (băieți), Știința TimP 
șoara (fete) etc. unde an de an sînt. 
promovați jucători tineri, pregăflțf 
însă în altă parte.

De asemenea, nu este lipsit de im« 
portanță să arătăn; că antrenorii na 
numai că nu sînt ajutați în munca 
lor, dar uneori sînt și împiedicați 
le conducerile cluburilor sau asocia«< 
fiilor sportive să-și ducă munca în 
cele mai bune condițiuni. Astfel, co»- 
ducerea clubului C.S.M.S. Iași l-a 
■nlocuit pe antrenorul Paul CerceL 
leoarece acesta încercase să intro-: 
ducă mai multă disciplină în rîndiH 
rile echipei, ceea ce nu prea a „con
venit" jucătorilor și în special lui 
Ion Tlpu. Cu cine credeți că l-a 
'nlocuit conducerea C.S.M.S. Iași pe- 
Paul Cercel ? Cu nimeni altul decît- 
tu... Ion Tipu. Rezultatul ? Nu multi 
lupă aceea, Ion Tipu s-a comportat! 
huliganic, bruscînd la un joc pe dele-- 
gatul echipei adverse și producînd 
pagube instalațiilor terenului. Iată 
dar, cum „înțeleg" unele conduceri 
ale cluburilor și asociațiilor sportive 
eu secții fruntașe de handbal să-i 
ajute pe antrenori...

Pînă la reluarea activității în 
handbalul în 7 mai este timp sufi
cient. Noi am ridicat aceste probleme 
tocmai în dorința ca ele să nu fie 
„uitate" de cei în cauză. Și atunci 
cînd va începe returul celor două 
campionate de handbal în 7 sperăm 
că lucrurile se vor îndrepta.

CALIN ANTONESCU

(Buc.), Aurelia Nicolaescu (Buc.), 
Ecaterina Vențzel (Constanța), Mar
gareta Szemany (Tg. Mureș), Ilona 
Nagy-Nemeth (Tg. Mureș), Elena Pre- 
deanu (Buc.), tineret: Florica An- 
dreescti (Buc.), Elena Lupescu (Buc.),, 
Toana Iordan (Buc.), Alaria Gheoc-- 
ghe (Buc.), Crista Rezac (Buc.),. 
Ileana Antal (Arad), Florica Biru 
(Constanța), Elena Trandafir (Buc.).. 
Seniori : Alexandru Andrei (Buc.),. 
Gheorghe Mâhărăscu (Ploiești), Tibe- 
riti Negru (Timișoara), Ladislau Gaîlo 
(Oradea), fon Micoroiu (Reșița}, 
Francisc Micola (Cluj), Petre Purje 
(Cîmpina), Gh. Andrei (Buc.), Tine
ret : Gh. Popescu (Craiova), Cristu 
Vînătoru (Ploiești), Carol Zombori 
(Or. Stalin), Cornel Antonescu (Buc), 
Dumitru Coteanu (Buc.), Gh. Rădu- 
lescu (Reșița), Artur Hinterlaiter 
(Tg. Mureș), Peter Burian (Baia 
Mare).

A apărut numărul 22 
al revistei ilustrate

SPORT
-— Prezentarea echipei de fotbal 

RAPID — București
— Campionatele mondiale de volei

—- Lia Manoliu sau elogiul 
muncii

— Un om ocupat (fotoreportaj 
cu maestrul sportului Ion Roșu, 
recordman la parașutism)

— Pentru Cupa Federației ro- 
mîne de box 
despre șansele
— Se schimbă 
gheață ?

— De ce

— un comentariu 
echipelor
jocul de hochei ne

ratează fotbalistul
Voica de la C.S.M.S.-Iași ?

— Din „secretele" sportului 
bara de oțel

— Doar 6 alergări ?
— Pastel de toamnă
•— Un frumos cuplaj de

cu
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— Un frumos cuplaj de rugbi
— Sport-Magazin: despre fotbal 

și fotbaliști, poșta redacției, cu
vinte încrucișate, caricaturi

— In acest număr Concursul 
fotoghicitoare. întrebarea a doua
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Astă-seară, reflectoarele patinoarului artificial 
sc vor aprinde din nou...

• Primul joc de hochei pe gheață al sezonului • Știri din țară

In fotografie: aspect din intilnirea „cocoșilor" R. Șerban (Rapid) 51 I. Stoica 
(Progresul).

[ Foto : T. Roibu

Astă-seară, în orașele Galați și Cluj 
se vor disputa primele întîlniri din 
cadrul turneului final al „Cupei F.R. 
Box". Au mai rămas în întrecere, 
după curn se știe, patru formații : 
Dinamo Craiova, C.S.M. Galați, 
C.S.M.-j-Voinfa Cluj și Metalul Bucu
rești. Se poate aprecia că cele patru 
echipe, în rîndul cărora activează nu
meroși boxeri de valoare, sînt cele 
mai îndreptățite pretendente (din cele 
16 formații care au participat la a-

Miirae dimineață, reuniune ia Floreasca
' Mîine dimineață se va desfășura în 
sala Floreasca o interesantă reuniune 
în cadrul căreia vor evolua unii din-

„Cupa Victoria” la ciclocros
Duminică dimineață, în organizarea 

clubului Victoria, se va desfășura, pe 
traseul din spatele stadionului Cons
tructorul, începînd de la ora 10, un 
nou concurs de ciclocros dotat cu 
„Cupa Victoria".

Adunarea concurenților va avea loc 
la orele 9 la stadionul Constructorul 
unde se vor face și înscrierile partici- 
panților. 

ceastă competiție) la cucerirea trofeu
lui pus în joc de federația de spe
cialitate.

La Galați, formația clubului C.S.M. 
(antrenor Petre Mihai) va întîlni pu
ternica echipă Dinamo Craiova (an
trenor Gh. Lungu), iar la Cluj, com
binata C.S.M.-j-Voința (antrenori Ion 
Ohendreanu și Eugen Douda) , va în
cerca să treacă de formația Metalul 
București.

tre cei mai buni boxeri de la clubu
rile C.CA., Dinamo, Rapid etc. Reu
niunea constituie un bun prilej de ve
rificate a pugiliștilor din echipele 
C.C.A. și Dinamo în vederea apropia
telor întîlniri internaționale ~ la care 
vor participa. Iată cîteva spicuiri din 
programul reuniuniiAl. Dobrescu — 
L. Ambruș-, Al. Mîudreariu *— C. To
ma, E. Cișmaș — C. Gheorghiu, V. 
Czegeli — P. Vizitiu, O. Batiu — 
I. Militaru, N. Serbu — C Stănescu, 
Gala va începe la ora 10.

ASTA-SEARA SE INAUGUREAZĂ 
SEZONUL DE ACTIVITATE

Iubitorii hocheiului pe gheață și ai 
patinajului vor fi prezenți astă-seară, 
începînd de la ora 19, la patinoarul 
artificial pentru a asista la festivita
tea de deschidere a sezonului.

Acest prim examen este așteptat cu 
nerăbdare nu numai de spectatori ci 
și de sportivi. In ultimele zile activi
tatea pe patinoar a fost din ce în ce 
mai mare. Numeroși specialiști ai pa
tinajului artistic au pus la punct pro
gramele cu care Cristina Patraulea, 
Radu Ionian, Elena Moiș, Irina Za- 
harescu și alții se vor prezenta în 
fața publicului.

La fel de harnici sînt și hocheiștii. 
De cîteva zile antrenamentele au toc 
cu regularitate, în așa. fel îneît me
ciul inaugural al sezonului să se ri
dice la un nivel tehnic superior.

SCRISOARE DIN PETROȘANI

Nu de mult ne-a sosit la redacție o 
scrisoare din Petroșani, în care ni se 
relatează că în acest important centru

încep întrecerile
„Cupei de iarnă“
Mîine, începînd de la ora 9 dimi

neața, poligonul din incinta parcului 
Dinamo din Capitală va găzdui pri
mele întreceri din cadrul tradițio
nalei competiții de tir „Cupa de 
iarnă", organizată de consiliul oră
șenesc U.C.F.S.

Pentru a oferi participanților con
diții optime de concurs, organiza
torii au programat întrecerile „Cupei 
de iarnă" în trei duminici consecu
tive și anume, mîine 20 noiembrie, 
la 27 noiembrie și la 4 decembrie.

Prima zi a competiției va cuprinde 
probele de armă liberă 3x30 focuri 
pentru serfioare și juniori, precum și 
cea de pistol pentatlon 20 focuri. 
Pentru duminică 27 noiembrie au 
fost p’rogramate probele de armă 
liberă 3x40 focuri seniori, armă sport 
3x10 focuri junioare și juniori, pistol 
precizie 20 focuri (de la 25 m), iar 
pentru duminică 4 decembrie, probele 
de pistol liber 60 focuri seniori și 
armă sport 3x10 focuri pentru seniori 
și senioare.

Competiția este deschisă tuturor 
trăgătorilor, echipelor de club sau de 
asociație din Capitală. 

al Văii Jiului s-au pus bazele unei 
rodnici activități la hochei pe gheață. 
Astfel, prin grija comisiei locale, în 
această iafnă în Valea Jiului se vor 
amenaja cîteva patinoare naturale, 
dintre care două vor fi la Petroșani, 
iar unul la Lupeni. Mai important 
însă ni se pare faptul că în Valea Ji
ului a fost formată și o echipă de ho
chei pe gheață la asociația sportivă 
Minerul Preparație Lupeni. Această 
echipă a fost afiliată la federația de 
specialitate și va participa la întrece
rea echipelor din regiunea respectivă, 
pentru calificarea în turneul final al 
campionatului republican.

Minerul Preparație Lupeni și-a în
ceput de mai multă vreme antrena
mentele în aer liber și în sală. Lotul 
acestei formații este compus din : Imre, 
Simota (portari), Ad. Pop, Smărăn- 
descu, Pătulean, Mateiași (fundași), 
Szoke, P. Pop, Hitter, Onea, Gherghei, 
dr. Lorincz, Vejdel, Paveliuc, Altvil- 
mer (înaintași). Echipa va susține o 
serie de jocuri amicale cu formații din 
Sebeș, Tîrnăveni, Sighișoara, Cluj etc.

Este bine însă ca și federația de 
specialitate să sprijine inițiativa re
luării activității la hochei pe gheață 
în Valea Jiului, mai ales prin dotarea 
acestei prime formații cu echipament 
și material sportiv de bună calitate.
HOCHEIȘTII DIN ORAȘUL STALIN 

SE PREGĂTESC INTENS
Orașul de la poalele Tîmpei este un 

centru unde hocheiul pe gheață se 

Lotul republican de hochei pe gheață se antrenează cu multă seriozitate în 
vederea apropiatelor intilniri internaționale. lată-i pe selecționați in timpul 

unei ședințe de antrenament, exersind conducerea pucului ți pasa.
Foto: Gh. Ștefănescu

bucură de o largă răspîndire în rîndu 
rile tineretului și ale publicului spec 
tator. Acum, la Orașul Stalin activeaz; 
o puternică formație: Steagul roșt 
care anul acesta este dornică să rea 
lizeze rezultate dintre cele mai bune 
Pentru acest motiv componenții aces 
tei echipe se antrenează cu asiduitat 
de o bună bucată de timp. Ei facjocur 
cu mingea de oină pe terenuri! 
de tenis și patinează cu rotile, pun.în< 
un deosebit accent pe dezvoltarea pre 
gătirii fizice generale. Lotul echipe 
este următorul : Ionescu, Crăciun (por 
tari), Szekely, Preda, Mihoc, Lukacsfi 
Hollo, Manolescu (fundași), Antal 
Măzgăreanu, Ghimbășeanu Varadi 
Gogeanu, Kunz, iWeishortel, Puiu, Ni 
cula, Roibaș, Eles, Manta (înaintași)

Prin grija comisiei regionale de ho 
chei și patinaj a fost alcătuit un bo 
gat program competițional. In afar; 
campionatului regional la care și-ai 
anunțat participarea în afară de echi 
pa din Orașul Stalin și formațiile Vo 
ința și Nicovala din Sighișoara și Chi 
mica Tîrnăveni se va organiza și o in 
teresantă competiție dotată cu „Cup< 
Orașul Stalin" la care vor fi invitat) 
să participe unele din cele mai bum 
echipe de hochei. Această întrecere ■ 
fost programată între turul și retur 
turneului final al campionatului repts 
blican.

Condeie tinere 8 Cîrcelul Cîrcelul 9

— Nuvelă de N. Gheorghiu —
(Urmare din nr. 3721)

„Parcă pe el FI duce apa mai repede", gîndi cu ciudă Matei, 
și-l cuprinse amărăciunea. Senzația apropiatei infrîngeri îi 
incrîncenă inima, îl zdrobi sub povara ei. Copleșit, abătut, 
neputincios în fața vitezei ce o imprimase Victor, simți că nu-i 
mai rămîne altceva de făcut decît să abandoneze sau să se 
mulțumească cu locul doi. în orice caz de luptă pentru locul 
întîi nu mai putea fi vorba ; Victor se depărta necontenit.

Era pe cale să se lase în voia apei, cînd observă că Victor 
se întoarce brusc și începe să plutească pe spate. Fulgerat 
de ideea că poate și el ostenise, Matei se scutură de gindurile 
negre ce-1 copleșiseră și se avîntă din nou spre cherhana. Vic
tor aproape că nu mai făcea nici o mișcare. Matei simți cum 
îl înăbușe speranța, cum aceasta renaște în el puteri noi, înze
cite Pontonul era la numai douăsute cincizeci de metri. Și 
Victor se mișca alene, dezordonat. Matei simți că a sosit 
momentul decisiv și forță. Se apropie tot mai mult de Victor, 
îl ajunse, îl depăși. în trecere zări numai figura acestuia, răvă
șită de o nespusă durene și frămîntare

„Desigur, moare de ciudă că-1 întrec", gîndi Matei și o bucurie 
năvalnică îi potoli inima gata să pleznească de fericire și do 
efort. Privi spre ceilalți cqncurenți si zîmbi : erau încă departe. 
Se putea considera acum cîștigător. începu să înoate mai 
vîrtos, cînd un strigăt slab îi tulbură auzul :

— Matei ♦. . ajutor... cîrcelul...
întoarse capul. Victor revenise în poziția de înot și înainta 

încet. în ochi îi stăruia însă aceeași luminiță dureroasă. Se 
apropia totuși.

Privindu-1 chiorîș, bănuind că se preface, Matei continuă să 
înoate, hohotind :

— Nu se prinde, Victore ! Luptă cinstit, nu umbla cu șire
tlicuri !

Striatele de ajutor ale lui Victor se accentuară însă. Cuvin
tele i oști te de el îl izbeau tot mai puternic pe Matei în tim_ 
pane. După un timp Matei avu senzația că un văl de pînză 
cenușie îi încețoșează privirea. „Dar*  dacă nu se preface ?**  Gîn- 
dul acesta îl tulbură cumplit. Cu cîrcelul, totuși, nu era de glu
mit înotători buni își pierduseră viața din cauza lui Te 
cuprinde de la glezne si urcă încet-ince-t spre coapsă, încleștîn- 
du-ți mușchii într-o durere nebună.

Matei avu impresia că tot singele i s-a refugiat în creier. Capul 
îi vuia. Urechile îi țiuiau. Apoi, deodată parcă auzi zteci de

glasuri lăuntrice care-1 îndemnau ; „întoarce-te, salvează-1
„Se preface, înoată mai departe !*...  „Ești nebun omul se 
îneacă și tu ?“... ,,Dă-i înainte, acolo e izbînda, succesul !“ .. 
,.Dar omul, prietenul, cui îl lași „Vei fi campion „Sal- 
vează-1 „Trebuie să ciștigi cu orice preț î“... „Cîrcelul poate 
fi fatal !“.. „Campion !“... „Moare »“...

— Mateeeei ajutooor !...
Pescarul se cutremură ca scuturat de friguri. Auzi un clipocit 

puternic, asemănător plescăitului pe care-i face un crap cind 
sare In aer și rocade în apă. întoarse repede capul Ceea ce 
văzu îl înfieră. Din corpul lui Victor nu se mai zărea decît un 
picior și mîinile zbătîndu-i-se la suprafață. Apoi apăru capul, o 
figură transfigurată de efort, cu gura larg deschisă, cu ochii 
mari, sîngerii. Mîinile apucară piciorul și apoi totul dispăru 
într-o avalanșă înspumată. In locul acela oglinda apei rămase 
învolburată, tremurătoare.

„S*3  îneacă !“ Acest gînd îi fulgeră prin creier și Matei nu 
mai putu rezista tensiunii, încordării ce-1 cuprinsese. Se 
cufundă brusc în apă, făcu o întoarcere rapidă și începu să 
caute febril corpul ce fusese înghițit de adîncuri. După un timp., 
o greutate de plumb începu să-i apese toracele. Urechile înce
pură să-i vîjîîe. Simți că se sufocă, dar nu încetă să-și rotească 
privirea prin apă. Pînă la urmă nemaiputînd rezista, bătu 
năvalnic din mîini și picioare. Se afundase însă prea mult. 
Plămînii parcă i se încinseseră. Totul în el cerea aer... aer... 
aer ’ închise ochii ca pentru a scăpa de coșmar și, fără să 
vrea, deschise gura, avid de aer. Senzația provocată de apa 
sălcie și miloasă îl înfioară. In aceeași clipă se izbi de un corp. 
Deschise ochii și zări slipul albastru al lui Victor. înfipse mina 
în el și, cu un ultim efort, țîșni spus suprafață. După o clipă 
nările și gura îi fură invadate de aerul proaspăt si răcoros. 
Matei îl aspiră lacom, îndelung, fără a-i da însă drumul Iui 
Victor care, cuminte, făcea și el același lucru Privindu-1 îngri
jorat. Matei îl întrebă :

— Te doare ?
— E țeapăn ca un buștean se văltă Victor.
— Hm, mormăi Matei, dacă aș fi avut acul s-ar fi aranjat, dar 

așa... vezi ce-ai făcut cu îngîmfarea ta ?. .
Se opri deodată și înlemni : de ei se apropiau tot mai mult 

restul concurenților. Victor privi și el spre tinerii ce veneau 
năvalnic, în trombă, hotărîți să nu piardă prilejul oferit de 
oprirea din cursă a celor doi. Acum, aproape fiecare spera să 
iasă primul. Era limpede că orice minut de întîrziere îi era 
fatal lui Matei. De aceea Victor rosti neliniștit :

— Ar fi cazul să pleci dacă vrei să ieși primul î
Matei scutură hotărit capul :
— Să te văd mai întîi pe tine într-o barcă și-apoi am să 

văd. .
— Dar va fi poate prea tîrziu !
— Ce dacă...
— Lasă-mă Eu am să mă descurc.. Tu însă trebuie să 

pleci ’ Ai ținut atît de mult să cîștigi...
— Dar bine, omule, cum te pot lăsa ? într-o secundă ai și 

ateriza pe fundul fluviului !
— Ei și ? Doar ai vrut să ieși primul cu orice preț !
— Cu un asiemenea preț, nu ’
Neînțelegător, Victor se zbătu să scape din strînsoarea lui 

Matei, șuierând cu voce sugrumată :
— Lasă-mă, n-auzi ?

— Nici nu mă gîndesc !
Victor privi îngrijorat spre ceilalți concurenți. Erau tot mai 

aproape Dacă ar fi plecat, Matei ar fi putut să cîștige. Se 
zvircoii puternic pentru a se elibera, îneît Matei s»3 miră sincer 
de unde atita energie la un om încleștat de cîrcel Zadarnic 
căuta însă Victor să scape. Matei îl scutură cu putere, răstin- 
du-se :

— Dacă nu te astîmperi, te pocnesc !
Cu toată amenințarea, Victor nu se liniști decît în momentul 

în care o barcă ajunse lingă ei. Varlaam, care era în ea, îl 
pescui pe Victor din apă. Era și timpul : primul concurent 
ajunsese de acum în dreptul bărcii Victor îi făcu semn lui 
Matei să pornească strigîndu-i :

— înoată calm ’ ..
Matei porni. își încordă mușchii puternici și din cîteva foar

feci îl depăși pe cel ce era în frunte Dar nici acesta nu se 
lăsa își aruncă mai iute brațele înainte și mișcă mai rapid 
din picioare. Reuși astfel să ia din nou conducerea. Matei văzu 
că e depășit și intră în panică începu să înoate tot mai dezor
donat. De ponton nu-I mai despărțeau acum decît 100 metri, dar 
nu reușise să-l ajungă pe cel din frunte. Atunci își aduse 
aminte de cele spuse de Victor. Căută să-și astîmpere nervii 
încordați. își regăsi calmul și o dată cu aceasta mișcările îi 
deveniră mai vii, mai precise. Distanța dintre el și înaintaș se 
micșoră La 20 metri de ponton erau cap la cap. Adversarul 
său sufocat de efort, abia de mai reușea să-și scoată mîinile 
din apă.

Mulțimea de pe ponton, entuziasmată de ritmul întrecerii, 
aclama puternic. Matei auzea numai ceva asa, ca vuietul unei 
furtuni I se păru că este încurajat. Acest fapt îl încălzi parcă, 
îi făcu sîngele să alerge nebunește prin artei'?. Aspiră aerul cu 
putere, vîrî capul în apă și într-un suprem efort înotă cit mai 
repede cu putință.
Simți deodată o usturime cumplită în vîrful degetelor. Des
chise ochii. Se lovise cu mina f’n un par al pontonului. Ajun
sese ! Pescarii se repeziră și săltară în triumf trupul șiroind de 
apă al celui ce învinsese pentru a doua doară în lunga și greaua 
cursă

Mai la o parte, la un colț al pontonului, Varlaam mustăcea 
mulțumit, urmărind îneîntat manifestarea de simpatie a pesca
rilor. Rosti sugrumat de emoție ;
— Și, totuși, e băiat bun Matei.
Victor, care tropăia lingă el pentru a se încălzi și usca, 11 

aprobă :
— Are o inimă de aur ! Cînd vedeam că mă ține ca pe o co

moară, deși ceilalți se apropiau vertiginos, îmi venea să-i spun 
totul, să-i arăt că nu era vorba de nici un cîrcel, că...

Dar se opri încurcat. Președintele îl fixa cu o privire înspăi- 
mintată, rosti tăios :

— Stai la un Ioc, neas-tîmpăratule ! Nu uita că ai cîrcel Și cil 
așa ceva nu te prea poți zbengui în halul ăsta. Matei, totuși, 
nu trebuie să afle.

Victor rise înveselit
— N-avea teamă. Matei e pur și simplu asaltat de mulțime. 

Și-apoi, dovada că e un tînăr de treabă ți-am făcut-o. Restul... 
restul nu mai interesează...

(— Sfîrșit —)



Meciul internațional Rapid București 
Pecsi Dozsa promite un spectacol 

de calitate
Jocul are loc azi, pe stadionul Dinamo

— ne-a transmis 
meciul Dinamo Galati—Pecsi 
corespondentul nostru din Ga-

ținut să consemnăm această

La C. S. M. S. Iași lucrurile nu merg bine

„In meciul cu Dinamo Galați 
Pecsi Dozsa a oferit un spectacol 
fotbalistic pe care mult timp nu-1 vor 
uita amatorii jocului cu balonul ro
tund din localitate' 
după 
Dozsa, 
tați.

Am 
impresie despre jocul fotbaliștilor oas
peți deoarece azi după-amiază forma
ția maghiară va susține un meci ami
cal în compania echipei Rapid Bucu
rești, și, avînd un partener mai va
loros, ne așteptăm, deșiigur, ca jucă
torii de la Pecsi Dozsa să satisfacă 
și exigențele publicului bucureștean.

Folosindu-ne de ocazia că echipa 
Dozsa se află de cîteva zile în Ca
pitală, ca oaspete a clubului Dinamo, 
ne-am adresat antrenorului dr. Mi- 
haly Czibtilka, cerîndu-i să ne împăr
tășească unele impresii în legătură 
cu turneul în țara noastră. Iată ce 
ne-a declarat antrenorul Czibulka : 
„In primul rînd trebuie să remarc 
ospitalitatea cu care ne-au întlmoinat 
organizatorii la Tlrgoviște, Galați 
șt București. Ambele jocuri de pînă 
acum (1—1 cu Metalul Tlrgoviște și 
3—1 cu Dinamo Galați) au decurs 
intr-o notă de perfectă sportivitate. 
La Tlrgoviște ne-a impresionat talen
tul portarului Andrei, al centrului 
înaintaș Cazacu și al stoperului Matei. 
La Galați, ne-au plăcut Voica I, 
Szekely și Weber. In ambele jocuri 
am ratai multe ocazii de gol. Țin 
să amintesc că la Tlrgoviște nu au 
jucat Piicsi și Hegyi, sancționați pen

Știri, rezultate

B

res-

Duuă pauză,
min. 57. In

tru o mică abatere. Ultimul este de alt
fel unul dintre cei mai buni din echipă. 
In meciul de azi, cu Rapid, vom folosi 
cea mai bună formație Danka—Far
kas, Rocsis, Bendes—Seredi, Hagyi— 
Komondi, Pecsi, Opava, Csupak, Fa- 
ludi. Rezerve; Kovăcs și Marko. 
Danka și Hegyi au fost de mai multe 
ori selecfionali în reprezentativa ma
ghiară A, iar Kocsis și Opava în echi
pele B și de tineret".

Rapid București, la rîndul său, pri
vește cu multă seriozitate întîlnirea 
de azi. Antrenorii Mihăilescu și Fi- 
lote încă nu s-au stabilit asupra for
mației. In tot cazul, vor alinia gar
nitura cea mai bună pe care o au 
la dispoziție, pentru a reuși un meci 
de calitate și tin rezultat valoros, în 
compania unei echipe care în clasa
mentul campionatului țării vecine se 
află înaintea redutabilei formații Hon- 
ved Budapesta.

Partida Rapid—Dozsa va avea Ioc 
azi pe stadionul Dinamo, cu începere 
de la ora 14.30. In deschidere, de la 
ora 12,45, Rapid — Vestitorul (ju
niori).

Superioritatea teritorială nu-i suficientă
Petrolul — I. F. K. Malmo 0-1 (0-0)

Ieri la Ploiești, meciul Petrolul-I.F.K. 
Malmo a atras aproape 12.000 de spec
tatori, care ar fi dorit să-și vadă echipa 
favorită stăpînind jocul și să-i aplaude 
victoria. Petrolul, după un început de 
tatonare, a reușit să preia inițiativa și 
apoi să domine. Din cele 90 de minute, 
fotbaliștii ploieșteni au atacat și domi
nat cam 65—70 de minute. Linia de 
mijlocași, mai cu scamă în prima re
priză, a susținut mereu înaintarea, că
reia i-a trimis mingi peste mingi. Dar, 
compartimentul ofensiv, cu toată supe
rioritatea teritorială nu a știut să fo
losească nici una din situațiile prielnice 
avute. In schimb, echipa suedeză — 
care a jucat ceva mai bine ca la Bucu
rești, fără să-și iasă însă, din jocul său 
prudent în apărare — a acționat mai e- 
ficacc și la unul din contraatacurile sale 
de Ia sfîrșițul partidei a izbutit să con
cretizeze o ocazie prin Nordkvist, astfel 
că partida a luat sfîrșit, în ciuda aspec
tului jocului și contrar așteptărilor spec
tatorilor cu victoria la limită a oaspe
ților.

Se poate spune că Petrolul a lăsat 
să-i scape printre degete victoria. Pentru 
obținerea ei a avut ocazii suficiente. Și 
totuși, de ce a pierdut ? Explicația se 
găsește în comportarea nesatisfăcătoare 
a liniei de atac, în jocul său lipsit de 
orienLare, de concepție clară, în inefi
cacitatea sa. înaintașii s-au mulțumit 
san să rezolve situațiile de joc prin ac
țiuni individuale sau să combine mult 
și inutil dar mai ales steril. In ambele 
cazuri, ei au avantajat pe apărătorii 
suedezi, care au avut răgaz să se re
plieze și să respingă cu regularitate orice 
pericol de la poarta excelentului Chris
tensson. Ploieștenii au mai greșit ținînd 
prea mult mingea ; în plus, s-au orientat 
complet greșit în joc, fie jucînd prea 
mult pe aripa dreaptă, fie căutînd să 
străpungă apărarea adversă prin centru,

„IDILĂ” FOTBALISTICĂ, 
LA MECIUL-PETROLUL- 

I.F.K. MALMO

Un înaintaș al Petrolului: Eu 
cavaler: le-am condus pînă la

Acum, descurcate singură !
Desen de D, Mihăilă

am fost 
poartă..•

...Antrenorii au anunțat formațiile 
iar foile de arbitraj au fost comple
tate. Prin urmare, Aurel Unguroiu, 
centrul atacant al C.S.M.S. 
joacă.

— Nu. Este accidentat și 
juca — primisem răspunsul

Iași nu

mai multe

antrenorul 
„La insis- 
președintele

nu va 
hotărît 

al antrenorului Ion Unguroiu, tatăl 
jucătorului.

Și totuși... Și totuși, spre surprin
derea celor 15.000 de spectatori, Aurel 
Unguroiu a apărut în formația lor 
favorită.

Ce s-a întîmplat ? Explicația am 
primit-o după meci din 
surse.

ION UNGUROIU — 
formației C.S.M.S. Iași : 
tențele tov. G. Spătaru, 
clubului și ale unor membri din con
ducerea clubului, l-am introdus pe 
Aurel în formație".

G. SPATARU — președintele 
C.S.M.S. lași : „După consultațiile fă
cute, toți medicii au declarat că Un
guroiu este restabilit și poate juca. 
L-am întrebat personal pe jucătorul 
Unguroiu dacă este apt pentru meci 
și dacă ar vrea să joace. Acesta mi-a 
răspuns textual : — „Mă simt bine 
dar... tata nu-mi dă voie...".

Firește, nu putem fi de acord cu 
intervenția conducerii clubului, care 
și-a confundat atribuțiile cu cele ale 
antrenorului. Antrenorul este singurul 
în măsură să cunoască capacitatea de

de Badea.
Foto: Mircea Popesțu-PloMțtt

Portarul echipei suedeze, Christensson, intervine la timp pentru • Wom mingea 
urmărită

majoritatea timpului Petrolu- 
a pierdut cîteva situații favo- 
min. 14 (Badea), 35 (Babone 
bară) și 38 (Chiri|ă). Suedezii

unde se găseau, cu regularitate, orga
nizați trei apărători (suedezii au jucat 
cu stoper măturător). Adăugind o bună 
doză de pripeală tn fazele de poartă, e 
lesne de înțeles de ce ocaziile avute au 
fost ratate și de ce a pierdut Petrolul.

Jocul, vioi, cu o notă de dinamism 
accentuat în repriza a doua, dar fără să 
se ridice la nivelul spectacolului de 
miercuri de la București, a avut două 
aspecte. In prima repriză, inițiativa a 
apar|inut 
lui, care 
rabile în 
a tras în 
au atacat destul de rar, dar au avut o 
ocazie bună în min. 44 ratată de Karlsson. 
La reluare, inițiativa aparține tot Pe
trolului, care are perioade de dominare 
puternică, dar suedezii contraatacă foar
te periculos, desfășurîndu-se în „evan
tai” din apărare. Au și ratat de altfel 
în min. 46 și 49, prin Nordkvist și 
Karlsson. Au urmat minute întregi de 
dominare ploieșteană, în cursul căreia 
Zaharia a pierdut cea mai mare ocazie 
trăgînd în bară de la 6—7 m (min. 60). 
In schimb, Nordkvist fructifică o si
tuație creată la un contraatac în min. 
79, mareînd singurul gol al patridei.

A condus foarte bine N. Mihăilescu- 
București, un joc desfășurat corect

PETROLUL: Sfelcu—TENDLER, CE- 
POLSCHI, Dumbravă—D. MUNTEANU. 
M. MARCEL—Zaharia, Taharcea, Ba
bone (BONTA?), Badea, Chiriță (Ba
bone).

MALMO : CHRISTENSSON-Hansson, 
U. NILSSON, DAHL—MARTENSSON, 
Borg—Lundkvist (BLOMBERG), Ljung 
(Eneberg), Karlsson, NORDKVIST, G. 
Nilsson.

P; GAȚU

ju- 
al-

joc, forma și pregătirea fiecărui 
câtor, este singurul în măsură să 
cătuiască formația. în căzui jucăto
rului Unguroiu, care a fost accidentat 
la 19 octombrie și nu era încă com
plet restabilit, antrenorul nu a avut 
convingerea că fiul său este apt pen
tru joc și ca atare poate să-§i asume 
răspunderea pentru un asemenea meci 
important. Este adevărat însă că Un
guroiu a jucat în această partidă des
tul de bine. Dar cine ar fi răspuns 
dacă tînărui și talentatul atacant — 
o speranță a reprezentativei — în 
urma acestui meci ar fi deveni* * indis
ponibil mai multă vreme ?

PREGAT1RI PENTRU TURNEUL
U.E.F.A.

In cadrul pregătirilor pentru Tur
neul Internațional de juniori U.E.F.A. 
ediția 1961, federația noastră de 
fotbal a fixat în ziua de 23 noiem
brie la București două jocuri de se
lecție în compania unor formații de 
categorie B, Metalul și Știința Bucu
rești. Iată cele două loturi de ju
niori convocate la București :

Lotul A: V. Duca (Ind. Sîrmei) - 
Petrescu (Dinamo Buc.), Hălmăgean 
(Știința Tim.), Mihăilescu (C.C.A.) 
— Mihăilă (Minerul Lupeni), D 
Popescu (Știința București) — Feher, 
Năiftănilă (ambii Chimia Făgăraș), 
Gane (Știința Cluj), Frățilă, Harsani 
(ambii Dinamo Buc.).

Rezerve • Adamache (Dinamo Ga
lați) ți Panait (C.F.R. Pașcani).

Lotul B: Solyom (Mureșul Tg. 
Mureș) — Grosu (Victoria Călan), 
Toth (Rapid Oradea), Lorincz (Tex
tila Sf Gheorghe) — Poțonj (Avîntul 
Reghin), Kunkuti (C.S.M. Cluj) — 
Stoenescu (Dinamo Buc.). Sorin A- 
vram (St. roșu Bacău), Pasan (Ști
ința Buc.), — Comănescu (St. roșie 
Bacău), Hajdu (Mureșul Tg. Mureș).

Rezerve: Rusu Victor (C.S.M. 
Cluj), M. Bretan (Știința Cluj).

RESTANȚE JN CATEGORIA

Joi s-au disputat două partide 
tanțe în categoria B.

• La Petroșani, Jiul a dispus de 
Recolta Cărei cu 3—0 (2—0), după 
un joc viu disputat, în care Jiul mai 
tehnic, dar prea combinativ in dauna 
eficacității, a primit o replică dîrză 
din partea Recoltei, care a jucat cu 
mult elan. Au marcat: Crăciun (min. 
5) și Ciurdărescu (min. 43 și 80). 
urma acestui rezultat, Jiul a trecut 
primul loc al clasamentului seriei 
Ill-a, cu 15 puncte, față de cele 
ale echipelor C.S.M. Baia Mare 
Dinamo Săsar.

• La Tîrgoviste, Metalul din locali
tate a repurtat o netă victorie în 
fața Prahovei Ploești : 5—0 (1—0). 
Localnicii au dominat în majoritatea 
timpului și au deschis scorul în min. 
25 prin Prodanciue. 
Stiber urcă scorul. în 
continuare, oaspeții fac mai mult joc 
de apărare dar nu pot împiedica ma
jorarea scorului, pe care gazdele o 
obțin prin punctele înscrise de Stiber
(min. 75), Cazacu (min. 79) și din 
nou Cazacu (min. 85). S-au remar
cat : Andrei, Tomescu și Mureșan de 
la Metalul, Stanoilovici. Chirilă și 
Zinculescu de la Prahova. A condus 
foarte bine arbitrul Dumitrescu-Bu- 
dești. Tn urma acestui rezultat. Me
talul Tlrgoviște are în clasament un 
avans de trei puncte. (M. Avanu și 
P. Oprea, coresp.).

Nu putem fi de acord nici cu ati
tudinea șovăielnică a antrenorului, 
care în loc să se opună categoric, ară- 
tînd că fiul său se află In stare de 
convalescență, a acceptat să 1 intro
ducă în formație. Din cele de mai 
sus reiese — în orice caz — că în
tre conducerea clubului și antrenor nu 
există o colaborare armonioasă, re
lații principiale care să ajute bunului 
mers al activității.

6E VOR SPECTATORII

a
Am redat acest fapt tocmai pentru 
arăta că la C.S.M.S. lăți lucrurile 

nu sînt tocmai în regulă.
Sportivii ieșeni sini bucuroși că 

visul lor de totdeauna, de a avea o 
echipă in prima categorie, s-a impli-

Mc foileton

UNDE DUCE LIPSA DE EElDEMfA...
In fotbal m pot întîmpla tnulto 

lucruri. O echipă care conduce cu 
4—0 pierde pînă la armă cu 5—4. 
Un înaintaș trage de la 3 metri peste 
poarta goală, iar altul înscrie cu 
un șut de la... 40 metri. Unui ar
bitru îi stă ceasul și meciul se ter
mină în minutul 95. la intervenția 
tușierilor. Intr-un meci nu se mar
chează nici un gol în 120 de mi
nute (în Cupă, de pildă) și în altul 
se înscriu în 90 de minute... 39 de 
goluri...

Dar toate aceste intim plărl, ca și 
altele asemănătoare sînt lăsate în 
urmă de povestea meciului de Cupă 
dintre Aurul Brad și Minerul Deva.

La 2 noiembrie, aceste două echi
pe s-au întîlnit la Deva și Aurul 
Brad a cîștigat greu de tot cu 3—2 
după prelungiri. Pînă aici. nimic 
ieșit din comun. O echipă de cate
gorie B a întrecut o echipă de re
giune. Iată însă, că un cititor din 
Deva, tov. loan Simion, ne sesizează 
că cele două echipe s-au mai întîlnit 
o dată în Cupa RP.R. ediția 
I960—61 și anume la 3 iulie, cînd 
Minerul Deva a învins pe Aurul 
Brad. Și încă cu 4—I !

0 să spuneți că nu se poate așa 
ceva, Cupa fiind o competiție care 
se joacă cu meciuri simple, elimi
natorii nu cu tur și... retur, ca în 
campionat. Și totuși, cititorul nostru 
are dreptate.

Ce s-a întîmplat? O să aflați în
dată. In iulie, cele două echipe fă
ceau parte din campionatul regiunii 
Hunedoara. S-au întîlnit în Cupă în 
faza regională și, după cum am a- 
ratat mai sus. Minerul a eliminat pe 
Aurul Brad, calificîndu-se apoi pînă 
în etapa în care au intrat în... horă 
și echipele do categoria B. Drumul

o mîndrie pentru lo- 
cetăți moldovene de

nit. Este firește 
cuitorii bătrînei 
a avea un minunat stadion, o eehipă 
care-și măsoară forțele cu cele mai 
bune formații din țară.

Jucătorilor li s-au creat condiții ex
celente de muncă, de învățătură și de 
practicare a fotbalului.

Firește, spectatorii nu pot privi cu 
indiferență comportarea slabă a aces
tei echipe în campionat. De aceea, 
dacă discuți cu suporterii formației, 
fie ei muncitori la Atelierele C.F.R. 
Nicolina sau întreprinderea Poligra
fică, studenți la Universitatea Ai. I. 
Cuza sau elevi la Școala medie Mi
hail Sadoveanu, cu toții își vor spune 
păsurile în legătură 
care frămîntă e-’ ipa C.S.M.S. 
Multiplele va. :ante și soluții, 
rile tehnice sau formulele pentru al
cătuirea echipei pe care aceștia le dis
cută (ca orice suporter de altfel) nu 
arată altceva decît că ei sînt susți
nători 
doresc 
ce în 
cetat 
tactica 
suporteri entuziaști fac parte tov. lor, 
Goia, directorul Operei. Cornel Alexan
dru de la Direcția Regională C.F.R. 
Iași, Constantin Garavelas și !ra 
Schwartz — muncitori la Întreprinde
rea Poligrafică și mulți alții.

SA ÎNLĂTURĂM GREȘELILE 
DAR SA Șl ÎNVĂȚĂM

Din discuțiile purtate cu antrenorul 
Ion Unguroiu a.m aflat că echipa a 
pierdut numeroase ocazii de gol (chiar 
și meciuri) din cauza pripelii, ner
vozității jucătorilor în fazele decisive, 
precum și datorită numărului mic de 
jucători și valorii tehnice scăzute a 
unora dintre ei. Desigur, nu putem fi 
de acord cu asemenea „scuze". A 
făcut oare, antrenorul echipei, totul 
în ce privește ridicarea nivelului teh
nic al jucătorilor, a folosit el cele 
mai bune metode de antrenament a 
promovat în prima echipă vreun tmăr 
din echipa de juniori a clubului des
pre care am auzit numai lucruri 
bune? Un antrenor trebuie să știe 
să se apropie de sufletul jucătorilor, 
să-i îndrume și să-i încurajeze, pen
tru că în acest fel contribuie la ridi
carea pregătirii elevilor săi și la ri
dicarea moralului lor. In munca sa. 
antrenorul Ion Unguroiu va trebui să 
dovedească mai mult spirit critic și au
tocritic. să colaboreze cu conducerea 
clubului, punînd mai presus de orice 
interesele unei bune pregătiri a echi
pei. Ar fi bine ca 
cruri să reflecteze 
guroiu. O cer pe 
patizanții echipei pe care o antre
nează.

cu problemele 
lași*  

statu

sinceri ai echipei lor dragi, că 
ca „băieții lor" să joace din 

ce mai bine, să-și ridice nein- 
tehnica. să-și îmbunătățească 
de joc. Din rîndurile acestor

asupra acestor lu- 
antrenorul Ion Un- 
bună dreptate sim-

ION OCHSENFELD

străbătut de Minerul Deva în Cupă 
era remarcabil. Desigur insă că me
ciurile grele abia veneau. E lesne de 
închipuit cu cită emoție așteptau cei 
din Deva programul etapei urmă
toare : ..Cu care echipă din „B“ tom 
cădea ?”. Cînd au aflat. în sfîrșit. 
programul nu le-a venit să-și creadă 
ochilor: aveau ca adversar pe... Au
rul Brad, pe care ei înșiși o elimi
naseră din Cupă cu 4 luni înainte!...

Cum a fost cu putință așa ceva? 
După meciul din 3 iulie, Aurul Brad 
a devenit campioana regiunii Hune
doara și în această calitate a par
ticipat la barajul pentru promovarea 
în categoria B, lucru pe care l-a și 
reușit, spre satisfacția entuziaștilor 
săi susținători din Brad și chiar din 
regiune. Neexistînd o evidență pre
cisă a rezultatelor din Cupă (comi
siile regionale de fotbal uită oă le 
trimită, iar federația uită să le 
ceară), atunci cînd au fost progra
mate în competiție și echipele de ca
tegorie B, Aurul Brad — despre care 
nu se știa că fusese eliminată — a 
fost pusă să joace și — culmea! — 
tocmai cu... Minerul Deva!

Bineînțeles, cei din Deva au făcut 
contestație Mai puțin de înțeles este 
însă faptul că Minerul a așteptat ora 
meciului pentru a sesiza cele întîm- 
plate, în loc să atragă atenția fede
rației imediat după publicarea pro
gramului

Probabil că lucrurile vor fi pi.se 
la punct prin... reintegrarea în drep
turi a Minerului Deva. Pe viitor insă, 
este necesar să fie eliminate din 
munca organelor federației aseme
nea lipsuri, pentru a nu se îmbogăți 
colecția de ,, curiozități fotbalistice**  
cu noi exemple asemănătoare...

(b. g )
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A luat sfîrșit campionatul de calificare
Cu jocurile de duminica trecută au 

luat sfîrșit întrecerile din cadrul cam
pionatului dc calificare. Această ul
timă etapă a avut o desfășurare în 
general calmă, cu rezultate aștep
tate. In rîndurile de fată ne vom 
referi în principal la jocurile care 
au angajat direct echipele aspirante 
Ia un loc în campionatul republican.

Cel mai echilibrat meci a avut loc 
între C.S. Jiul Petroșani și C.F.R. 
Timișoara. Feroviarii, cîștigători ai 
seriei respective, n-au putut scoate 
decît un rezultat de egalitate (3—3). 
suficient însă pentru a-și menține 
locul de fruntași în clasament.

Altă aspirantă, Olimpia Orașul 
Stalin a primit vizita rugbiștilor de 
Ia C.S.M. Cluj Localnicii au avut 
o comportare bună, realizing o vic
torie meritată: 9—3 (3—3). Așa cum 
arată și scorul, oaspeții n-au rezistat 
decît în prima repriză. Au înscris 
Parfenie, Tintu și Homana (cîte 
o încercare) pentru Olimpia, 
tiv P. Paul (încercare).

O singură repriză 
Gloria în meciul cu 
după care au cedat 
8—14. Sirena a avut
joc mai clară și a jucat mai deschis. 
Realizatori: Călărașu (6), Petrescu 
(3), Perlea (3) și Micu (2) de la 
Sirena, respectiv 
Ivan (3).

Cea mai ușoară 
Rapid București
Ploiești. în fața Petrolului II: 57—3 
(19—0). Sportivii bucureșteni au fă-

respec-

a făcut
Sirena.

în final. Scor: 
o concepție de

față și 
(3-3),

Duinitrescu (5) și

victorie a obținut-o 
în deplasare la

Locațiune de b:lete
Pentru jocu] Dinamo — Petrolul, 

membrii susținători al clubului Dina
mo pot ridica biletele pe baza ti
chetului 
după masă la stadionul Dinamo.

Biletele pentru public se pun în 
vînzare azi după-amiază la casele o- 
bișnuite.

nr. 12 începînd de sîmbătă

demonstrație decut o adevărată 
rugbi, anunțîndu-se printre princi
palii pretendenți la un loc în cam
pionatul republican.

Jucînd foarte frumos. Progresul 
Tr. Severin a întrecut acasă pe 
C.F.R. Eiectroputere Craiova: 8—0 
(0—0). Așa cum rezultă din raportul 
arbitrului întîlnirii, C. Zamfir, jocul 
a plăcut mult, atît prin tendința că
tre joc deschis a ambelor echipe, cit 
și prin sportivitatea în care s-a des
fășurat acest meci. Tr. Severin, după 
cum se vede, tinde să devină un pu
ternic centru rugbistic.

Iată și alte rezultate tehnice: Di
namo II 
Arhitectura 
(0—9). Petrolul Pitești — 
6—3 (6—0), C.F.R. Buzău - 
tul Medgidia 6—3 (3—3), 
Constanta — Petrol Chimie 
reșfi 16—0 (3—0).

Pentru cele două locuri în 
rea ediție a campionatului republi
can, fruntașele celor cinci serii — 
Rapid, Sirena, Olimpia Orașu] Stalin, 
C.F.R. Timișoara și Rulmentul Bîrlad 
urmează să susțină un turneu de ba
raj.

Meteorul 3—6 (0—0),
— Aeronautica 0—9

Abatorul 
- Cimen- 

Farul 
Bucu-

viitoa-

KtiZEEEB
Duminică se inaugurează 

pista de dirt-track 
de la Sibiu

AZI
In Capitală

Tenis de masă, 
iniția-i natul Capitalei al 

___ i; sala 
K............. voîun~f (str. Aurora nr. J)

tară o pistă regulamentară de dirt-Ț^ons^rucțoru^ I Spartac (f), Con-

Am scris despre frumoasa
tivă a motocicliștilor din Sibiu, care--categoria 
și-au amenajat prin muncă 1 

track. Această primă pistă regula-"structorul I> w i a ► CTrlloTz>ri ,1

— Campio- 
echipelor de 
Constructorul 

de la ora 17:

Dinamo (m), Con-
mentară din țară pentru întrecerile^structorul II — Voința I (m), Con- 
motocicliste pe zgură, va fi inaugu---s*ructorul II-—Voința I (f) ; sala Pro
rata duminică 20 noiembrie printr-unjj£resu* (str. dr. Staicovici nr. 42—44), 
concurs organizat de Voința Sibiu. ..ora 19 '■ Progresul II Pasteur

La întreceri au fost invitați să\ (m) ; sala de sport din str. Mende- 
participe alături de motocicliștii lo-\*J ev nr- $4 : de la ora 18: C. S. 
calnici alergători din Timișoara, Re---$colar — 1””””'’ r r c „„ 
șița. Oradea și București. i , z

Din Capitală se vor deplasa la Si---su^ 1 ([”)• 
biu sportivi specializați în probele" Rug'!’*- ^Țer®n, . — —
de dirt-track și anume: Hugo Sitzler,..Metalul Petrolul I Ploești.
C. Radovici, M. Alexandrescu, N. Di " Po^^~ ■ P'"'"y '
țescu, R. Jurcă, Gh. Sinea și pro-”ora 18«30: jocun.de juniori in cadrul 
babil Gh. Voiculescu. După cum se—»Cup^ț de *arnj“- .. . _.
poate vedea, lotul alergătorilor bucu-" 
reșteni cuprinde o seamă de sportivi "ora 
fruntași, campioni și recordmani ai 
R.P.R care vor asigura întrecerilor, 
un nivel tehnic superior. Motocicliștii 
din Capitală se vor deplasa la Sibiu 
cu mașinile speciale de dirt-track cu 
care au evoluat pe pista stadionului 
Dinamo.

șița, Oradea și București.

Luptă pasionantă in turneul final 
al echipelor școlilor sportive de efevi

CRAIOVA, 18 (prin telefon de la 
trimisul nostru). — întrecerile de vo
lei din cadrul turneului final al con
cursului școlilor sportive de elevi au 
continuat joi în aceeași atmosferă de 
mare interes. Sala sporturilor din lo
calitate s-a dovedit neîncăpătoare în 
tot cursul zilei. Rezultatele înre
gistrate în această zi — a doua a 
turneului — au tost în general cele 
scontate. Dimineață, echipa de băieți 
a Școlii sportive de elevi din Sibiu a 
întrecut în trei seturi echipa din Ba-

ÎNTRECERILE ȘAHIȘTILOR BUCUREȘTENI
• Finala campionatului masculin 

al Capitalei a trecut de jumătatea 
desfășurării sale. In fruntea clasa
mentului se află, după 9 runde, can
didatul de maestru B. Menas care a 
totalizat 8 puncte, după o impresio
nantă serie de (tot atîtea victorii. Fos
tul l.der, 1.. Răatliescu se poate apro
pia la jumătate de punct, avînd G'/2 
p. și final avantajos în întrerupta cu 
Nacu. Pe următoarele locuri se găsesc 
Nacu 5 (1) -p. și Berbccaru 5.

• A început și finala campionatu
lui feminin al Capitalei, ediția 1960. 
Participă următoarele competitoare la 
titlu (în ordinea tragerii la sorți) : 
Victoria Vidrașcu, Virginia Steroiu, 
Rita Barbu, Iulia Gliinea, Maria Hai-

movici, Cecilia Manoliu, Zări Kari- 
bian, Aura Teodorescu, Aurelia Bata- 
lia, Domnița Sutiman (campioana 
de anul trecut), Valentina Găbrea- 
nu, Elena Răducanu, Natalia Iliescu 
și Cornelia Manolescu.

• Recent a luat sfîrșit turneul de 
baraj pentru promovarea în cate
goria secundă a campionatului pe 
echipe al orașului București. Au luat 
parte echipele campioane de raioane, 
calificîndu-se următoarele patru : 
Artă Cinematografie (raionul Stalin), 
Steaua roșie (raionul Bălcescu), 
M.T.T.C. (raionul Grivița Roșie), 
Timpuri Noi (raionul Tudor Vladi- 
mirescu).

— Lumina (f), C. S. Școlar
— E.F.A. (m). Voința II — Progre-

Gloria, ora 15 :

Polo. — Bazinul Floreasca, de la

Fotbal. — Stadionul Dinamo ora 
14,30: Rapid — Pecsi Dozsa; de la 

12,45: Rapid—Vestitorul (jun.).
MÎINE

In Capitală
Tenis de masă. — Campionatul 

j Capitale; al echipelor de tineret, de 
la ora 9: Constructorul II — Dina
mo (m), Voința I — Progresul I 

. (m). Constructorul I — Orizonturi 
(m), Voința II — Pasteur (m), Pro
gresul II — C. S. Școlar 
Constructorul II — Spartac 
ința - -
torul 
torul 
torul I — Dinamo (m). Voința II — 
Progresul I (m), Constructorul II — 
Voința 1 (m), Constructorul I —
Spartac (f), Constructorul II — Pas
teur (b), C. S. Școlar — E.F.A. (m).

Volei. — Sala Giulești, ora 11,30: 
. , . . ,.t Rapid — C.S.M. Cluj (f), sala Dina-
drept principala4mo> de ța ora g. sănătatea — Olim-

I — Progresul (f),
I — Orizonturi (f),
II — Voința I (m),

(m),
(f), Vo- 

Construc- 
Construc- 
Construc-

anunțîndu-se < _ _
la primul loc. Gu ace- 
obținut victoria și echipa 
Bucureștiuiui în 

luptă pasionantă

pia Or. Stalin, Progresul — Farul 
Constanța, Dinamo — Știința Cluj, 
C. P. București — Metalul (f).

Ciclism. — Stadionul Constructo
rul, ora 10: start în „Cupa Victo
ria" ]a ciclocros.

Natație. — Bazinul Floreasca, de 
la ora 10: concursul triunghiular cu 
participarea înotătorilor de la școli
le sportive de elevi nr. 1 și nr. 2 și 
Progresul; jocuri de polo în cadrul 
„Cupei de iarnă".

Fotbal. — Stadionul Republicii, ora 
11 : A. S. Academia Militară — Chi
mia Govora ; ora 14,30 : Progresul — 
Farul; stadionul Dinamo ora 10 : Me
talul — Dinamo Pitești.

Baschet - 
8,30 : Rapid
— Dinamo Tg. 
Floreasca, de la 
torul — I.C.F. 
rești — Știința 
Știința București (m).

Box. — Sala Floreasca de la ora 
10: C.C.A. — Dinamo.

Rugbi. — Stadionul Dinamo, ora 
8,30: Dinamo — Știința Cluj; sta
dionul Tineretului II ora 9 : Abato
rul — Meteor, teren Parcul Copi
lului, ora 9 : Metalul M.T.D. — 
Constructorul (finala „Cupei juniori
lor"), ora 11: C.F.R. Grivița Roșie
— C.C.A.; stadionul Reoublicii, ora 
12,45: Progresul — C.S.M.S. Iași; 
stadoinul Tineretului IV. ora 14.30: 
Rapid — Sirena; teren Constructo
rul, ora 14,45: Constructorul — Știin
ța Timișoara.

MII NE
In țară

Rugbi — Cluj : Olimpia Orașul 
Stalin — C.F.R. Timișoara (baraj), 
C.S.M. — C.S.M. Sibiu.

Volei. — Sibiu: C.S.M. — Țesă
tura Iași.

Sala Giulești, de la ora 
- Progresul (f). Rapid 

Mureș (m) ; sala 
ora 16,30: Construc
ts ; Știința Bucu- 

Cluj (f) ; C.C.A. —

O MODĂ NOUĂ...

...a fost lansata la Tulcea ! E o îm
brăcăminte durabilă, confecționată ele
gant, care se poate purta și vara și .. 
iarna. Toată lumea e uimită, mai ales 
că se spune că... nu costă nimic. Cei care 
au lansat noua modă de la Tulcea suit 
cîțiva din sportivii asociației Vulturul. 
Doi dintre ci, boxerul Dumitru Pescăruș 
și șahistul Adrian Bîră. se plimbă prin 
oraș îmbrăcați cu treninguri, tricouri și 
ghete de baschet. Și nu-i o îmbrăcămin
te proprie, ci echipamentul sportiv al aso
ciației Vulturul.

Tovarășii G. Oprea, din consiliul aso
ciației sportive și C. Meroiu, antrenpr 
de fotbal, au hotărît să facă propagandă 
noii mode la... piață, purtînd elegantele 
sacoșe de sport ale asociației sportive !

Să știți că președintele asociației spor
tive Vulturul din Tulcea, Dumitru Glicn- 
cef, n-a auzit încă de ,,modaw lansată 
de cîțiva din cei pe care cu onoare îi 
conduce și îndrumă!... Nu face piața și 
nici nu se plimbă prin. oraș...

PESCARil...
...își fac meseria acolo unde au ce 

pescui. Sînt pescari profesioniști și pes
cari amatori. Dacă am spune despre an
trenorul de fotbal A. Teodorescu de la 
Chimia Govora că c pescar amator, am 
face o gravă greșeală. De aceeasă

zicem că-i pescar profesionist. Dar antre
norul Teodorescu nu prinde... pește ! A- 
țunci. o să ziceți dv., nu-i nici... pescar! 
Ba da, o să zicem noi. In fond, antre
norul Teodorescu tot de... momeli se fo
losește! Și pescuiește... fotbaliști. A vrut 
să-l „pescuiască*  pe fotbalistul Vasile 
Bontaș de la Poiana Cîmpina.

Dacă ar putea, i-ar aduce la Govora

NOTE
CRITICE
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pe Ozon, Pctschowski, Voinescu... Fiind
că ci niciodată nu s-a gîndit să crească 
tineri fotbaliști.

Dar parcă pescarii cresc balenele !?

EMOȚIILE SPECTATORILOR...

...din Agnita și orașul Victoria s-au 
dovedit complet neîntemeiate. Nici fot
baliștii _ de la Progresul Agnita și 
nici cei de la Sinteza orașul Victo
ria n-au reușit să se... vadă. Darmite 
să mai și joace între ei I

La Agnita, cîteva mii de spectatori 
așteptau fluierul arbitrului...

La orașul Victoria, alte mii de spec
tatori aveau emoții; Progresul Ag
nita nu-i doar o echipă de mîna a 
doua...

cău, 
pretendentă 
lași scor a 
de băieți a 
jenilor. O 
juit meciul dintre echipele de fete 
din Craiova și P. Neamț. " 
au pierdut un set la 9, craiovencele 
au refăcut puternic și și-au însușit pe\ .
merit trei seturi consecutive, dove-Imiine 20 noiembrie: 
dindu-se cele mai bine pregătite.

Meciul zilei a avut Ioc între Școala^ 
sportivă de elevi 1 București și cea 
din Ploiești. Desfășurare dramatică, 
rezultat greu de anticipat. Ploieștenii 
au avut inițiativa la început, cîștigîhd 
două seturi (la 9 și la 14). Bucu- 
reștenii egalează și în setul decisiv 
echipa ploieșteană conduce din nou 
(8-1). Reprezentanții Capitalei se a- 
propie pînă la 10-13, dar în acest mo
ment psihologic comit două greșeli 
din cauza cărora 
ciul.

Azi, în a treia 
leibaiiștii din Ploiești au realizat o 
nouă victorie, de astă dată în țața 
echipei din Cluj pe care au învins-o 
cu 3—0. In urma acestui rezultat ele- 
vii din Ploiești concurează alături de 
cei din Sibiu 
lui loc.

Principala 
din Craiova, 
portant meci 
din Oradea, 
victoria cu scorul de 3-0, sporindu-și 
considerabil șansele pentru menține
rea primului loc.

Turneul continuă cu jocurile de sîm
bătă și sc încheie duminică.

TIBERIU STAMA

fața clu- 
a prile-

După ce

pierd setul și me

zi a turneului, vo-

pentru cucerirea primu-

favorită la fete, echipa 
a susținut cel mai im- 
în compania formației 

Craiovencele au realizat

Nu lipsiți de Ia concursul Pronosport de mîine
Iată programul pe care vi-1 pre- Gît

zintă concursul Pronosport nr. 47 de natul 
sticurile cunoscutului fost internațio
nal Giuseppe Meazza pentru 
tru întîlniri din program:

privește meciurile din 
italian, vă comunicăm

campio- 
prono-

I.
II.

III.
IV.

V.
VI. 

VII. 
VIII.

IX.
X.

XI. 
XII.

R. P. Ungară (A)—Austria (A) 
Dinamo București—Petrolul 
Știința Cluj—C.C.A.
U.T.A.—Steagul roșu 
Progresul—Farul
C.S.M. Sibiu—Știința Buc- 
Minerul—CorVinul
Știința Tim — C.S.M.S. Iași 
Ătilan—Internazionale
Sampdoria—Napoli
Bari—Spăl
Fiorentina—Lazio

Acest concurs se închide în mod 
normal, ca și cele de pînă acum. 
Operațiunile de triere și omologare 
vor avea însă loc marți 22 noiembrie, 
după disputarea întîlnirii Dinamo 
București—Petrolul, programată pen
tru luni 21 noiembrie

★
începînd cu meciul R. P. Ungară— 

Austria și terminînd cu Fiorentina— 
Xazio, fiecare dintre cele 12 meciuri 
este echilibrat. La Budapesta, repre
zentativa Austriei prezintă un atac în 
care apar nu mai puțin de patru cen
tri atacanți: Nemec, Buzek, Scneko- 
iwitsch, Hof și un singur inter: Ham- 
■merl. Această linie a surclasat pur 
și simplu apărarea echipei Spaniei 
■căreia i-a înscris trei goluri. I’e de 
alta parte, reprezentativa R. P Un
gare este dornică să se reabiliteze

Toate acestea se întîmolsii în acee»-Iin urnia comportărilor slabe din ul-. I. e.acestea se intimplau in aceea-fti perioadă de timp și să demon-
Ș1 zi Șl.la aceeași ora, pe doua sta-țstre7e 1 c5 este fo3rle‘ u de învins 
dioane diferite. La Agnita , era con-Ipe Nepstadion

iri.n ne-r JTcliipcle noastre de prima catego- 
tona, e-Xrje afjg jn penultima etapă a turu-

pnn... neprezen-j|u[ esfe f;resc ca fiecare dintre ele
♦ să lupte pentru a-și asigura un loc 

victoriile acestorfeit mai bun în clasamentul primii 
dintre... ele,, cărei părți a campionatului. Deschise ori- 

,L ~~ ■ ■ rezultat sînt, indiscutabil, me-
Dinamo București—Petrolul, 

Știința Cluj—C.C.A., U.T.A.—Steagul 
roșu. Deși păstrează primele șanse, 
gazdele pot avea surprize în întîlni- 
rile: Progresul—Farul, C.S.M. Si
biu—Știința București și Minerul— 

...joacă fotbal la Deva! Da, da.f Corvinul.
așa cel puțin se pare că au hotărît♦___________________________
asociațiile sportive Minerul și Rapid, f
Ele au echipe de fotbal care acti-I II
vează în campionatul regional. Bravof sal!
lor! Puștii le admiră cum joacă. Ari alergări de galop
juca și ei. Dar, la Deva, nimeni riuy
se gîndește că în rîndul celor miciȚ Alergările de după-amiază se sprijină 
sînt elemente talentate, care ar putea >Pe ° largă participare a cailor de doi 
e. . c- j a j- * „ 4-am, care formează un contingent împor-II crescute. Și de ce s-ar gindi aso-Ttant în patru din cele șapte probe ale 
ciatiile sportive Minerul și Rapid la4programului.
așa ceva, cînd ele își „aduc“ jucătorii In premiul Sirena, prima cursă rezer- 
gata formați de la Simeria. Călan, 1^%°r^-triplei joc-ul ?nce^ 
Brad, Cugir sau Hunedoara? ftrecută.

De creșterea copiilor să se ocupe... ♦ rează : 
mamela lor ! f (Crișan),

4- Simplon 
AURELIAN AXENTE T(Botescu), Păpușa 56Vt (Stoian Gh.), Sa-

(după scrisorile primite de la co-Xteiit 55 (Drăghîcl),
respondenții Stan Păun, C. Vîrjoghie.jgofăti), Himalaia 53 (Picul). Mlăjet 52>/j 
E. Stroe, O. Măzgăreanu și S. Ko-X(Baldovin), Răzvan M'/i (Tasim), 
niscka), «alia 52 (Clmpeanu).

semnată victoria Progresului prir 
prezentarea Sintezei. La Victori; 
chipa locală cîștiga 
tarea Progresului 1

Felicitările pentru 
două echipe în jocul 
n-a avut loc, le primește comisia de r cărui 
fotbal de pe lîngă consiliul regional Ț citirile: 
U.C.F.S. Stalin. Ea doar a făcut în
curcăturile I

NUMAI CEI MARI...

2.337 reportată din săptămina 
In această alergare concu- 

Keops 60 (Socrate), Neron 59 
Brîndușa 53’/î (Stoian Paul), 
57 (Turcu), Munteanca 56*/»

Svetlana 54*/a  (Lo-

Ben-

cele pa-

Milan — Internazionale 
Sampdoria — Napoli 
Bari — Spăl
Fiorentina — Lazio

1, x. 2
1. 2
l
1

PROGRAMUL CONCURSULUI
PRONOSPORT NR. 48 

Etapa din 27 noiembrie 1960 
I.

II.
Iii.
IV.
V.

VI.
VII.

VIII.
IX.

X.
XI.

XII.

Steagul roșu — Dinamo Buc. 
Valenciennes — Rennes 
Rapid — U.T.A.
Farul — Știința Cluj
Corvinul — C.S.M.S. Iași 
C.C.A. — Dinamo Bacău 
Știința Tim. — Minerul 
Roma — Juventus
Napoli — Milan 
Torino — Fiorentina
Lyon — Toulouse 
Nancy — Monaco

Meciul II, Petrolul — Progresul, a 
fost înlocuit cu meciul de rezervă A : 
Valenciennes—Rennes

PREMIILE PRONOEXPRES

In urma trierii și omologării va
riantelor depuse la concursul Prono
expres nr. 46 din 16 noiembrie au 
fost stabilite următoarele premii:

Categoria a
9.790 lei

Categoria a 
cîte 2.306 lei

Categoria 
cîte 390 lei

Categoria 
cîte 127 lei

Categoria
cîte 29 lei.
Fond de premii: 527.160 lei
Se reportează pentru concursul 

Pronoexpres din 23 noiembrie 26.358 
lei la categoria I.

II-a: 7 variante a cîte

IJI-a : 32 variante a

a

a

a

a

IV-a :

V-a :

Vl-a:

290

889

variante

variante

a

a

4.497 variante

Rubrică redactată de I. S. Loto- 
Pronosport.

0 § M
mîine, alergări de trap 1

Alergările de mîine dimineață au în
trunit - •
mente 
șoară 
oferă 
tineri 
rează 
rilor amatori cărora 
trăpași .
cu Evantai, Pamfil, 
Josedale, _ _ _
niunii, iau startul :

2100 Didona (Bonțoi), Tarcău (Oană); 
Oradea (Marcu), ~~ '
ronin (Bonțoi *’

2120 OUmp 
deras), Straja 
vram), 
\2140 Pogorîșl .

2160 Succes (Szabo).

înscrierea celor mai 
ale turfului. Probele 
pe distanța de 2.100 
întreceri 
și vîrstnici. 
și o

bune ele- 
se desfă- 
metri și 

între cai 
figu- 

conducăto-

interesante
In program 

cursă deschisă
li se încredințează 
categorie în frunte 
Vulcan. In premiul 
principală a rcu-

din prima
alergarea

Manola (Onache), E~
Vasil e),
(Voronin), Zorinel (To- 
(Stefănescu), Pitic (A-

(iDinu), Băltăreț (Tănasefc



Scrisoare din Budapesta
— Articol scris pentru ziarul „Sportul popular” •—

Acum, în aceste zile de toamnă, 
sportul maghiar privește parcă în 
două direcții. înapoi, spre trecutul 

apropiat, dar și înainte, spre viitor. 
Cel mai mare eveniment al anului, 
Joourie Olimpice de vară, mai pre
ocupă încă pe iubitorii sportului. Cam
pionii olimpici, medaliații și ceilalți 
membri ai echipelor, conducătorii și 
antrenorii țin conferințe în diferite 
orașe, în uzine, fabrici, instituții, școli, 
la sate, în gospodăriile colective. Ei 
povestesc despre cele petrecute la 
Roma, încercînd să satisfacă curiozi
tatea tuturor. In același timp însă, 
în cadrul diferitelor Federații se ana
lizează cele învățate în capitala Ita
liei. In cercuri largi, sau mai res- 
trînse, se discută despre experiența 
acumulată și pe baza ei se pregă
tesc planuri pentru viitoarea ediție 
a J. O., astfel ca sportivii maghiari 
să se prezinte și mai bine pregătiți 
la Tokio în 1964. In acest timp ac
tivitatea sportivă continuă. Sezonul 
de iarnă „bate la ușă“ și cu toate 
că sfîrșitul anului se apropie, compe
tițiile internaționale ale sportivilor 
maghiari sînt în toi, atît la Buda
pesta cit și peste hotare.

★

ezotiul sporturilor de vară a fost 
încheiat de atleți. In acest an. 
anul Jocurilor Olimpice, cam

pionatele de cros au fost aminate — 
în mod experimental — la sfîrșitul 
sezonului. Pînă acum ele erau orga
nizate în aprilie. Dar s-au ridicat 
obiecții împotriva acestei date, deoa
rece alergătorii pe distanțe medii și 
scurte s-au antrenat de la începutul 
primăverii pe pistă și campionatele 
de cros ar fi putut constitui o piedică 
în pregătire. Organizarea întrecerilor 
tn toamnă a dat rezultate bune. Cu 
excepția lui Rozsavolgyi, care în acest 
an n-a mai concurat de la începutul 
lui octombrie, toți alergătorii de sea
mă au luat startul în cadrul campio
natelor. Probabil in viitor aceste în
treceri vor fi organizate în mod re
gulat la sfîrșitul sezonului.

★

La fotbal, înaintașii maghiari au 
o deficiență comună: inefica
citatea. Constatarea se referă 

nu numai la întîlnirile selecționatelor, 
ci și la meciurile de campionat. Este 
semnificativ faptul că în fruntea 
listei golgeterilor nu se găsește nici 
un înaintaș al selecționatei 1 Pe pri
mul loc se află interul M.T.K-ului, 
Molnar, și centrul înaintaș al echipei 
din Gyor, Vâri (24 de ani) cu numai 
9 goluri. După ei urmează Orosz 
(Ferencvaros) cu 8 goluri. Pe locul 4 
se află un mijlocaș. Palotai din Gyor, 
cu 7 goluri. Acest jucător marchează 
„golul său" aproape la fiecare meci.

Cel mai bun înaintaș al selecționatei. 
Gorocs de la Ujpest, este printre cei 
care au înscris numai 6 goluri.

★

ederația de baschet a luai o 
hotărire importantă. Pe baza 
experienței ultimilor ani s-a

hotărît ca pregătirile echipelor națio
nale să se desfășoare sub conduce
rea antrenorilor federali, deoarece 
antrenorii diferitelor secții nu dispun 
de timp suficient pentru a se ocupa 
în mod permanent de antrenamentele 
selecționatelor. Primele roade s-au 
și văzut. Echipa feminină a fost în
vingătoare în meciul cu Franța. A început sezonul de tenis de

masă. Pentru a zecea oară s-a 
desfășurat „Campionatul celor 

zece", la startul căruia s-au prezen
tat mulți jucători tineri. Doi jucă
tori renumiți — cunoscuți și La Bucu
rești — Gizi Farkas-Lantos și Ele- 
mer Gyetvai vor participa anul viitor 
numai la întrecerile pe echipe și în- 
cet-încet se vor retrage din activita
tea competițională. Gyetvai a fost in
vitat ca antrenor în Indonezia. In ca
drul „Campionatelor celor zece", cei 
„bătrîni", Eva Koczian-Foldi și Zoltan 
Berczik au ieșit învingători, însă și 
cei tineri au avut o comportare re
marcabilă. Rozsas s-a clasat pe locul 
II după Berczik, Braun pe locul V, 
iar în campionatul feminin s-a eviden
țiat Iulia Frisenhahn. Acum se aș
teaptă cu nerăbdare comportarea lor 
la numeroasele întreceri pînă la cam
pionatul mondial.*

n „liniște", dar totuși foarte 
constant progresează haltero
filii maghiari. Și cu toate că

la campionatele europene din acest 
an ei au cucerit două locuri II, la 
Jocurile Olimpice halterofilii maghiari 
au plecat să învețe. Și la Roma hal
terofilii s-au numărat printre cei mai 
buni sportivi maghiari. Din cei 5 
concurenți 4 au intrat între primii 
6, iar Veres a cucerit medalia de 
bronz. Ei au folosit bine cele învă
țate la Roma, după cum au dovedii 
recenta victorie asupra echipei ceho- 
slocace (4:3) și noile recorduri sta
bilite. La categoria ușoară Mihaly 
Huszka (27 de ani) a reușit 377,5 
kg., rezultat remarcabil în arena in
ternațională. Acest concurent sîrgu- 
incios și-a îmbunătățit performanța 
cu 30 de kg. intr-un singur concur st 
Este de notat și rezultatul de 420 kg. 
al lui Geza Toth la categoria mij
locie.

★

In pragul sezonului de iarnă, pa
tinatorii și jucătorii de hochei 
își intensifică pregătirile. Spor

turile pe gheață notează un eveni
ment însemnat; hocheiștii maghiari

au un antrenor din străinătate, în per
soana cehoslovacului Vladimir Kominek. 
Specialistul cehoslovac și-a început 
activitatea în luna octombrie. Nu i-a 
trebuit multă vreme pentru a-și da 
seama de cea mai mare lipsă a jucă
torilor maghiari: ei nu fac antrena
mente de pregătire fizică generală, 
componenții lotrrlui se ocupă foarte 
puțin de probele atletice. Antrenorul 
Kominek a Început, deci, cu pregă
tirea fizică a jucătorilor. Acest lucru 
va fi cu siguranță folositor în noul 
sezon.

In acest an la Budapesta va fi 
inaugurat un patinoar artificial. In 
luna decembrie, pe lîngă Nepstadion 
se va termina construcția stadionului 
mic cu o capacitate de 15.000 de 
spectatori. Pe gheața artificială ho
cheiștii vor putea să susțină multe 
ktni atît meciurile de campionat cit 
și întîlnirile internaționale.

ZOLTAN SUBERT
Budapesta, noiembrie 1960

Pregătirile handbaliștilor 
cehoslovaci

PRAGA 16 (Agerpres). — Fede
rația cehoslovacă de handbal a alcă
tuit un lot de 15 jucători care și-au 
început pregătirile în vederea cam
pionatului mondial de handbal în 7, 
programat între 1 și 12 martie 1961 
în R. F. Germană. Din lot fac parte, 
printre alții, cunoscuții internaționali 
Vicha, Cermak, Frollo, Havlik, Her
man, Mares, Rada, Ruza, Sobor, Tro
jan și Amost.

In preliminarii echipa cehoslovacă 
va întîlni echipa R. P. Polone. Pri
mul joc va avea loc la 11 decembrie 
la Gliwice, iar cel de al doilea la 
15 ianuarie la Praga.

„Dacky”, perla neagră din Nimba
...Dacky Camaras din 

Guineea are 18 ani. Viața 
sa din timpul jugului co
lonialist nu s-a deosebit 
de aceea a unui rob, care 
de dimineața și pînă noap
tea tîrziu trudea pentru 
nimica toată pe plantațiile 
de zahăr.

De aceea nu trebuie să 
ne mire că „Dacky“ n-a 
învățat carte. Acesta a fost 
și scopul colonialiștilor, 
a menține în întuneric 
ignoranță milioane de 
supriți...

Cu 2 ani în urmă, 
dată cu eliberarea țării 
sub jugul colonial, 
Dacky Camaras i s-au des
chis alte căi în viață, 
scurt timp, culegătorul 
trestie a învățat carte, 
învață și acum, pentru 
este călăuzit de un singur 
gînd: să devină inginer, 
să fie util poporului său, 
care a stat atîta amar de 
vreme în beznă.

Cu doi ani în urma 
„Dacky99 a început să joa
ce fotbal. Pentru sportul 
cu balonul rotund, tînă
rul guinez simțea o deose
bită atracție. Și, curios, 
acest băiețandru care nu 
văzuse în viața sa o min
ge de piele, s-a dovedit de 
la prima cunoștință cu o 
minge adevărată de fot
bal a fi un talent excep
țional. A jucat întîi înain
taș, apoi fundaș, iar mai 
portar. Se pare însă că acest post a 
atras cel 
torilor de 
a devenit 
portar al 
prezentativa Guineei. De fapt, „Dacky*

de

a-

o 
de 
lui

In 
de 
& 
că

pe urmă...

mai mult privirile cunoscă- 
fotbal. Intr-adevăr, „Dacky11 
în scurt timp cel mai bun 

țării, fiind selecționat în re

este un mare talent. De aceea i se mai 
spune și „perla neagră9* din Nimba.

Acesta este, pe scurt, portretul Iul 
Dacky. Viața sa se aseamănă desigur 
cu a multor oameni cu pielea de culoarea 
neagră care s-au eliberat de sub jugul 
colonial.

VOLEIBALIȘTII DIN CLUJ ȘI CHIȘINĂU
S-AU ÎNTÎLNIT DIN NOU

F O T B
O etapă „Ia zero” 

în R. S. Cehoslovacă

Ultima etapă desfășurată în campio
natul cehoslovac (a XlI-a) s-a carac
terizat prin nu mai puțin de șase sco
ruri wla zero”, într-un singur meci 
doar mareînd și o echipă și cealaltă. 
Campioana țării, Spartak Hradec Kra- 
love, a fost întrecută la Ostrava cu 
3—0 de către echipa locală Banik, tre- 
etnd pe locul 9 al clasamentului. Frun
tașele întrecerii, Dukla Praga (3—0 
cu Dynamo Pragma) și Ruda Hvezda 
Bratislava (3—1 cu Slovan Nitra), acu- 
mulînd ambele cîte 18 p, s-au distanțat 
la 4 puncte față de Slovan Bratislava 
(1—0 cu Spartak Trnava). Alte re
zultate : Spartak Sokolovo — Spartak 
Stalingrad 2—0, Ruda Hvezda Bmo — 
Tatran Preșov 3—0, Jednota Trencin — 
Snop Kladno 4—0.

Servette Geneva din nou 
în frunte

r CLUJ 18 (prin telefon). — Ca și 
miercuri seara, și meciurile de joi 
dintre voleibaliștii din Cluj și Chiși- 
nău au fost pasionante și spectacu
loase.

In partida feminină, selecționata 
orașului Chișinău a întrecut pe C.S.M. 
Cluj cu 3—2 (15—9, 9—15, 11 —15,
15—3, 16—14)'. învingătoarele au pre
zentat o echipă• cu 'un atac mai bun 
și o apărare excepțională. S-au re
marcat jucătoarele : Antro[x>va, Med- 
vedeeva, Bremia (Chișinău), Costîc, 
Suciu, Simionescu (C.S.M. Cluj).

Fazele foarte spectaculoase, combi
națiile tactioe de efect și acțiunile 
acrobatice la fileu (în special ale oas
peților), au caracterizat și partida 
masculină, în care victoria a revenit 
Științei Cluj: 3—2 (13—15, 16—14, 
15—5, 13—15, 15—10). De la oaspeți 
s-au remarcat Safonov, căpitanul e- 
chipei, Sobolev și Dodița. Bărbuță, 
Datu și Dăbală au fost cei mai buni 
jucători clujeni.

După terminarea meciurilor, N. An
tropova, căpitana echipei feminine, 
ne-a declarat: „Orașul dv. și oamenii 
lui ne-au lăsat o frumoasă impresie. 
De asemenea, primirea și atenția cu 
care am fost înconjurați, ne-au făcut 
să ne simțim ca acasă. Aceste întîlniri 
dintre voleibaliștii celor două orașe, 
meciuri intrate în tradiție (nn, se

află la a treia ediție) contribuie la 
întărirea prieteniei dintre sportivii ro- 
mîni și cei sovietici. De aceea, ii aș
teptăm cu plăcere pe prietenii noștri 
din Cluj, la viitoarea ediție de la Chi
șinău".

A. DUMlTRIU-coresp.

Dispimînd eu categoricul scor de 4—0 
de Chaux de Fonds (în etapa a Xl-a) 
Servette Geneva a trecut din nou în frun
tea clasamentului campionatului elvețian 
eu 16 p, fa(ă de 15 cît a acumulat 
Zii rich. Alte rezultate: Biel — Win
terthur 5—2, Chiasso — Grenchen 0—5,

A E I» E
Fribourg — Basel 1—0, Lucerna — 
Young Boys 2—2, Young Felows —- 
Lausanne 3—1. Clasament,: Servette 16, 
Zurich 15, Young Boys și Basel 14, 
Chaux de Fonds 13 p. etc.

Campionatul spaniol

Real Madrid și Barcelona continuă să 
fie despărțite de numai un punct în 
fruntea clasamentului campionatului 
spaniol. Iată rezultatele ultimei etape 
(a IX-a): Real Madrid — Saragosa 
5—1, Granada — Mallorca 4—0, Se
villa — Ovideo 3—2, Barcelona — 
Valencia 2—0„ Valladolid — Espanol 
2—1, Elche — Betis 1—1, Real Socie- 
dad — Santander 3—1, Atletico Bil
bao — Atletico Madrid 2—0. In cla
sament : Real Madrid 15, Barcelona 14, 
Atletico Bilbao 13 p etc.

Haka Valkeakoski - campioana 
Finlandei

Campionatul Finlandei a luat sfîrșit 
în acest an cu victoria categorică a e- 
chipei Haka din orașul Valkeakoski, care

O SL O O
cîștigă pentru prima dată trofeul de 
campioană. Performanța echipei e cu atît 
mai valoroasă cu cît campionii au cîști- 
gat și cupa. Este remarcabil faptul că 
în tot campionatul campionii au suferit 
o singură înfrîngere. Echipa Haka a a- 
cumulât 41 puncte, iar cea de a doua 
clasată, Palloseura Turku, 28 p.

Reims s-a întors acasă cu 2 
goluri handicap

Burnley, campioana Angliei, are repu
tația unei echipe cu apărare penetrabilă, 
punînd accentul însă pe activitatea li
niei de atac, în care figurează o serie 
de jucători cu șut necruțător. In me
ciul cu Reims, chiar din primul minut 
Robson a deschis scorul, pentru ca înainte 
de sfîrșitul reprizei Mclllroy să înscrie 
cel de-al doilea gol. Pe de alLă parte, 
iată că și apărarea „slabă'*  a gazdelor 
și-a făcut datoria, nici o acțiune a ce
lebrilor Kopa, Piantoni, Vincent, Muller 
neputînd fi concretizată. Aceștia speră 
desigur să se reabiliteze pe teren pro
priu, în meciul retur pentru optimile de 
finală ale „C.C.E.“ programat la Reims 
pentru 30 noiembrie. Vor reuși oare?..<

PE SCURT

Succese ale sportivilor gruzini
La Tbilisi, cu prilejul unei adunări 

a activului de cultură fizică din R.S.S. 
Gruzină a fost înmînat organizațiilor 
sportive din Gruzia, Drapelul roșu ce 
se acordă republicii fruntașe în acti
vitatea de răspîndire și dezvoltare a 
mișcării de cultură fizică. înalta dis
tincție a fost atribuită sportivilor din 
R.S.S. Gruzină pentru frumoasele suc
cese repurtate în dezvoltarea de masă 
a culturii fizice, ca și pentru pregă
tirea sportivilor de o înaltă măiestrie.

In Gruzia există în momentul de 
față aproape 6000 de colective spor
tive însumînd 600.000 de membri. în 
ultimii doi ani, în diferite competiții 
cu caracter republican, au luat parte

peste 2.000.000 de oameni. Despre 
succesele sportivilor gruzini vorbește 
faptul că ei au stabilit 183 recorduri 
republicane, dintre care 16 întrec re
cordurile unionale. în această peri
oadă sportivii gruzini au susținut 122 
întîlniri internaționale, cîștigînd 93. 
Sînt binecunoscuți sportivi ca R. 
Șavlakadze și A. Koridze, care au 
cucerit medalii olimpice de aur. La 
Roma, printre premiații olimpici s-au 
numărat de asemenea mai mulțf spor
tivi din R.S.S. Gruzină, cum ar fi 
luptătorii G. Shirtladze, G. Kartozia 
și V. Rubașvili, jucătorii de polo G. 
Gikvarua și L. Gogoladze, baschetba- 
lîștii G. Minașvîli și V. Ugreheladze, 
scrimerul Gli. Kostava. w

• Cu prilejul unui concurs de 
atletism desfășurat la Canton atletul 
Cen Cia-ciun a stabilit un nou record 
al R. P. Chineze în proba de 100 
m plat cu timpul de 10,3. Vechiul 
record era de 10,4.

• La Brisbane tînărul atlet Allan 
Rawley (19 ani) a stabilit un nou 
record australian la săritura în lun
gime cu 7,64 m. 'A fost ameliorat 
cu un centimetru și recordul feminin 
la săritura în înălțime. Roleyn Wood
house a sărit 1,73 m. Noua record
mană a Australiei este în vîrstă de 
17 ani.
• Boxul profesionist din S.U.A. a 

făcut o nouă victimă. In repriza a 
4-a a meciului susținut cu Jonson, 
tînărul boxer Tommy Garron a suferit 
o comoție cerebrală. El se află în 
stare disperată la spital.
• înotătorii cehoslovaci întreprind 

un turneu în R. P. Chineză. In 
cadrul unui concurs desfășurat la 
Pekin, R, Kovac a stabilit un nou

record al R. S. Cehoslovace la 100 
m liber cu timpul de 58,1. Preceden
tul record era de 58,4.

• în prima rundă a turneului in
ternațional de șah de la Leningrad 
s-au înregistrat rezultatele: Gipslis— 
Borisenko 1—0, Ditter—Mikenas 0—1, 
Unzicker—-Pietsch 1—0, Nei—Doda 
1—0. Restul partitelor au fost în
trerupte.

• Selecționata de box a R. F. 
Germane va întreprinde un turneu 
în U.R.S.S., urmînd să evolueze la 
Kiev (10 decembrie) și Moscova (13 
decembrie).

• Selecționatele de volei ale 
R.S.F.S. Ruse au jucat la Pekin cu 
reprezentativele orașului. în ambele 
întilniri victoria a revenit oaspeților 
cu ssțrul de 3—2.
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Din nou Alexandra Ciudina
A

optimiste

Biografia

Dilema unor arbitri

sportivul

:y«) y i' >
VALERIU CHIOSE

cu
de
39

anul acesta pe lo- 
cu 19 puncte mar-

cam pi o* 
clubului

cel 
de 

și...

Fără 
tivii 
cînd 
fost

,Cea mai bună 
scriau

ale Aleksandrei

poate spune că e- 
moscovită Torpedo

de patru ani, 
reîntîlncștc 
săritură 

înălțime și

gențiile de presă au transmis de la Rio o știre 
în măsură să producă uimire.
jucătoare a echipei de volei a U.R.S.S., 

telegramele, — cîștigătoarea titlului mondial — a fost 
sportiva TCHOUDINA”.

întrerupere 
Ciudina se 
sportul. O 
1,40 m Ia 
m la aruncarea grenadei

să fie 
cauza 
fie prea... grăbiți, plecînd în 
Cum procedează arbitrul, cum 
greșit în diferite discipline ?

Atenție la...

i copios subiect d« se«‘f la Motova. Dup» o 
Dar, dimensiunile 

ale unui articol de 
ne obligă să facem 
recenzia acestei Iun-

DIN FOTBALUL SOVIETIC
Cunoscutul centru ata

cant de la Dinamo Tbilisi, 
Zaur Kaloev, golgeter al 
campionatului unional de 
fotbal pc 1959 a reușit — 
caz destul de rar în fotbal 
— să-și reediteze perfor
manța anul acesta, cu un 
rezultat net superior: 20 
de goluri înscrise, față dc 
16!

La fel de interesantă 
este apariția pe lista fot
baliștilor cu cea mai mare 
eficacitate din campionatul 
U.R.S.S. a tînărului (de-a- 
bia a împlinit 19 ani) și 
mult mai puțin cunoscutu
lui Ghenadii Krasnițki 
(Pahtaktor Tașkent). EI s-a 
clasat 
cui II

chipa 
a stabilit un adevărat re
cord fotbalistic, recoltînd 
anul acesta nu mai puțin 
de 5 mari succese : 1.
locul 1 în campionatul u- 
nional, 2. „Cupa U.R.S.S.*,  
3. „Premiul federației” a- 
cordat echipei cu cele mai 
multe victorii în 
nat, 4. premiul
Spartak oferit formației de 
pe locul I sau II cu cele 
mai muhe victorii și 5.

Premiul tinereții" (me- 
a vîrstei jucătorilor de 

Ia Torpedo este de 22,5 
ani) !

OCTAVIAN 
ARAD. - 1)
are dreptul 
jocul*  și să 
nizatorilor 
nui spectator 
sultat. Ați 
pariul. Oricum, 
să se știe cele 
sus ! - 2) Fostul
național maghiar < 
bal, Buzanski 
sit terenul de 
de ani, 
dacă nu 
ca altă 
națională, 
tuși numele 
echipei de ___ _
Dorogi Banyasz. _
nul din jucătorii de bază 
ai ‘ ‘ ’ ‘

CEZAR 
MIȘOÂRA. 
batistul sovietic 
Ahtaev (2,32 m) 
să joace, dar nu 
mără în piomentul 
față printre jucătorii 
frunte din U.R.S.S. 
cest sport, 
chison are 
ani. Cam

CANADEA,
Da, arbitrul 
să opiească 
ceară orga-

evacuarea u- 
care l-a in- 

cîștigat, de^ii, 
nu strică 

de mai 
1 inter- 
de fot- 

n-a pără- 
joc. La 34 
are

i e 
în 

întîlnim 
în formația 

categoria A 
—. Și e u-

Cînd surpriza e prea mare
După un meci de fot

bal disputat în Brazilia, 
arbitrul Joao da Fontet 
s-a pomenit ridicat 
umeri de un grup 
spectatori și purtat 
în jurul terenului de 
Deodată, arbitrul s-a 
bit la fa{ă și a căzut 
peste spectatorii care îl 
purtaa în triumt.

Pe 
de 

așa 
joc.
al-

Cînd și-a revenit din 
leșin, arbitrul a decla
rat că de-a lungul ani
lor se obișnuise cu alt... 
gen de manifestații din 
partea spectatorilor. Pus 
în 
de 
șoc 
dut

fața acestei explozii 
entuziasm, a avut un 
nervos și și-a pier- 
$unoștința.

orien 
plasei

Arbitrii se 
ochi: sînt

sau e numai

Campionatele de 
tare turistici ale 
Jonkopingen, în Suedia. 
La ultima turnantă a 
probei își fac apariția 
doi alergători, umăr lin
gă umăr, 
freacă la 
chiar doi
unul singur, pe care îl 
văd în... dublu exem
plar ? Asemănarea între 
alergători era uluitoare, 
astfel că, atunci cînd au 
trecut linia de sosire, la 
un piept unul de altul, 
arbitrii n-au putut să-și 
dea seama care a fost 
învingătorul

Nici nu 
era vorba 
meni Jan 
stăm, care 
competiție 
puse, fără 
de altui.

e dc mirare: 
de frații ge- 
și Leif Lind- 
ponuseri în 

din direcții o- 
si știe unul

Pe arbitri i-au scos 
din încurcătură cei doi 
concurenți, care au știut, 
firește, mai bine, care e 
ordinea sosirii 1

Chiar și în această tran
scriere franceză era evident 
•ă avem de-a face cu Ciu
dina, un nume de mulți 
ani consacrat în arena 
sportului mondial, care a 
cdmulat în dreptul său co
lecții impresionante de per
formanțe și recorduri. Fi
rește, ne-am mirat. Ciudi
na trebuie să 'aibă acum 
aproape 40 de ani, o vîrstă 
care nu prea se mai... îm
pacă cu marele sport. Să 
fi apărut o nouă stea cu 
acest nume ?

Nu! Este chiar Aleksan
dra Ciudina, „Sașa”. cea 
care cu 19 ani în urmă 
făcea primii pași pe un 
teren de sport, îmbrăcată 
în echipament de... hochei 
pe gheață!

Ciudina furnizează cea 
mai senzațională și neobiș
nuită carieră sportivă pro
babil din toate cîte cu
noaște istoria.
ei, legată timp de două 
decenii de stadion, ar o- 
feri un ( 
roman, 
stricte
gazetă 
doar... 
gi povestiri.

Așa cum arătam, începe 
sportul pe un teren de ho
chei. Sxșa însă nu are 
timp să-și demonstreze 
măiestria în această dis
ciplină. începe războiul. 
Ciudina ia loc la volanul 
unui camion, conducîndul 
mii de kilometri, pentru 
nevoile frontului.

Sfîrșitul războiului o gă-

relevă pe viitoarea atletă 
Progresul ei a fost ex
trem de rapid, lăsînd în 
urmă cele mai 
previziuni. In 1946, deci 
numai după doi ani dc a 
Llelism, Ciudina face parte 
din echipa U.R.S.S. la cam
pionatele europene de la 
Oslo, ocupînd locul II la 
Înălțime cu 1,57 m, înaintea 
faimoasei „olandeze zbură 
toare", Fanny Blanker» 
Koen, cea care avea să ui
mească în 1948 Olim
piada de la Londra.

In continuare, Ciudina 
urcă vertiginos treptele 
măiestriei. Ea a concurat 
în nu mai puțin de 11 pro 
be atletice, iar în 6 dintre 
ele (și în două ștafete) a 
îndeplinit norma de maestră 
a sportului. La săritura în 
înălțime a stabilit 10 re
corduri ale U.R.S.S., prin
tre care și unul al lumii 
(1,73 m). A deținut mulți 
ani recordul mondial de 
pentatlon. La săritura în 
lungime numele Ciudinei 
este trecut de 6 ori pe ta
belul recordurilor Uniunii 
Sovietice. Performanța ei 
din 1954 (6.24 m) este și 
astăzi dc invidiat, Intra 
1950 și 1954 a figurat pe 
primul lo<! în lista celor 
mai bune performere so
vietice la diferite probe ca: 

aruncarea suliței, 
în înălțime și în 
pentatlon. Iar la 
Olimpice de Ia 
cucerește două

secolului

...negrul australian Sa
muel I3lack, care a avut 
primul ideea startului de 
jos în probele de aler
gări, s-a inspirat pentru 
aceasta din poziția... can
gurului ? De aceea, stilul 
său de pornire în cursă 
a fost numit „Kangoroo 
Start".

...B. P. Hașdeu a pu
blicat în 1869, în revista

* ‘ i", e
a cărții de gim- 
scrisă de Mo- 

Relevînd meritele 
Ilașdeu 
„prima 
natură

„Columna lui Traian 
recenzie 
nastică, 
ceanu ?
lucrării, 
ea este 
această 
romînă".

...la sfîrșitul 
trecut și la începutul a- 
cestui secol, în S.UA. 
în Anglia au avut 
„curse de șase zile", 
zervate alergătorilor pe- 
deștri ? Prima cursă d«> 
acest gen a avut loc în 
1880, la Londra. Câști
gătorul competiției, 
oarecare Brown, 
gat în decursul celor 6 
zile distanța de 885,128 
km.

arăta că 
carte de 
în limba

loc 
re-

un 
a aler

...una

Star Cerul are impoi 
ca to fi concurenții 
itt ar.^Jnxî timn în

din cele 
populare sportive 
R.S. Cehoslovacă

mai 
din 

este 
înotatoarea Zorka Cecbo- 
va ? Ea este campioană 
a țării la senioare, d 
a împlinit abia... 12 af

...Ia Krasnoiarsk 
află în construcție 
mai mare stadion i 
Siberia ? El va avea

80 mg., 
săritura 
lungime, 

” Jocurile 
Helsinki 
medalii de argint (lungime 
și suliță) și una de bronz 
la înălțime. Specialiștii au 
fost unanimi în ■aprecierea 
că marea atletă ar fi me
ritat cu prisosință măcar 
o medalie de aur.

lată mai jos recordurile 
personale 
Ciudina :
100 m
200 m
400 m
80 mg. 

înălțime 
lungime 
suliță 
greutate 
pentatlon 
ștafetă 4X100 :n 47,5 sec. (1949) 
ștafeta 4x200 m 1:40,6 (1949)

Dar atletismul n-a fost 
singurul sport în care a 
strălucit Ciudina. Din 1949 
ea e căpitana echipei de 
volei a U.R.S.S., care a 
cîștigat dc 3 ori consecu
tiv campionatul lumii.

I

se 
cel 
din 

i o 
capacitate de 35.000 de 
locuri. La Krasnoiarsk 
vor fi, de asemenea, con
struite, în viitorul apro
piat, un palat al sportu
rilor și o 
nautică.

La schi, în probele de 
coborîre și slalom, startul 
se repetă în caz de gre
șeală iar la rezultatul ob
ținut se adaugă secunde de 
penalizare : 5 pentru slalom 
special, 10 pentru slalom 
gigant și coborîre.

In probele de fond, în 
cazul startului individual, 
schiorul este rechemat și 
pornește din nou în cursă. 
Cronometrul însă merge în 
tot acest timp. La startul 
în grup sînt opriți toți 
concurenții, iar cel vinovat 
este așezat cu un metru 
în urmă.

De remarcat că, în an
tichitate, Ia Olimpiadele 
elene, atletul care a greșit 
startul era sancționat... cor

se permite să concureze . poral. Adică, bătut cu vergi, 
îndoială că spor- 

s-au bucurat din inimă 
această ,,clauză" a 

abolită....

tarterul are importanta misiune de a veghea 
ii unei întreceri să pornească 

în același timp, în așa fel îneît condițiile luptei 
perfect egale. Se înlîmplă nu rareori ca din 

nerăbdării sau a nervozității, unii sportivi să 
cursă puțin înainte, 

se pedepsește startul

La atletism, canotaj, 
înot și schi, toți concuren
ții sînt întorși după un 
start greșit. Atletul care 
„a furat” de două ori star
tul este descalificat. La 
fel procedează arbitrii și 
m întrecerile vîsla.șilor. La 
natație, după două starturi 
greșite, se dă un avertis
ment... tuturor pârtiei pan- 
ților la probă, indiferent

cine
In cazul unui al 
start cursa 
cel care a 
este descalificat, chiar 
se află la... prima 
tore.

La patinaj-viteză 
care a greșit startul 
trei ori poate încerca 
a patra oară. Dacă și de 
data aceasta 
pleacă înaintea semnalului, 
i 
și pentru a cincea oară. 
Dar indiferent de rezultai 
el primește timpul... ulti
mului clasat în probă.

a comis infracțiunea, 
treilea 

are loc, dar 
plecat înainte 

dacă 
aba-

sec. 
sec. 
sec. 
sec.
m 
m 
m 
m
P

(1950) 
(1949) 
(1946) 
(1950) 
(1954) 
(1954) 
(1953) 
(1955) 
(1955)

mare bază

scriitor 
era un

Ma- 
entu- 
renu- 
Ivan

...marele 
xim Gorki 
ziast admirator al 
mitului luptător rus 
Podubnîi ? O dată, felici-
tîndu-1 pentru o victorie 
obținută asupra unui ce
lebru luptător finlandez. 
Gorki i-a spus : „Dv. 
sîntefi un mare atlet rus. 
Sînteți reprezentantul tor 
tei poporului rus și po
porul nostru este mîn- 
dru de aceasta".

...postul de radio Pra- 
ga transmite săptămînal 
emisiunea intitulată „A- 
mintirile a doi campioni"? 
In cadrul acestei emi
siuni, Emil Zatopek și 
soția sa, Dana Zatopko- 
va,vorbesc despre acti
vitatea lor sportivă, îm
părtășesc auditorilor din- 
bogata lor experiență 
dau sfaturi prețioase 
nerilor sportivi.

țăriirut cane piuă in acei mo
ment avea un cit de mic 
avantaj ta puncte. — 3>
In rest, veți primi răs
puns prin scrisoare. Gln- 
cliți-vă la spațiul restrîns 
al acestei rubrici. Ce s-ar 
întîmpla dacă toți citito
rii ne-ar pune cîte ... 16 
întrebări ?

GH. DRINOVAN, LU
GOJ. - 1) Intre Tătaru de 
la C.C.A. și jucătorul cu 
același nume 
vinul hunedoara nu 
xistă nici o legătură 
rmîenie. - 2) Ene II 
la Dinamo București 
23 de ani. — 3) Primul
meci între reprezentati
vele de fotbal ale Romî
niei și Cehoslovaciei a a- 
vut loc în 1923, la Cluj. 
Fotbaliștii cehoslovaci au 
cîștigat întîlnirea cu 6—0. 
De altfel, pînă în 1948, noi 
n-am reușit niciodată să 
învingem naționala de 
fotbal a Cehoslovaciei. 
Meritoriu a fost însă și 
rezultatul de 1—2 obținut 
în 1934, ta Triest, In ca
drul campionatului mon
dial, cit mai ales acel 
1-1 de 
IV 1937), 
perioadă 
cehoslovac 
puțini adversari i 
puteau ține piept.

VIOREL HALALAIE, HU
NEDOARA. 1) „Chiar în 
min. 90 se execută un .,11 
metri* 4. Portarul (din 
cauza loviturii puternice) 
respinge mingea înainte. 
Jucătorul care a execu
tat lovitura reia și mar
chează. Este gol Dacă 
n-a trecut timpul regu
lamentar și deci arbftniî 
n-a fluierat nimic, firește 
că e gol. Dacă însă tim
pul de joc a trecut, ar
bitrul nu mal așteaptă 
ca înaintașul să tragă din 
nou la gol. e clar, nu ? 
2) în fotbalul profesionist 
se recurge destn! de des 
la... importul de jucători 
străini. ~ ;__1."
campionatele acesto’ 
dar 
nați 
decît

tre timp, cetățenia 
respective.

FLORICA DOLANA, 
IOVA. — 1) Numele __
vârât al Iui Lazăr Sfera, 
fostul fundaș al Venusu- 
lui și al echipei noastre 
naționale de fotbal ? La
zăr Sfera ! Are 51 de ani 
și e antrenor Ia I.T.B. 2) 
Echipa care a Cîștigat de 
cele mai multe ori cam
pionatul Romîniei Ia fot
bal este Venus : de 9 ori. 
Chinezul, m schimb, a în
scris performanța de a 
ciștiga campionatul țării 
6 ani la rînd.

GHEORGHE 
BEIUȘ. - Fostul 
al Rapidului — 
timp făcuse parte 
formația C.C.A. - 
nu, joacă acum la 
de categorie 
rad. Tot In 
joacă al ți 
care
vreme
Mercea și

CRA- 
ade- 4 I

Ro- 
mai 

ai campionatelor

Voleibalistul nostru Ștefan 
man a fost unul dintre cei 
buni jucători 
mondiale din Brazilia

De curînd, Raksi a făcut 
dai într-un restaurant

scan-

au 
tn

acum, 
prezent 
echipa 

to-

de la Cor-
e-
de 
da 

are

cîți 
mai 

dată 
îi 1

neper- 
dv. nu 

K.O.

Ei pot activa în 
țări, 

nu pot fi s?lecțio- 
în echipa națională 
dacă au căpătat, Tn-

fotbalul 
foarte 

care îi

ta București (18 
obținut într-o 
cînd 
avea

SCHMIDT.
1) „Ce 
la box

HAI V1RTEJUL!

X X

acestei echipe !
"" * ” CIOBANU, TI-

— 1) Baschet- 
Uvais

continuă 
se nu

de 
de 

în a-
— 2) Ira Mur- 

acum 25 de
„bătrîn" pen

tru un sprinter ! — 3) In 
boxul profesionist, în ca
zul unui verdict de ega
litate, campionul își păs
trează titlul.

ADRIAN 
CRAIOVA. • 
dicta ; 
cazul 
giliști 
dintr-o 
misă ?“. 
e bine 
este 
xerul 
podea 
uneori 
apt die luptă

In cazul 
turî nepermise, 
nu-i __
boxerul căzut, ci___
riului desca'ificarea pugi- 
listului care. - intențio
nat sau chiar din greșea
lă, — a dat o astfel de 
lovitură. - 2, s-a mai a- 
rătat acest lucru : în ca
zul cînd ambii boxeri cad 
K.O. în urma unui schimb 
puternic de pumni, este 
declarat învingător boxe-

arbitrul __ _T_.
cînd unul din 

este tăcut 
lovitură 

întrebarea 
formulată, 

consemnat cînd bo- 
e numărat jos la 

sau în picioare, 
cînd nu mai e

- pînă la 
unei lovi- 

arbitrul 
numără de loc pe 

cere ju-

El,
Și-a dovedit prin jocu-i 
Că
Și

meci de meci s-a întrecut pe sine 
tineresc 

știe să servească foarte bine 
mingea, dar și sportul romînesc !

Seara, după ora zece, 
Amețindu-se la toartă
Si sătul de țuică rece, 
Raksi... a făcut-o fiartă !

Și 
ti

de

salajan, 
stoper 

într-un 
și din 
Dodea- 
echipa 

B A.MfE.F. A" 
această echipă 
doi fotbaliști 
activat multă 
categoria A : 

Dușan.

Scuza unui fotbalist care 
pucă de mînă pe adversari 

înțeleg ce tot aveți cu mine.Nu . ~
Doar eu nimica rău n-am săvîrșit. 
Văzînd că adversarii joacă bine 
Ii luam de mînă... ca să-i felicit.

a-
Unei secții de baschet 

schimbă mereu antrenorii
care

Pentru baschet, deseori.
Cam ciudat vă antrenați :
Pînă și pe antrenori
Voi... la cos îi aruncați !

V. D. POPA

...campionul olimnic 
ciclism Victor Kapitonov 
a debutat în activitatea (
sa sportivă ca... patina- /
tor ? După primele vic- l
torii în concursurile de /
patinaj-viteză, el a con- 1
curat într-o competiție /
ciclistă în cadrul uzinei \
la care lucra. Ocupînd /
primul loc, Kapitonov a \
primit drept premiu o bi- C
cicletă. Un premiu care j
i-a decis, după cum se C
vede, drumul în sport 1 J

I

EVOLUȚIAION POȘTAȘUL

HAI ȘTIINȚA! HAI RAPID! HAI... ACASA!
Desen de N. ARION
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