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tineretului

mulți iubitori ai spor- 
mingea peste plasă nu 

tie prezenți ieri seara la
Băneasa, la sosirea e-

remarcabil. Competiția

In după-amiaza aceea călduroa
să de iulie, baza sportivă din Du- 
deșii Cioplea era plină de copii... 
Se adunase aici toată ,,elita“ fot
baliștilor cu pantaloni scurți din 
cartier. Cum antrenorul de fotbal 
«u venise încă, unii bateau min
gea, iar alții discutau cu aprin
dere șansele fiecăruia dintre ei de 
« fi selecționat în echipa de pitici 
« asociației sportive Pielari.

După părerea generală, primul 
pe care antrenorul va pune ochii 
era... Purice. El are cea mai bună 
tehnică individuală și cea mai gro
zavă detentă (de unde și... pore- 
da). Al doilea pe care antrenorul îl 

va înscrie pe listă va fi cu sigu
ranță Jos6. „Gentlemenul” Cioplei. 
Cu toată canicula, a venit îmbră
cat tot la haină cu vestă, cravată, 
pantaloni lungi despicați în drep
tul gleznelor.

Lista ar fi continuat să se com
pleteze, dar apariția antrenorului 
întrerupe discuțiile, oprește jocul. 
Copiii îl privesc cu o curiozitate 
gravă. Este un om la 30 și ceva 
de ani, de statură mijlocie, ro
bustă, mersul legănat, fața negri
cioasă, prelungită cu 0 bărbie 
ascuțită Unii dintre ei îl cunosc. 
L-au văzut de multe ori jucînd 
în prima formație a „pielarilor".
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Aseară, la aerogara Băneasa, 
la sosirea voleibaliștilor

F oarte 
tului cu 
ținut să 
aerogara 
chipei noastre reprezentative mas
culine de volei.

Revedere cu cei dragi... îm
brățișările parcă nu se mai termi
nă, îngreunîndu-ne... luarea unor 
prime declarații. In cele din urmă 
am reușit să stăm de vorbă cu 
conducătorul delegației, tov. Ila- 
riu Săceanu, secretar general al 
Federației Romine de Volei : 
,,In sfîrșit, arn ajuns din nou în 
București ! Nici nu știți cît de 
mult am simțit dorul de patrie. 
Parcă și răcoarea care văd că 
este pe aici ne face bine, după 
căldurile pe care le-am lăsat în

Voleiul nostru are o bogată rezervă de cadre
în rîndul tineretului studios

de compa- 
volei orga-

Voleiul și-a confirmat —- și 
cu prilejul turneului final de 
la Craiova al concursului re
publican rezervat școlilor spor
tive de elevi — larga sa răs
pîndire în, rîndul tineretului 
studios.

Avînd ca punct 
rație concursul de 
nizat în anul trecut cu partici
parea cluburilor sportive șco
lare, putem afirma că între
cerea încheiată duminică .la 
Craiova a marcat un salt cali
tativ 
ne-a dat prilejul că clasifi
căm echipele participante în 
trei categorii : prima categorie 
a cuprins formațiile campioa
ne (Școala sportivă de elevi 
Ploiești la băieți și Școala 
sportivă de elevi Craiova la 
fete), precum și cele din Sibiu 
și București (băieți). Acestea 
s-au detașat net atît ca pregă
tire tehnică individuală, omo
genitate, concepție și gîndire 
tactică, cit și ca orientare că-

Rugbiul ia avînt 
în U.R.S.S.

Sportul cu balonul oval începe 
să cunoască o răspîndire tot mai 
mare în Uniunea Sovietică. Re
cent s-a încheiat campionatul ora
șului Moscova, primul loc reve
nind echipei Institutului de Avia
tic. In dif erite alte orașe cum ar 
fi Moscova, Kiev, Leningrad, 0- 
dessa activează în prezent peste 
50 de echipe, alcătuite în mare 
majoritate din sludenți. Față de 
amploarea pe care o ia acest fru
mos joc se proiectează pentru 
anul 1961 organizarea unui cam
pionat unional. De asemenea, este 
în inten|ia organizațiilor sportive 
din U.R.S.S. să perfecteze In se
zonul viitor mai multe întâlniri in
ternaționale cu echipe din R. P. 
Română, R. P. Polonă, R. D. 
Germană și R. S. Cehoslovacă.

Antrenorul Nicolae Cuconeș s-a 
oprit în mijlocul copiilor... Emo
ția îl îneacă. Se stăpînește cu greu. 
Cu ani în urmă, pe unul dintre te
renurile de fotbal din „Belu“ s-a 
prezentat și el la un concurs de 
selecție Acum privirile îi aleargă 
de la un copil la altul. Se oglin
dește în fiecare. Le cunoaște bine 
avîntul, imaginația, îndrăzneala, 
dorința de a se remarca. Iși pune 
în gînd să fie prudent, să nu-fi 
trădeze dragostea care o are pentru

O. TURCU

(Continuare în pag, a 3-a) 

Brazilia. Pentru că, dacă în pri
mele două săptămîni, la Belo Ho
rizonte, clima se apropia de cea 
din țara noastră fi ne-am simțit 
bine, la Rio de Janeiro mercurul 
termometrului urca zilnic dincolo 
de 35 de grade. Nici în timpul 
nopții nu se răcorea. Campiona
tele au fost deosebit de disputate. 
De la primele meciuri s-a văzut 
însă că în lupta pentru desemna
rea titlului de campioni vor avea 
un cuvînt hotăritor echipele țărilor 
socialiste. Ceea ce s-a fi întîm- 
plat. Reprezentativele Uniunii So
vietice, prezentînd cam aceiafi 
jucători fi jucătoare pe care îi 
cunoaftem, au cîftigat pe 
merit. Formația noastră a luptat 
mult pentru a avea o comportare

tre tehnica modernă (forță de 
atac, pase directe 
furi etc.). Firește, 
lorică a voleiului 
mai sus amintite 
în primul rînd 
respectivi,

și din sări- 
creșterea va
in centrele 

se datorește 
antrenorilor 

dar și sprijinului

(Continuare In pag. a 3-a)

După un meci în care a jucat excelent

Dinamo București a învins pe Petrolul 
la scor: 6-0 (2-0)

Gol! Dinamo a deschis... seria celor 6 goluri. Sfetcu — care nu se vede în fotografie — a scăpat 
mingea și Țîrcovnicu, în cădere, a impins-o în poartă

Foto: I. Mihăică

Stadionul Republicii, teren 
alunecos.

Spectatori : 35.0țDO
Scor : 6—0 (2—0) pentru Di

namo București.
Au marcat : Ene n (4), Țîr- 

covnicu (2).
DINAMO BUCUREȘTI : 

Cozma—Popa, Nunweiller III, 
Dragomir—V. Alexandru, Nun- 
weiller IV—Selymessi, Varga, 
Ene II, Țîrcovnicu, Eftimie.

PETROLUL PLOIEȘTI :
Sfetcu — Tendler, Cepolschi, 
Florea—D. Munteanu, Marin 
Marcel—Zaharla, Tabarcea,
Dridea, Badea, Babone.

Raport de comere : 8-2
pentru Dinamo.

Arbitru : Iosif Ritter (Timi
șoara). Satisfăcător. El s-a 
arătat indulgent față de unele 
atacuri dure comise spre sfîr
șitul jocului.

din acest 
așteptate cu

Puține meciuri 
campionat au fost 
atîta interes ca cel de aseară 
dintre Dinamo București și Pe
trolul. Și acest interes era ex
plicabil nu numai prin valoa
rea celor două echipe, ci și prin 
importanța pe care el o căpăta 
prin prisma rezultatelor de du
minică : de rezultatul său de
pindea cine va deține șefia cla
samentului, Q yictorie g Iui 

★

cît mai frumoasă la această corn- 
petiție mondială fi dacă nu a 
reușit mai mult, aceasta se dato- 
reșU unor greșeli făcute în mo
mentele hotărîtoare ale meciurilor 
decisive. După părerea mea, cel 
mai bun jucător al nostru în Bra
zilia a fost Derzei”.

In preajma finalelor campionatului repnblican de gimnastică

PREGĂTIRI PENTRU ULTIMUL EXAMEN AL ANULUI
La sfîrșitul acestei săptămîni, 

în zilele de 25, 26, 27 noiem
brie va avea loc în București 
cel mai important eveniment 
intern în gimnastică: campio
natele republicane pe echipe și 
individuale. Cei mai buni gim- 
naști și gimnaste din toate col
țurile țării se pregătesc sîr- 
guincios pentru această mare 
întrecere. Sălile de antrena
ment sînt mereu împînzite de 
sportivi care luorează din plin 
pentru însușirea și corectarea 
exercițiilor.

In preajma finalei campiona
telor, am efectuat un raid prin 
cîteva secții din Capitală, ur
mărind felul în care se pregă
tesc concurenții pentru această 
importantă întrecere. In rîndu- 
rile de mai jos vă împărtășim

Dinamo însemna păstrarea de 
către dinamoviști a poziției lor 
de lideri. O victorie a Petrolului 
ar fi adus în frunte pe C.C.A...

Privit prin această prismă, 
meciul căpăta un plus de in
teres, mai ales că și ploieștenii 
— în cazul unul succes — iti- 
terveneau direct în lupta pentru 
primul loc.

lată de ce, ieri, tribunele sta
dionului Republicii au fost ar
hipline, spectatorii asistind la 
o repriză desfășurată la lumina 
zilei și la o a doua desfășu
rată la lumina... reflectoarelor.

Scorul de 6—0 (scorul eta
pei I) constituie, desigur, o sur
priză. Este drept că Dinamo 
pornea ca favorit al acestei în- 
iîlniri, dar nimeni nu putea 
crede că liderii vor cîștiga la 
un asemenea scor. Și, cu toate 
acestea, credem că nu greșim 
cu nimic spunînd că dinamo- 
viștii puteau obține victoria la 
un scor și mai mare I In spri
jinul acestei afirmații vine per-

G. VASILE 
R. URZI CEA NU

(Continuare in pag. a 5-a)

© Echipa feminină Mureșul 
din Tg. Mureș a debutat cu o fru
moasă victorie în turneul interna
țional de handbal în 7 care a în
ceput duminică seara, h Praga. 
Intîlnind selecționata de tineret 
a R. S. Cehoslovace jucătoarelo 
noastre au învins cu scorul de 
10—9. Punctele echipei romîne 
au fost realizate de Drăghici (5), 
Bran (2), lnczc, Dobrescu și Să- 
lăgeami

• Intr-un concurs atletic des
fășurat la Canton, recordmanul 
european la săritura în înălțime 
Valerii Brumei a obținut o per
formanță de 2,17 m.

® Continuîndu-și turneul tn 
Ghana, Dinamo Moscova a jucat 
la Accra cu reprezentativa țării, 
întâlnirea s-a încheiat cu un re
zultat de egalitate 0—0 1

linii mai au de re- 
ceva la aparatele

cîteva aspecte din cele văzute:
La Dinamo am găsit la lucru 

echipa masculină, de 6 ori cam
pioană republicană. După „în
călzirea" în colectiv antrenorul 
Francisc Kocsis a îndreptat pe 
fieoare gimnast spre a it apa
rat. Acest lucru a avut un du
blu scop — după cum am aflat 
mai tîrziu : 
tușat cîte 
„slabe", iar alții — din contră 
— mai repetă exercițiul ia a- 
paratele „preferate" cu scopul 
de a se pregăti cît mai bine 
pentru cucerirea titlului 
dual. Astfel, Cernușca 
dează la titlul la cal,

indivl- 
candi- 

Orendi

(Continuare in pag. a 4-a)
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Ședința plenară a clubului Rapid
In dezbatere — problema

Nu de mult în sala de festivități 
a stadionului Giulești a avut 
loc ședința plenară a clubului 

sportiv Rapid București. Au luat 
parte sportivi fruntași, antrenori, ca
dre de conducere ale clubului, și ac
tiviști din mișcarea de cultură fizică 
și sport. Participanții la această șe
dință au ascultat cu interes darea de 
seamă prezentată de tov. Apostol Chi- 
rtllescu, cu privire la activitatea și re
zultatele obținute în cadrul secțiilor 
pe ramură de sport ale clubului.

Sportivii feroviari au cucerit nume
roase victorii, situîndu-se de multe ori 
printre cei mai butii. Iată cîți- 
va dintre ei: Maria Constantines- 
cu și Ana Stark, maestre emerite și 
componente ale echipei campioane de 
handbal, Horațiu Nicolau, Aurel Dra
gan și Vasile Pavel, membri ai echi
pei de volei clasate pe locul III la 
campionatele mondiale din Brazilia, 
Gristiah Popescu, Anca Racoviță, 
Georgeta Ivanovici și Elena Gheor
ghe din secția de baschet, Stela Gă
van de la canotaj academic și mulți 
alții. O comportare frumoasă a avut 
echipa masculină de volei, care a a- 
juns pînă în finala Cupei Campioni
lor Europeni. Putem aminti și de echi
pele de rugbi, volei feminin și polo, 
care au obținut succese în întreceri 
internaționale disputate în Belgia, 
R.D. Germană, R.S. Cehoslovacă etc. 
La ședința plenară s-a subliniat fap
tul că toate aceste succese se Alato- 
resc în primul rînd sprijinului mate
rial și moral, precum și conducerii de 
către partid a mișcării sportive. An
trenorii, de asemeni, avînd ajutorul 
birourilor de secții, au reușit printr-o 
muncă asiduă să obțină aceste rezul
tate. In unele secții — se sublinia 
în darea de seamă — s-a acordat o 
grijă deosebită creșterii tinerelor ele
mente, care au fost recrutate din 
școlile profesionale și tehnice ce apar
țin Ministerului Transporturilor și Te
lecomunicațiilor.

Cu toate acestea, performanțele ob
ținute de sportivii multor secții ale 
clubului sînt departe de nivelul rezul
tatelor internaționale. Referindu-se la 
această problemă, darea de seamă a 
arătat: „Clubul numără astăzi aproa-

creșterii calitative a sportului de performanță
pe 1.000 de sportivi, din care majo
ritatea covîrșitoare o formează tine
retul pînă la vîrsta de 22 ani. Clubul 
nostru nu poate fi nici pe departe 
satisfăcut de munca sa în ceea ce pri
vește instruirea și pregătirea acestor 
sportivi pentru că — mai ales — 
NICI UNUL DINTRE SPORTIVII 
NOȘTRI NU AU FOST PREZENT1 
LA J. O. DE LA ROiMA“.

Cauza acestei situații inadmisibile 
pentru un club de performanță — s-a 
arătat în darea de seamă — a constat 
în aceea că majoritatea antrenorilor și în
deosebi cei de la atletism, box, 
natație, lupte, au alergat după rezul
tate imediate. Conducerea clubului, 
în loc să ia măsuri împotriva acestei 
practici, s-a complăcut în această si
tuație. Efectivele au fost mărite doar 
ca să se dovedească că se muncește. 
Datorită acestui fapt în secțiile 
pe ramură de sport au fost selecțio
nate o serie de elemente fără perspec
tivă în sportul de performanță. Tot 
din cauza nivelului scăzut, neștiințific 
al procesului instructiv-educativ, fotba
liștii echipei Rapid au obținut rezul
tate necorespunzătoare condițiilor avu
te, create prin grija regimului nostru 
democrat-popular.

Participanții la ședința plenară a 
clubului Rapid București au discutat 
pe larg cauzele acestor lipsuri. Ast
fel, tov. Emanoil Vasiliu, din secția 
de natație, a arătat că nici conduce
rea clubului nu acordă aceeași aten
ție tuturor secțiilor. Printre secțiile 
neglijate este și cea de natație. A- 
ceastă secție deși are peste 70. de 
sportivi și a cucerit cîteva titluri de 
campioni republicani și deține cîteva 
recorduri ale țării, totuși, timpurile 
realizate de acești sportivi sînt de
parte de cele europene, ca să nu vor
bim de cele mondiale. ~ 
stare de 
tre norul 
pă prea 
tivitatea 
vansate

Tov. I. Barbu, din secția de spor
turi nautice, a subliniat că darea de 
seamă prezentată de conducerea clubu
lui a cuprins prea puține elemente auto
critice. Apoi a trecut la analiza situa-

__  _______ De această 
lucruri se face vinovat și an- 
I. Benjamin, care se preocu- 
puțin de secție, care în ac- 
sa nu folosește metode a- 

de muncă.

0 NOUĂ ASOCIAȚIE SPORTIVA IN CAPITALA
Zilele trecute, la Institutul Agro

nomic „N. Balcescu" din București 
a avut loc ședința de constituire 
a asociației sportive Agronomia. 
Ea cuprinde aproape 200 de membri, 
cadre didactice și personal admi
nistrativ atît din Institutul Agrono
mic cît și din Facultatea de medi
cină veterinară, care aparține In
stitutului pe linie de învățămînt. Pen
tru 
un
cum
Institutului, unde secțiile își vor pu
tea desfășura activitatea pe timpul 
ieraiii. In cadrul asociației vor lua 
ființă mai întîi secții de fotbal, vo-

început asociația dispune de 
teren de fotbal propriu, pre- 

și de sala de sport a

Pregătiri de iarnă 
în asociațiile sportive 

din Brăila
• La asociația sportivă Lamino

rul s-au reparat bocancii de schi și 
întreg echipamentul pentru iarnă. 
In prezent se lucrează la repararea 
și conservarea echipamentului spor
tiv care a fost întrebuințat în timpul 
verii. Sala de box a fost reamena- 
fjată iar la clubul uzinei se pregătește 
o sală pentru activitatea șahului și a 
tenisului de masă.

• Tot la asociații mai sus amin-
t?tă se fac pregătii i pentru viitoa- __i_ ------------. j maj

nu- 
ast-

rele concursuri de săniuță. Au 
fost confecționate încă G sănii, 
mărul total al săniilor aj-ungînd 
fel la 20.

• Aceeași activitate febrilă, 
pregătire pentru apropiatul' sezon 
de iarnă se desfășoară și la asocia 
ti*le sportive Voința, P.A.L. și F. C. 
Brăila. O atenție deosebea a fost 
«cordată întregului echipament pe 
care îl vor folosi secțiile cu activi
tate în timpul iernii.

• Sînt asociații sportive unde a- 
eeastă preocupare nu există. Iată 
cîteva din ele: Progresul, Moara

Viitorul. Se vede că 
de pînă acum a fă- 
asociațiilo-r să creadă 
nu vom avea deloc... 
nu ne putem explica

de

Campionatul asociației sportive Vulturul
.. Zilele trecute, cu prilejul încheierii 
"activității sportive în aer liber, tinerii 
”din comuna Vultureni, raionul Cluj, 

,. , , . --au participat la ultimele întreceri din
f.lel. ,“ln sect*a. de sporturi nautice."cadrul campionatului pe asociație. Un 
Avind un electiv mare, peste 100 de.. mare număr de sportivi — băieți și fete 
membri, antrenorul nu poate să cu---— s.au întrecut în probe de atletism, 

'■..volei și gimnastică. Tinerii colectiviști, 
■"întovărășiți și elevi din comună au 

'’ 1 număr

Avînd un efectiv mare, peste 100 de

prindă munca de instruire. Desigur, 
faptul că secția nu are decît o sin- ^lvv, ulll
gură sportivă în lotul republican, de-"oferit spectatorilor veniți în număr 
notă ca nu s-a făcut prea mult pen-..apreciabil la baza sportivă, frumoase 
tru creșterea calitativă a muncii de--întreceri. Cele mai apreciate au fost

K-e’j j ,. .’probele de atletism, care au eviden-
. Vorbind despre secția de atletism,--țiat o serie de tineri ca Rodica Mos,

probele de atletism, care au eviden-
tov. George Băleanu a înfățișat șe-T 
dinței plenare cauzele rămînerii î~ 
urmă a acestei secții. In primul> 
rînd s-a neglijat selecționarea cadre-” 
lor din școlile profesionale și tehni--- 
ce, cum au făcut alte secții. S-au" 
căutat rezultate imediate și nu s-a” 
muncit temeinic și conștiincios în a-'- 
ceastă privință, secția neavînd un" 
plan de perspectivă. Pentru a reme--- 
dia toate aceste lipsuri secția a tre-" 
cut la selecționarea a peste 1.000 de., 
elevi, s-a renunțat la elementele fără"

elementelor tinere--

•^Dorina Tarcea, Gheorghe Blidă- 
în<’reanu ș.a.

Trebuie arătat că 
s-au bucurat chiar ___
o frumoasă organizare și participare 
a tineretului. Urmarea a fost că nu 
după mult timp de la începerea între
cerilor a crescut simțitor și numărul 
membrilor U.C.F.S., astfel că în pre
zent, peste 170 de colectiviști și înto
vărășiți activează în cadrul asociației 
sportive Vulturul. Un frumos salt ca-! 
litativ l-a înregistrat secția de gim-i 
nastică a asociației, spre care se în
dreaptă azi tot mai mulți tineri și 
tinere.

aceste campionate 
de la început de

prof. AUREL ANTON — corespondent

ca ulterior să se 
de tenis de masă

lei, turism, urmînd 
constituie și secții 
și șah. Membrii asociației sportive 
precum și secțiile vor avea sprijinul 
permanent <țl profesorilor de educa
ție fizică din cadrul Institutului.

(Membrii consiliului de conducere 
a asociației sînt hotărîți de a depune 
toate eforturile pentru ca activitatea 
sportivă di.n Institutul Agronomic 
,N. Balcescu" să înregistreze în 
viitor succese de seamă.

Echipajul nostru de schif 4 -}-1 ju
niori părăsise pontonul din fața bazei 
nautice îrulreptîndu-se spre locul unde 
trebuia să se dea startul.

Cu toate că participam pentru în- 
tîia oară la un concurs de canotaj, fap
tul că aveam un conducător cu expe
riență, ne micșora emoția. Superiorita
tea „plusului" nostru față de ceilalți 
conducători care în majoritate erau ju
niori, se vedea de la distanță. Vreau 
să spun că și. de pe mal. In afară de 
echipamentul noit-nouț, privirile îți 
erau atrase de „ustensilele" tehnice cu 
care era dotat. Pe cap, purta șapcă albă 
cu cozoroc de plexiglas verde contra 
soarelui ; în dreptul gurii, pîlnia pen
tru comenzi ; de gît un cronometru și 
un binoclu. In mîini, mănuși speciale 
cu găuri pentru cîrmit.

Pe la jumătatea lacului, „plusul" 
nostru oprește schi ful și ne întreabă :

— Care dintre voi știe pentru ce-i 
spune acestui sport „canotaj academic"?

Mă gîndeam : academic.., academie... 
facultate... să-l fi înființat vreun aca
demician ? Nu știam.

— Fiindcă-i... științific ! — ne lămu
rește „plusul". Și aveți să vedeți voi 

în

.-.N. Balcescu", 
timpul frumos 
cut conducerea 
că în 
iarnă, 
de ce

acest an
Altcum,
nu au început pregătirile.

I. BALTAG și N. COSTIN
corespondenți

de ce... Dar cînd trebuie să plecați 
cursă, știți ?

Asta știam și răspund repede :
— Cînd starterul dă plecarea !
— Nu istețule, cînd dau eu startul !... 

Și eu am să-l dau ceva mai înaintea 
lui... Nu știu dacă m-ați înțeles ? Apoi 
tot el :

— Ce culoar avem ?
— Culoarul cinci — răspunde cel 

din spatele meu.
— Adică ultimul — completează 

„plusul". In cazul ăsta, am căzut bine 
sau rău ?

— Am căzut rău ! — răspund eu.
— Ba am căzut bine, fiindcă în pri

ma parte a cursei vom merge 
gor.ală și-i vom îngrămădi pe 
mal, apoi drept... Și voi știți 
trebuie făcuți grămadă ?

Nici asta nu știam. Și eram 
să tac. Vorba antrenorului nostru : „în
cepătorului îi șade bine să asculte l”.

în dia- 
toți în 
de ce

hotărît

perspectivă, punîndti-se accent deose
bit pe promovarea 
și talentate.

Luînd cuvîntul, 
șeful secției tehnice 
neral al U.C.F.S., 
râtul a prezentat sistematic unele la--- 
turi ale activității clubului, dar are" 
și o mare lipsă și anume aceea că,, 
nu a analizat mai profund fiecare-- 
secție în parte. Rezultatele obținute pe” 
plan internațional în ultima vreme,-- 
sublinia tov. Emil GhibU, reflectă fi
del preocuparea antrenorilor noștri 
pentru pregătirea sportivilor. Și la 
clubul Rapid există, în unele secții, 
această preocupare. Totuși, nici un ț 
sportiv de la acest club nu a făcut' * 
parte din lotul olimpic. Rezultatele ■- 
care se obțin în cadrul activității" 
clubului sînt încă la un nivel scă-.. 
zut față de cele europene și moitdiale. “ 
Cele m>ai concludente exemple în a-” 
oeastă privință ni le oferă secțiile de--_ 
natație, atletism, sporturi nautice, box" 
etc.

„In această ședință plenară — a" 
continuat tov. Emil Ghibu — de prea., 
puține ori s-a discutat despre pro--; 
blema instruirii și educaței sportivi-” 
lor. Or, ea constituie cheia succeselor-- 
în lupta pentru obținerea unor per-" 
formanțe înalte. Pe viitor, tehnicienii-- 
acestui club vor trebui să acorde o" 
atenție deosebită selecționării tinerelor., 
cadre, măririi intensității și 
antrenamentelor,

tov. Emil Ghibu,.. 
din Consiliul ge-" 

a arătat că refe-J

Arenia de popice ă asociației „Voința “-Plodești a fost lăsată în părăsire
RĂDULESCU-eoresp.), j

...Și numai cu o singură bilă, conducerea asociației noastre a „doborit" activii 
tatea popicăriei UI Desen de S. NOVAC

Un rezultat al perseverentei 
și ai muncii colective

Zilele trecute, harnicul colectiv de 
fabricii de geamuri din 

pe lingă realizările din
. .. ■ duratei "muncă al 

folosim apara telor..TÎI.năveni> 
pentru pregătirea fizica și tehnică Ș1 ” producție, a obținut un nou succes, 
normele de control. De asemenea»,,51 au terminat construcția unei baze 
Consiliul clubului și birourile de secții..sportive care este formată dintr-un 
vor trebui să se preocupe mai"teren de fotbal și unul de volei. Te. 
atent de viața secției, de sudura sti-îrenu] de fotbal are dimensiunile de 
fletească^ a sportivilor. Sportivii vor--|]0xdg m întreaga suprafață a lui 

.■a fost ridicata cu 75 cm. facindu-se 
"umpluturi de peste 2800 mc. Au fost 
”așezate calupuri de glie pe o supra- 

Ședința-.fațg de 9.308 mp. In scopul măririi 
plenară a adoptat un plan de măsuri ” suprafeței de joc peIuza a fost muta. 
care prevede sarcini imediate ce tre-^tă cu 6,5 m spre exterior. De aseme- 
buie să stea în fața clubului Rapid,--nea> a fost reparat gardul exterior

normele de control. De

vor trebui să se preocupe mai

trebui să aibă carnete de antrena
ment care să le fie ghid în pregătirea 
lor.

In încheierea dezbaterilor,

teren de fotbal și unul de volei. Te-

buie să stea în fața clubului Rapid,”nea, a fost reparat gardul exterior 
pentru creșterea calității performanțe-pe 0 lungime de 139 m liniari. Pen- 
lor sportive. ...tru a se proteja suprafața de joc a

fost reparat și montat un gard de 
sîrmă pe o lungime totală de 226 m 
liniari. De asemenea a fost construită 
o tribună de lemn neacoperită, dis
pusă liniar pe lungimea terenului 
avînd o capacitate de 800 locuri.

Toate aceste lucrări au fost rea
lizate numai cu suma de 30.000 lei, 
la care trebuie să adăugăm însă cele 
31.258 ore de muncă patriotică prin 
care s-a economisit importanta sumă 
de 84.397 lei. In fruntea acestor ac
țiuni au fost în permanență comu
niștii, al căror exemplu a fost ur
mat de toți angajați; acestei fabrici 
și în primul rînd de cei 647 membri 
U.C.F S. ai asociației sportive.

IOAN HAȘAȘIU — coresp.

99 s
—SCHIȚĂ—
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Co stadia

minerală, 
schimbat

ne a-
vă

Totuși mă gîndeam : să facem ca la 
rugbi vreo „grămadă” din bărci, iar la 
mijloc să punem o geamandură in loc 
de minge

— ...Ca să ciștigăm I — răspunde 
Pascu la întîmplare.

— Așa, voinicilor, ca să ciștigăm... Că 
dacă-i îngrămădim, le dăm „apă moar
tă” și cînd trag nu mai au spor:

— In afară de „apă moartă" ce le 
mai putem da ? — ne întreabă „plu
sul".

— Apă tare — răspunde 
nepregătit.

Eu eram gțata să spun apă 
Noroc că „plusul” nostru a 
discuția.

— Sîntem chemați la start
nunță el. încă un lucru vreau să 
spun. De altfel și cel mai important. 
Pentru ca adversarii noștri să nu știa 
cînd ne mărim sau ne micșorăm efortul, 
in timpul cursei, eu nu voi comanda în 
gura mare „cinci tari!" pentru ca cei
lalți ageamii să audă și să ceară „zece 
tari !” spre a-și menține distanța... Aii 
înțeles ?

— Daa !... răspundem noi în cor.
— Atunci cum voi transmite comen

zile ?
— Prin pîlnie !...
— Se înțelege frumuseților că prin 

pîlnie, dar cum ?
— încet, la urechea fiecăruia — își 

dă cu părerea unul din noi.
— Habar n-ave(i ! Vom întrebuința 

un cod secret — ne spune cu aer mis
terios „plusul nostru”. Spre exemplu : 
în loc de cinci lovituri tari am să strig 
„lună !", iar pentru zece lovituri tari, 
„soare !“. Ține-ți minte ?

— Țineeem ! — răspundem noi.
★

Cursa s-a desfășurat conform planu
lui, adică.., știinfilic, încă de la ple-

care conduceam cu cel puțin o lungime 
de barcă. Și asta numai datorită „plu
sului" nostru care, punîndu-și în apli
care marea lui „experiență" ne-a dat 
start cînd starterul abia era la „pregă
tiți !". Degeaba arbitrul de parcurs 
striga din barca lui cu motor : „înapoi 
culoarul cinci !"... Cine-l mai auzea în 
iureșul plecării ? Mare dreptate avea 
antrenorul cînd spunea : „De multe ori 
victoria depinde de „plus" !

Tot conform planului am mers și în 
diagonală pe lac. Astfel că i-am făcut 
„grămadă" pe toți în mal de nu mai 
știau cum să-și descurce între ei ramele. 
Apoi ne-am continuat cursa normal.

Aveam victoria în mină. Mergeam 
relaxați și ne uitam cum două echipaje 
care reușiseră să iasă din „grămadă" 
făceau eforturi disperate să ne ajungă 
din urmă. „Plusul" nostru stătea calm 
și își privea pe rînd mănușile noi, exa- 
minînd cu atenție și părere de rău 
dunga pe care i-o făcuse sfoara de la 
cîrmă, în podul palmei. Din cînd în 
cînd. întorcea capul, se uita în urmă 
și zîmbea satisfăcut.

Cam prin dreptul geamandurii care 
marchează 200 m. pînă la linia de so
sire, cele două ambarcații ne ajung. 
Juniorii Matei și Arsene care conduceau 
echipajele, strigau de mama focului : 
„Cinci tari !... încă cinci tari !... Așa 
bă-ie-țiii !"...

Surprins, „plusul" nostru deschide 
gura, stă un timp așa și o închide lo 
loc. Uitase... „codul".

— Ce-am stabilit pentru „cinci tari"? 
— mă întreabă el în șoaptă, ca nu cum
va adversarii să... audă — soare sau 
lună ?

Eu știam că „lună" însă nu-i puteam 
răspunde și nici face vreun semn. Tră
geam aerul în mine așa de repede de 
parcă nu-l mai dădeam afară... Miinile

le țineam pe rama, iar picioarele le 
ream legate de schreci. Singura posibi
litate era să-i mimez. N-aveam timp 
de pierdut ! Astfel că în secunda cînd 
trăgeam rama prin apă și-mi aruncam 
capul pe spate, mă uitam cu ochii 
soare și dădeam negativ din cap, în 
semn că nu este... soarele, ci luna. In 
sfîrșit, după vreo zece figuri din astea 
de rob de pe galerele romane, price
puse abia că răspund la întrebare. Iar 
după alte cîteva, probabil că înțelesese 
Și ce mimez 
ds la mîna 
tot mimînd 
conducătorii 
dacă pentru 
cest semn. Era însă prea tîrziu, schifu- 
rile trecuse de noi...

Nu mi-a părut rău că am ieșit pe 
locul al treilea, cît am regretat ca am 
fost... descalificați. Dar tot „plusul" 
nostru ne-a venit în ajutor :

— Facem contestație ! — ne-a spus el, 
II priveam mut de admirație. De 

unde o fi adus antrenorul nostru „plu
sul" ăsta nou ? Cîtă diferență între el 
și ceilalți „pluși" juniori ! Habar n-a
veau ei cum să facă o contestație 
Pe cînd „plusul" nostru, care făcuse 
sute pînă acum !...

— Nu facem nici un fel de contesta^ 
ție— ne spune antrenorul cînd ajun
gem cu barca la ponton. Ați fost des
calificați pe bună dreptate ! Apoi că
tre „plus" :

— încearcă dumneata și în altă 
parte... Știți, în ultimii ani în canotaj 
s-au schimbat multe. Avem o altă „teh
nică".

— Mai puțin „științifică" — com
pletăm noi.

— Voi duceți barca în hangar ! — 
ne spune încruntat antrenorul. De cîte 
ori v-am . 
șade bine să asculte !

— ...„Și că de multe ori victoria de
pinde de plus I" — completăm noi, 
fugind cu schiful spre hangar.

că arătă cele cinci degete 
stîngă. Mă întreba și el 

— ca să nu se „prindă" 
celor două ambarcoții —• 
cinci lovituri tari fac o-

spus că : „începătorului îi

YAS1LE TOFAXi



ÎNSEMNĂRI de la o consfătuire!••• Ne scriu corespondenții noștri
tîrzie de 
o liniște

noapte. Peste 
perfectă. Din 
era turburată 
locomotivelor.

X „...O oră
Bucurîndu-se de sprijinul larg al consiliului orășenesc U.C.F.S.X domnea

Brăila și al ziarului local „înainte", ziarul nostru a organizat recent o\lfincl ‘n ana, liniștea 
consfătuire cu activiștii sportivi și cititorii „Sportului.popular" din acestȚ „ șuieratul prelung al 
oraș. Peste 400 de iubitori ai sportului din Brăila au participat la această XAurel Chelaru totul era lim- 
întîlnire care a prilejuit o cunoaștere mai largă a realizărilor și Locomotiva 50.470 trebuia cit
lor activității sportive din oraș, un rodnic schimb de experiență intre nine pusa la punct. (J îndrăgise
activiștii sportivi și totodată o legătură și mai puternică a ziarului cu înainte de a P'cca in pruna cursa ... 
masele de cititori. + Corespondenta Mioara Nacea din Sla-

Xtina ne scrie că Aurel Chelaru s-a 
Ț calificat de ctirînd ca mecanic de 

box, felul defectuos în care sînt une-y locomotivă și a început să străbată 
ori marcate terenurile etc.); V. X drumurile de fier ale țării. Aurel
SMEU, profesor de educație fizică laȚmai are o altă pasiune: fotbalul 1 
școala medie „N. Bălcescu", a împăr-XEste unul dintre cei mai buni fot- 
tășit metodele folosite prin care s-axbaliști ai echipei Rapid Piatra Olt, 
„ , .. ,. „T „Tinerii sportivi din comuna Ba-realizat ca toți elevii dm școala sa+ ./(J, raion^ Petro?ani> și.au ame. 
fte astăzi membri ai U.C.F.S., cu co- -^najat — prin muncă patriotică — 
tizația la zi etc. io jrumoasă bază sportivă", ne in-

ț formează corespondentul S. Băloi.
" X Despre succesele vînătorilor și pes-

O dată cu discuțiile purtate în jurul TearW°r sportivi din raionul lîrgoviște 
,, , , , , , , .Tne-a scris corespondentul Mim Avanii.

problemelor actuale ale sportului țDe |a începutul anului au fost pre- 
brăilean, discuții care vor folosi fărățdate la D.C.A. 131 bucăți blănuri, au 
îndoială asociațiilor sportive și con
siliului orășenesc U.C.F.S. în munca 
de viitor, la consfătuire s-au dezbă
tut probleme deosebit de importante 
și pentru munca ziarului nostru. 
Partlcipanții la consfătuire au făcut 
sugestii și propuneri interesante careȚacordat 
își vor găsi aplicarea în timpul cel 
mai scurt. Astfel, ni s-au părut ex
trem de folositoare propunerile făcute 
de arbitrul Munteanu, salariat la uzi
nele „Wilhelm Pick" care a arătat că 
în special în perioada lunilor de iarnă 
ziarul nostru ar 
rubricile tehnice, 
laritate „Colțul 
popularizeze pe 
mente mai puțin cunoscute 
hochei pe gheață). Sugestii prețioase 
a primit ziarul și cu privire la im
portante aspecte ale muncii de edu
cație folosită în secția de fotbal a 
C.S.M., ale bogatei activități spor
tive de mase din asociații ca Lami
norul.

Din numeroasele probieme ridicate 
cu ocazia consfătuirii, spicuim cîte- 
va care confirmă frumoasele succese 
ale sportului brăilean, succese care 
pot stimula și activitatea sportivă din 
alte orașe ale tării.

substantial al asociațiilor ade- 
sprijinul permanent 

susținători. Folosind
punînd accent pe

al mem- 
elementele 
sporturile 
în orașul

fost distruse 1298 
răpitoare cu 
pene etc. ~ 
Lazăr, A. 
Eftimie și

De la Sibiu, corespondentul 
Ionescu ne-a transmis o știre inter 
sania. Despre ce e vorba ? Comisia 
de turism de pe lingă U.C.F.S. Sibiu, 
în colaborai e cu filiala O.N.T. „Car- 
pafi", a organizat o frumoasă excursie 
la Muzeul Doftana. Au participat 375 
muncitori, tehnicieni, funcționari și 
elevi.

La Tg. Mureș, timp de două zile, 
s-au desfășurat întrecerile de baschet 
dotate cu „Cupa Harghita". Cores
pondentul Ion Pătiș ne scrie că în
trecerile s-au ridicat la un bun nivel 
tehnic. Atît la băieți, cît și la fete, 
întrecerile au fost cîștigate de C.S.Ș. 
Harghita Tg. Mureș. Au mai partici
pat cluburile sportive școlare din 
Cluj, București, Orașul Stalin, Timi
șoara.

păr. 
Fruntași 
Crăciun, 
alții.

ciori gi'ive,
211 răpitoare 
sînt vînătorii
A. Poienaru,

CU 
P 
B „Farul

the
'e-

Trebuie amintit, mai întîi, acel 
ioc IV din campionatul trecut ! cîte 
bucux’ii a produs el suporterilor 
eonstănțeni ’ Pc?.t2, chiar prea mul- 
t3, pentru că d2-atunci toată lumea 
s-a declarat mulțumită și p-a mai 
lăcui nimic. „Nu-i nimic. Iși revin 
băi?ț<i“ _ s-a spus adesea cînd, în 
rur a început 
hui învins. Și acum, 
vesc mîhniți 
noastiu categorii, 
luat... lanterna. 1 
acest lucru ? Ce 
nat acest regres, awaE.i.a caaere a 
echipei care se bucură de atîta sim-

acaastă ediție a campionatului, ,,Fa- 
n să pdriUească tere-

, oamenii pri- 
ciasamenlul 

„Farul" 
Cum s-a 
anume a 
această cădere »

primei 
a pre- 
petrecut 
determi-

!

P. SOBOLEVSKI— secretarul Clu
bului sportiv muncitoresc: „Munca 
celor 7 secții ca și a celor 3 centre 
de antrenament se desfășoară cu re
zultate bune. Explicația: munca en
tuziastă a cadrelor de tehnicieni, a- 
portul 
rente, 
brilor 
tinere,
care se bucură de tradiție 
nostru, am reușit să obținem rezul
tate frumoase la box, atletism etc. 
Sîntem mîndri de faptul că sportivii 
•clubului nostru dau dovadă de o com
portare exemplară în producție și 
pe terenurile de sport. Nici unul din
tre sportivi nu a fost sancționat sau 
avertizat în tot acest an.“

multe femei care stau deo-

A. DASCALU — profesor de edu
cație fizică: „Aș vrea să vorbesc 
despre un lucru deosebit de impor
tant pentru sportul brăilean: inten
sa activitate sportivă a muncitoarelor 
de la fabrica de confecții. Numeroase 
muncitoare practică voleiul, tenisul 
de masă, șahul și turismul. Și totuși 
sînt încă
parte de activitatea sportivă. O altă 
problemă: activitatea voleibalistică 
care a realizat un salt considerabil, 
peste 30 de echipe fiind angrenate 
în campionatul orășenesc. Trebuie 
să asigurăm însă acestei activități 
o continuitate în perioada lunilor de 
iarnă. In această direcție trebuie fo
losite (dar mai întîi căutate cu gri
jă) toate posibilitățile locale."

al *-« 
cu 

bucurie cum din ce în ce mai multi,, 
muncitori din uzina noastră se întîi- J 
nesc pe terenurile și în

STOICA 
consiliului

LUDOVIC — membru
Laminorul: „Privim

trebui să insiste pe 
să publice cu regu- 

specialistului", să 
scurt cîteva regula- 

(rugbi,

consfătuirii a avui 
„Cine știe sport, cîș- 
bucurat de o atenție 

care a înregistrat un

In încheierea 
loc un concurs 
tigă“ care s-a 
deosebită și
frumos succes.

★

sălile de;; 
sport Acest lucru s-a realizat în pri- -" 
mul rînd prin campionatele pe aso--. 
ciații. Aș vrea să spun că întrece-*’ 
rile le organizăm cît mai simplu și;; 
poate tocmai acesta este „secretul*4 
marelui număr de participant."

Fiecare dintre cei care au luat cu- 
vîntul au vorbit pe larg despre pro
blemele cele mai importante ale + 
sportului din fabrica, întreprinderea-- 
sau școala unde muncesc. Antrenorul^ 
V. MORMOCEA a amintit condițiile;; 
minunate ce au fost create tinerilor;; 
sportivi; I. TUDORACHE, de la IGO,-- 
a criticat asociațiile sportive și con-., 
siliul orășenesc U.C.F.S. pentru că;; 
nu au rezolvat o serie de probleme;; 
„mărunte** care au însă rezultate ne--> 
gative (lipsa caselor de bilete în.nu-,, 
măr corespunzător la stadion, defi-'; 
ciențe în programarea galelor de r

(Urmare din pag. 1)

Voleiul nostru are o bogată rezervă de cadre
(Urmare din pag. 1)

de secțiunile învățărr.îct
respective.
doua categorie cuprindem
S.S.E. Bacău (b), S.S.E.

(b), S.S.E. Cluj (băieți și fete),

Și
cultură

In a 
chipele 
Oradea 
care au fost departe de a practica un 
volei la nivelul cerințelor unor școli 
cu profil sportiv. Dacă pentru Cluj 
există o explicație (elementele cele 
mai dotate au trecut în cadrul Clubu
lui sportiv școlar), în schimb pentru 
Bacău și Oradea, nivelul nesatisfăcă
tor al voleiului școlar nu are nici o 
scuză. Pentru a spune lucrurilor pe 
nume, trebuie arătat că secțiunile de 
învățămînt și cultură din aceste orașe 
n-au depus suficient interes pentru 
crearea de condiții desfășurării unui 
proces de instruire corespunzător, nu 
s-au preocupat de un control riguros 
al activității secțiilor de volei ale a- 
cestor școli. Comportarea sub aștep
tări a echipei din Oradea se datorește 
în plus și inconsecvenței prof. N. Ma
tei, care dovedind multă comoditate 
a renunțat să mai lucreze în cadrul 
S.S.E., trecînd la o școală profesio
nală. Fiind singurul cadru de specia
litate din Oradea locul profesorului 
Matei este de drept la S.S.E. Ne între
băm : de ce organele locale de re
sort i-au aprobat transferul ?...

e-

i 
ijin cea de-a treia categorie fac parte I 

echipele necitate mai sus (S.S.E. Pia-{ 
tra Neamț — fete, S.S.E. Oradea —) 
fete, S.S.E. București — fete și S.S.E. 
Sibiu —fete) care au avut o compor-! 
tare oscilatorie. După părerea noa
stră, antrenorii respectivi au lucrat, în ! 
general bine, dacă ne referim la pro- . 
cesul de instruire, dar au greșit atunci '■ 
cînd a fost vcrba de selecție.

Cîteva cuvinte despre organizare.) 
Apreciem ca pozitivă orientarea M.I.C./ 
de a încredința, cu titlul experimen- ' 
tal, organizarea acestui turneu orașu- ț 
lui Craiova. Experimentul a reușit, 
secțiunea de învățămînt și cultură a! 
regiunii, organele locale U.C.F.S. și 
Școala sportivă de elevi Craiova stră- 
duindu-se și reușind să asigure tur- 
neului final o desfășurare corespun
zătoare. De aici, concluzia că și pe! 
viitor orașul Craiova va putea găzdui ■ 
competiții de amploare, cum ar fi) 
campionatele republicane. Tot la ca
pitolul „organizare" trebuie să remar-' 
căm și calitatea arbitrajelor prestate., 
In special arbitrii V. Tilcă, I. Dumi
trescu și R. Zamfirescu au lăsat o! 
bună impresie prin competență și 
obiectivitate.

In totul, o competiție reușită care1 
ne-a relevat bogata pepinieră de cadre 
pe care o are în școli voleiul nostru 
de performanță și pentru care iniția
torii ei merită toate felicitările.

pa:in orașul Constanța ? Si. nu 
numai aici •

La Constanța, există un stadion de 
toată frumusețea. Așa cum și-au 
visat cei -—•*....... . ...........................
fotbalului, 
trenament, 
celent* de 
care știu 
o îmbărbăteze, 
torie. Sprijin ; 
Și atunci ?...

Prima, cauză 
noastră, AUTOLINIȘTIREA. 
rora, Liicepînd 
gheriu, care __ ________
tirea echipei, continuînd 
ccrea clubului :___ i____
sxonatui spectator din tribunele ma
relui Eladion constănțean. Apoi, 
multe deficiențe privind pregătirea 
echipe; in special în lunile de iar
nă cînd, de fapt, nu s-a făcut a- 
proape nimic. Vinovați ; antrenorul, 
clubul, dar și jucătorii care au fost 
fericiți că intră î-i... vacanță, uitând 
că celelalte echipe se pregăteau de 
zor. Și acum, aproape de sfîrșitui 
turului nu se cunosc încă multe lu
cruri, echipa merge greoi, unele 
scheme tactice nu sînt aplicate co
rect, se observă mujte, prea multe, 
greșeli tehnice. La aceasta nu și-a 
spus oare cuvîntul și absența ne
justificată a unor jucători de la di
ferite antrenamente ? Fără îndoială 
că da. Să mergem mai departe. La 
„Farul** sînt încă neînțelegeri între 
jucători. Echipa nu este o... echipă. 
Nu es.e un colectiv sudat, nu s-au 
dezvoltat re* Ații prietenești, princi
piale, sănătoase. Să mâi vorbim 
oare despre efectele unei asemenea 
stări de lucruri ? Cum să cîștigi un

Așa cum și-au 
mai pasionați iubitori ai 
Există materiale ele an- 
ccnipament, condiții ex- 
pregătire. Există oameni 

să încurajeze echipa, să 
s-o poarte spre vic- 
din partea tuturor.

este,_ după părerea
A tUtU- 

cu antrenorul Len- 
răspundea de pregă- 

cu condu
și țerminînd cu pa-

Echipa școlii sportive de elevi din Ploiești, ciștigătoarea turneului final 
cursului republican de volei de la Craiova. în mijloc, antrenorul 

prof^ de educație fizică Gh. Manta
Foto : T. S taina

PITICII AU

TIBERIU STAMA

al con- 
cchipei,

ECHIPELE TURNEULUI : Băieți : 
Oană (Sibiu), Stanciu, Pleșoianu 
(București), Ionescu, Buzescu (Plo-l 
iești), Tinică (Cluj) ; Fete: Lazeanu.i 
Enculescu (Craiova), Hangrad (Ora- ? 
dea), Flașiu (București), Marcu 
(Cluj), Varam (Piatra Neamț).

Clasamentul generai al turneului : 
BĂIEȚI : 1. Școala sportivă de elevi , 
Ploiești 10 p. (antrenor, prof. Gh. 
Manta), 2. S.S.E. București 9 p.,
3. S.S.E. Sibiu 8 p. (antrenor, prof., 
Gh. Bodescu), 4. S.S.E. Bacău 7 p.; 
(antrenor, prof. Georgeta Snop-Si- 
mionescu), 5. S.S.E. Oradea 6 p. (an
trenor, porf. N. Matei), 6. S.S.E. Cluj! 
5 p. (antrenor, prof. Rodica Pușcariu); 
FETE : 1. S.S.E. Craiova 10 p. (antre
nor, prof. I. Veresejan), 2. S.S.E., 
Piatra Neamț 9 P- (antrenor, prof. 
Maria Săvinescu), 3. S.S.E. București! 
8 p. (antrenor, prof. Valeria Pascal).
4. S.S.E. Oradea 7 p. (antrenor, prof. 
Eugenia Junker), 5. S.S.E. Sibiu 6 
p. (antrenor, prof. Gh. Bodescu), 6. 
S.S.E. Cluj 5 p. (antrenor, Rodica 
Joica).

ei. Copiii însă se uită numai în ochii 
lui. Cu instinctul și precocitatea lor, 
îi descoperă inima.

Examenul de selecție s-a terminat... 
’Au fost aleși 18 băieți. Antrenorul stă de 
vorbă cu fiecare dintre ei :

— Voi doi sînteți frați ?
— Da. Mie îmi spune Ștefan, iar 

lui Constantin. Sîntem în clasa a 7-a.
— Bine. Să-mi aduceți mîine situația 

notelor... Ție cum îți zice ?
— Purice... iar după acte. Constantin 

Ionescu.
— Cum stai cu notele ?
— Nu-mi place cartea.
— Așa ? Dar ce-ți place ?
— Fotbalul !...
— Bine. Să vii mîine la fabrică 

taică-tu. Pe tine, elegantule, cum 
cheamă ?

— Jose. Idem.
— Ce idem ?
-— Nici eu nu prea mă omor după 

Școală...
Antrenorul se uită lung la ei. Și se 

gîndi că va avea de muncit cu acești

cu 
te

copii. Cu atît mai bine ! E plăcut să 
vezi roadele după ce ai muncit...

★
Încep primele antrenamente, primele 

meciuri oficiale. Antrenorul nu admite 
nici un fel de indisciplină. Toți băieții 
s-au tuns scurt, fiecare are prosop. Nu 
se mai șterg de tricouri, nu mai calcă 
ghetele pe ștaifuri cînd se duc la baie. 
Cine lipsește de la școală sau de la lu
cru, stă pe tușă. Echipa de pitici a 
„pielarilor" merge bine. In 1958 se cla
sează pe locul 2 în campionatul de copii 
al orașului București, iar în 1959 ocu
pă, de asemenea, locul 2 în seria respec
tivă a campionatului R.P.R. de juniori.

Băieții cresc, se formează... Ștefan 
este acum în clasa a X-a și învață bine. 
Eratele lai. Constantin, se califică ca 
ajustor. Jose lucrează și el tot la „Fla
căra roșie" la secția marocliinărie. Po
șetele de damă executate de el sînt a- 
preciate. Cristian Maghiarii, Paraschiv 
Seceleanu, Dumitru Florescu (care a pro
movat acum în prima formație a „piclari
lor9' ’) și alții, se numără și ei printre munci
torii de la ,,Flacăra roșie". Mai greu 
a mers cu Purice. Lipsea de la lucru.

cînd venea la fabrică se ținea numai 
năzbîtii. O dată, de pildă, meșterul 
trimis să aducă cîteva sticle cu apă 

rece de la cantina fabricii. Era într-o 
zi călduroasă de vară și cum el se vîn- 
tura de colo-colo fără nici o treabă, șe
ful de atelier a ținut să-l aducă la 
realitate. A luat lădița cu sticle fără să 
spună nimic și a ieșit ca o furtună din 
atelier. Fierbea de mînie. Va să zică de 
asta era el bun ? Ei bine, de acum în
colo îi va arăta Purice, ce poate lucra!

Cînd s-a reîntors, în lădiță erau nu
mai cioburi. După ce i-a spus meșteru
lui că a alunecat pe scară și că a spart 
sticlele, s-a apucat iute de lucru. Meș
terul Pîrvulescu n-a zis nimic. S-a uitat 
după el și a zîmbit satisfăcut. Acum, 
Constantin Ionescu este elev la școala 
profesională.

A muncit mult cu ei antrenorul Nicu- 
lae Cuconeș. Tot timpul lui liber și l-a 
consacrat lor. In zilele cînd nu avea 
antrenamente organiza vizionări de fil
me în 
fotbal 
Numai 
marile 
cuiau.

iar 
de 
l-a

colectiv sau excursii. Da învățat 
și le-a îndrumat pașii în viață, 
el știe de cîte ori a bătut dru
pe unde învățau, pe unde lo- 
sau pe unde... chiuleau, Acum

e mîndru de ci. Cei 18 copii ai lui au 
fost încadrați anul acesta în formele 
de învățământul politic U.T.M. L-au aju
tat mult comitetul de partid, sindicatul 
și comitetul U.T.M. din fabrică. Cînd 
Ștefan a rupt și cea de a doua pereche 
de pantofi jucîndu-se pe stradă, antre
norul s-a dus la tovarășul Hie Mihai, 
președintele comitetului de sindicat. L-a 
rugat, i-a explicat că tatăl lui Ștefan 
este hotărît să-l pedepsească, să nu-i 
mai cumpere alți pantofi... Că și băieții 
aceștia sînt copiii fabricii... Rezulta
tul ? Printre copiii care au primit ca
douri de la pomul de iarnă s-a numărat 
șl Ștefan. De atunci, se ține după an
trenor ca umbra.

...Desigur, sînt multe de scris. Bio
grafia acestor tineri este destul de bo
gată și variată. Ea se 
fiecare 
succese.
grădinar priceput, a știut să plivească^ 
ce a fost rău, să sădească dragostea 
de muncă, setea de învățătură și spiritul* 
de echipă. Acum, cei 18 „boboci** ai lui,1 
formează un splendid buchet care crește 
și se dezvoltă în marea glastră a aso- 1 
ciafiei sportive "Pielari”* x 1

va completa în 
zi cu noi realizări, cu noi 

Antrenorul, întocmai ca un

loc fruntaș într-o asemenea compe
tiția atunci cînd echipa se prezintă 
astfel ? Uneori jucătorilor le Lip
sește încrederea in forțele lor, al
teori privesc meciul cu o superiori
tate nejustificată. Și într-un caz și 
în altui fac rău. Și toate acestea se 
reflectă nu o dată pe... tabela de 
marcaj.

Iată-n? ajunși și la problema cea 
mai importantă, la cauza principală 
care a generat această situație : a- 
titudinea jucătorilor. Cum au răs
puns fotbaliștii constănleni dragos
tei cu care sînt înconjurați de oa
menii muncii din acest oraș, pa
sionalilor suporteri, care nu o dată 
i-au însoțit — în excursii speciale 
— suta și sute de kilometri pentru 
a striga cu entuziasm din tribunele 
stadionului din Arad, Timisoara sau 
București ; „HAI FARUL" ’

S-o spunem pe șleau. Poate va fi 
un semnal de alarmă în plus pen
tru conducerea clubului și a sec
ției de fotbal (conduceri nou alese 
care sînt hoiărîte să nu mai peiu 
mită o asemenea stare de lucruri).

Oricare ziarist venit Ia Constanța 
și dorind să scrie despre fotbal ar 
fi tentat de subiecte ca acesta : „De 
vorbă cu Brînzej despre... ecuațiile 
fotbalului oonstănțean". Ce afli 
însă ? Profesorul de matematică 
Brînzei nu este el însuși un bun 
exemplu pentru echipă. Nici în 
muncă, nici — mai ales — în com
portare. Și alunei renunți. Așa cum 
faci, de exemniu, dacă vrei să scrii 
Un reportaj despre doctorul Cioses- 
cu (a cărui comoditate a devenii 
proverbială atît în viața de toate 
zilele, cît și pe terenul de sport), 
despre Olaru (ne care încă mai tre
bui 3 să-1 cauți pe la restaurantele 
„Modern" sau Ia „Transilvania"), 
despre Moroianu (care nu se prea 
omoară cu munca)...

Sînt și exemple bune la Farul. 
Florescu, Sexier, Ciuncan dar... atât. 
Ceilalți jucători nu sînt încă pu
ternic legați de procesul de pro
ducție, nu trăiesc o viață de dub 
corespunzătoare. Și atunci, trebuie 
să ne mai mire oare faptul că ju
cători ca Ciosescu, Ghibănescu sau 
Niculescu nu pun întotdeauna su
flet cînd reprezintă culorile clubu
lui și fotbalul constănțean ? Și 
ziarul „Spoitul popular" a mai scris 
despr!» aceste lucruri, dar...

Am redat doar cîteva instantanee 
din activitatea fotbaliștilor 
„Farul'. Sînt însă probleme 
car* trebuie 
varea într-un 
Pentru aceasta 
litățile. Echipa 
lități cu reale 
nor al echipei, __ ______
încearcă să promoveze o concepție 
sănătoasă atît în procesul d>e in
struire cît și în munca de educa
ție. Trebuie însă, în primul rînd, 
ca jucătorii să răspundă printr-o 
muncă intensă, printr-o permanentă 
preocupare pentru creșterea măies
triei lor sportive. Vo^ aprecia cu 
bucurie întinerirea echipei. Ca și 
comportarea disciplinată a jucăto
rilor. Și, atunci, fiecare jucător va 
simți că va crește simnatia 
nilor muncii din Constanța 
echipa pe care o reprezintă, 
cestia sînt pe deplin alături 
chipă în clipa victoriei ca și 
a înfrîngerii, dar doresc un 
lucru; să vadă „Farul" J J 
tot sufletul și chiar dacă va pierde 
un meci sau altul să aplaude lupta 
însuflețită a jucătorilor pentru cu
lorile clubului pe e’
zintă.

La rîndui nostru 
cu bucurie aceste 
numai atunci cînd 
FARUL și nu doar

DAN GIRLEȘTEANIJ

__________________________

să-și găsească 
timn cit de 

există toate 
cuprinde 
calități. 1 

Augustin

de la 
majore 

rezol- 
scurt. 

_ posib—■ 
■ individua- 
NouJ iwtre- 

Botescu,

oa-me- 
pentni 
că a- 
de e- 
în o;a 
singur 

jucînd cu

care îl rcpre-

vom consemna 
schimbări. Dar, 
„Farul" va fl 

o... lanternă.



Cam se va desfășura finala campionatului republican 
pe echipe și campionatul maeștrilor

Să ne pregătim din timp 
pentru campionatele europene

Finala campionatului republican de 
gimnastică pe echipe și campionatul 
republican individual al maeștrilor va 
avea loc vineri, sîmbătă și duminică 
în sala Floreasca din Capitală. Dar 
munca de pregătire a lui a început — 
în acest an — mult mai devreme ca 
de obicei. Motivul care a obligat bi
roul federal să-l pregătească din timp 
este cit se poate de îmbucurător: o 
participare masivă, cum n-a mai fost 
niciodată pînă acum. Organizat pe 
baze de mase, campionatul din acest 
an a adus în finale 16 echipe mas
culine și 18 feminine, cifre care vor
besc de la sine despre creșterea înre
gistrată în această disciplină sportivă.

O asemenea participare implică un 
sistem de desfășurare a întrecerilor cu 
totul special. De aceea, în ultima sa 
ședință, biroul federal a discutat și 
stabilit în amănunt felul în care vor 
avea loc întrecerile. S-au stabilit ast
fel trei serii la bărbați și tot atîtea la 
femei. Iată care sînt acestea : BAR-
--------- -------------------------------- ★

PREGĂTIRI PENTRU ULTIMUL EXAMEN AE ANUEUI
(Urmare din pag. 1)

Tohăneanu 
sărituri. Deci, 

ocupă 
i ulti- 

îna-

gim- 
pen-

la bară și paralele, Zam
fir la inele, 
la sol și 
individualizarea < 
un loc de cinste la 
mele antrenamente 
inte de campionat.

Pe lingă aceasta, 
naștii lucrează mult . 
tru rezistența specifică 
concursului, deoarece e- 
tapa regională a cam
pionatelor a scos în 
evidență o serie de lip
suri în acest domeniu. 
In consecință: execuții 
integrale la toate apara
tele !

„Băiefti lucrează foar
te serios — ne-a decla
rat antrenorul Kocsis. 
Attngerea obiectivului 
nostru: menținerea titlu
lui de campion ne cere 
eforturi sus(inute. Sper 
că gimnaștii noștri vor 
avea o comportare fru
moasă in acest cam
pionat". j

La Știința — „Uta te 
rog arbitrează-mă, dar 
foarte-foarte sever" — 
Insă nici ochii de „argus" 
trei Uta Poreceanu nu pot 
pere prea multe greșeli în

Un moment

ai... arbi- 
să desco- 
exercițiul

Activitatea la zi
Piscina acoperită de la Floreasca 

a găzduit duminică dimineața în- 
tîlnirea triunghiulară de înot din
tre echipele școlilor sportive de 
elevi nr. 1 și nr. 2 și a clubului Pro
gresul. Trofeul „Cupa 30 Decem
brie" pus în joc a revenit înotătorilor 
de la Progresul, care au acumulat 
409 puncte, fiind urmați de S.S.E. 
nr. 2 cu 384 p. și S.S.E. nr. 1 cu 
307 p. lată câțiva din cîștigătorii 
probelor ;

BĂIEȚI — 33 m. delfin: D. Ber- 
covici (Progresul) 35.0; 66 m. spate • 
A. Șoptereanu (S.S.E. 2) 1:03.9;
33 m. bras: I. Lapoș (S.S.E. 2)
33,3; 66 m. liber- A. Șoptereanu 
(S.S.E. 2) 52.4; FETE — 66 m. bras: 
Zoe Rezicenko (S.S.E. 2) 1 ;01.2;
33 m. liber: Mariana Dumitrescu 
(Progresul) 29.8; 66 m. fluture: 
Monica Munteanu (Progresul) 1:04.9; 
33 m. spate: Mihaela Barder
(S.S.E. 1) 35.7.

G In cadrul etapei a doua a com
petiției de polo „Cupa de toamnă" 
rezervată echipelor de juniori s-au 
înregistrat următoarele rezultate: 
Rapid -- S.S.E. 4—0; Dinamo — 
Progresul 4—0 ; C.S.S. —- C.C.A. 
3—1 ; S S E. I — Progresul II 
6—3; S.SE. II — Știința 7—0.

I 
| E. FILIP-coresp.

BAȚI — seria I-a: Școala sportivă 
de elevi Oradea (3) ; Șc. sp. el. Plo
iești (5) ; Șc. sp. U.C.F.S. Craiova 
(1) ; Șc. sp. U.C.F.S. Cîmpulung Mus
cel (2) ; Șc. med. nr. 1 Giurgiu (4) ; 
seria Il-a : C.SM. Reșița (3)'; Victo
ria București (1) ; CI. sp. Mureșul- 
Tg. Mureș (2) ; C.C.A. (5) ; Dinamo 
București (4); seria IlI-a: C.S.M. 
Baia Mare (3) ; CI. sp. șc. Cluj (4) ; 
C.S.M.S. Iași (6) ; Tractorul Or. Sta
lin (5) ; echipa regiunii Suceava: (1J ; 
Speranța Galați (2) ; FEMEI — seria 
I-a: Gloria Rtn. Vîlcea (2) ; Șc. ăp. 
elevi Ploiești (5) ; Șc. sp. el. Oradea
(3) ; Șc. med. Giurgiu (6) ; echipa re
giunii Suceava (1) ; Șc. sp. U.C.F.S. 
Craiova (4) ; seria Il-a : Voința Cluj
(4) ; Știința București (5) ; Steaua 
Roșie Bacău (1); CI. sp. șc. Bucu
rești (6) ; Dinamo București (3) ; 
Voința Arad (2); seria IlI-a: Spe
ranța Galați (2) ; CI. sp. Harghita Tg. 
Mureș (1) ; Farul Constanța (6) ; 
C.S.M. Sibiu (5J ; C.S.M. Baia Mare 

plin de expresivitate fi grafie din exercițiul 
Utei Poreceanu la joi

Foto: I. Mihăică

la paralele al Soniei Iovan... După 
paralele urmează bîrnă, solul și sări
turile. La fieoaire antrenament fetele 
trec pe la toate aparatele pentru a-și 
desăvîrși pregătirea. La ordinea zilei 
sînt precizările fine, amănuntele, ul
timele retușuri. Ne incintă grația Le- 
nuței Leliștean la sol, siguranța So-

Echipe bine pregătite
Ploaia rece și deasă care a căzut 

fără încetare nu a împiedicat echi
pele participante la competiția come
morativă „Cupa Gheorghe Bîzdoacă" 
să ofere întreceri care au satisfăcut 
pe deplin pe spectatorii prezenți du
minică dimineața pe stadionul Tinere
tului din Capitală. Maturitatea for
mațiilor Dinamo Băneasa, deținătoa
rea titlului de campioană a țării, 
Viața Nouă Olteni (reg. București), 
cîștigătoarea recentei întreceri jubilia
re, „Cupa 10 ani de la reînceperea 
concursurilor oficiale", și Progresul 
C.P.B., în componența căreia se află 
cîțiva maeștri ai sportului,, și-a spus 
cuvîntul, în ciuda timpului prost și a 
terenului desfundat. Confruntările din
tre aceste echipe au oferit jocuri pa
sionante, presărate cu faze clare și 
spectaculoase.

UN ÎNCEPUT PLIN 
DE PROMISIUNI

Dinamo și Viața Nouă, care au 
deschis competiția, au lăsat să se 
întrevadă succesul competiției. Dina- 
moviștii au început la „bătaie". Ei au 
realizat două puncte pe care rareori 
Ie obții chiar pe vreme frumoasă, 
prin lovitura jucătorului Bîndilă. 
El a trimis mingea peste linia de 65 
ui. Dinamovijtii au trecut cu ușurință 

(3J ; C.S.M.S. Iași (4). Cifrele din 
paranteze indică aparatul cu care 
intră în concurs fiecare echipă, ținînd 
seama că aparatele au fost astfel no
tate : bărbați : I sol; II cal cu mî- 
nere; III bară; IV sărituri; V para
lele ; VI inele: femei: I sol ; II 
bîrnă; III paralele; IV sărituri; V 
inele.

Iată și programul după care vor 
lucra echipele, seria I-a (bărbați și 
femei) exerciții impuse vineri ora 9, 
exerciții liber alese sîmbătă ora 17; 
seria Il-a (bărbați și femei) exerciții 
impuse vineri ora 17, exerciții liber 
alese duminică ora 16,30; seria 11 I-a 
exerciții impuse sîmbătă ora 9, exer
ciții liber alese duminică ora 9.

In privința campionatului republi
can individual al maeștrilor nu sînt 
noutăți. Gimnaștii și gimnastele vor 
participa în cadrul echipelor din care 
fac parte, iar punctajul întrunit în a- 
ceastă întrecere va servi și alcătuirii 
clasamentului individual.

★------------------------------------------  

niei Iovan la bîrnă, zborurile „acro
batice" ale Sicăi Ionescu la paralele. 
Știința, de fapt, este o adevărată e- 
chipă olimpică. Din echipa medaliată 
la Roma lipsește doar Emilia Liță de 
la Dinamo. Cea de a șasea concuren
tă a Științei este tînăra Iulia Podo- 
reanu. „Olimpicele" nu au întrerupt 
pregătirea după Roma decît pentru 
foarte puțin timp. Titlurile de cam
pioane în perspectivă cer eforturi deo
sebite...

La Victoria pregătirile pentru cam
pionat au început cu luni în urmă. 
In timpul verii fiecare gimnast s-a 
străduit să lucreze cît mai mult pen
tru pregătirea fizică generală. Acum, 
în preajma campionatului, pe primul 
plan se află exercițiile complete, atît 
la impuse cît și la liber alese. Din 
exercițiile liber alese nu lipsesc ele
mente grele prescrise de regulament; 
mai este de corectat execuția în unele 
locuri, în special la bară și sol.

In echipă, pe lîngă gimnaștii con- 
sacrați, și-au cucerit locul și sportivii 
tineri talentați — ca de exemplu Pe
tre Minea cu cei 17 ani ai săi. Echipa 
formează un adevărat colectiv, cei 
„bătrîni" ajtitîndu-i cu dragă inimă 
pe cei tineri. Pe baza pregătirilor se
rioase toți sînt hotărîți să lupte pen
tru primele locuri în campionat.

1LDICO RUSSU-Ș1R1ANU

prin cele două culoare. Mingea udă 
și terenul alunecos au stînjenit mult 
pe jucătorii adverși în combinarea 
paselor care să-i pună în poziții fa
vorabile de țintire. In plus, sportivii 
din Olteni au greșit, neschimbînd la 
pauză mingea care devenise grea (re
gulamentul le permitea acest lucru) 
și din acest motiv nu au realizat de
cît un singur punct prin Stanciu, din 
loviturile în careul de treisferturi, 
unde altădată se dovedeau de neîn
trecut. In schimb, dinamoviștii au 
fost superiori în jocul la „prindere", 
unde au avut în maestrul sportului
I. Voicu un bun realizator. Victoria 
lor cu 8—3 (2—2) este pe deplin
meritată.

O REUȘITA DEMONSTRAȚIE

Intîlnirea următoare dintre Progre
sul și Viața Nouă a plăcut și mai 
mult. Mtilți spectatori veniți la me
ciurile de rugbi sau la cros au fost 
atrași în jurul terenului de oină. Cele 
cîteva „prinderi la mijloc", grupele 
corect alcătuite de bucureșteni și re
petatele lovituri executate de ambele 
echipe peste linia de treisferturi nc-au 
arătat că oină este frumoasă și în 
condiț.'uni nefavorabile, atunci cînd 
se întîlnesc echipe bine pregătite. 
Bucurejtciui au șțiuț șă fructifice

Pentru boxerii amatori de pe con
tinentul european Jocurile Olimpice 
de la Roma au constituit nu numai 
un prilej de stabilire a ierarhiei mon
diale, ci și o verificare utilă în ve
derea participării la o altă competi
ție de amploare: campionatele eu
ropene.

Este cunoscut faptul că ultima 
ediție a campionatelor europene a 
fost găzduită de Elveția și că boxul 
din țâra noastră a fost prezent la 
această confruntare. Atuhci, în micul 
otășel Lucerna, pugiliștii rtoștri nu 
a-ti obținut însă rezultatele așteptate, 
pe măsura valorii pe care o avem 
în acest sport. Se știe că doar Ne
grea și Mihalic au fost medaliați, 
primul ocupînd locul doi iar secundul, 
locul trei, în categoriile respective. 
Dar ecourile stîrnite de întrecerile 
de la Lucerna s-au stins de mult. Iată 
însă că boxerii europeni vor fi che
mați la o nouă confruntare, de data 
aceasta la Belgrad. Capitala R.P.F. 
Iugoslavia va găzdui anul viitor, 
între 3—10 iunie, o nouă ediție a 
campionatelor europene de box.

Desigur, se va spune, mai e destul 
timp pînă la această confruntare. De 
ce să vorbim de acum de campiona
tele europene ?

Pînă la întrecerile de la Belgrad 
mai sînt, într-adevăr, cîteva luni. 
Cu toate acestea, bazîndu-ne pe ex
periența trecutului, considerăm că 
este foarte util să vorbim încă de pe 
acum despre această competiție și na 
numai să vorbim, ci să și aefionăm 
in așa fel incit la Belgrad să pre
zentăm o for mafie mai bine pregă
tită decit la Lucerna. Iată de ce so
cotim că este cazul oa foritl de specia
litate să ia încă de pe acum toate 
măsurile pentru ca bpxul romînesc 
să obțină rezultate la nivelul 
condițiilor tot mai bune ce îi sînt 
create.

Socotim că nu este lipsit de inte
res să arătăm că în multe țări euro
pene au și început pregătirile pentru 
marea competiție din inul viitor. In 
R.P. Polonă, R.D. Germană, Scoția, 
Suedia, Danemarca etc., s-au alcă
tuit noi echipe reprezentative în care, 
deocamdată, antrenorii încearcă nume
roși boxeri ale căror nume nu sînt 
cunoscute. Deseori, antrenorii acestor 
echipe îmbină tinerețea cu experiența 
boxerilor consacrați, încearcă diferite 
formule de echipe — toate acestea în 
vederea unui scop unic: alcătuirea 
unor formații cît mai bune, omogene, 
oare să facă față unor întreceri di
ficile cum sînt campionatele euro
pene. Cel mai elocvent exemplu ni-I 
oferă boxerii polonezi, care de la J.O. 
și pînă în prezent au susținut nu 

Unul din jucătorii echipei .Viața Nouă Olteni (reg. București) execută lovitura 
de bătaie. Fază din partida Viața Nouă — Dinumo Băneasa

ocaziile avute, spre deosebire de ad
versarii lor, care, ee-i drept fiind la 
al doilea joc consecutiv, începuseră 
să le înghețe mîinile și astfel nu au 
mai avut siguranță în pase. Și în 
acest meci am fost martorii, unei lo
vituri peste linia de fund, realizată 
de sportivul Savti (Progresul). Scor 
final: 10—2 (6—0) pentru Progresul

Partida dintre Dinamo și Progresul, 
care urma șă decidă pe djtigățoarea 

mai puțin de 6 întîlniri internațite 
nale 1 14—6 și 8—12 cu selecționata 
de tineret a R.D. Germane ( la 
Szeczecin și Stendal), 14—6 cu prima 
garnitură a R.D. Germane (la 
Gdansk), 10—10 cu echipa secundă 
a R.D. Germane (la Berlin), 7—3 cu 
o combinată a Suediei și Danemarcei 
(Glasgow) — iată ultimele rezultate 

•— grăitoare — ale pugiliștiior po
lonezi. Să ne mai mirăm atunci că 
ei obțin rezultate atît de frumoase 
în marile confruntări internaționale?

Ce dovedesc toate acestea ? Că în 
R.P. Polonă ca și în alte țări se iau 
de pe acum măsuri care să ducă la 
întărirea selecționatelor, astfel ca la 
campionatele Europei din anul viitor, 
țările respective să fie bine repre
zentate.

La noi, deocamdată, nu s-au luat 
măsuri practice, de selecționare, pre
gătire și verificare a boxerilor. Planul 
de pregătire a pugiliștiior suscep
tibili de selecționare există doar 
sub formă de proiect. Se preconizează 
ca în priYna etapă (nedefinitivată 
încă) să se selecționeze un lot mare, 
de 50 de boxeri, în așa fel ca la 
fiecare categorie să existe 4—5 pu- 
giliști de valoare ridicată. Ar urma 
apoi pregătirea lor centralizată, pre
gătire de care să răspundă — pe 
toată perioada ■— un antrenor cu a 
bună calificare. Pregătirea centrali
zată presupune, după părerea tehni
cienilor din federația de specialitate, 
strîngerea la un loc a boxerilor din 
localitatea respectivă și aducerea lor 
în cea mai bună formă de către ace
lași antrenor. Toate aceste „etape" se 
vor încheia cu întîlniri de verificare 
pe plan intern, precum și cu multe 
meciuri internaționale.

Firește că nu putem decît să sa
lutăm aceste proiecte, care, puse în 
practică întocmai, ar putea avea ca 
urmare un serios salt calitativ, o re
dresare pe plan internațional a spor
tului nostru cu mănuși. Dar pentru 
oa aceasta să se realizeze, trebuie 
ca proiectul ce se discută la fede
rație să fie pus în aplicare. Și nu 
peste o lună sail două, ci imediat 
Numai așa vom avea garanția că 
„europenele" de la Belgrad vom o. 
ține rezultate bune.

R. CALARAȘANU

„Cupa F, R. Box“
CLASAMENTUL PRIMEI ETAPE 

A TURNEULUI FINAL

1. Metalul București
2. C.S.M. Galați
3. Dinamo Craiova
4. C.S.M. Cluj

1 1 0 0 24:16 2
1 1 0 0 20:19 2
1001 19:20 9
1 0 0 1 16:24 0

Foto : H. Nandi

cupei, a fost amînată din cauza ploii 
intense, pentru o dată care va fi 
stabilită.

în întrecerile de duminică s-au re
marcat în mod deosebit: Alex. Cio- 
banu, Filios, Vaida, Qhișa (Progre
sul), Voiai, Anton, Bîrzu (Dinamo), 
Tiță și Gușe (Viața Nouă). Au ar
bitrat corect P. Tănăsescu și A. Ra- 
failescu (Buc.).

TR, 1OAN1ȚEȘGU .



Jocuri viu disputate în etapa de duminică a categoriei B
Etapa de duminică a categoriei B la fotbal s-a 

caracterizat prin jocuri viu disputate și in multe 
cazuri, spectaculoase, în ciuda condițiilor atmos
ferice defavorabile. Ploaia și pe alocuri zăpada 
și vîntul rece nu s-au dovedit a fi obstacole de

netrecut : fotbaliștii au reușit să se descurce și 
în asemenea condițiuni, culegînd pe merit aplau
zele spectatorilor. Iată cîteva detalii în legătură 
cu jocurile de duminică : .

[ SERIA I

RAPID FOCȘANI—DINAMO GA
LAȚI (1—1). Jocul s-a disputat pe 
nn timp ploios, în fața a 3000 de 
spectatori, printre care foarte mulți 
gălățeni. - Localnicii meritau victoria, 
pentru că au dominat mai mult. în 
min. 2 ei au tras o bară iar în min. 
16 au deschis scorul prin Colceriu. 
Pentru oaspeți a marcat Matei 
(min. 60). (H. Cohn și C. Radulescu, 
coresp.)

FORESTA FĂLTICENI—RULMEN
TUL BIRLAD (5—0). Echipa locală 
și-a depășit net adversarul și nu 
mult a lipsit ca scorul să ia propor
ții și mai mari. Portarul Leață de la 
Rulmentul a apărat slab, primind 
două goluri parabile. Echipa oaspe a 
avut o slabă pregătire fizică. Au 
marcat: Jamaischi (2), Ilîe, Anghel 
și Stanciu. (L. Negru, coresp.).

PRAHOVA PLOIEȘTI—C.F.R. PAȘ
CANI (2—2). Joc slab, din cauza te
renului alunecos. Au marcat : Popa 
și Lazăr pentru C.F.R., Cristache și 
Stanoilovici pentru Prahova. Din cau
ză că organizatorii n-au asigurat un 
bun serviciu de ordine, publicul a 
stat pe teren. S-au remarcat : Avra- 
mescu, Radu și Diaconu de la gazde, 
Lazăr, Popa și Atanasiu de la oaspeți. 
(Șt. Ionescu, coresp.).

SNM CONSTANȚA—DINAMO SU
CEAVA (2—0). Mai tehnici, constăn- 
țenii au dominat net în prima repriză, 
cînd au ratat numeroase ocazii de 
gol, din cauza terenului foarte greu 
(a plouat tot timpul) și a pripelii a- 
tacanților (Ernest și Seitan). Scorul 
a fost deschis de Chiriță în min. 17. 
In repriza a doua, dinamoviștii au 
dominat mai mult dar spre sfîrșitul 
meciului Chiriță a înscris din nou 
pentru SNM. S-au remarcat: Chiriță, 
Tatomir, Vultur (SNM), Sidac, Ar
hip (Dinamo). (L. Brukner, coresp.).

FLACARA --------
T1RGOV1Ș1E 
pierdut un joc pe care-1 puteau cîș- 
tiga. In repriza a doua, portarul Leich 
a făcut multe greșeli. In repriza I 
•>u dominat fotbaliștii din Moreni, 

re — în ciuda terenului moale — 
«u prestat un j'oc de calitate. După 
pauză, beneficiind de avantajul vîn- 
tului, oaspeții reușesc ca numai în 
12 minute să ia conducerea, după 
care localnicii cad complet și primesc 
și al patrulea gol. Au marcat pentru 
Flacăra : Capoianu (2), dintr-o lovi
tură liberă de la 16 m. și apoi cu 
un șut puternic de la 25 de metri iar 
pentru Metalul : Sitaru, Mureșanu și 
Cazacu (2, dintre care unul din 11 
metri). (Paul Andrei, coresp.).

POIANA CIMPINA—STEAUA RO
ȘIE BACAU (5—0) Au marcat: Bon- 
taș (3) și Iordache (2). Localnicii au 
ratat și o lovitură de la 11 metri. Te
renul a fost foarte alunecos din cau
za ploii. 
Bontaș, 
Anton iac 
Șie). (C. 
resp.).

UNIREA IAȘI—CSM BRAILA
(0—0). Joc frumos, în ciuda terenu
lui desfundat de ploaia care a căzut 
tot timpul. Unirea a dominat, în spe
cial în repriza a doua. Oaspeții au 
avut un portar excelent (Lungu) 
au aplicat bine apărarea supra-nume- 
rică. (R. Bogdan și 1. Hîncu, coresp.).

MORENI—METALUL
(2—4). Gazdele au

S-au remarcat : Ionescu, 
Iordache (Poiana), Avram, 
și Mangalagiu (Steaua ro- 
Vîrjoghie și St. Briotă, co-

SERIA a II-a

METALUL BUCUREȘTI—DINAMO PI
TEȘTI (1-2). - Disputată pe o ploaie 
de toamnă care a continuat în tot tim
pul jocului, partida Metalul București— 
Dinamo Pitești nu s-a ridicat Ia un ni
vel tehnic superior, in condițiile tere
nului umed, jucătorii au controlat greu 
balonul, câștigînd în final formația care 
a beneficiat de mai multe resurse fi
zice. Prin această prismă, victoria di- 
namoviștilor este meritată. Dominați in 
prima repriză, cînd metalurgiștii au 
fost mai agresivi în fața porții și au 
închegat acțiuni mai clare, oaspeții, 
mai buni în partea a doua a jocului, 
au tras mai des și mai periculos la 
poartă. (Au marcat Lovin și Dan - 
autogol pentru Dinamo, respectiv Tu
dor pentru Metalul). Arbitrajul lui Alex. 
Filioreanu (ajutat de Iulian Zaharia și 
Mircea Rotaru — toți din Iași) a fost 
sub orice critică. El a fost lipsit de 
autoritate, a purtat discuții inutile cu 
jueătntii- ni* a sancționat obstrucțiile, 

se afla In afara terenului etc. 
sa de hotărîre a ficut ca spre 
Jocul să degenereze, iar Jucăto- 
că au practicat un joc dur (me-

a oprit partida când un jucător acci
dentat 
Lipsa 
sfîrșit 
rii fie
talurgiștii), fie că au tras in mod ne- 
permis de timp (dinamoviștii). Ionescu 
Ion (Metalul) a fost eliminat la înce
putul reprizei a doua pentru injurii.

Partida Metalul București — Dinamo Pitești a oferit spectatorilor o luptă dirzâ, 
disputată. Iată o fază

Ce părere au antrenorii și conducătorii 
celor două echipe despre abaterile să- 
vîrșite pe teren de „elevii'* lor ?

C. MACOVEl

A.Ș. ACADEMIA MILITARĂ—CHIMIA 
GOVORA (3-0). Jucătorii militari, cu o 
tehnică individuală mai bună, cu o a- 
părare mai sigură, au reușit să cîștige 
pe merit, la un scor concludent, întîl- 
nirea cu Chimia Govora. Jucătorii oas
peți au făcut un joc bun în cîmp, în
deosebi în repriza a doua cînd au do
minat teritorial, dar cu o înaintare 
complet ștearsă n-au reușit decît să... 
rateze și puținele ocazii avute. Cele trei 
goluri au fost marcate de Fodor (min. 
40), I. Stelian (min. 60) și Chitic (min. 
80). Arbitrului Ianopoi (Constanța) — 
bun - i s-au aliniat formațiile :

A.S. ACADEMIA : Opanschi - Ghițu
lescu, F. ZAVODA, Grigore - I. STE
LIAN, MATEESCU - Chitic, Stoicescu, 
Fodor, Comisar1, SCINTEIE.

CHIMIA : SANDA - Motrescu, BO- 
GHEZ, LUNGAN - Teodorescu, Nanu- 
Aneseu, Gherghișan, Ghiță, Cotulbea, 
Marin.

(<• g-l

C.S.M. SIBIU - ȘTIINȚA BUCUREȘTI 
(0-1). Victoria oaspeților este meritată, 
deși în repriza a doua portarul Bay, 
accidentat, a fost Înlocuit cu Maksai. 
Localnicii au dominat mai mult, dar 
au ratat copilărește. Singurul gol al 
meciului a fost Înscris de Dridea II la 
un contraatac (min. 55). (M. VLADOIA- 
NU, C. PITARU - coresp.).

C.S.C.F.R.
VA __ . . ,
Gazdele au înscris trei goluri în prima 
repriză, «-*•-- - •-»-
tutui, 
s-au 
cob, 
nici) 
peți).

TRACTORUL
C.F.R. ROȘIORI (2-0). Tractorul a cîș
tigat datorită jocului superior practi
cat în repriza a doua, * ' 
mai insistent. ‘ _ 2_____ _ ,
11 m) și Sima. Arbitrul F. Bodo — Tg. 
Mureș a eliminat cu ușurință pe Bin
der în mm. 90. (V. SECAREANU — co
resp.).

C.S.M. MEDIAȘ - ȘTIINȚA CRAIO
VA (1-0). Echipa locală a dominat ca
tegoric majoritatea partidei. Raport die 
cornere 8-1 pentru C.S.M. Golul victo
riei a fost înscris de Szakacs. (D. VIN- 
TILA — coresp.).

CHIMIA FAGARAȘ - DINAMO OBOR 
(2-0). In ciuda ploii, echipele au oferit 
un joc frumos, dinamic, la realizarea 
căruia și-au adus contribuția ambele 
formații. A înscris de două ori Bărbat. 
(V. LAZAR, I. CIRTEA - coresp.).

PITARU
ELECTROPUTERE CRAIO- 

DRUBETA TR. SEVERIN (3-2).

beneficiind de avantajul vîn- 
iar in cea de a doua repriză 

apărat organizat. Au înscris Ia- 
Mirea și Vasilescu (de la local- 
și Șteanță și Bercea (de Ia oas- 
(R. SCHULTZ — coresp. regional).

ORAȘUL STALIN -

_ ____ , cînd a atacat
Au înscris Binder (din

SERIA a IH-a

ARIEȘUL TURDA — C.F.R. TIMI
ȘOARA (1—2) : Joc deschis, cu mul
te acțiuni spectaculoase. Au marcat: 
Ionescu (min. 12) și Gergely (min. 
20) pentru C.F.R., Mărgineanu (min. 
34) pentru Arieșul (I. CordOș — 
coresp.).

C. S. ORADEA — C.S.M. CLUJ 
(3—2) : Au marcat: Szakacs I (min. 
3 și min. 78 din 11 m) și Tomeș, 
(min. 31) respectiv Pînzaru (min. 14) 
și Crecan (min. 30). Victoria a fost 
obținută pe merit de echipa locală, 
care în repriza a 11-a a jucat mai

Jilău co-legat. (I. Ghișa și A. 
resp).

INDUSTRIA SIRMEI 
CĂREI (4—0) : Ploaia 
au influențat în bună

— RECOLTA 
și vîntul rece 
măsură des

fășurarea jbcului. Tri prima repriză 
localnicii, cti vîntuT în spate, s-au 
ifistalat în careul advers. în repri
za secundă; jocul s-a echilibrat, dar

— AMEFA 
dominat tot

din această intilnire
Foto : H. Nandi 

atacanții Recoltei au fost opriți de 
apărătorii echipei gazdă 
lor au fost respinse 
Duca în mare vervă 
marcat: Jac (min. 2), 
17), Adam (min. 33 și 
nea — coresp.).

GLORIA BISTRIȚA 
(2—2). Localnicii au 
timpul și au șutat deseori la poartă. 
Portarul arădan Kiss, în formă ex
cepțională, și-a salvat echipa de mul
te goluri gata făcute. AMEFA a 
șutat de două ori la poartă în în
treaga partidă, jucînd însă pe con
traatac 
greșeli 
dulescu (min. 13) și Copil I (min. 
63) pentru Gloria, Kovacs (min. 44 
autogol) și Jurcă (min. 79) pentru 
AMEFA. (O. Bcrbecaru — coresp).

DINAMO SASAR — MUREȘUL 
TG. MUREȘ (3—2) : Jocul a fost 
spectaculos și rapid, în ciuda terenu
lui alunecos. Am înregistrat multe 
șuturi la ambele porți. în prima 

sau șuturile 
de portarul 
de joc. Au 
Suru (min. 

58). (P. To-

a știut să speculeze două 
de apărare. Au înscris: Ră-

Dinamo București a învins pe Petrolul la scor: 6-0 (2-0)
(Urmare din pag. I)

manenta superioritate — sub toate as
pectele — a echipei Dinamo, demons
trația de fotbal de calitate —: viu a- 
plaudată de spectatori — pe care di
namoviștii au făcut-o de la un capăt 
la altul al partidei, ca și numeroasele 
ocazii de gol pe care le-au avut în 
special în repriza a doua. Superiori
tatea dinamoviștilor a fost ilustrată 
de jocul lor elastic, de pasele precise, 
în viteză și în continuă mișcare, de 
jocul desfășurat larg, pe extreme, de 
verva celor’3 jucători ai tripletei, Var
ga, Ene II și Țîrcovnicu. Rarele 
atacuri pe .care le-a inițiat Petrolul — 
și care l-au „căutat" în special pe 
Dridea — au fost destrămate cu des
tulă ușurință de apărarea lui Dinamo, 
chiar înainte de careul de 16 metri. 
In acest meci, Dinamo s-a dovedit o 
formație omogenă, bine sudată, care 
a prestat un joc simplu, orientat în 
adîncime, fără complicări ale poziției 
de șut. Buna finalizare a acțiunilor 
de atac ale lui Dinamo ne-o confir
mă următoarele cifre: în prima re
priză dinamoviștii au tras 8 șuturi pe 
poartă patru în afara spațiului porții 
și o bară, iar în cea de-a doua ei au 
șutat de 12 ori pe poartă, de trei ori 
în afara porții și o dată în bară. (Ce 
bine ar fi dacă toate echipele noas
tre de categorie A, printre care și... 
Dinamo București în viitoarele par
tide, ar putea înregistra un coeficient 
așa de bun în precizia șuturilor la 
poartă... Credem că primii care s-ar 
bucura ar fi zecile de mii de specta
tori I). Dintre cei 11 jucători de la 
Dinamo — care, în general, au jucat 
cu toți bine — merită mențiuni spe-

inițiativa a aparținut forma- 
cea de a doua au 
localnicii. Au mar 
(în min. 33, 63 și 
goluri «fin ii m),

repriză 
tiei oaspe, iar în 
atacat mai mult 
cat: Mircea Sas 
74, primele două „ 
respectiv Vass (min. 43) și Hajdu 
(min. 49). De menționat că Szakacs 
(Dinamo) uneori a jucat dur. S-an 
remarcat: Vakarcs (cel mai bun din 
22), Kover, Vass și Selymesi de la 
Mureșul, Mircea Sas, Toma Rakosi 
și hîegrău de Ia Dinamo. (V. SăsM- 
ranu — coresp.).

C.S_M. REȘIȚA -------- ----------
(2—0) : - ' ' 
reșițenii . „ . .......
golurile Ini Pătrașcu (min. 33 și 
62). în ' 
a părăsit 
min. 60 a fost figurant pe extremă. 
S-au remarcat: Bratu. Apro, Pătraș
cu și Stighelbauer de fa C.S.M.. 
Griss, Petreanu și Manole de la 
Aurul. (1. Plăvițiu și P. Bocșann — 
coresp.).

AURUL BRAD 
Mat insistent! ta fața porții 
au cîștigat pe merit prin

min. 66 Bratu. accidentat, 
terenul, iar Jojard din

Derbiul Jiul—C. S. M.
Baia Mare s-a terminat

cu un scor alb
Duminică, în meciul derbi al seriei, 

Jiul cu C.S.M. Baia Mare au făcut 
0—0.

Echipa din Petroșani a atacat con
tinuu, instaltndu-se timp de aproape 
80 de minute în terenul formației ad
verse. De aceea, acest meci n-a prea 
avut istoric. Jiul a fost într-un atac 
permanent, în timp ce formația băi- 
măreană s-a apărat aproape tot me
ciul, cu 7—8 jucători. In asemenea 
condiții localnicii au trecut de nenu
mărate ori pe lîngă victorie... Gabor, 
Ciurdărescu, Toth, Crăciun până și 
stoperul Tîlvescu au avut mari ocazii 
de gol, pe care însă le-au ratat Este 
concludent și raportul de cornere : 
10—1 (6—Oi în favoarea echipei din 
Petroșani. Astfel, după aspectul me
ciului, orice scor în favoarea Jiului 
nu ar li constituit o surpriză.

De ce nu s-a marcat totuși ? In 
afară de faptul că C.S.M. Baia Mare 
a jucat „închis", în apărare Mn re
marcat că atacanții echipei gazde 
nu s-au putut descurca în fazele 
finale (lipsa de promptitudine și 
precizie în șutul la poartă). Trebuie 
să mai arătăm că meciul s-s desfă
șurat în condiții climaterice deose
bite : ploaie, lapoviță și apoi zăpadă 
în rafale, care au transformat terenul 
într-o „mare de noroi" iar la un mo
ment dat, aproape că nu se mai 
vedea nici mingea...

Jiul, în ciuda terenului greu, a ex
celat în jocul de cîmp (pase precise) 
prin Farkas, Crăciun, Cosmoc și 
Ciurdărescu. Despre C.S.M. Baia 
Mare nu ne am putut face o impresie, 
deoarece a jucat numai în apărare 
(evidențiindu-se în serial Fejes, 
Nagy, Vasil eseu și Gergefy III). Ar
bitrul Gh. Olteanu (Buc.) a condus 
corect și autoritar.

L OCHSENFELD

ciale Ene II (cel mai bun de pe te- nuarea cursei, o trimite pe jos, în pla- 
ren). Varga, Țîrcovnicu, V. Alexandru să : 1—0.
și frații Nunweiller. Min. 21 : Selymcssi execută o lo-

Petrolul s-a prezentat mult sub aș- vitură de colț, portarul ploieștean — 
teptări. Ploieșfenii au greșit jucînd cu jenat de un apărător — scapă balo- 
pase „pe metru pătrat", au abuzat nul. Ene II reia, din întoarcere, cu 
de conducerea balonului ți de 
blinguri, și în mijlocul terenului 
în apropierea porții, au căutat 
nesfîrșit poziții de șut Apărarea 
diată a Petrolului a fost gi 
manifestat multă nesiguranță, 
tarul Sfetcu s-a bîlbîit în fața aepu- 
nilor periculoase ale lui Dinamo. Este 
drept că Petrolul a jucat, ta final, In 
10 oameni (prin accidentarea funda
șului Florea),dar aceasta n-a influen
țat cu nimic rezultatul, mai ales că 
Dinamo conducea ta acel moment 
(min. 63) cu un copios... 5—01 îna
intarea Petrolului n-a știut să fructi
fice nici cele cîteva ocazii pe care 
le-a avut mai ales ta prima repriză 
Unii spun că dacă Petrolul nu pri
mea prunele două goluri din greșeli 
de apărare... altul ar fi fost rezulta
tul (I?). Părerea noastră însă este 
că, față de verva de joc a echipei 
Dinamo și de superioritatea generală 
în joc, de calmul cu care dinamoviștii 
au finalizat acțiunile la poartă, echi
pa bucureșteană ar fi cîștigat oricum 
această partidă. De Ia Petrolul s-au 
remarcat D. Munteanu și — parțial 
— Marin Marcel și Dridea.

Iată cum s-au marcat cele șase go
luri :

Min. 16: Țîrcovnicu face o cursă 
pe aripa stîngă, dar Tendler îi „su
flă" balonul pe care-1 trimite spre pro
pria poartă. Sfetcu iese, plonjează, nu 
reține mingea și Țîrcowicu, ta cenU-

dri-

la 
ime- 

lie, a 
iar p®r-

IN JURUL BALONULUI

Bucu- 
joi 

Cal.

B

a verifica o serie de 
talentate din categoria 
organiza joi pe stadio- 
două partide de trial

t LI IMUL JOC AL EIAPE1 A XII-A
Mîine la Bacău se va disputa ultima 

partidă a etapei a Xll-a, Dinamo-i 
Rapid, amînată din cauza meciului Ra-' 
pid-Pecsl Dozsa. Intîlnirea se anunță 
destul de echilibrată. Dinamoviștii însă; 
au prima șansă.
EXCURSIE LA MECIUL ST. ROȘU—I 

DINAMO BUCUREȘTI
Agenția „O.N.T. Carpați" București 

organizează duminică 27 noiembrie o 
excursie cu autocarele la Orașul Stalins 
cu care ocazie se va viziona și meciul 
de fotbal Steagul roșu—Dinamo — 
reștl. înscrierile se primesc pînă 
24 noiembrie, ora 15. la agenția din 
Victoriei nr. 100.

JUCĂTORI DIN CATEGORIA 
EVOLUEAZĂ LA BUCUREȘTI 

In scopul de 
elemente tinere 
B, federația va 
nul Republicii 
între selecționate alcătuite din jucători 
din seriile I și a II-a. La aceste jocuri 
au fost chemați următorii jucători :

Seria I : Sidac, Lalu, Arhire (Dinamo 
Suceava). Constantinescu, Dogan, Pă- 
trașcu, Szekely, Voicu (Dinamo Galați), 
Panait. Nedelcu (C.F.R. Pașcani), Gheor- 
ghe, Stătescu, Serbulea (Rapid Foc
șani), Dascălu, Sișcă (Unirea Iași), Zam
fir (Flacăra Moreni). Cristache. Avra- 
mescu, Ion Al. (Prahova Ploiești), An
drei, Tomescu, Prandea, Barac, Pro- 
danciuc, Mureșan (Metalul Tîrgoviște). 
Antrenori : V. Stănescu și T. Beffa.

Seria a II-a : Sanda (Chimia Govora), 
Nagy, Foaie, Solomon, Ratscher Da- 
deș (C.S.M. Sibiu), Dumitrescu (Știința 
Buc.). Hîrșova, Constantinescu, Popa 
Mircea (Știința Craiova), Ciurezu. Mir
cea (C.F.R. Electroputere Craiova), Geor
gescu (C.F.R. Roșiori), Vulpeanu, Radu, 
Florescu (Dinamo Pitești), Oană (Trac
torul Or. Stalin). Comisar, Fodor. Scîn- 
teie, Ghițulescu (Academia Militară 
Buc.), Datcu, Noian, Nicoară (Dinamo 
Obor), Dridea II (Știința Buc.), Popescu, 
Roman, Szabi (Metalul București), Mu
reșan (C.S.M. Mediaș). Antrenori ; C. 
Teașcă și C. Simionescu.

MIINE JOCURI DE SELECȚIE
PE „DINAMO"

Mîine, 23 noiembrie, stadionul Dina
mo va găzdui două jocuri interesan
te. Este vorba de n. seturile de selecție 
ale loturilor de juniori în compania 
formațiile r de categoria B Știința și 
Metalul București. Iată programul jocu
rilor : ora 12,30 : Lotul r’e juniori B — 
Metalul București; ora 14,30 ; Lotul de 
juniori A—Știința București.

ȘTIRI DIN CUPA R.P.R.
Meciurile de Cupă Chimia București— 

Dinamo Obor și Voința București—A.S. 
Academia Militară programate pentru 
joi 24 no’embrie se vor disputa joi, 
1 decembrie deoarece la 24 noiembrie 
se dispută meciuri de selecție la care 
participă fotbaliști din seria I și a II-a 
a categoriei B.

Partida Unio Satu Mare—Recolta Că
rei se joacă miercuri. 30 noiembrie.

REPREZENTATIVA
DE SURDO-MUȚI A R. P. R.

ÎNVINGĂTOARE LA DRESDA
de surdo-Sîmbătă, reprezentativa

muți a R.P.R. a susținut la Dresda 
un meci internațional cu reprezen
tativa de surdomuți a R.D.G. Echipa 
romînă a cîștigat cu 2—0 (1—0)
prin punctele marcate de F. Popescu 
și P. Munteanu.

Duminica viitoare, reprezentativa 
de surdo-muți a R.P.R. va întîlni 
la București selecționata iugoslavă.

„șiretu", în colțul porții: 2—0.
Min. 46: Ene II șutează cu stîngul 

cu boltă, de la 20 de m., la păian
jen : 3—0.

Min. 49: Ene II face o cursă pe 
centrul terenului, driblează 4 apărători 
și șutează calm, sus, la colț: 4—0.

Min. 60: Ene II pătrunde 
reu, Sfetcu îl blochează dar 
atacant dinamovist recîștigă 
pe care-l „servește" ușor iui 
nicu și acesta înscrie: 5—0.

Min. 72: Țîrcovnicu centrează în 
careu la Varga, care oprește balonul 
și-l pasează scurt lui Ene II. Un șut 
puternic pe jos și... 6—0.

★
Prin victoria de ieri și mai ales 

prin jocul excelent pe care l-a prestat, 
Dinamo București și-a dovedit din 
nou forma în care se află și ridicata 
sa valoare. Jocul acestei echipe arată 
că antrenorii ei sînt preocupați să 
aplice concepția preconizată de fede
rație, ceea ce contribuie, desigur, la 
marile progrese pe care le înregis
trează în joc Dinamo București.

în ca- 
centrul 
balonul 
Țîrcov-.

In clasament, situația 
locuri este următoarea :
1. Dinamo Buc. 12
2. C.C.A. 12
3. U.T.A. 12
4. Petrolul 12

pe
8 3 
» o
7 1
5 4

primele

1 27: 9 19
3 36:19 18
4 23:16 15
3 20:18 14



O duminică „plină“ in sportul cu balonul oval
DOUA
RAP'D

ECHIPA CARE
BUCUREȘTI A
REPUBLICAN

® CARE ESTE CEA DE A
VA RETROGRADA?... ®
PROMOVAT IN CAMPIONATUL
o PRIMA EDITE A „CUPEI JUNIORILOR” A FOST 
CTȘTIGATA DE CONSTRUCTORUL

• După etapa de duminică lucrurile 
s-au limpezit în ceea ce privește pri
mul loc în campionatul republican 
Țpractic, C.F.R. Grirvița Roșie nu mai 
•poate pierde titlul) și ultimul (P. tra
iul I Ploiești deține în mod ferm lan
terna). Care va fi însă cea de a doua 
echipă, care va retrograda? Rezulta
tele din etapa a 20-a au încurcat so
cotelile multor echipe, în special prin 
victoriile nescontate obținute de Știin
ța Timișoara în deplasare, la Cons
tructorul’ (6—0), la fel ca și Jnfrin- 
gerea echipei Progresul,, acasă, în fața 
rttgbiștilor de la C.S.M.S. Iași (3—6). 
Astfel că acum, în zona retrogradării 
—- alături de Petrolul — se găsesc 
angajate nu mai puțin de patru echi
pe : Știința Timișoara, Metalul, Pro
gresul și Constructorul, despărțite în 
clasament doar de 2 puncte.

Iată acum și ce meciuri mai au de 
susținut echipele amintite mai sus, in 
ultimele detiă etape ale competiției:

Știința Timișoara : cu Progresul la 
București și cu C.S.M.S. Iași la Timi
șoara.

Metalul: cu Constructorul și Știin
ța Petroșani la- București.

Progresul : cu Știința Timișoara a- 
casă și cti Știința Cluj, în deplasare.

Constructorul: cu Metalul și cu 
Petrolul Ploiești, în deplasare.

Care sînt șansele fiecărei echipe în 
aceste jocuri? Deși victorioasă pe me
rit în jocul cu Constructorul, Știința 
Timișoara nu poate considera ușor 
cel de al doilea joc pe care timișo
renii îl susțin duminică în Capitală, 
de data aceasta în compania Progre
sului. Intr-adevăr este de așteptat ca 
formația antrenată de A. Marinache 
să depună toate eforturile penta a 
încheia victorioasă acest joc hotărîtor 
pentru soarta echipei sale. Tot așa de 
dificilă este și partida pe care Știin
ța Timișoara o joacă acasă cu 
C.S.M.S. Rugbiștii ieșeni s-au dovedit

foarte periculoși în me
ciurile susținute în de
plasare (dovadă și victo
ria lor în fața Progresu
lui) ; în plus, ei sînt ho- 
tărîți să mai urce un loc 
în clasament, scontînd 
bineînțeles pe o înfringe- 
re a Științei Cluj și în 
fața formației feroviare 
și în fața Progresului.

Metalul 
dificil cu

are un meci 
echipa Con

structorul (care este și 
organizatoare). Echipa 
metalurgistă este avan
tajată de compartimentul 
înaintării, în timp ce 
Constructorul prezintă o 
linie de treisferturf mai 
activă și în general po
sedă o concepție tactică 
mai bine cristalizată. 
Pentru Metalul extrem de 
greu este și meciul cu Știința Petroșani.

Progresul — cum am mai spus — 
păstrează prima ’șansă în fața Științei 
Timișoara, dar are în ultima etapă un 
meci foarte greu la Cluj cu Știința.

In sfîrșit, Constructorul va căuta ca 
în ultimele jocuri din campionat (cu 
Metalul și Petrolul Ploiești) să iasă 
din zona retrogradării.

După cum se vede din acest cal
cul, situația este destul de complicată 
și ea se va încheia abia la 4 decem
brie ..

Luptă aprigă pentru balon in meciul C\F.R. Grivița 
Roșie — C.C.A.

Foto: T. Chiomaa
pia va susține duminică un nou meci 
de baraj, întîlriind la București echipa 
Rulmentul Bîrlad-

I

Participare redusă 
în „Cupa Victoria’ 

la ciclocros

• »>

Dumlhica trecută, ca și în celelalte 
duminici, cicliiștii bițcpreșteivi 
avut posibilitatea să-și

au, 
r____  __  _ , dispute în-

tîietatea într-o nouă competiție de 
ciclocros dotată cu „Cupa Victoria". 
Jntrecerea a fost inițiată de clubul 
Victoria 
cestuia 
tivă a 
ad-hoc < 
Timpul 
de organizare 
simțite, cicliștii 
cursei mulțumindu-se 
rece la... burlane.

In tot timpul concursului a plouat. 
Cu toate acestea cursa a prilejuit 
o dîrză dispută pe traseul dificil, din 
spatele stadionului Constructorul. 
Este de remarcat o nouă victorie a 
juniorului II. Chelaidite, campionul 
probei, precum și frumoasa compor
tare a tuturor participanților la cate
goria biciclete oraș și a seniorului 
M. Vidraru. Nu putem încheia fără 
a arăta că mulți dintre reprezentanții 
unor cluburi și asociații ca Dinamo, 
Voința, Clubul școlar și C.P.B. au 
lipsit — probabil speriați de ploaie — 
de la startul acestei competiții. Tot 
nemotivat au absentat și o scrie de 
arbitri îngreunînd astfel desfășurarea 
întrecerilor.

Iată rezultatele tehnice: cat. I și 
a II-a; 1. M. Vidraru (C.C.A.), 2. 
P. Mitroi (Constructorul), 3. D. Rotaru 
(C.C.A.). Tineret: 1. C. Popescu (Șc. 
sp. Constr.), 2. N. Belciu (Construc
torul), 3. V. Bohm (Victoria). Juniori 
cat. / _• 1. H. Chelaidite (-Victoria),
2. P. Station (C.C.A.), 3. H. Chiria- 
cescit (Victoria). Juniori cat. a JJ-a: 1. 
M. Tacaci (Victoria), 2. N. Ciumele 
î(Șc. sp. Constr), 3. Gh. Radu (Vic
toria). Semicurse: 1. R. Moise (Con
structorul), 2. D. Lascu (Constructo
rul), 3. R. Croproda (Constructorul). 
Triciclete oraș: 1. St. Toader (Me
talul), 2. V. Manole (Metalul), 3. P. 
Alexandru (Voința). Echipe: 1. Vic
toria 46 pct. 2. Constructorul 60 pct.,
3. Șc. sp. Constructorul 65 pct.

• Patru din cele cinci fruntașe ale 
seriilor respective din campionatul de 
calificare au susținut duminică pri
mele meciuri de baraj. La București, 
Rapid a întilnit formația Sirena, in
tr-un meci specific de campionat, la
tura spectaculara fiind neglijată. In
tr-adevăr, s-a jucat închis și (din 
cauza terenului moale) excesiv de 
prudent. Rugbiștii de la Rapid, care 
plecau favoriți, au reușit să-și apro
pie victoria abia în ultimul minut de 
joc (1), printr-o frumoasă încercare 
(netransformată), avînd ca autor pe 
Manolk. Conform regulamentului, Ra
pid București 
viitoarea 
publican.

In cel de al doilea joc de barai. 
Olimpia C , ' " .. _
Cluj „XV“-le C.F.R. Timișoara. Par
tida a fost viu disputată și s-a în
cheiat, de asemenea, cu un scor strîfis: 
3—0 (0—0) pentru Olimpia. A în
scris : Luca (încercare).

Pentru cel de al doilea loc în cam
pionatul republican ediția 1961, Olim-

s-a calificat direct în 
ediție a campionatului re-

Orașul Stalin a întilnit la

• Duminică, pe terenul din Parcul 
Copilului, evoluția echipelor de ju
niori Constructorul și Metalul II 
M.T.D. a prilejuit un interesant spec
tacol cu ocazia finalei primei ediții 
a „Cupei juniorilor". S-au confruntat 
de fapt două școli Una, aceea a 
Constructorului, cu o orientare către 
joc tehnic și concepție tactică mo
dernă ; cealaltă, a Metalului M.T.D„ 
avînd ca atu principal, jocul în for
ță. Metalurgiștii au căutat să-și im
prime de Ia început stilul lor de joc, 
contînd firește că adversarii lor se 
prezintă deficitari la capitolul forță, 
vitalitate. Pentru reușita întrecerii 
Constructorul a căutat să: deschidă 
jocul, lucru reușit doar în parte. 
Aceasta, datorită 
de joc, un teren, 
găduit mișcarea 
ttiri. La capătul 
Ghiondea, care 
competență, a consemnat un rezultat 
de egalitate: 0—0. Conform regula
mentului, Gupa juniorilor a fost aoor- 
dată echipei cu o medie de vîrstă mai 
mică, aceasta fiind Constructorul. 
Echipa cîșt'gătoare a aliniat următo
rul XV: Polizu — Sideri, Vasilescu, 
Coravu, Nica — Georgescu, Boian- 
gian — Goga, Lanț, Pușcașu — Tu- 
tuianu, Jarnea — Niculescu, Hulă, 
Țigănuș. Cei mai buni:, Boiangian, 
jarnea, Niculescu și Țigănuș de la 
Constructorul, respectiv Soare, Barbu 
și Beianu.

mai ales condițiilor 
moale, care n-a în- 

1 iniilor de trei sfer- 
întîlniru, arbitrul N. 
a condus cu multă

ST. T1BERIU

CONCURSURI... REZUUTATE
ȘTIINȚA TIMIȘOARA A ÎNVINS 

ȘTIINȚA CLUJ !

Timișoara a găzduit la sfîrșitul săp- 
tămînii trecute meciul de atletism 
dintre echipele cluburilor Știința din 
Cluj, și din Timișoara. Intîlnirea nu 
s-a putut desfășura însă în condițiuni 
normale din cauza timpului nepriel
nic și a pistei complet desfundate de 
ploaie.

La capătul unei dispute dîrze vic
toria a revenit ia bărbați echipei gaz
de (34-32), iar la femei au cîștigat 
clujencele cu 47-24 p. Dintre rezulta
tele individuale obținute cu acest pri
lej vom cita: Cornel Porumb 1,95m 
la săritura în înălțime și Adrian Lu- 
paș 6,58 m la săritura în lungime.

(AL Gross, coresp. regional)

un concurs de marș. In ciuda timpu
lui nefavorabil, la întreceri au luat 
parte un mare număr de mărșălui
tori care au obținut rezultate bune. 
Iată-i pe primii trei clasați la fiecare 
categorie: începători (5 km): 1. Isi- 
dor Barbu (Autobuzul) 27:00,0; 2.
Vasile Banabac (Surdo-muți) 27:08,0; 
3. C-tin Tănase (P.T.T.) 29:57,0;
Juniori (5 km) : 1. C-tin Clement
(Victoria) 26:23,0; 2. L. Caraiosifo- 
glu (Dinamo) 29:54,0; D-tru Negu- 
lescu (Dinamo) 31:20,0; Seniori (10 
km) : 1. Ion Barbu (Victoria) 50:18,0; 
2. D-tru Paraschivescu (Victoria) 
50:40,0 3. D-tru Chiose (P.T.T.)
50:53,0.

i dar lipsa de interes a. a- 
a făcut
cursei
de către

ploios

ca organizarea efec- 
să lie îndeplinită 
clubul Constructorul, 

a 
să

făcut ca lipsurile 
fie și mai mult 
du "3 terminarea 

cu un „duș"

D. TANASESGU-coresp.

CROS LA PLOIEȘTI
In organizarea comisiei regionale 

de atletism Ploiești s-a desfășurat pe 
hipodromul orașului un concurs de 
cros la care au participat atleți și 
atlete din Ploiești și din Cîmpina. 
Iată cîștigătorii competiției: junioare 
(500 m): Ec. Potoroacă (PI.); ju
niori (3.000 m) : Cr. Ștefănescu (PI.); 
senioare (J.200 m): Maria Duță (PL); 
seniori (7.000 m) : T. Chiriliuc (PI.).

(FI. Albu, corespondent)

CONCURS DE MARȘ IN CAPITALA

Consiliul raional U.G.F.S. 1 Mai 
din București a organizat duminică 
dimineața pe baza sportivă Știința Tei

Nu jucăm tenis

liber

Intreibarea poate părea de prisos. 
Doar este limpede că o dată cu în
ceperea ploilor de toamnă care fac 
impracticabile terenurile cu zgură, 
activitatea tenismanilor în aer
devine imposibilă. Și totodată este 
încă prea devreme pentru a intra 
în sală, undie de altfel condițiile de 
joc mi pot fi cele optime. Deci răs
punsul ar fi

Tenismanii 
pot practica

categoric: nu! 
regretă, desigur, că 
sportul lor preferat

INTILNIRE TRIUNGHIULARA 
LA REȘIȚA

Zilele trecute s-a desfășurat la Re
șița o întîlnire de atletism la care au 
participat echipele C.S M. Baia Mare, 
C.SAÎ. Reșița și Șc. sportivă U.C.F.S, 
din Reșița. Intîlnirea s-a 
succesul atleților de la 
localitate. Ei i-au învins 
pe băimăreni, care l-a
obținut victoria cu 141-99 p asupn 
echipei Șc. sp. U.C.F.S. Cîteva re 
zultate individuale: 800 m: T. Buch- 
mann 2:07,4; prăjină: H. Simu 3,00 
1.500 m: Ad. Balint 4:23,4.

încheiat ci 
C.S.M. dir 
cu 155-13E 
rîndti-le ai

în noiembrie?
asigura continuitate} 

și pe vreme d<

beton mai prezinți 
asigură o ma

nu
și

sezon,acest sfîrșit de 
temperatura se menține

dincolo dfe 
mai ales că 
ridicată și nu aceasta reprezintă un 
impediment Răspunsul adevărat la 
întrebare-a noastră este altul și anu- 

în lunile de toamnă ploioasă
și în cele de iarnă tenisul poate fi 
practicat numai pe terenuri special 
amenajate; anume

In țara noastră 
acum pe terenuri 
multe alte țâri ele
tica obișnuită a activității sportive. 
Tenismanii noștri care au vizitat re
cent Uniunea Sovietică au putut ve-

me:

J. Zvoneschi la armă liberă po- 
genunchi, D. Popa la armă li- 
poziția culcat și M. Lazăr, T. 
la armă liberă poziția picioare, 
rezultatele tehnice: armă liberă 
foc. senioare:

2.
3.

I. A. Goreti (Vic-
J. Zvoneschi (Di- 
T. Nae (Dinamo) 
poziții au cîștigat:

„Cupa de iarnă"
Peste 80 de trăgători; reprezentînd

10 cluburi și asociații sportive din Ca
pitală, s-au întrecut duminică dimi
neață, pe poligonul Dinamo, în ca
drul competiției dotate cu „Cupa de 
iarnă". In ciuda timpului nefavora
bil, rezultatele înregistrate sînt satis
făcătoare. Mai bune au fost rezulta
tele realizate de S. Dănescu, A. Go
reti, 
ziția 
beră 
Nae 
Iată 
3x30
toria) 820 p; 
namo) 814 p ;
810 p. Pe cele trei
D. Popa (Voința) 294 p la poz. cul
cat, A. Goreti 284 p la poz. genunchi 
și T. Nae 252 p. la poz. picioare. 
Armă liberă 3x30 foc. juniori: 1. M. 
Lazăr (Dinamo) 834 p ; 2. S. Dănescu 
(Știința) 832 p; 3. I. Olărescu (Ști
ința) 827 p. Pe cele trei poziții, au 
cîștigat: S. Dănescu 292 p. la poz. 
culcat și 288 p. la poz. genunchi; M. 
Lazăr 265 p. la poz. picioare. Armă 
liberă 3x30 foc. junioare: 1. I. Soare 
(Știința) 782 p; 2. L. Brașoveanu 
(C. S. Școlar) 761 p; 3. C. Morcov 
(Voința) 751 p. Pe cele trei poziții 
au cîștigat: L. Brașoveanu 287 p la 
poz. culcat; I. Soare 269 p la poz. 
genunchi și 226 p la poz. picioare. 
Pistol pentatlon seniori : 1. G. O-
praiu (Voința) 195 p; 2. N. Flama-

ropol (Voința) 192 p; 3. V. Eckert 
(Progresul) 186 p. Pistol pentatlon 
juniori: 1. 1. Olărescu (Știința) 195 
p2. B. Ionescti (C.C.A.) 185 p; 3. 
G. Stoian (Știința) 184 p.

PAUL GORETI

acelea de beton.
nu s-a jucat pînă 
de beton, dar în 
au intrat în prac-

dea asemenea terenuri, special pre 
gătite pentru a 
antrenamentelor 
ploaie.

Terenurile de
și u-n alt avantaj. Ele 
corectă execuție a mișcării în lovi 
turile de bază, deoarece solul tari 
scutește pe jucător de alunecate: 
specifică terenului cu zgură. Tenis 
mânui învață să lovească precis, si 
se așeze corect pentru execuții. Ii 
plus, trebuie știut că în deplasării 
lor peste hotare jucătorii noștri frun 
tași att fost adesea handicapați d 
terenurile mult mai tari, compa 
cu ale noastre. Iată încă un consi 
derent pentru a acorda atenție pro 
blemei folosirii betonului.

Am avut deci toate motivele de 
întîmpina cu satisfacție inițiativ 
secției de tenis a clubului sporii 
Știința București care intențloneaz 
ca în cel mai scurt timp să ame 
najeze un asemenea teren de betor 
Intr-o convorbire pe care am avut- 
zilele trecute cu Tudorel Bădui, ar 
trenoritl Științei, acesta ne-a 
mat că terenul de beton va fi am 
najat în cadrul noii baze de tenii 
lîngă ștrandul Izvor. Aceste noi te 
renuri de tenis, construite cu sprij 
nul U.A.S.R. și prin munca volur 
tară a studenților de la Facultate 
de Construcții vor deveni fără îr 
doială un important centru de act 
vitate al tenisului bticureștean.

infoi

RADU VOIA

Un frumos report la concursul

95.646 lei a obținut un colectiv de partieipanți din Drăgășani la concursul Prono
sport nr. 45. In clișeul de nuli sus puteți vedea colectivul in momentul în care-și 

încasează premiul. Plata a avut loc pe stadionul .23 August" din Capitală cu oca
zia cuplajului din 14 noiembrie

extrem de interesant deoarece cuprin
de o serie de meciuri echilibrate:

București, 
' î Cluj,

Roma—Juventus, Napoli—Milan ș.a.
o Pronosticul de Ia meciul II din 

programul concursului Pronosport nr. nosport

Pronoexpres de mîine

Ml ț V-AW . as®
M 1 » Trff

r'AI
|kj

® Programul concursului Prono
sport nr. 48 (etapa din 27 noiem-
brie) cuprinde șase meciuri din ulti- Steagul roșu — Dinamo Bi 
ma etapă a campionatului categoriei Rapid—U.T.A., Farul—Știința 
A la fotbal, trei meciuri din campio- ~ 
natul francez și trei meciuri din cam
pionatul italian. Concursul se anunță

47 — elapa din 20 noiembrie — (D 
namo Buc.—Petrolul) este 1. Deo 
rece trierea buletinelor depuse la 
cest concurs a început după disput 
rea meciului amintit mai sus, rezt 
țațele vor fi cunoscute în cursul <1 
mineții de azi, iar omologarea va . 
vea loc azi după-amiază.

• Concursul Pronoexpres nr. 4 
a cărui tragere are loc mîine, la SI 
tina, are un report de 26.358 lei, fa 
care mărește interesul participanții 
în jurul acestui concurs. Participii 
pe buletine sistem redus — și în sp 
cial schema nr. 7, cea mai popula: 
schemă redusă — aveți multe șan 
de a obține un premiu important.

0 Procurați-vă din timp butctii 
abonament Pronoexpres pentru ce 
patru trageri din luna decembrie ( 
14, 21 și 28). Costul unui aboname 
pentru luna decembrie este de 12 li 
Abonamentele Pronoexpres se găse 
de vînzare la oficiile P.T.T.R., fa 
torii poștali, cluburile și asociații 
sportive, agențiile Loto-Pronospo 
ș. a.

Rubrică redactată de I. S. Loto-Pr



PERFORMANTELE Șl PRESTIGIUL POT FI MENȚINUTE Semne bune în campionatul feminin
NUMAI PRIN MUNCA INTENSĂ!

'e marginea slabei
De mulți ani nu am mai văzut un 
mpionat atît de pasionant ca cel 
re se desfășoară actualmente. Etapă 

etapă se înregistrează meciuri e- 
iiibrate, încheiate la diferențe mi
me, jocuri de mare spectacol care 
tuziasmează publicul. Duminică,
ii partide masculine (Știința Bucu- 
ști—C.C.A., Rapid—Dinamo Tg. 
ureș și Voința Iași—Știința Timi- 
ara) și două feminine (Petrolul 
oiesti—G.S. Oradea și Constructo- 
I—I.C.F.) au ținut atenția specta- 
rilor încordată pînă la fluierul final

arbitrilor, învingătoarea nefiind cu- 
>scută decît în ultima secundă. Fi- 
ște, această situație nu poate decît 

ne bucure, deoarece ea reflectă sal- 
1 valoric înregistrat de o serie de 
hipe, ca urmare a pregătirilor in- 
nse efectuate în vederea campiona- 
lor republicane. Printre formațiile 
re au arătat o formă constant bună 
•m menționa pe Știința București, 
apid București, Dinamo București, 
inamo Tg. Mureș, Știința Craiova, 
iința Timișoara, la băieți, Rapid 
icurești, Știința București, G.S. Mu- 
șul Tg. Mureș, C.S. Oradea, I.C.F., 
instructorul, la fete, ale căror me- 
iri furnizează mai întotdeauna în- 
eceri interesante și de bun nivel 
'•nîc

lături de constatările pozitive fa
te în cele patru etape desfășurate 
nă acum, s-au ridicat însă și o se- 
• de probleme a căror rezolvare va 
atribui la ridicarea nivelului valo- 
: al competiției, la sporirea intere- 
lui pentru campionate. Cea mai a- 
tă problemă este comportarea ne- 
respunzătoare a echipei campioană: 
G.A. Militarii au pierdut două 
curi consecutive: cu Dinamo Tg. 
ureș și cu Știința București. Faptul 
i au cedat în fața acestor echipe nu 
te prea grav. El dovedește în pri- 
ul rînd că decalajul supărător din
iii trecuți între echipa C.G.A. și 
lelalte formații aproape că nu mai 
istă. In schimb, supărătoare este 
importarea militarilor, care s-au

CLASAMENTE
Meciul desfășurat aseară la Oradea 

cadrul etapei a IV-a a campiona- 
Lai republican masculin s-a încheiat 
i următorul rezultat: Dinamo Ora- 
a — Dinamo București 63—49
0—12):
Clasamentele la zi:

MASCULIN

Știința Craiova 431 301:283 7
Rapid București 431 25G:223 7
Dinamo Tg. Mureș 431 250:233 7
Dinamo București 4 3 1 229—216 7
C.C.A. 422 254:229 6
Știința București 422 265:269 6
Dinamo Oradea 4 2 2 270-276 6
Voința Iași 422 207:237 6
Știința Cluj 413 276:260 5
Știința Timișoara 413 248:264 5
St r*. Orașul Stalin 413 242:264 5
C.S.M. Galați 413 211:280 5

FEMININ
Rapid Bueurești 440 284:172 8
Știința București 4 4 0 266:1’^ 8
Constructorul Buc. 431 208:182 7
C.S. Orudtea 431 239:240 7
Voința Tg. Mureș 431 226:240 7
C.S. Mureșul Tg. Mureș 422 204:208 6
I.C.F. 422 187:198 6
Voința Oradea 413 185:203 5
Voința Or. Stalin 413 196:228 5
Știința Cluj 4 13 164:2^8 5
Petrolul Ploiești 404 182:206 4
Progresul București 404 183:245 4

Au fost desemnați campionii R. P. R. ia lupte clasice-juniori
ORADEA 20 (prin telefon). Timp de 
mă zile s-au desfășurat în sala Dinamo 
o localitate finalele campionatului 
publican de lupte clasice juniori. A- 
astă ediție a campionatului s-a dis- 
itat la un nivel superior fată de cele 
ecedențc. Notăm, ca o constatare îm- 
icurătoare, prezența a numeroși luptă- 
ri bine pregătiți, reale talente, la ca- 
goriile semigrea și grea. In același timp 
să, trebuie să subliniem faptul că une- 
reprezentative de regiuni s-au prezen- 

t incomplete (cele din Oradea, Ploiești 
Craiova). In întrecerea celor 134 lup- 

tori nu au lipsit nici surprizele. Victo- 
a lui Iosif l’avlovici (Baia Mare) asu- 
a lui Cornel Turturea (Reșița) și a lui 
sif Fodorpataky (Cluj) asupra lui 
:1a Malyas constituie rezultate neaș- 
ptate. Printre cei mai talentați concu-

comportări a echipei C. C. A.
prezentat slab pregătiți în ambele 
partide. Este suficient să arătăm că 
în întîlnirea de la Tg. Mureș cam
pionii țării au aruncat la coș din ac
țiune de 45 de ori, înscriind de 20 de 
ori (procentaj 44,40 la sută), iar în 
jocul cu Știința procentajul a scăzut 
la 32,10 la sută 1 Baschetbatiștii de 
la G.G.A. nu au avut precizie în a- 
runcările de la distanță și semidis- 
tanță, nu au folosit contraatacurile, 
iar în jocul pozițional s-au „pierdut" 
în combinații interminabile șl lipsite 
de eficacitate. In apărare au fostsur- 
prirtși deseori de contraatacurile ad
versarilor, iar în disputele sub pa
nouri au ieșit mai totdeauna învinși, 
obținînd procentaje slabe la recupe
rări. Cauza comportării cu totul sub 
posibilitățile valorosului lot care for
mează echipa C.GLA. trebuie căutată 
în înfumurarea jucătorilor. Cacertnd 
de patru ori titlul de campioni ai 
țării (ultimele două ediții detașat) e< 
își închipuie probabil că pentru men
ținerea titlului este suficient să se 
prezinte la meciuri, iar antrenamentele 
să le efectueze „în joacă". Ei au ui
tat că măiestria la care au ajuns, 
fazele spectaculoase prin care au cu
les ropote de aplauze, victoriile obți
nute pe plan intern și internațional, 
s-au datorat eforturilor intense făcute 
pînă de curînd, seriozității și perse
verenței cu care s-au pregătit Jucă
tori apneciați și experimentați ca 
Folbert, Fodor, Novacek, Niculescu, 
N'edef nu își dau seama că tînăra 
generație de baschetbaUști pășește cu 
hotărîre pe drumul afirmării și că 
pentru a-și menține supremația ei 
trebuie să muncească cu aceeași sfr- 
guință cu care au muncit pentru a *- 
junge la valoarea actuală? Și ai an 
mai uitat că fiind maeștri ai spor
tului și campioni ai țării aci o dato
rie de onoare de a fi exemple vii pen
tru tinerii baschetbaliști.

Așteptăm etapele viitoare cu spe
ranța că echipa antrenorului «. He
rold se va pune pe treabă și va prac
tica din nou jocul valoros și specta
culos care i-au adus titlul de cam
pioană a țării și simpatia spectato
rilor.

D. STANCULESOU

Azi începe „Cupa Orașeter" 
pentru juniori

De azi pînă sîmbătă se desfășoară 
la Cluj întrecerile de baschet orga
nizate de federația de specialitate, în 
colaborare cu comisia de baschet a 
regiunii Cluj, pentru reprezentativele 
de juniori și junioare ale celor mai 
importante centre din țară. La „Cupa 
Orașelor", cum este denumită compe
tiția, iau parte echipele feminine ale 
orașelor Stalin, București, Tg. Mureș, 
Sibiu, Arad și Cluj și echipele mas
culine ale orașelor București, Tg. Mu
reș, Oradea, Timișoara, Orașul Stalin 
și Cluj.

Turneul constituie un bun prilej de 
selecționare pentru taberele de tineret 
ce vor fi organizate în luna decem
brie pentru elemente eu talie înaltă.

renți am remarcat pe Gheorghe Tăpăloagă 
(Timișoara), D. Carăbineanu (Reșița), 
losif Fodorpataky (Cluj), Cornel Matriș 
(Buc.) etc.

Iată primii trei clasați în ordinea cate
goriilor : 50 kg : I. Gh. Tăpăloagă (Timi
șoara ) campion R.P.R. juniori; 2. N. 
Cristea (Buc.) ; 3. N. Crișan (Or. Sta
lin) ; 53 kg : 1. I. Pavlovici (Baia Mare) 
campion R.P.R. juniori; 2. G. Turturea 
(Reșița) ; 3. I. Iancău (Or. Stalin) ; 
56 kg : 1. I. Alionescu (Reșița) campion 
R.P.R. juniori; 2. G. Matriș (Buc.); 3. I. 
Iosifescu (Buc.); 59 kg: 1. G. Dohi 
(Baia Mare) campion R.P.R. juniorii
2. I. Burcea (Or. Stalin) ; 3. E. Huszar 
(Reșița) ; 63 kg : 1. D. Carăbineanu 
(Reșița) campion R.P.R. juniori; 2. F. 
Gyarmatj (R.A.M.) ; 3. Ardeleanu

te» Se simte un reviriment in cam
pionatul feminin de volei! •

Aceasta era părerea generală, du
minică la ora prînzultti, în sala Di
namo din Capitală, după disputarea 
A patru partide, toate încheiate cu re
zultate surprinzătoare, după jocuri in
teresante. Astfel, cine credea că tine
rele jucătoare de la Olimpia Orașul 
Stahn vor reuși să învingă la Bucu
rești pe Sănătatea, sau că Farul Con
stanța va cuceri victoria, tot la Bucu
rești, tn fața ’Progresului ? Și totuși,

Vm atac ol ■Stoniei Braga (Metodul). De remarcat blocajul și dublajul corect al 
fnc&toaMUr Jg ia Combinatul Poligrafic. (Fază din meciul Metalul — C.P.B. 3—0)

Foto: I. Mihăică

însemnări de la Strejnic
Asistam la campionatul republican de 

zbor cu motor ce se desfășura pe aero
portul Strejnic din Ploiești. Era o zi 
minunați ,pentru navigație. In dreptul 
avioanelor perfect aliniate, piloții spor
tivi făceau ultimele pregătiri înainte de 
decolare: umpleau rezervoarele cu ben- 
zini, ktslrutau cu ceară suprafața ex- 
tenoarft a navdlor spre a le spori alune
carea prin aer, trasau pe hartă linii 
©e uneau diferite orașe, verificau motoa
rele f.a.

Qnd totul a fost gata, s-a dat startul 
Aviatorii se prezentau pe rînd la linia 
de plecare, iar după ce arbitrul de 
concurs fixa cu jprivirea acele cronoine- 
trului și lăsa mina^n jos, aparatul își 
lua zborul și după cîtcva clipe se pier
dea In zare. începea marea întrecere, 
de tehnică și dîrzenie, pe pistele imagi
nare din văzduh.

După plecarea piloților sportivi, ae
rodromul s^a scufundat într-o liniște a- 
dtacă. Cei care participau la acest 
concurs scrutau cu privirile linia orizon
tului, căutînd să intercepteze cel mai 
mic zgomot de .motor venit de undeva, 
din spațiu. Se vorbea rar, în șoaptă. 
Tontă lumea era atentă, încordată. Din 
cînd în cînd, arbitrii de parcurs co* 
mimica u că avionul Y.R... a trecut prin 
punctul de ieontrol Buzău, Rm. Sărat, 
Pitești sau Craiova. Atunci începeau 
cAmlele... Se măsura distanța, se a- 
preda timpul și se raportau toate la con
sumul de combustibil. Aceasta deoarece 
regulamentul concursului prevedea că 
titlul de campion republican de zbor cu 
motor pe anul acesta va reveni acelui 
sportiv care va reuși să parcurgă o dis
tanță tit mai mare, cu un consum de 
combustibil ctt mai mic.

Primul «vion care a apărut la ori

(I**«®i)4 67 kg: 1. B. Fazekaș (Or. 
Stalin) campion R.P.R. juniori; 2. A. 
Fischer (Lugoj.) ; 3. F. Stan (Ploiești) ; 
71 kg: 1 Florea Micșa (Timișoara) 
campion R.P.R. juniori ; 2. F. Brejban 
(Hunedoara) ; 3. N. Crișan (Cluj) : 
75 kg: 1. St. Tampa (Or. Stalin) cam
pion R.P.R. juniori ; 2. F. Ciorcilă 
(Buc.); 3. D. Borzor (Cluj); 80 kg:
1. I. Fodorpataky (Cluj) campion 
R.P.R. juniori ; 2. B. Matyas (R.A.M.) ;
3. A. Boka (Timișoara) ; Grea: 1. Dan 
Rasu (R.A.M.) campion R.P.R. juniori;
2. Vladimir Hrchoreț (Galați) ; 3. I. 
Chîică (Buc). Clasamentul pe regiuni : 
1. Timișoara 52 pot. ; 2. București 34J/2 
pot. ; 3. Reg. Stalin 28 pct.

I. GHIȘA și A. JILAU
.corespondenți 

așa s-a întâmplat. Se poate spune 
că și meciurile Dinamo București — 
Știința Cluj și Metalul București — 
Combinatul Poligrafic s-au terminat 
tot cu rezultate neașteptate, dacă 
luăm în considerare victoriile catego
rice ale primelor echipe.

In legătură cu acest reviriment care 
se observă de la un timp încoace în 
campionatul feminin, ne-am adresat 
ieri dimineață antrenorului federal 
prof. I. Takacs :

zont a fost al lui Ilie Crîșmaru. Venea 
în zbor lin, elegant. A trecut întîi pe 
deasupra noastră (noi credeam că-și va 
continua zborul spre Buzău), apoi a fă
cut un viraj scurt, după care a ateri
zat. Venise să se alimenteze cu com
bustibil. La cîteva minute după el a 
coborît Traian Rotaru. Apoi altul și 
altul. După ce mecanicii făceau „plinul” 
și răspundeau Ia întrebările noastre, 
se urcau grăbiți în avion, decolau, și-și 
continuau cursa.

întrecerea devenea din ce în ce mai 
pasionantă. Calculele și pronosticurile 
pe care le făceam se încurcau tot mai 
mult. Pe deasupra aerodromului tre
ceau tot mai multe avioane. Veneau diri 
toate părțile și se îndreptau în toate 
direcțiile. Abia seara tîrziu, cînd s-a 
mă6u»at combustibilul diin rezervoare 
am știut că noul campion republican de 
zbor ou motor este maestrul sportului 
Simion Oțoiu.

Un lucru este, de asemenea, demn de 
menționat. Suporterii aviației sportive 
sînt la fel de pasionați ca toți ceilalți 
iubitori ai sportului. Și credem că în 
curînd numărul lor se va mări tot mai 
mult.

V. T.

ZĂPADA POATE VENI: SCHIORII S1NT PREGĂTIT!!
Noiembrie este luna de vacanță a 

Poienii Stalin. Tn locul larmej care 
înveselește Postăvarul în lunile de 
vară și de iarnă, domnește o liniște 
deplină. Iubitorii muntelui se odih
nesc după excursiile făcute pînă de 
curînd și își pregătesc schiurile...

Poiana Stalin pare că doarme...
Și totuși, într-un sfîrșit de săptă- 

mînă, cînd ceața deasă dădea un as
pect mohorît acestei luminoase sta
țiuni de iarnă, Poiana Stalin a fost 
locul de întîlnire al celor mai buni 
schiori din țară, veniți să-și dispute 
întîietatea într-un concurs pentru 
care s-au pregătit îndelungat. Nici 
jos, în Poiană, și nici sus, în Postă
var, nu era pic de zăpadă. Singurul 
veșmînt al pămîntului erau frunzele 
căzute.

Pe stadionul din Poiană domnea 
însă atmosferă de concurs. Oficialii 
și-au împărțit locurile. Cronometrorii 
și-au verificat aparatele, arbitrii de 
parcurs au plecat pe traseu, secretarii 
și-au pregătit hîrtia și creioanele, iar 
concurenții și-au făcut „încălzirea". 
Două elemente lipseau: zăpada și 
schiurile. De fapt, nici nu era ne
voie de ele, deoarece pînă la începe
rea sezonului mai e timp. In acest 
sfîrșit de săptămînă schiorii își dis
putau întîietatea într-un concurs de^ 
atletism,  ——

— Intr-adevăr se simte un vînt 
înnoitor! Jocurile sînt mai disputate, 
mai spectaculoase și favoriții nu mai 
pot fi indicați cu atîta precizie ca 
pînă acum. Se pare că antrenorii, ca 
și jucătoarele, se ocupă cu mai multă 
atenție de pregătire, cu toate că la 
unele echipe cantitatea de muncă de
pusă la antrenamente este încă insu
ficientă. Două sau trei antrenamente 
pe săptimînă, ceea ce înseamnă 4 mu 
6 ore de lucru, plus jocul, este încă 
foarte puțin. Un exemplu pozitiv in 
această direcție este echipa feminină 
de la Dinamo București, care face 
patru antrenamente pe săptămînă, plus 
un antrenament de individualizare, tn 
afara jocului de campionat. Rezulta
tele se văd: dinamovistele conduc cu 
autoritate, fără să fi pierdut vreun 
set.

— Ce jucătoare ați remarcat du
minică ?

— In primul rînd, revenirea în 
formă a Doinei Ivănescu, care se a- 
propie de valoarea care a consacrat-o 
Mi-a mai plăcut constănțeanca Ada 
lonaș care are multe calități dar an
trenorul trebuie să lucreze mult cu ea 
pentru corectarea unor deprinderi gre
șite ații la serviciu, cit și la lovi
tura de atac. De asemenea, s-a făcut 
remarcată tînăra Angela Dancu (are 
numai 17 ani) de la Oiimpa Orașul 
Stalin, pentru digitația corectă și ser
viciul bun. Mai are de învățat la lo
vitura de atac o serie de elemente 
oregătitoare loviturii prop'iu-zise, cum 
ar fi deplasarea, elanul, săritura etc.

— Văd că nu ați remarcat pe ni
meni de la Știința Cluj !

— Nici n-am pe cinei Clujenoele 
au un lot deosebit de valoros, cu 
jucătoare care au fost ,, viori prime" 
la echipele de la care provin. Ele nu
alcătuiesc însă o formație în adevă
ratul sens al cuvîritului. Consideră 
probabil că nu mai au ce învăța. De 
pildă, știu că prof. I. Scurta, antre
norul studentelor, s-a ocupat în mod 
special de corectarea loviturii de atac 
a Danei Golimas. Ea însă nu pune 
în practică cele exersate la antrena
ment, în jocuri oficiale. Multe greșeli 
au făcut în meciul cu Dinamo și Elena 
Corbeanu șt Mihaela Bărbulescu.

— Ca o concluzie, ce îndrumări 
aveți de dat echipelor feminine ?

— In primul rînd, mărirea numă
rului de antrenamente și a miei imi
tații lor. Degeaba durează trei ore un 
antrenament. dacă efectiv se lucrează 
numai 60 de minute! In al doilea 
rînd, echipele nu au o suficientă pre
gătire fizică generală. Mai precis, ele 
trebuie să-și îmbunătățească rezisten
ța, forța și viteza. Pentru .aceasta 
socotesc că ar fi bine ca fiecare an
trenament de sală să fie urmai de 
20—30 minute de pregătire fizică fă
cută în aer liber. Aceasta folosește și 
la călirea organismului.

Intr-adevăr oele spuse de antreno
rul federal I. Takacs sînt întruiotnl 
reale. Jocurile feminine sînt mai bune 
de la o vreme încoace dar valoarea 
lor poate să mai crească. Numai z- 
vînd un campionat de valoare, voleiul 
feminin din țara noastră își va putea 
redobîndi locul frit ; ocupat iinip 
de 4 ani în ierarhia mondială.

— m. t. —

Firește, la astfel de concursuri re
zultatul propriu-zis contează mai 
puțin. In schimb, contează rodul 
pregătirii din timpul verii, concreti
zat într-o alergare corectă, în rezis
tență și viteză sporite față de anii 
trecuți. Timpurile înregistrate au ilus
trat munca depusă de schiori. Ma
joritatea și-au îmbunătățit „recordu
rile" stabilite în anii trecuți. Nu au 
lipsit nici surprizele. La probele de 
sprint, favoritul Gh. Cristoloveanu 
a fost învins de I. Zangor, care a 
avut însă avantajul tinereții. La fond, 
Gh. Cincu a realizat cel mai bun 
timp, detașîndu-se în fața multiplilor 
campioni Ion Cimpoia, Dinu Petre 
ș.a. La fete, Elena Tom—Zangor și-a 
făcut o reintrare mai mult decît pro
mițătoare, dovedind că își menține 
calitățile care i-au adus nenumărate 
titluri de campioană a țării la fond.

Acest preludiu al sezonului de schi 
a durat două zile. Suficient însă 
pentru a constata că schiorii și-au 
schimbat stilul de muncă, pentru a ne 
da seama că lunile de vară au fost 
folosite din plin.

Zăpada poate veni. Schiorii sînt 
pregătiți, iar schiurile așteaptă pri
mul strat de ceară.

_ «•)



Vie activitate șahistă
internaționala

Marile competiții continuă să stea 
în atenția iubitorilor șahului. Nu s-au 
stins încă ecourile Olimpiadei de la 
Leipzig și iată că alte turnee interna
ționale, noi întreceri de amploare 
sînt înscrise pe agende.

LA BUCUREȘTI SE VA DECIDE 
INCA O PARTICiPANTA 

LA TURNEUL CANDIDATELOR

„Zonalul" de la Sinaia, desfășurat 
în acest an, lăsase vacant unul din 
cele trei locuri care asigurau califica
rea în turneul candidatelor pentru ti
tlul mondial feminin de șah. După 
cum se știe reprezentanta noastră 
Alexandra Nicolau, poloneza Henriet
ta Konarkowska și șahista Keller- 
Hermann, din R. D. Germană, s au 
clasat la egalitate pe locurile 3—5. 
urmînd ca lupta lor să continue în- 
tr-un meci — turneu de baraj. Fede
rația noastră de șah și-a asumat obli
gația de a organiza această competi
ție.

Recent, Federația de șah din R.D.G. 
a făcut cunoscut că Keller-Hermann 
renunță la dreptul său de a lua parte 
la concurs. Astfel, problema celei de 
a treia calificate se va decide într-un 
îneci de 4 partide între Nicolau și 
Konarkowska. întîlnirea începe sîm- 
bătă 26 noiembrie în Aula Bibliotecii 
Centrale Universitare din Piața Pala
tului Republicii, o dată cu finala cam
pionatului republican masculin. După 
meciul cu Konarkowska pe Alexandra 
Nicolau o așteaptă o nouă confrun
tare, tot de * partide. Aceea cu Mar
gareta Teodorescu în vederea desem 
nării campioanei de șah a țării. In 
finala încheiată la Timișoara cele 
două jucătoare s-au clasat, după cum 
se știe, pe locul 1 la egalitate de 
puncte

alături de șahiști din R. S. Ceho
slovacă, R. P. Ungară, R. P. Polonă, 
R. P. Bulgaria, R.P.F. Iugoslavia, 
Spania, Suedia, Norvegia, Islanda, 
Finlanda, Danemarca, Austria, R. F. 
Germană și Olanda. Printre partici
pant! se numără marii maeștri Szabo, 
Filip, Ivfcov ș.a.

Cîteva zile turneul zonal a stat sub 
semnul întrebării. Autoritățile, olan
deze, influențate direct de cercurile 
militariste de la ~ 
viza de intrare 
maestru Uhlman 
participant la turneu. In fața acestei 
acțiuni cu totul neprietenoase, nume
roși șahiști participanți au exprimat 
un puternic protest iar reprezentanții 
țărilor socialiste au anunțat că se vor 
retrage din concurs în caz că drepta
tea nu va fi restabilită. In fața situa
ției critice ivite a intervenit Federația 
internațională de Șah care a hotărît 
ca Uhlman să fie 
turneul interzonal, 
replică usturătoare 
se mai mențin pe pozițiile compro
mise ale adepților „războiului rece" 
și ale încordării internaționale.

Turneul zonal de la Berg en Dal a 
început aseară.

Bonn, au refuzat 
în (ară a marelui 
din R.D. Germană,

calificat direct în 
A fost desigur o 
dată acelora care

ÎNCĂ DOUĂ TURNEE DE BARAJ

THEODOR GHIȚESCU JOACA 
ÎN TURNEUL ZONAL DE LA BERG 

EN DAL (OLANDA)

Turneele zonale desfășurate ante- 
rior la Budapesta și Barcelona n-au 
reușit să stabilească pe toți cei cali
ficați în întrecerea interzonală Din 
cele 6 locuri zare urmau să fie cu
noscute unul singur a fost ocupat de 
Barcza. cîștigătorul turneului din ca
pitala Ungariei. Pe următoarele două 
locuri au existat patru egalități Iar 
la Barcelona lupta a fost și mai 
strînsă, patru concurenți împărțin- 
du-și primul 
fată au loc 
Berg en Dai 
Bertok, Bilek
tru desemnarea a doi participant la 
interzonal iar la Madrid Gligorici, 
Donner, Portisch și Pomar luptă pen
tru alte trei locuri. In ambele turnee 
prima rundă s-a încheiat cu egalita
te deplină. Partidele Matanovici-Ber- 
tok Scheltinga—Bilek, Gligorici—
Donner și Portisch—Pomar au fost 
remize.

loc. In momentul de 
turneele de baraj. La 
se întrec Matanovici, 
și Van Scheltinga pen-

VORWÂRTS, CAMPIOANA 
A ’R.D. GERMANE

două victorii în etapele 
miercuri și duminică, Vor- 

de

Obținînd 
desfășurate 
wărts Berlin și-a asigurat titlul 
campioană a țării, avînd un avans de 
9 puncte în fruntea clasamentului. 
Iată rezultatele : etapa a 24-a: Auf- 
bau Magdeburg — Lokomotive Leip
zig 3—0, Rotation Leipzig — Chemie 
Zeitz 3—0, Chemie Halle — Vorwârts 
2—3, Motor Zwickau — Aktivist 2—1, 
Empor Rostock — Motor Jena 2—2, 
Weissenfels —■ Einheit Dresda 2—2, 
Dynamo Berlin — Wismut Karl Marx 
Stadt 2—1 ; etapa a 25-a: Motor 
Zwickau — Dynamo Berlin 0—0, 
Chemie Halle — Aktivist 2—2, Rota
tion Leipzig — Lokomotive Leipzig 
2—0, Vorwârts — Aufbau Magdeburg 
6—2, Einheit Dresda — Empor Ro
stock 1 — 1, Weissenfels — Motor Jena 
1 — 1, Chemie Zeitz — Wismut 4—2. 
Tn clasament: Vorwârts 39, Wismut, 
Dynamo, Lokomotive Leipzig și Motor 
Jena 30 p.

. UN SCOR NEOBIȘNUIT
IN CAMPIONATUL CEHOSLOVAC
Deși pornea ca favorită, nimeni nu 

se aștepta ca fruntașa campionatului

cehoslovac, Dukla Praga, să întreacă 
cu un scor astronomic pe Spartak 
Trn-ava, situată pe locul IV al clasa
mentului. Și totuși, Dukla a obținut 
un rezultat puțin obișnuit în întrece
rea echipelor de categoria A: 10—1. 
Celelalte rezultate ale ultimei etape 
a turului campionatului cehoslovac: 
Snop Kladno — Banik Ostrava 1—1, 
Slovan Bratislava — Jednota Trencin 
5—1, Tatran Preșov 
ga 2—1, Spartak Stalingrad 
Hvezda Brno 1—0, 
Spartak Sokolovo 
dec Kralove — 
tislava 0—0.

— Dinamo Pra- 
" „ 1 — Ruda
Slovan Nitra — 

2—5, Spartak Hra- 
Ruda Hvezda Bra-

oaspeții conduceau cu 2—0. Astfel, 
aceste două echipe continuă să rămî- 
nă în plutonul fruntaș, despărțite de 
numai un punct. Partizan, care a în
trecut în -deplasare pe Vojvodina 
(1—0) are acum un punct avans în 
fruntea clasamentului. Alte rezultate 
ale etapei a IX-a : Vardar — Radnicki 
3—2, Hajduk — Split 1—1, Velej — 
Rjeka 2—0, O.F.K. Beograd — Sara
jevo 2—1. In clasament: Partizan 14, 
Dinamo 13, Steaua roșie și O.F.K. 
Beograd 12, Rjeka 11.

MONACO — RACING 3—0

1. Dukla Praga
2. Ruda Hvezda

Bratislava
3. Slovan 

Bratislava

DERBIUL 
IUGOSLAV

13

13

13

9

8

7

2 2 46:15 20

3 2 26:12 19

Neînvinsă 15 etape, Racing, după 
ce pi_. ~ '
cu Rennes, a fost nevoită ca și în e- 
tapa de duminică a campionatului

lierduse acum o săptămînâ meciul

2 4 26:12 16

CAMPIONATULUI
NEDECIS

întîlnirea Steaua roșie Belgrad 
Dinamo Zagreb, adevărat derbi__________ ___ , _ al 
campionatului iugoslav, s-a terminat 
la egalitate (2—2), deși la un mo
ment dat, în cea de a doua repriză.

LA DJURGARDEN,

francez (a 17-a) să cedeze din nou: 
Monaco — Racing 3—0. Această în
frângere a liderului a făcut ca dife
rența dintre prima și a doua clasată 
să ajungă la 2 puncte. O . prețioasă 
victorie a obținut Reims (1—0 cu Li
moges), ea trecînd astfel pe locul 3. 
Alte rezultate : Sedan — Troyes 4—1. 
Lens — Rouen 1—0, Rennes — Nice 
1—2 Stade Franțais — Nancy 0—2, 
Le Havre — Lyon 3—2, St. Etienne 
— Valenciennes 1—0, Toulouse — 
Angers 3—1, Nîmes — Grenoble 2—2. 
Conduce Racing cu 26, urmată de 
Monaco 24, Reims 21, Angers și Let 
20, Nîmes, Le Havre, Rennes 19.

INTERNAZ1ONALE A ÎNTRE0UT 
PE MILAN

Suporterii tînărului șahist Theodor 
Ghițescu, care a îndeplinit la Olim
piadă norma de maestru internațio
nal, nu vor avea ocazia să-1 vadă 
jucînd în finala campionatului țării. 
Absența lui Ghițescu este motivată. 
El evoluează în cadrul marelui tur
neu interzonal de la Berg en Dai,

Gimnaștii militari sovistici au ciștigat 
întrecerea internațională din R. D. Germană
BERLIN 21 (prin telelon de la co

respondentul nostru). La Senftenberg 
au luat sfîrș't întrecerile internațio
nale ale reprezentativelor militare de 
gimnastică din țările frățești. Atît in 
clasamentul general individual, cît și 
în cel pe echipe, victoria a revenit 
sportivilor sovietici. Iată clasamentele 
Echipe. I. U.R.S.S. 279,10 p.; 2.
R.D.G. 275,30 p.; 3. R.P. Chineză

274,20 p.; 4. R.S. Cehoslovacă 273,35 
p.ț 5. RJPJ). Coreeană 270,80 p.; 
6. R.P. Ungară 269,80 p.; 7. R.P. Bul
garia 267,30 p.; 8. R.P. Romînă
264.80 p.; 9. R.P. Albania 251,50 p. 
Individual; 1. Mihailov (U.R.S.S.)
57,75 p.; 2. Prodanov (R.P. Bulga
ria) 55,60 p.; 3. Dohling (R.D.G.) 
55,55 p.

G. LERCH

— Djurgarden ? S-a... topit ca ză
pada din anul trecut.

__
— Da, această valoroasă echipă a 

decăzut. Ne-a mirat și pe noi văzînd că
........_r._ ° 

țării merge din ce în ce mai slab. La 75 
octombrie, o dată cu consumarea ultimu
lui joc de categorie A, Djurgarden a... 
retrogradat în Ii I

Cele relatate de lngvar Cart, antre
norul echipei I.F.K. Malmft, pe bună 
dreptate ne-au surprins. Deși au trecut 
patru ani de la evoluția lui Djurgarden 
la București au rămas încă vii în a- 
mintirea noastră întîlnirile susținute de 
această formație. Jocul tehnic, de înaltă 
clasă, precizia matematică a paselor 
executate de fotbaliștii de la Djurgarden 
au fost aplaudate la scenă deschisă de 
spectatorii bucurcșteni. Cum se explică 
însă faptul că o foFmajie de talia lui 
Djurgarden să coboare așa de vertiginos 
de pe treapta cea mai înaltă, la penulti
mul loc în clasament și să retrogra
deze ? Explicația am primit-o tot de la 
lngvar Gări :

— Fotbaliștilor de la Djurgarden li 
s-a urcat, probabil, în cap succesul. 
Anul acesta ei nu s-au mai pregătit cu 
conștiinciozitatea care îi caracteriza și au 
jucat sub posibilitățile lor. Așa se ex-

formația campioană de anul trecut

„IMPERIUL** LUI JIM NORRIS S-A NĂRUIT
Jtm Aorrt.s abandonează boxul !
La Ch'cago știrea a explodat ca o bombă. Apot re

luată pe țoate lungimile de tindă, a făcut ocolul State
lor Huite și al lumii întregi Jim Norris, regele neîncoro
nat al boxului profesionist, omul care și-a început „ca
riera" ca un simplu organizator de pariuri și-o încheie 
avînd o avere de zeci de milioane de dolari, se retrage 
din box. lnlr-o conferință de presă pe care a ținut-o săp- 
tămina trecută la Chicago, Norris și-a anunțat hotărirea 
de a abandona toate „interesele sale în box" (expresia ti 
aparține) și de a dizolva societatea „National Boxing 
Entreprises” . controlată de dinsul. V ărtind lacrimi de 
crocodil, el a declarat : ..Am pus toată inima mea, toți 
banii mei și întreaga mea sinceritate în boxul profesionist 
Sînt batjocorit, m-am săturat, am terminat". Sărmanul 
Norris, „batjocorit" el a ajuns la o saturație fi ■ N—t ho
tărîrea „să termine" Ce l-a împins la această hotirin 
atît de . dureroasă” pentru un om care a .Îndrăgit" atît 
de mult sportul ? Pentru a putea explica aceasta, să 
aruncăm o scurtă privire asupra activității sale „spor
tive".

„Cariera" sportivă și-a inceput-o in anul 1949 riad a 
cumpărat pur și simplu echipa de hochei pe gheață „The 
Black Hawks of Chicago" (Șoimii negrii din Chicago) 

echipa profesionistă de baschet ..The Knickerbockers”. 
Boxul era insă, indiscutabil, o sursă mai bogată de ve
nituri și excrocherii. înconjurat de un grup de „colabo
ratori intimi”, in frunte cu Fronckie Carbo, gangster as 
un bogat cazier iudiciar, Jim Norris a înființat societatea 
„International Boxing Club” (I.B.C.), a cumpărat, într-un 
„chip cu totul misterios” — după cum afirmă presa a- 
mericană — organizația rivală „Tournement of Champions" 
Și filiala ci „Sporting Events Inc.", a devenit proprieta
rul celor două săli celebre de sporturi „Chicago Stadium" 
și .,Madison Square Garden" din New-York, căpătind fa 
același timp exclusivitatea transmiterii la televiziune fi 
radio a meciurilor de box. In scurtă vreme, I.B.C. a de-

venit principala forță 
dent, dirijînd, peste 
întreaga activitate a boxului profesionist 
talisle. lin adevărat imperiu peste care 
boss (slăpîn — n.n.) Jim Norris. Ce 
imperiu? Mii, zeci de mii, milioane de 
ceasta eu prețul a zeci de victime, boxeri ce au încăput 
pe miinile acestui rechin și care au plătit cu sănătatea și 
viața poftele nesățioase de cîștig ale lui Norris. „Mări
nimia’' lui față de boxeri, angajații săi. nu este decît un 
basm. Să ne reamintim de fostul campion mondial la 
categoria ușoară, Jimmy Carter, care, după ce i-a adus 
lui Norris cîteva sute de mii de dolari a ajuns hamal 
intr-o fabrică de mobilă Sau de Johnny Saxton, deținăto
rul titlului mondial la categoria semimijlocie în anul 
1954, care a ajuns spărgător de rînd. Cît despre cele
brul boxer negru Joe Loujs, după ce i-a adus lui Norris 
ma ci ști g de peste patru milioane dolari, el se luptă șl 
acum să-și plătească datoriile la fisc. Escrocheriile, tri- 
șarea rezultatelor meciurilor, aceasta era „deviza** bandei 
de rechini si boxului profesionist condusă de Norris. 
Numai de pe urma afacerilor realizate cu prilejul turneu
lui chalangerilor la titlul mondial al categoriei grea, in 
1949, Jim Norris a realizat un „beneficiu” de șapte mi
lioane dolari.

Acum „Imperiul lui Jim Norris" s-a năruit. El a fost 
săpat de adversarii săi, ceilalți monopoliști și excroci din 
lumea boxului occidental, care n-au văzut cu ochi buni 
„ascensiunea” lui Jim. Acesta este motivul care l-a de
terminat pe Norris să abandoneze „toate interesele sale 
fa box". Poate s-o facă liniștit, însă milioanele de dolari 
ee-i rămin de pe urma „activității" sale sportive pot să-i 
asigure un viitor puțin mai fericit decît al lui Carter, 
Saxton sau Joe Louis

a ringurilor profesioniste din Occi. 
capul federațiilor de specialitate, 

din țările capi- 
„trona" marele 
i-a adus acest 
dolari — și a-

IOSIF SZAKACS

plică de ce o echipă cu internaționali de 
talia lui Sandberg, Parling și Hells- 
trom, a ajuns in B. Țin să remarc că 
poate și faptul că jumătate din com
ponența echipei s-au ocupat mai mult 
cu hocheiul pe gheată decît cu fotbalul, 
a dus pe Djurgarden acolo unde se află 
azi. De altfel, Djurgarden e campioana 
tării la hochei I Dar nu cred că acest 
lucru să-i consoleze pe susținătorii echi
pei de fotbal...

ȘI IN SUEDIA SE DISCUTA DESPRE 
SISTEME...

•— Se mai aplică la dv sistemul K'M?
— Dacă sistemul de așezare a jucă

torilor pe teren 1—4—2—4, cum joacă 
de obicei echipa noastră mai are ceva 
comun cu IȚ.M.-ul, atunci se... aplică. 
De altfel cea de a treia clasată în cam
pionatul nostru, echipa Orgryte din Go- 
teborg aplică și ea un alt „sistem", tot 
defensiv, iar Norrkoping se orientează 
spre un joc pur ofensiv avînd 4 ju
cători în apărare și... 6 în atac (cu un 
half ofensiv). In presă se discută mult 
despre diferitele orientări în joc ale 
echipelor. Pînă în prezent cea mai bună 
orientare s-a dovedit a fi a noastră și 
cea a lui Norrkoping. Rezultatele au 
confirmat acest fapt. La București, în 
meciul cu Dinamo, echipă noastră s a 
orientat greșit în joc : din cauza ran
damentului slab al unor jucători atacul 
a fost rupt de apărare. Im Ploiești, în 
meciul cu Petrolul, am aplicat cu mai 
mult succes sistemul nostru — ne-a ex
plicat antrenorul formației Mahno.

DESPRE „PĂSĂRILE CĂLĂTOARE"

— Mai stnt mulți fotbaliști suedezi 
în mrejele profesionismu- 
Suedia ? l-am întrebat pe

Punctul de atracție al etapei a 
VlII-a a campionatului italian l-a 
constituit, firește, derbiul milanez 
Internazionale — Milan. Prima a ob
ținut o victorie la limită (1—0), cort- 
tinuînd să se afle în apropierea lide
rului, Roma, care duminică a întrecut 
cu 3—1 pe Padova. Celelalte rezul
tate ale etapei : Atalanta — Lecco 
3—0, Bari — Spăl 2—0, Fiorentina — 
Lazio 4—0, Juventus — Bologna 3— 
Lanerossi — Torino 1—;1, Sampdoria 
— Napoli 0—0, Udinese — Catania 
0—1. Lazio este singura echipă care 
pină acum nu a obținut nici o vic
torie. In clasament: Roma 13, Inter 
12, Juventus, Șampdoria și Catania 
11, Fiorentina și Milan 10 etc.

TOTTENHAM ARE DIN NOU 
UN AVANS APRECIABIL

întrecută cu 2—1 de către Leice. , 
Sheffield se află din nou la o dis
tanță de 7 puncte de liderul campio
natului englez, Tottenham, care în e- 
tapa a XVIII-a n-a pierdut prilejul de 
a-și înscrie în palmares o victorie la 
scor: 6—0 cu Birmingham. Alte: re
zultate ale etapei : Bolton — Burnley 
3—5, Wolwerhampton — Preston 3—0, 
Manchester United — West Brom
wich 3—0, Blackpool ;— Arsenal 1 — 1, 
Everton — Newcastle 5—0. In clasa
ment conduce Tottenham cu 33 p„ 
urmată de Sheffield (cu un joc mal 
puțin) și Everton cu ate 26, Burnley 
și Wolwerhampton cu cite 24 p.

CAMPIONATUL SPANIOL

care atrași 
lui, părăsesc 
Ingvar Cart.

— Mai sînt. Nici cluburile fi 
nici federafia nu se pot opune. Re
cent a plecat la Real Madrid Simonsson 
de la Orgryte, iar T. Johnsson de la 
Norrkoping s-a angajat la Sevilla.

AL INOVAN

Real Madrid, în deplasare, n-a reu
șit decît 1 — 1 cu Mallorca. Celălalt 
pretendent la titlu, Barcelona, a făcut 
meci egal pe teren propriu (2—2 cu 
Sevilla), astfel că diferența de 1 punct 
dintre ele se menține. Alte rezultate 
ale etapei a X-a : Saragoza — Atle
tico Bilbao 0—0, Granada — Oviedo 
0—0, Valladolid — Valencia 2—0, 
Betis — Espanol 3—1, Santander — 
Elche 5—1, Atletico Madrid — Real 
Sociedad 3—2. Conduce Real Madrid 
cu 16. O urmează în clasament Bar
celona cu 15, Atletico Madrid cu 
13 p. etc.

PE SCURT
: > • Cei mai buni patinatori de
- - din R D. Germană nu plecat în

viteză 
nord,

'" în... căutarea gheții. Din delegația care 
• ■ se va antrena pe pistele din Suedia fao 
ț ■' parte campioana olimpică Helga Haase, 
. > Helmuth Kuhnert ș.a.
' ‘ • Canotoarea Jenone Papp clasată pe
” locul III în proba de sclîif simplu la 
■ ■ campionatele europene, muncitoare la 
’ “ Șantierele Navale „Glieorghc Gbeor- 
"■ ghiu-Dej” din Budapesta a fost distinsă 

cu Medalia „Pentru merite în munca so- 
.» cialistă”.
' ■ • La 20 decembrie va începe în R.D.
.. Germană un mare turneu internațional 
-■ de hochei pe gheață, la care participă 
’’ echipele Dynamo Weisswasser, Dynamo 

4* Berlin, Spartak Plsen, Spartak Sokolovo

Praga, Lcgia Varșovia și Podhala Novy 
tag. Intîlnirile se vor desfSșura sisten 
tur-retur.

• Crosul internațional de la Bruxelles 
desfășurat pe un traseu de 9,150 km 
a revenit atletului marocan Rhadi 
Abdessalam deținătorul medaliei de ar
gint în proba de maraton la Jocurile O- 
limpice de la Roma, care a parcurs dis
tanța în 31:04,0. Pe locul 2 s-a clasai 
cunoscutul fondist belgian Gaston 
Roclants.
• Federația internațională de patinaj 

a stabilit ca viitoarea ediție a campio
natelor mondiale de patinaj artistic să 
aibă loc între 22—25 februarie 1961 la 
Praga. Se așteaptă o participare record: 
peste 120 de patinatori din 17 țări.
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