
Succes deplin gimnaștilor!
In ultimii ani, printre sporturile care au adus țării succese de 

prestigiu se numără și gimnastica. Echipa noastră feminină figu
rează în rîndul celor măi burie din lume, 
gimnasticii noastre au obținut victorii de 
petiții sau la întîjnlri inter-țări. Elena 
Emilia Liță, Atanasia Ionescu și celelalte 
reprezentativ al țării noastre au știut — 
guința lor — t" l._ 21 '____

O scrie de maestre a!e 
prestigiu la mari com- 
Leuștean, Sonia lovan, 
componente ale lotului 

„ . prin pregătirea și sîr-
să apere cu succes frumosul renume de care se 

bucură gimnastica din R.P. Romînă în arena sportivă mondială. 
Locul III la ultimele două ediții ale Jocurilor Olimpice, același loc 
la campionatele mondiale din 1958, medaliile de argipt și de bronz 
la s;Cupa Europei" precum și victoriile în întîlnirile cu reprezen
tativele R.D. Germane, R.P. Ungare, R.P. 
italiei, alcătuiesc un palmares demn de toată 

Aceste succese trebuie însă, consolidate. Ele 
specialitate la o muncă și mai intensă pentru 
tenltă. a gimnasticii, pentru ridicarea permanentă a măiestriei spor
tivilor fruntași în pas cu cerințele tot mai mari impuse de progresul 
pe plan mondial al acestei discipline. Și, fără îndoială, că prima 
condiție pentru îndeplinirea acestor sarcini o constituie asigurarea 
unui pronunțat caracter de masă gimnasticii în țara noastră.

Actuala ediție a campionatelor a urmărit acest scop printr-o 
formulă organizatorică nouă. întrecerile au început în asociații și 
cluburi, antrenînd în primele faze mii de participant!. De-a lungul 
diferitelor faze ale campionatului, cei mai buni au cucerit dreptul 
de a-și disputa întîietatea în întrecerea finală. Desigur, printre 

■ cei care vor evolua vineri, sîmbătă și duminică în sala Floreasca 
, sînt și numeroși tineri care au mai puțină experiență a marilor 

concursuri. Este o datorie de frunte a tehnicienilor prezenți în 
sală să-i ajute și să-i îndrumeze. Din rîndul acestor tineri sportivi 
se va ridica viitoarea promoție de gimnaști fruntași care vor fî 
chemați să reprezinte culorile țării în întîlniri internaționale. Sarcini 
de răspundere revin și Federației de specialitate care va trebui sM 
urmărească cu grijă tinerele elemente, să vegheze la creșterea 
nivelului lor de pregătire, îndreptîndu-și atenția asupra acelor 
sportivi care vădesc posibilități reale de progres.

Nu trebuie pierdut nici un moment din vedere faptul că gim
nastica noastră mascuîină bate de multă vreme pasul pe 
este încă departe de nivelul cerințelor internaționale. Se 
— de aceea — curmarea acestei stări de lucruri, încordarea 
eforturilor pentru ridicarea calitativă a gimnasticii noastre în _ 
și a celei masculine, în special. Campionatele care se desfășoară 
în aceste zile trebuie să constituie un important punct de plecare 
într-o vastă acțiune de redresare a gimnasticii noastre masculine. 
Șl, în această privință, rolul principal revine antrenorilor care 
au datoria să renunțe la sistemul pe care și l-au făcut, acela de 
a se ocupa exclusiv de gimnastica feminină, domeniu în care 
rezultate apar mai repede.

asigurarea succesului competiției care începe mîine, sarcini 
.seninătate și răspundere revin arbitrilor. Ei trebuie să apre

cieze cu toată obiectivitatea evoluțiile sportivilor, să dea dovadă 
de competență, de cunoașterea perfectă a regulamentului, să acorde 
notele cu exigență, în lumina noii orientări din gimnastica mondială. 

Campionatele republicane din acest an trebuie să constituie un 
punct de cotitură în activitatea gimnasticii. De aceea, este de 
datoria celor chemați să contribuie la reușita lor să depună efor
turi susținute pentru realizarea în cît mai bune condițiuni a obiec
tivelor cc le stau în față.

Tuturor noi le dorim deplin succes !

a.

a e&m Mmsme s
4 «

Schiorii fruntași au și făcut pruneie antrenamente pe zăpadă
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„A nins ! Voi nu yeniți pe .mun
te pare că spune puștiul, din 

fotografie

Munții rioștri au îmbrăcat man
tia albă a zăpezii. Dtlminibă și 
luni a nins din belșăg, spre

la tenis de masă

Astfel, azi va părăsi 
ilecînd spre Helsing-

Geta

llupâ campionatele internațio
nale ale R.P. Ungare, jucătoa
rele șl jucătorii noștri de tenia 
de masa vor fi chemați să ne 
reprezinte la alte întreceri im
portante. 
Capitala, pl< , ______ _
borș (Suedia) un lot alcătuit din 
Maria Alexandru, Geta Pitică, 
Gheorghe Cobirzan șl Adalbert 
Bethi. Ca Helsingborg, delegația 
sportivă romînă va lua parte în 
zilele de 27, 28 și 29 noiembrie 
a. c. la campionatele internațio
nale ale Scandinavici.

Peste două săptămîni, la 10 
decembrie, de data aceasta Ia 
Cluj, va avea Ioc întîlnlrea bila
terală dintre echipele feminine 
si masculine ale R.P. Romine și 
~ " Cehoslovace. întrecerea dih- 

reprezentativo se 
după 
mondial,

jucători) și

B.S.
tre cele două 
va desfășura 
campionatului
Swaythling (3 
Gorbillon (2 jucătoare). A 
zi, la 11 decembrie, tot Ia 
se va disputa un turneu de 8 
jucători (4 cehoslovaci și 4 ro- 
mîni) și un altul de 6 jucătoare 
(3 cehoslovace și 3 romînce).

formulele
Cupa
Cupa 
doua
Cluj

Bulgaria, Franței, 
lauda.
obligă federația de 
dezvoltarea necon-

loc, că 
impune 
tuturor 
general

bucuria schiorilor și a turiști
lor. La Poiana Stalin zăpada 
viscolită s-a așternut într-un 
strat destul de gros, care pe a- 
locuri depășește 30 de centime
tri. Fără îndoială, acesta este 
un „eveniment" deosebit pentru 
schiori, care nu au mai intîrziat 
și au pornit la antrenamente.

Am aflat despre acest fapt, 
ca și alte amănunte, într-o con
vorbire telefonică avută ieri cu 
maestrul sportului Ion Cașa, 
unul din antrenorii lotului re
publican de schi alpin.

— Cînd, cum și cît a nins?, 
a fost prima întrebare.

—. Duminică, în timp ce ur
măream la televizorul hotelului 
„Poiana" desfășurarea meciului 
de fotbal Știința Cluj — C.C.A., 
în Poiana Stalin ningea vîrtos. 
Zăpadă bună pentru schiat s-a 
depus în Kantzer, la baza lui, 
pe Sulinar pînă la drumul lui 
Leman șl pe pîrtia Lupului pînă 
la „s“-ul mic. De asemenea, în 
Poiana Ruia stratul de zăpadă 
este de 20—30 de cm, ceea ce 
permite fondiștilor să efectueze 
pregătiri în condiții optime.

— Cum au decurs primele 
antrenamente ?

— Primii care au pășit pe 
zăpadă cu schiuri au fost fon- 
diștii lotului republican. Sub 
supravegherea antrenorilor Mar
cel Stuparu și Ștefan Stăica- 
lescu, fondiștii au făcut primul 
antrenament de acomodare cu

Duminică se desfășoară in Capitală

Ultima iază a campionatului de motoc ros
După o întrerupere de cîteva 

săptămîni, duminică se reia 
campionatul republican de mo- 
tocros. Faza a V-a — ultima 
— va decide pe cîștîgătorii a- 
cestei atît de animate compe
tiții. Federația de specialitate 
a decis ca ultima întrecere a 
campionatului de motocros să 
se desfășoare în Capitală (pri
mele 4 au avut loc la Gîmpina) 
pe traseul din spatele stadio
nului Constructorul (Șoseaua 
Olteniței). Antrenamentele ofi
ciale vor avea foc joi și vineri.

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA<I
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Mîine, în sala Floreasca, încape campionatul republican
de gimnastică pe echipe și campionatul maeștrilor
Mîine, de la ora 9, începe in sala Floreasca din Capitală fi

nala campionatului republican de gimnastică pe echipe 
și campionatul republican al maeștrilor. Este competiția internă 
de cea mai mare importanță, în vederea căreia gimnaștii frun
tași din întreaga țară s-au pregătit intens luni de-a rîndul. 
Spectatorii vor putea urmări 

evoluția valoroaselor Sonia Io- 
van, Elena Leuștean, Emilia 
Liță, Uta Poreceanu, Atanasia 
Ionescu și Elena Nicuiescu care, 
la Roma, au înscris noi suc
cese dc prestigiu în istoria gim
nasticii din R.P. Romînă. Ală
turi de aceste maestre; zeci de 
alte gimnaste și gimnaști își 
vor măsura forțele.

Ediția din acest an este 
foarte grea. Această dificultate 
constă în primul rînd în ma
rele număr de participant'. Fe
derația de specialitate a luat 
toate măsurile pentru a asigura 
campionatului o desfășurare per
fect normală. Dar, aceste mă
suri vor rămîne fără rezultat, 
dacă sportivii și antrenorii nu 
le vor respecta întocmai. Este 
vorba de disciplina perfectă ce 

zăpada în cursul zilei de marți. 
Bădescu, Rășină, . Frățilă, Șu- 
peală. Marcela Bratu,, Mioara 
Sirnion ș.a. au deschis prima 
pirtie, pe o zăpadă excelentă.

Cei de la alpine, pregătiți de 
prof. Ion Berindei și de mine, 
au făcut miercuri primele oco
liri pe zăpadă. După ce au 
„bătut" pîrtia de slalom de la 
baza Rantzerului, Pandrea, Tă
băraș, Bălan, Zangor, Gohn, 
Bucur, Șuteu, Bătușaru și Ilona 
Micloș s-au avîniat cu multă 
plăcere pe zăpada foarte bună 
oferită de prima ninsoare.

— Cum e vremea ?
— Ninsoarea a contenit de 

luni. Cerul e înnorat, iar zăpa
da se menține în stare bună 
pentru schiat. Se pare că va 
ninge din nou, ceea ce . ne-ar 
bucura deoarece ar permite uti
lizarea pirtiilor pe toată, lungi
mea lor. Noi sîntem mulțumiți 
însă și cu zăpada actuală, care 
ne-a permis începerea pregăti
rilor pe zăpadă mult mai de
vreme decît în anii frecuți.

Cu aceasta, convorbirea s-a 
încheiat. Antrenorul Cașa a 
plecat cu „băieții" lui în Kan- 
izer, iar noi ne-am grăbit să 
scriem aceste rînduri, invitînd 
astfel pe amatorii de schi Ia 
prima ieșire pe zăpadă.

Pîrtiile albe și cabanele pri
mitoare îi așteaptă 1

REP.

CONCURSUL DE DIRT-TRACK 
DE LA SIBIU

Duminică s-a desfășurat pe 
noua pistă de dirt-track din 
Sibiu, un interesant concurs, la 
care au participat numeroși a- 
lergători fruntași.

Iată rezultatele tehnice:
Dirt-track — 500 cmc, mașini 

speciale: I. Hugo Sitzler (Me
talul București) 8 p.; 2. Al. 
Șinca (Voința București) 7 p.; 
3. M. Alexandrescu (Metalul 
București) 4 p.; 4. C. Rado
vici (Metalul București) 3 p.;

175 cmc: 1. Fr. Schaffer 
(Voința Arad); 2. Cristian 

n

trebuie păstrată în sala de 
concurs, la schimbarea apara
telor și, mai ales, după aceea, 
cînd vor intra în concurs alte 
echipe.

Mîine intră în concurs (de la 
ora 9) scria I bărbați (Șc. sp. 
elevi Oradea, Șc. sp. elevi Plo
iești, Școlile sp. U.C.F.S. Cra
iova și Gîmpulung Muscel și 
Șc. med. 1 Giurgiu) și seria I

Maestru sport ului Sonia lovan, campioană a țării noastre, va fi din 
nou prezentă in întreceri, căutînd să-fi apere titlul cucerit 

anul trecut

DINAMO BACĂU A ÎNTRECUT CU 1-0 (0-0)
RAPID BUCUREȘTI

BACAU, 23 (prin telefon). 
Echipa Dinamo din localitate 
și-a încheiat azi jocurile pe 
teren propriu din cadrul tu
rului, obținînd cea de-a șasea 
victorie în fața publicului /^ă- 
căoan. Dinamoviștii au între
cut pe Rapid Bticurești.-Si'cu
I—0, după un joc în carț-.au 
fost tot timpul superiori. ^Vo
ința de victorie pe car^țfau 
arătat-o dinamoviștii, precum 
și dîrzenia cu care s-au apă
rat rapidiștii au făcut ca me
ciul să fie interesant, să pla
că celor peste 7.000 de spec
tatori, chiar dacă din punct 
de vedere al nivelului tehnic 
n-a satisfăcut pe deplin.

Băcăoanii au dominat de la

Arad); 
(Voința

Schuster (Voința Sibiu) ; 3. N. 
Munteanu (Voința Sibiu).

250 cmc: I. W. Hirschvogel 
(Metalul Reșița) ; 2. Ludovic
Szabo (Dinamo București),

Obstacole — 175 cmc: 1. G. 
Seinenstein (Metalul Reșița) ;
2. Fr. Schaffer (Voința
3. Cristian Schuster 
Sibiu).

250 cmc: 1. Grigore 
(Metalul București) ; I 
Fischer ( ~

350 cmc. I. Gr. Berenyi (Me
talul București) ; 2. P. Fischer 
(Dinamo) ; 3. E. Seiler (Ra- 

' pid).
C. PITARIU. I. IONESCU 

corespondenți

Berenyi
2. Peter 

(Dinamo București).
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femei (Gloria Rm. Vîlcea, Șc. 
sp. elevi Ploiești, Șc. sp. elevi 
Oradea, Șc. med. Giurgiu, echi
pa regiunii Suceava, Șc. sp. 
U.C.F.S. Craiova), care vor pre
zenta exercițiile impuse. După- 
amiază, de la ora 17, tocul a- 
cestor formații va fi luat de 
cele din seriile II (bărbați și 
femei). Vor concura echipele: 
O.S.M. Reșița, Victoria, C.C.A. 
și Dinamo București, și G.S. 
Mureșul-Tg. Mureș — ia băr
bați, Știința, Dinamo și Gl. sp. 
școlar București, Voința Cluj, 
Voința Arad, Steaua roșie Ba

la femei.

un capăt la celălalt al parti
dei, dominarea lor fiind fidel 
ilustrată și de raportul de 
cernere: 10—0 în favoarea
gazdelor. Feroviarii au jucat 
bine în apărare, dar atacul 
lor a fost ca și inexistent, în 
tot meciul trăgînd un singur 
șut periculos pe poartă.

în primele două minute, lo
calnicii au 3 atacuri pericu
loase, dar o dată Gram reia 
cu capul peste poartă iar de 
două ori Țodor respinge ba
lonul. Portarul bucureștean 
se remarcă apoi în min. 10, 
respingînd un șut al lui Ci- 
ripol. In min. 15 și 16, fun
dașii Macri și Deciu a-u in- (Continuare în pag. a 3-aJ

Ten pe îerehurîTS 
de fotbal 

din Europa
R.P. BULGARIA — R.F» 

GERMANA 2-1 (0-1)
Scorul a fost deschis de 

extrema stingă a oaspeților, 
Voilrțiăr, îri: min. 14. 'In re
priza a doua extrema stingă 
a echipei bulgare, Anghel 
Colev, a' înscris în minutele 
66 și 82, aducînd gazdelor 
o victorie de ■ prestigiu '

REAL MADRID 
ELIMINAT! t

La Barcelona s-a disputat 
în noChirnăl . returul yntît- 
nirji (F.G. • Barcelona-Real 
Madrid . (în .primul footti
2- 2). Diipă un joc dramatic,
Barcelona a învins cu 2-t 
(1-0)». eliminînd astfel pe 
Real Madrid care' deține 
de cinci ani Gupa. Golurile 
au fost marcate de Villa- 
verde (min. 34) da un 
corner și Evaristo (min. 83) 
tot la un corner, respectiv 
Ganario (min. 88). F.<3.
Barcelona s-a calificat 
pentru sferturile de finală.

UN AL TREILEA -MEG4 
W1SMU T — RAPID VIENA

Rapid Viena n-a putut să 
păstreze avantajul de două 
goluri obținut în turul în-i 
tîlnirii cu Wismut Karl 
Marx-Stadt, din cadrul op
timilor de finală ale 
„G.C.E.". Ieri, fa Aue, catn-i 
pioana R.D. Germane a în-' 
vins cu 2-0 (0-0) astfel că 
scorul general devine, egato
3- 3. Pentru desemnarea e?
chipei calificate va fi nevoie 
de un al treilea joc, pe teren 
neutru. , ,

ECHIPA ANGLIEI LA | 
A PATRA VICTORIE 

CONSECUTIVA
In cadrul campionatului 

intcrbritanic s-a disputat 
ieri pe stadionul Wembley 
din Londra îfitîlnirea Anglia- 
Țara Galilor. Fotbaliștii en
glezi au obținut o victoriei 
la scor: 5—1 (2—0).
RACING S-A DISTANȚAI) 

DIN NOU
Obținînd victoria ctt 3-0 

(1-0) în meciul restanță 
cu Toulouse, disputat ieri 
la Paris, Racing a refăcut 
diferența de 4 puncte față 
de a doua clasată Monaco. 
EUROPA—REAL MADRID 

LA 14 DECEMBRIE
La 14 decembrie urmează 

să se dispute la Madrid uri 
meci între o selecționată a, 
Europei și Real Madrid.

tervenții salvatoare iar în min. 
27 Koszka lămurește o situai 
tie critică. Gazdele mai au 
ocazia să deschidă scorul îri 
minutele 38 și 42, dar Gram 
și Drăgoi șutează pe lînga 
sau peste poartă. In această 
repriză, oaspeții _• n-au șutat 
niciodată pe poartă.

După pauză, Rapid intră 
pe teren , decis să schimbe as
pectul jocului. In min. 46, un 
atac purtat de Copil pe aripa 
dreaptă rămîne însă fără re-: 
zultat După ce Todor res-' 
pinge în corner un șut îrf lut 
Gram (min. 49). Rapid ini-!



o Ședința plenară a C.S.M.-Reșița

Tractorul Orașul Stalin a cucerit 
prima ediție a „Cupei Carpațnor

Un eveniment important in viața sportivă a orașului

La sfirșitul săptănânii trecute, din 
Inițiativă Consiliului regional U.dF.S. 
Stalin șl a comisiei regionale de volei, 
la Orașul Stalin s-a disputat prima 
ediție a „GUPEI GARPAȚILOR" la 
volei masculin. In sala Tractorul 
s-au întrecut trei zile la tind echipele 
Știința Timișoara, Farul Constanța, 
Petrolul Ploiești, Jiul Petroșani, Di
namo Orașul Dr. Petru Groza și 
Tractorul Orașul Stalin.

Reșița furnalelor își trăiește din 
plin viața. In fața cuptoarelor, prim- 
topitorii Vasile Mocea și Ion Bă- 
descu își continuă întrecerea pentru 
a da patriei mai mult oțel...

Este o zi obișnuită. Dar, pentru 
cei ce iubesc sportul — și pe cine

DOUĂ MARI ÎNTRECERI
IN CAPITALA

Două evenimente șahiste de primă 
Importanță vor ft găzduite de Capi
tala țării noastre, începînd de sîm- 
bătă.

In sala Bibliotecii Centrale Uni
versitare din Piața Republicii încep 
întrecerile finalei campionatului re
publican masculin, ediția 1960. Con
comitent cu aceasta vor avea loc și 
partidele meciului de baraj pen
tru turneul candidatelor la titlul 
mondial de șah. După cum se știe, 
pentru calificare concurează o șa- 
histă din țara noastră, maestra in
ternațională Alexandra Nicolau și 
puternica jucătoare din R. P. Po
lonă, Henrietta Konarkowska.

Tragerea la sorți pentru finala 
campionatului republican, ca și pentru 
meciul feminin, are loc mîine la ora 
19 la sediul U.C.F.S. (etajul III) 
din str. V. Conta 16.

i Prima rundă : sîmbătă după-amiază.
r————------- -----------------------------

Cu prilejul „Cupei Garpaților" s-a 
făcut remarcată buna pregătire a ju
cătorilor; Mușat, eozonid (Știința. ccj ce iubesc sportul — și pe cine 
Timișoara),' Novac, Zamolo, PatipaevȚnu-l interesează sportul la Reșița? 
(Dinamo), Szocs, Chinzeriuc (Tracta-f — ea are o importanță deosebită, 
rul), Petrie, Rădulescu (Petrolul),! Plenara Clubului sportiv munci- 
Săndulescu, Crivăț (Jiul), Nicoiaescu, 
Giocănel (Farul).

S-au înregistrat următoarele rezul
tate: ZIUA I: Știința — Dinamo 
3—2, Tractorul — Petrolul 3—1, Jiul 
u-• Farul 3—0, Tractorul — Farul 
3—0, Jiul — Dinamo 3—0, Știința — 
Petrolul 3—0; ZIUA A II-A: Știința 
— Farul 3—1, Tractorul — Jiul 3—2, 
Dinamo —- Petrolul 3—1 ; ZIUA A 
III-A: Tractorul — Dinamo 3—4, 
Petrolul — Farul 3—2, Știința — Jiul 
3—1, Dinamo — Farul 3—0, Jiul — 
Petrolul 3—2, Tractorul — Știința 
3—1.

Iată clasamentul întrecerii:

’x forest a fost evenimentul sportiv al 
l'Xsăptămînii. De el s-au interesat deo

potrivă tinerii sportivi ca și mun
citorii cu tîmplele încărunțite. Nici 
nu putea fi altfel, deoarece clubul 
este .copilul" Reșiței, al oțelarilor, 
al laminoriștilor, al celor 18.000 
membri susținători. Și, ca niște pă
rinți buni, ei se interesează de fie
care etapă a dezvoltării sale. Or, 
plenara recent desfășurată poate fi 
considerată un prilej de noi măsuri 
pentru ridicarea activității sportive de 
performanță la nivelul condițiilor 
create de către partid și guvern ’miș
cării noastre sportive.

SUCCESE CU CARE REȘIȚENII 
SE M1NDRESC...
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meci, jucătorii de

Tineri ca luptătorul 
turnător, fruntaș în . 
sport (component al iotului R.P.R.), 
atleții Hegeduș și Wolf și mulți 
alții sînt apreciați de muncitorii reși- 
țeni. Succese de seamă au înregis
trat boxerii (6 titluri de campioni 
regionali și unul de campion R.P.R.) 
ca și echipa masculină de gimnastică, 
care s-a clasat pe locul I în re
giune și va lua parte Ia finala cam
pionatului republican din acest an.

Unul dintre cele mai importante 
succese este acela al întăririi bazei 
materiale, a creșterii continue a fon
durilor. Ca urmare a numărului mare 
de membri susținători — care sînt 
cu cotizațiile la zi — precum și su
melor încasate din manifestațiile 
sportive, clubul a reușit să reali
zeze venituri importante, care îi 
permit să lărgească atît baza mate
rială cît și să asigure o bogată ac
tivitate competiționa lă. In acest fel a 
fost posibil să se treacă la o serie de 
importante investiții. Printre ele se 
numără amenajarea sălii de sport cu 
o capacitate de 1000 de locuri, care 
va permite dezvoltarea handbalului 
în 7, a baschetului, a voleiului etc. 
De asemenea, în anul care urmează 
vor fi începute lucrările pmtru a- 
menajarea stadionului (care cu mai 
mult simt de răspundere din partea 
întreprinderii 5 Construcții Reșița 
puteau fi începute pînă acum) și a 
unui teren de tenis de cîmp.
...DAR ȘI LIPSURI PE CARE NU 

LE TREC CU VEDEREA
Spuneam ia început că reșițenii 

se îngrijesc cu multă dragoste de 
clubul lor. Amintim un singur e- 
xempiu: plenara a început la ora 
17,30. In sală erau prezente peste 
300 de persoane. Discuțiile — Ia 
care s-au înscris 20 de tovarăși ! — 
au făcut ca ora planificată inițial 
să fie depășită. Cu toate acestea 
muncitorii, membrii susținători ai 
clubului, nu s-au mișcat de la locu
rile ior. Și mulți dintre ei lucrau în 
schimbul de noapte... Ce altă do
vadă mai mare de dragoste pentru 
sport, pentru club, decît aceasta 
poate să-i convingă și pe fotbaliști 
— de exemplu — în privința obliga
țiilor pe care le au ?

Am pus intenționat Intîi problema 
fotbalului, pentru că de ea s-an J°* 
vit" aproape toți cei ce au luat cu- 
vîntul. Nu pentru că fotbalul ar fi 
cel mai iubit sport (reșițenilor ie 
place deopotrivă și boxul și gim
nastica, atletismul sau luptele), dar 
pentru că fotbalul a dat clubului și 
susținătorilor săi cele mai multe ne
cazuri. Nici din punct de vedere al 
performanței, dar nici al compor
tării cetățenești, fotbaliștii nu sînt 
la înălțimea 
muncitori. In 
început să-și 
înfumurarea, 
minunate pe care le au la dispoziție. 
Ei bine, aceste lucruri n-au fost 
trecute cu vederea. Participanții la 
plenară au criticat pe fotbaliștii 
Tischler, Comisar, Berger, dar și pe 
antrenorii lor, Mihai Zsizsik și Va
sile Pop, care n-au reușit să facă 
din toți elevii lor elemente cu o ți
ntită moraiă și o comportare corespun

Ion Ionescu, 
producție și în

zătoare. Dacă 
află într-o 
zătoare, vinovat 
clubului (președinte tov. Floruț, se 
cretar tov. Ștefan) care a tolera 
abaterile fotbaliștilor, i-a „iertat" d< 
fiecare dată, a tratat Cu sentimen 
talism greșelile lor. De altfel, dii 
discuțiile purtate în cadrul plenare 
a reieșit că consiliul clubului 
lucrat — în general — sul 
nivelul obligațiilor ce-i reveneau 
a fost descompletat, mulți mem 
bri lipsind colectivul de apor 
tul muncii lor. Dacă unii tovarăși ci 
Vasile Orz, președintele secției di 
lupte, și-au făcut datoria cu priso 
sință, alții ca Iosif Kolnik nu ai 
muncit de loc.

Lipsuri serioase s-au manifestat îi 
domeniul muncii organizatorice. Ast 
fel, nu s-au ținut ședințe de analiz; 
muncii consiliului, sistem ce a fos 
„copiat" de către secții. Nu au fos 
analizate (pe secții) rezultatele în 
registrate în lumina sarcinilor p< 
care acestea le aveau. Sectorul teh 
nic (responsabil Căiță Maricici) ni 
și-a îndeplinit 
trolat și n-a 
antrenorilor, a 
de sport. Deși 
bile, pentru o 
în cadrul clubului sportiv muncito 
resc au activat doar șase secții, ia 
nivelul performanțelor actuale est 
sub ceea ce putea — și trebuia - 
să dea clubul. Despre aceste pro 
bleme au vorbit tovarășii: Oios2 
Stroie, Boru, Olaru, lor i, Dră 
ghici și alții.

CLUBUL DE LA TOȚI,
DAR DE LA CLUB.. NIMENI!
Aceasta este concluzia care s 

poate trage dacă privim lucruril 
din punct de vedere al obligațiilor f> 
care le avea clubul față de asocia 
țiile sportive aderente și în primu 
rînd față de asociația sportivă Me 
talul, care este organizată pe lîng 
Combinatul Metalurgic. De unde 1: 
înființare (și apoi cu multe alte pri 
lejuri) clubul și-a asumat anumit 
obligații (repartizarea antrenorilor să 
în asociații pentru sprijinirea munci 
de instruire, efectuarea unor tume 
de popularizare a sportului în comu 
nele învecinate Reșiței etc.) el 
respectat nici pînă acum.

★
Plenara a subliniat că 

cesta conducerea clubului 
cit cum a trebuit pentru 
sarcinilor pe care le 
printre acestea sc 
preocuparea temeinică dc 
față de creșterea și fon 
mai multe cadre care 
apoi promovate în loturile
tative ale țării. Mai multă
în această treabă, mai multă grij 
pentru educarea sportivilor în spi 
ritul moralei și a vremurilor noi p 
care le trăim, iată ce trebuie s
facă cei ce conduc activitatea clu 
bului din .Cetatea de foc". întări 
rea muncii organizatorice, a proce 
sului de instruire-antrenament, sin 
de asemenea sarcini mereu actual 
care nu pot fi neglijate și care a
sigură de fapt mersul înainte al ac 
tivității sportive de performanță dr 
acest oraș cu tradiție în sportu 
nostru. Numai muncind organiza 
pe baze științifice, respectind întoc 
mai planurile pe care și le-a alcătui 
clubul sportiv muncitoresc va reuț 
să îndeplinească sarcinile care revi 
mișcării noastre sportive pe linia r 
(licării performanțelor ia nivelul rt 
zultafelor internaționale..

echipa de iotbal s 
situație necorespun 

este și consiliu

atribuțiile, n-a con 
îndrumat activitate: 
secțiilor pe ramur; 

erau condiții favora 
activitate mai vastă

f După cum sublinia darea 
X prezentată de tov. Ștefan — 
Țciubului — în ultimul an a 
Țrită activitatea birourilor secțiilor pe 
I ramură de sport (atletism, fotbal, 

box), a fost ridicată pe o treaptă su
perioară munca de instruire, s-a acor
dat o mai mare atenție creării unei 
rezerve de cadre. Astfel, pe lingă club 
activează acum școli sportive in care 
a» fost cuprinși tineri cu aptitudini 
pentru diferite sporturi: gimnas
tică, fotbal, atletism, box etc. Mai 
mare a fost în anul 1960 numărul 
competițiilor la care clubul sportiv 
muncitoresc a fost reprezentat și mai 
semnificative succesele înregistrate.

. (Exceptind comportarea echipei de 
Z fotbal, care nemulțumește de la o 
♦ etapă la alta).
x Multă grijă a fost acordată muncii 
jde educare a sportivilor, calificării 
t ior în producție, îndrumării către 

formele superioare de învățămînt.
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de seamă 
secretarul 
tost întă-

la 
Tractorul Or. Stalin au primit trofeul 
transmisibil «Gupa Garpaților". De 
asemenea, au primit trofee și echipele 
Știința și Jiul, clasate pe următoarele 
două locuri.

Inițiatorii acestei interesante compe
tiții, organizată în bune condiții, me
nită toate felicitările.

CAROL GRUIA 
coresp. regional

.Ultima etapă a turului campionatului R. P. R.
la Pronosport, un concurs „cheie” nu le-s

Așa se poate numi concursul de 
duminică 27 noiembrie. Plecând chiar 
de la „capul de afiș", St roșu — 
Dinamo București, se poate spune 
că acest concurs conține într-adevăr 
meciuri „cheie". CCA. primește vi
zita dinamoviștilor din Bacău de la 
care speră să obțină două puncte 
care i-ar fi necesare pentru a deveni 
campioană de toamnă în cazul cînd 
Dinamo București ar pierde la Stea
gul roșu. Desigur, dinamoviștii bucu- 
reșteni, a căror formă bună ne-a 
fost confirmată luni In întîlnirea cu 
Petrolul, nu vor accepta să cedeze 
locul de lideri tocmai acum Ia sfîrși- 
tul turului.

Pentru ultimele locuri se dă de 
asemeni o luptă... indirectă. Ultimele 
două clasate: Știința Timișoara și 
Farul Constanța joacă pe teren pro
priu, prima cu Minerul si cealaltă cu 
Știința Cluj. Desigur cele mai mari 
șanse de a ocupa ultimul loc în cla
sament Ie are Farul, dar etapa de 
duminică are posibilitatea să infir
me această previziune.

Din campionatul italian, programul 
concursului de duminică 27 noiem
brie cuprinde trei tntîlniri. Dintre 
ele se detașează meciul Roma — Ju

importanta deose-are o
viitoarea configurație a 

Intr-adevăr,

ventus care 
brtă pentru 
clasamentului. Intr-adevăr, dacă 
Roma nu obține victoria, ea poate 
pierde primul loc fiindcă Intemazio 
nale, care o secondează la un punct 
diferență, joacă acasă cu Sampdoria.

Dar programul concursului de 
minică cuprinde și trei meciuri 
campionatul francez. Intîlnim și

du- 
din 
aici

(J&tonosport
meciuri „cheie" ? Desigur. Monaco 
ocupă locul II în clasament la o di
ferență de patru puncte față de Racing. 
Or, în programul nostru întîlnim 
meciul Nancy—Monaco. Are sau nu 
acest meci importanță pentru cla
sament? Dar meciul II di 
gram, Valenciennes—Rennes

trodus în locul întîlnirii Petrolul— 
Progresul nu poate aduce de asemeni 
o schimbare în coada clasamentului ? 
Răspunsul este da I

★
Premiile concursului PRONOS

PORT nr. 47 din 20 noiembrie: 
122,4 variante cu 12 rezultate exac
te a 787 lei fiecare 2.294 variante cu 
II rezultate exacte a 50 lei fiecare 
15 661,1 variante cu 10 rezultate 
exacte a 11 lei fiecare.

Fond de premii: 385.328 Iei.
PRONOEXPRES

La tragerea Pronoexpres din 23 
iembrie 1960 au fost extrase 
următoarele numere:

37 3 19 26 2
Numere de rezervă: 29 
Fond de premii: 533.512

no- 
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T J de d 
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vedetismul, 
condițiilor

reprezen 
strădani

Rubrică redactată de L 
Pronosport.

Deși se. alia în localitate, arbitrul Neică Tudor (Făurei) 
nu s-a prezentat la meciul de fotbal dintre echipele Spîcul- 
Grigorescu și Voința-Rușefu, dco-arecc trăsese un chef 

zdravăn.
(corespondent, A. Schenkman)

U- -III . 1 - - - - - ■ -

I Din joi în joi * Din joi în joi • Din joi în joi i

(corespondent, 1. Ilasașiu)

Pe stadionul 23 August din Tîrnăveni tabela de marcaj nu 
mai e folosită dc la data de 30.IV.I960 cînd a avut lot 
mex-inl dintre „Chimica” Tîrnăveni și „Textila” Mediaș

/înnavLUblE in ABUL ZVW

^-Interesantă relicvă I Vasăzică acum o mie de ani „Chimica*
fa-învins „Textila” eu 5—0 111

Qesen & JlQYAfi

JS

Bort băiat* dar... rămîne pe fază 1

In meciul din campionatul regional dintre C.S.M. II Bai
Marc—A.S.T. Sighct, centrul atacant al echipei C.S.M. II 
jucat într-un tricou purtînd numărul 1, fapt ce a dres 

confuzii
(corespondent, V. Săsăranu)

Desen de N, CLAUDIU

HENȚ ?
«—, De ce-i măsoară ?
— Numai așa poale să-și dea seama dacă cel care a pus mîna 

pe minge este portarul de la A.S.T. sau centrul de la C.S.M 
Desen de S. NOVAG



tnsemiBări din etapa a Xll-a Știri și rezultate
NU-! SUFICIENT SA DOMINI

Este mai ușor să fii generos, la 3—0? 
Se prea poate, dar, oricum „ll-le“ din 
Orașul Stalin merita din plin, „la re
priză”, aplauzele spectatorilor arădani. 
Paradoxal (spune rezultatul), dar ade- 
jvărat (o spun faptele) : echipa Stea
gul roșu a demonstrat în această 
primă parte a meciului, mai mult fotbal 
decît partenerii de joc. Deși condusă 
cu 1—0, printr-un gol înscris în min. 
3, Steagul roșu a preluat inițiativa, ma- 
sîndu-și adversarul în jumătatea lui de 
teren; acfionînd decontractat și fiind 
posesorii unei tehnici superioare, oas
peții au controlat jocul o jumătate de 
oră. Un aport deosebit l-a adus Se- 
redai, care s-a intercalat cu regularitate 
în linia de atac, în scopul de a crea 
superioritate numerică în fața porții 
lui Faur. N-au reușit să concretizeze 
nimic, pentru că în apropierea zonei de 
finalizare, Hașotî și David au compli
cat acțiunile conducînd balonul mai mult 
decît trebuie, pentru că Proca (vîrf da 
atac) a acționat confuz și greoi pentru

Dinamo Bacău 
a întrecut cu 1-0 (0-0) 
pe Rapid București

(Urmare din pag. 1)
țiază un atac terminat cu un șut 
peste bară al lui Balint. Treptat 
localnicii preiau din nou inițiativa 
și în minutul 68 reușesc să în
scrie golul victoriei. Dinamo bene
ficiază de o lovitură liberă de la a- 
proximativ 20 de metri de p-oarță. 
Execută fundașul Gross care trimite 
lui Vătafu și acesta reia, pe sub 
portarul Todor, în plasă: 1—0.

După acest gol, o parte din ju
cătorii oaspeți (Todor, Koszka, 
Ozon) au reclamat ofsaid și au avut 
atitudini nesportive. Jucătorul Ozon, 
bruscînd pe arbitru și aducîndu-i in
jurii a fost eliminat de pe teren. 
In continuare, dinamoviștii insistă 
dar nu mai majorează scorul.

In 4 rînduri
După ce în 5 meciuri de 

; campionat echipa Rapid Bucu
rești n-a marcat nici un gol, 

; în jocul cu Pecsi Dozsa a în-
■ scris trei goluri. Ieri însă la

Bacău, în meci de campionat, 
I. atacanții feroviari n-au mar

cat iarăși nici un goli
După cele trei marcate, 
Vă întreb cu mult alean: 
Mai venim la meci, sau poate 
V-ați făcut... norma pe-un an?

C. MAZILU

Din echipa învingătoare s-au re
marcat : Lazăr, Drăgoi, Gram și 
Publik; feroviarii au avut cei mai 
buni jucători în Todor, Macri și 
Koszka.

Arbitrul Mihai Vasiliu — Ploiești 
a condus corect echipele:

DINAMO BACĂU: Bucur — Gio- 
sanu, I. Lazăr, Gross — Vătafu, 
Cîrnaru — Drăgoi, Rădulescu, Gram, 
Ciripoi, Publik.

RAPID: Todor — Deciu, Motroc, 
Macri — Neacșu. Koszka — Copil. 
Balint, Ozon, Georgescu, C. Io- 
nescu.

A. AROMINESE1 
corespondent

Iată cum se prezintă clasamentul în
urma rezultatelor de luni Și de ierit

1. Dinamo Buc. 12 8 3 1 27: 9 19
2, C.C.A. 12 9 0 3 36:19 18
3. U. T. A. 12 7 1 4 23:16 15
4. Dinamo Bacău 12 7 0 5 22:17 14
5. Petrolul 12 5 4 3 20:18 14
6. Progresul 12 4 4 4 19:22 12
7, Minerul 12 6 0 6 19:2-1 12
8. Steagul roșu 12 5 1 6 21:20 11
9. Rapid 12 3 5 4 13:13 11

10. Știința Cluj 12 5 1 6 23:26 11
11. Corvinul 12 4 2 6 16:23 10
12. C. S. M. S. 12 3 2 7 20:26 s
13. Știința Tim. 12 3 1 8 18:29 7
14. Farul 12 2 2 8 17:32 6

Locuțiune de bilete
® PENTRU FINALA CAMPIONA

TELOR REPUBLICANE DE GIMNAS
TICA PE ECHIPE, BILETELE SE 
POT PROCURA IN ZILELE COMPE
TIȚIEI LA CASELE SĂLII FLOREAS- 
CA

• Biletele pentru jocul de fotbal 
G. O. A. — Dinamo Bacău se pun 
fn vînzare, începînd de vineri 25 
noiembrie la casele obișnuite^ 

că ocaziile mai clare de gol au fost ra
tate copilărește.

Scăpînd din „strînsoare” cu fața cu
rată, echipa gazdă a contraatacat mult 
mai periculos. Apreciind pe bună drep
tate, că un teren alunecos reduce sub
stanțial coeficientul de siguranță al a- 
părărilor, făcîndu-Ie nesigure la in
tervenții, tinerii înaintași de la U.T.A. 
au combinat simplu și întotdeauna cu șu 
turi pe poartă. La două contraatacuri 
în numai 2 minute (38—40), Pîrcălab, 
motorul și totodată „creierul” atacului 
arădan, a înscris golul doi și l-a „fă
cut” pe al treilea. Imediat după re
luare dorind să-și păstreze victoria 
printr-un joc deschis, ofensiv, gazdele 
au pornit la atac, stăpînind mijlocul 
terenului. Și, lucru paradoxal, tocmai 
în această perioadă de netă superiori
tate, formația arădaijă n-a mai reușit 
să înscrie nimic, deși a avut prilejul 
s-o facă: Pîrcălab a executat slab o 
lovitură de la 11 m, Czako a trimis 
balonul în două rînduri în bară, iar 
cei 5 înaintași la un loc au șutat de 
19 ori la poarta apărată de Ghiță. Și 
totuși i—i vrînd parcă să repete întru- 
totul paradoxul primei reprize, cea mai 
mare ocazie a fost de partea echipei 
dominate: Meszaros a trimis, însă, 
mult peste bară, deși se afla la numai 
4 metri de poarta apărată de Faur.

(gb. n.).

INCONSTANȚA ȘTIINȚEI CLUJ

Una dintre echipele noastre, renumite 
pentru inconstanta lor, este Știința Cluj. 
Comportarea și rezultatele Științei de la 
un meci la altul (la Timișoara 3—1 
cu Știința, la Cluj 4—2 cu Dinamo 
Bacău, la Arad 1—3 cu UTA, la Bucu
rești 2—2 cu Progresul și 1—0 cu Ra
pid, acasă 1—3 cu Steagul roșu, 7—2 
cu Minerul și recent l-r-5 cu C.C.A.) 
sînt concludente în această privință.

In meciul cu echipa Casei Centrale 
a Armatei, studenții s-au comportat în 
general slab, avînd fluctuații de formă 
de la o repriză la alta și un decalaj 
bătător la ochi între compartimente. 
Apărarea este penetrabilă, Georgescu 
lipsit de plasament, a fost mereu scos 
din dispozitiv dc înaintașii CCA-ului și 
depășit cu ușurință de Alcxandrcscu. 
Moguț iese dc multe ori inoportun din 
poartă, are ploujoane întîrziate, pare un 
portar lipsit de reflexe. Clmpeanu și 
Costin nici ei nu pot face față unor 
jocuri, ca de exemplu cel cu CCA, în 
care acțiunile rapide pe aripi, cu schim
bări de locuri derutante, sînt foarte 
frecvente. In plus, nu se simt deloc 
bine cînd au în față extreme rapide cum 
sînt Tătaru și Cacovcanu. Nu-i mai pu
țin adevărat că apărarea clujenilor este 
lipsită de aportul celui mai bun mijlo
caș, Petru Emil, care are un rol strict 
ofensiv. E adevărat însă că el a adus 
un serviciu prin asta echipei sale, pentru 
că a tras cele mai multe și mai peri
culoase șuturi la poartă și a și marcat 
unicul gol al Științei. Petru Emil a ju
cat mai mult ca de obicei la înaintare, 
mai ales că din atac lipseau doi jucători 
de bază, Ivansuc și Mateianu.

La înaintare, în acest joc s-a observat 
o mediocritate apăsătoare, poate și pen
tru că lipseau Ivansuc și Mateianu. Su- 
ciu, Marcu șl Moldovan s-au pierdut în 
combinații inutile, frînînd finalizarea 
acțiunilor; la acest meci au avut un joc 
șters. Gane n-a avut fantezia necesară 
unui centru înaintaș, pentru a putea

într-un centru dc juniori și copii: C. S. FI. Cluj...
Fiecare nume nou apărut în echipele 

de categoria A sau B stîrnește interes 
și comentarii. De aceea nu strică să ne 
oprim, o clipă măcar, asupra întreceri
lor juniorilor — din rîndurile cărora se 
ridică elemente talentate — și să cu
noaștem încă de pe acum cîteva nume 
care în 2-3 ani vor aduce un suflu nou în 
aportul cu balonul rotund. Deocamdată 
ne oprim la Cluj, unde juniorii se impun 
cu deosebită tărie atenției generale.

In campionatul de juniori al regiunii 
Cluj joacă și echipa C.S.M. Această 
formație, alcătuită din ucenici și elevi, 
practică un fotbal de calitate, lucru care 
a reieșit și din performanțele reușite. 
Iată cîteva scoruri realizate de juniorii 
clubului C.S.M. Cluj : C.S.M. Luduș— 
C.S.M. Cluj 0—14; C.S.M. Cluj—Indus
tria Sîrmei C. Turzii 7—-0; C.S.M.— 
Cimentul Turda 10—1 ; C.S.M.—Mintiul 
Gherlei 15—1; C.S.M.—Metalul Aiud 
28-Ș.

Cine sînt realizatorii acestor perfor
mante ? Iată formația de bază a echi
pei : Magiai (lăcătuș) — Lupaș (elev 
meseriaș), Rusu (elev), Fiilăp (strun
gar) — Fechete (elev meseriaș), Tor- 
dai (strungar fruntaș) — Bana (elev), 
Bachos (elev), Lungii (elev meseriaș), 
Kunkuti (elev meseriaș). Kilin (elev 
meseriaș). Golgetcrul echipei este cen- 

depăși stoperi de talia lui Apolzan. 
Singurul atacant care a dat randament 
a fost Constantin, care în prima repriză 
l-a depășit cu ușurință pe Staicu; dar, el 
a fost foarte mplt solicitat și în repriza 
a doua nu a mai avut suficiente resurse 
fizice, (t. r.).

GREȘELILE SE PLĂTESC...

Nu trecuse decît un minut de cînd 
începuse repriza a doua a meciului Di
namo—Petrolul. Spre centrul terenului, 
cîțiva dinamoviști și ploieșteni își dispu
tau balonul, care la un moment dat a 
ajuns Ia Ene II. Acesta însă, a lovit 
prea tare mingea, care i s-a depărtat de 
picior. In apropierea lui se afla Babonc, 
care a intervenit în fază, dar — mai 
puțin preocupat de minge, în posesia 
căreia putea ajunge foarte ușor — a 
preferat să-și jeneze întîi adversnrul, 
probabil — și-o fi spus el — pentru a 
juca apoi neslingherit mingea. Jenîndu-1 
însă, pe Ene II, Babone a comis un 
fault — inutil — pe care arbitrul l-a 
sancționat prompt. Din lovitura liberă, 
mingea ajuns din nou la Ene II, care 
a făcut o scurtă cursă, paralelă cu ca
reul, de la dreapta la stînga, a șutat cu 
stîngul în colț sus : 3—0 pentru Dinamo.

Iată cum a plătit echipa Petrolul o 
greșeală săvîrșită de Babone. In loe să 
joace balonul, pnnîndu-și echipa în a- 
tac, Babone n-a făcut altceva — faul- 
tînd — decît s-o treacă în apărate și, 
ceea ce este mai grav, să prilejuiască 
» fază din care s-a marcat, (p. g.)

F o t o c ri ti c ă

Iată o fotografie de fotbal. Nimic 
deosebit, la prima vedere. O simplă 
fază de poartă... Dacă ați ști însă că 
pelicula aparatului de fotografiat a 
„prins" imaginea executării unei lovi
turi de la 11 metri desigur că n-ați 
mai considera fotografia banală. Și 
pe bună dreptate. Ce caută jucătorul 
cu tricou vărgat în apropierea porții ? 
Așa s-au Întrebat și spectatorii me
ciului C.S.M. Baia Mare—C.S. Ora
dea, care au asistat la această fază 
la fel de nedumeriți. Dar ce s-a în- 
tîmplat ? In min. 61 arbitrul Mircea 
Rotaru (Iași) a dictat lovitură de 
pedeapsă în careul formației C.S, O- 
radea. Lovitura a fost executată de

trurl înaintaș Lungu, care a marcat la 
un moment dat 29 goluri, urmat de 
Kunkuti cu 17. Lungu nu are decît 15 
ani, Kunkuti 18 ani. Aceasta nu a îm
piedicat conducerea clubului să ho
tărască promovarea în echipa de seniori, 
care activează în categoria B, atît a lui 
Lungu, cît și a lui Rusu. Banu și Kun- 
ku'ti.

L-am întrebat pe antrenorul Ștefan Nagy 
care sînt calitățile deosebite ale lui 
Lungu, care l-au impus atenției și el 
mi-a răspuns: „Coordonarea perfectă cu 
schimbări de direefii a jocului, pătrun
deri tn viteză, șuturi precise fi puter- 
nice“. Antrenorul ne-a mai spus că vede 
în acest junior un al doilea Marian, iar 
în extrema Banu Romeo un al doilea 
Bindea. Are viteză remarcabilă, dribling 
pe spațiu mic și în viteză, mobilitate și 
șut puternic. „De altfel, echipa noastră 
se bucură de multă simpatie în publicul 
clujean și deși sînt meciuri de categoria 
A și B în localitate peste 500 de spec
tatori vin să ne vadă la lucru și publi
cul adesea strigă „hai Bindea”, „șut 
Marian", fiind, bine înțeles, vorba de 
Banu șl Lungu”.

In cadrul secției de fotbal a C.S.M. 
Cluj activează 87 de tineri, împărțiți în 
2 echipe de juniori și 2 de copii. Fostul 
stadion C.F.R. este destinat exclusiv 
pregătirii juniorilor și copiilor iar con

AZI LA PLOIEȘTI : 
PETROLUL—PROGRESUL

Primul meci al ultimei etape a tu
rului campionatului categoriei A se 
dispută azi la Ploiești, unde Petro
lul va primi replica formației bucu- 
reștene Progresul. Meciul este aștep
tat cu mult interes, mai ales în urma 
rezultatelor obținute de cele două e- 
chipe în etapa precedentă.

Intîlnirea va fi condusă de arbi
trul G. Ianopol-Constanța, ajutat la 
tușe de E. Bucșe-Sibiu și C. Geană- 
Orașul Stalin.
ARBITRII MECIURILOR DE CA

TEGORIA A
RAPID—UTA: C. Nițescu-Sibiu, Ia 

tușe G Pop-Orașul Stalin și S. Popa- 
Mediaș; ȘTIINȚĂ TIMIȘOARA—MI
NERUL : M. Cruțescu-București, la 
tușe A. Galamboș-Baia Mare și Gh. 
Farkaș-Satu Mare; CORVINUL — 
G.S.M.S. IAȘI: I. Gheorghiță-Bucu- 
rești, la tușe D. Rusu-București și 
Cr. Popescu-București ; STEAGUL 
ROȘU—DINAMO BUCUREȘTI: Gh. 
Osiac-Timișoara, la tușe: Șt. Patkoș- 
Oradea și D. Gosta-Oradea; C.C.A.— 
DINAMO BACAU: Stavru Nicolau- 
Constanța, la tușe: D. Bleja-Con- 
stanța si Z. Drăghici-Constanța; FA
RUL—ȘTIINȚA CLUJ: N. Mihăi- 
lescu-București, la tușe: I. Triștu- 
București și Gh. Dulea-București.

• Meciul dintre echipele de juniori 
Metalul Tîrgoviște și Dinamo Bucu
rești, disputat luni în Capitală, s-a 
terminat cu victoria echipei tîrgoviș- 
tene: 2-1.

Mălăieru (care nu se vede în foto
grafie) și în timp ce mingea se în
drepta spre poarta apărată de Szi- 
lăgyi, jucătorul Tirjâk (C.S.O.) a in
trat pe teren, în careul de 16 m. Lo
vitura de la 11 metri a fost ratată. 
Arbitrul M. Rotaru — după cum ne 
relatează corespondentul nostru V. 
Săsăranu — nu a dictat însă repeta
rea penaltiului, așa cum prevede re
gulamentul. Dacă el nu a fost con
vins că penaltiul a fost executat în 
condițiuni neregulamentare, această 
fotografie poate îl va convinge des
pre greșeala săvîrșită...

(Foto: Andrei Suth — Baia Mare)

dițiile de lucru sînt optime. Doi antre
nori de categoria Il-a, care pot activa 
în categoria A (Ștefan Nagy și Gavril 
Nistor) se ocupă numai de copii și ju
niori. In oadrul centrului activează chiar 
și copii între 9—11 ani, fiind inițîați 
în tehnica lovirii balonului. In afară de 
aportul celor doi antrenori trebuie arătată 
și dragostea cu care activează conducă
torul administrativ al centrului. Nestor 
Sendruț, care în ciuda celor 65 de ani 
pe care îi are, este totuși prezent în 
fiecare zi pe stadion

Acești tineri fotbaliști sînt uniți în 
lupta pentru victorie pe terenurile de 
sport, uniți sînt și în lupta pentru în
vățătură. Nu sînt primiți în echipă cei 
care capătă note slabe. Cînd Lungu a 
rămas corijent la geografie, colegii lui 
de echipă au sărit să-l ajute. Rusn și 
Kunkuti au făcut meditații cu el, aju- 
tîndu-1 astfel să-și îndrepte nota. Altă
dată, cînd Fiiltip nu a fost introdus în 
echipă pentru că antrenorilor li s-a pă
rut că văd la el o oarecare delăsare, 
toți au sărit ca unul. Intre ei s-a legat 
o trainică prietenie care a trecut de li
mitele terenului de sport, în viața de 
fiecare zi. Desigur, plecarea celor mai 
talentați dintre ei îi întristează, dar pro
movarea lor e și prilej de mîndrie. Au 
jucat doar împreună.

M. PUZDULGAN

ȘTIINȚA CLUJ—VIERUL CHISINAU
1—0 (0—0)

Cluj 23 (prin telefon).
Echipa studenților, deși a beneficiat 

în atac de aportul lui Ivansuc și Mas 
teianit nu a strălucit. Fotbaliștii so
vietici au impresionat prin viteza ac
țiunilor, dar atacul lor nu a putut trece 
de apărarea clujenilor simțitor întă-i 
rită prin reintrarea lui Miireșan.

Singurul gol al partidei a fost în
scris de Petru Emil în min 84 la o 
învălmășeală. Arbitrul I. Hulpe a 
condus slab.

T. BALAȘ — coresp.
C.F.R. TIMIȘOARA — C.S M S. IAȘI 

2—1 (2—1)
Timișoara 23 (prin telefon). Me

ciul amical disputat azi în locali
tate a luat sfîrșit cu victoria meri
tată a fotbaliștilor timișoreni cu sco
rul de 2—1 (2—1). Autorii golurilor 
Gogan (min. 21) și Szabo (min. 41), 
respectiv Unguroiu (min. 26).

AL. GROSS, corespondent regional 
REZULTATELE MECIURILOR 
DE TRIAL ALE JUNIORILOR

Ieri după masă la București s-au 
disputat două jocuri de trial cu par
ticiparea unor fotbaliști selecționați 
în loturile A $i B de juniori, lată 
rezultatele: Lotul de juniori A — 
Știința București 2—2 (2—1). Au 
marcat Gane și Hajdu, respectiv Dri- 
dea 11 șt Vizone. Lotul de juniori B — 
Metalul București 1 — I (1—0). Au 
înscris Pasan, respectiv Gh. Dumi-: 
tru.

DUMINICA, PE „23 AUGUST": 
G.G.A. — DINAMO BACĂU, LUNI 
PE „GIULEȘTI": RAPID - U T.Aj

Ultimele jocuri de categoria A Dro- 
gramate în București se vor disputa 
după cum urmează: Duminică, ora 
14,30, pe stadionul „23 August": 
C.C.A, — Dinamo Bacău; luni, ora 
14,30, pe stadionul Giulești: Rapid—i 
U.T.Ă. In deschidere la iocul C.C.A.—< 
Dinamo Bacău (ora 12.45) se vâ! 
disputa meciul international între 
echipele de surdo-muți ale R.P.R. și 
R.P.F. Iugoslavia.

SPORTIVI ROMINI PESTE HOTARE
• START IN „CUPA ORAȘULUI 

BUCUREȘTI"
o Boxerii clubului sportiv Voința 

vor întreprinde un turneu in R.P. Po
lonă. Ei vor susține două întîlniri 
la Wroclaw și Bydgosz. Lotul boxes 
rilor de la Voința se pregătește sub 
îndrumarea antrenorilor Sandu Ion și 
Eugen Douda.

© O altă formație bucureșteană va 
pleca în R.S. Cehoslovacă. Este vor
ba de echipa Metalul care la 16 și 
18 decembrie va boxa in localitățile 
Prostejov și Dubnany.

e Astă-seară, de la ora 17, va a- 
vea loc în sala uzinelor Timpuri Noi 
prima gală în cadrul „Cupei orașu
lui București"

Clasamentele definitive 
ale campionatului de calificare
La stîrșitul campionatului de califiH 

care, clasamentele în cele 5 serii Bd 
prezintă astfel ;

Seria I:
1. Sirena București 14 9 2 3 105: 43 33
2. Meteorul București 14 8 2 4 64: 38 31
3. Dinamo II 14 8 1 i. 96: 54 31
4. Gloria 14 8 0 6 79: 46 30
5. Arhitectura 14 6 3 5 45: 52 29
6. Aeronautica 14 6 1 7 63:111 27
7. Abatorul 14 2 4 8 43: 54 22
8. I etrolul Pitești 14 1 1 12 26:129 17

Seria a U-a :
1. Rapid București 12 12 0 0 339: 18 3o
2. Farul Constanța 12 9 0 3 233: 25 30
3. Petrol Chimie 12 7 1 4 130: 76 27
4. Cimentul Medgidia 12 6 0 6 50:146 24
5. C.F.R. Buzău 12 3 0 9 40:160 18
6. Metalul II M.T.D. 12 2 1 9 31:154 17
7. Petrolul II Ploiești 12 1 0 11 14:264 13

Seria a III-a :
1. Rulmentul Bîrlad 10 9 0 1 169: 22 28
2. Petrolul Tecuci 10 6 1 3 148: 29 22
3. Ancora Galați 10 5 2 3 119:108 22
4. C.S.M. Brăila 10 5 1 4 56: 35 21
5. Laminorul Roman 10 3 0 7 39: 81 16
6. Dinamo Bacău 10 0 0 10 20:27G 91

Seria a :IV-a:
1. Olimpia Or. Stalin 12 9 1 2 87: 43 31
2. Chimia Tîrnăveni 12 9 0 3 113: 23 30
3. C.S.M. Sibiu 12 4 2 6 35: 62 22
4. C.S.M. Cluj 12 0 1 11 15:122 13

Seria a V-a :
1. C.F.R. Timișoara 7 5 2 0 147: 14 19
2. Minerul Lupeni 7 3 1 3 51: 31 13
3. C.S. Jiul petroșani 7 3 1 3 31: 42 13
4. Prog. Tr. Severin 4 3 0 1 22: 25 10
5. C.S. C.F.R. Electro-

puter'î Craiova 7 0 0 7 9:148, îi
N. R. Progresul Tr. St&verin a jucat 

numai în retu ’ui competiției, înlocuind 
echipa Corvinul Hunedoara,



SITUAȚIA IN „CUPA CAM W OR EUROPENI11
$1 IN „CUPA CiȘTIGATORILOR DE CUPE“

Aseară s-au disputat în Cu
pa Campionilor Europeni două 
vntXniri. ale căror rezultate 
le găsiți în prima pagină. 
Meciurile au avut loc în ce
drul optimilor de finală

Care este situația la ora 
actuală Un această comne- 
tiție ?

Din cele 16 partide (tur-re- 
tur), care trebuie disputate 
pînă la 1 decembrie, pînă în 
prezent s-au jucat 10 (plus cele 
două de aseară) și anume :

Burnley (Anglia) — Reims 
(Franța) 2—0.

Real Madrid (Spania) — F. 
C. Barcelona (Spania) 2—2.

I.F.K. Malmo (Suedia) —- 
Ț.D.N.A. (Bulgaria) 1—0.

Ț.D.N.A. (Bulgaria) — I.F.K. 
Malmb (Suedia) 1—1.

Aarhus (Danemarca) — Frie- 
derikstad (Norvegia) 3—0.

Frlederikstad (Norvegia) — 
Aarhus (Danemarca) 0—1.

Benfica (Portugalia) — Uj- 
pesli Dozsa (Ungaria) 6—2.

Young Boyș (Elveția) — S. 
V. Hamburg (R.F.G.) 0—5.

Rapid (Austria) — Wisinut 
(R.D.G.) 3—1.

Spartak Hradec Kralove 
(Cehoslovacia) — Panathinai
kos (Grecia) 1—0.

Așadar, două echipe calificate 
pentru sferturi'e de finală : 
Aarhus și I.F.K. Malmo (nici 

suedeză nu s-a caii- 
de departe în com- 
altă echipă are mari 
se califice, datorită 
luat în meciul-tur:

o echipă 
ficat atît 
petiție). O 
șanse să 
avansului
S.V. Hamburg. In schimb, Burn
ley și Spartak Hradec Kralove 
au emoții. Mai ales aceasta din 
urmă, care în jocul retur de 
la Atena are de apărat un scor 
minim, în fata unei echipe care 
știe să profite de avantajul te
renului propriu.

Iată datele ultimelor meciuri 
ale optimilor de finală: S.V. 
Hamburg — Young Boys 
Berna la 27 noiembrie, Reims 
—Burnley și Ujpesti Dozsa— 
Benfica la 30 noiembrie și

Un jubileu ratat...

Panathinaikos Atena —■ Spar
tak Hradec Kralove la 6 de
cembrie (dată aprobată în mod 
excepțional). Meciurile etapei 
sferturilor de finală vor fi trase 
la sorți zilele acestea.
...ȘI IN „CUPA CUPELOR”

In cealaltă competiție eu
ropeană inter-cluburi, „Cupa 
câștigătorilor de- cupă”, s-au 
disputat următoarele jocuri

Preliminarii: Ruda Hvezda 
Brno — Vorwaerts Berlin 1—2 
și 2—0, Glasgow Rangers — 
Ferencvaros Budapesta 4—2 și 
1—2.

Sferturi de finală: Dinamo 
Zagreb — Ruda Hvezda Brno 
0—0 și 2—0, Borussia Mon- 
chengladbach (R.F.G.) — Glas
gow Rangers 1—2 și Austria 
Viena — Wolverhampton 2—0. 
Mai sînt de jucat meciurile 
retur Glasgow Rangers — Bo
russia Monchengladbach și Wol
verhampton — Austria, precum 
și cele două jocuri Juventus To
rino — Lucerna F.C. (Elve
ția).

Victoria cu 2—0 obținută 
duminică de reprezentativa R.P. 
Ungare asupra celei a Aus
triei are o semnificație deo
sebită nu numai pentru în
vingători, oi și pentru învinși... 
Intr-adevăr, cu acel prilej fot
balul austriac aniversa a 300-a 
întîlnire internațională. a echi
pei țării. Fotbaliștii austrieci 
n-au putut săbătari printr-o 
victorie jubileul lor, dar fap
tul nu intră bineînțeles în cate
goria surprizelor. In întîlnirea 
•de pe „Nepstadion" prima 
șansă o aveau desiigur gazdele. 
Nu numai atît. Amatorii de sta
tistică pot afla că austriecii 
n-au putut cîștiga la Buda
pesta . în fața maghiarilor de 
mai bine de un sfert de veac, 
mai exact din 19321

Este interesant de notat că 
aceleași perspective puțin fa
vorabile prezintă și viitoarea 
apariție (a 301-a) a națio
nalei Austriei. Ea urmează să 
întîlnească reprezentativa 
liei, pe Stadio del Sole 
Neapole. Dar tot din 1932 
tează ultima victorie în
plasare obținută de austrieci în 
fata italienilor...

Nouiâiî în legătura 
cu campionatul mondial 

de hochei pe gheață
Dintre evenimentele viitorului sezon de iarnă se detașează, 

fără îndoială, campionatul mondial -de hochei pe gheață, care 
va avea loc între 2—12 martie 1961, în Elveția.

I ta
ci in 
da
de-

Recent, ziarul „Sport" Zurich 
a publicat cîteva amănunte in
teresante-în legătură cu această 
întrecere.

După cum anunță ziarul, la 
viitoarele campionate mondiale 
de hochei pe gheață se contea
ză pe o participare mai nume
roasă în comparație cu prece
dentele ediții. în afara țărilor 
care au fost prezente la ultimele 
întreceri, anul viitor vor mai fi 
reprezentate, de asemenea, Iu
goslavia, Belgia, Olanda, Roinî- 
nia. Ungaria, Spania, Uniunea 
Sud-Africană. în legătură cu a- 
ceastă participare numeroasă 
organizatorii au preconizat și un 
nou sistem de disputare a com
petiției: „cele cinci mari puteri 
ale hocheiului" — S.U.A., Ca
nada, U.R.S.S., R.S. Cehoslova
că și Suedia — nu vor partici-

In C.C.E. la handbal in 7 feminin

Știința București intîlnește pe Spartak Subotița
Datele propuse: 25 decembrie la București și 10 ianuarie la Subotița

Competiția care suscită un 
mare interes în programul in
ternațional de handbal în 7, 
feminin, este fără îndoială 
„Cupa Campionilor Europeni”.

Organizatorii competiției au 
înregistrat în termenul util în
scrierile echipelor campioane ale 
R.S. Cehoslovace, U.R.S.S., R. 
P. Romîne, R.P. Polone, R.P.F. 
Iugoslavia, Franței, Norvegiei, 
Austriei și R.F. Germane. Zi
lele trecute a avut loc la Bra
tislava tragerea la sorți a me-

citirilor din primul tur: U. S. 
Ivry (Franța)—S. V. Mulheim 
(R.F.G.), Dynamo Praga—Da- 
nubia Viena, Spartak Subotița— 
Știința București, iar Spartak 
Krakovia este programată cu 
cîștigătoarea meciului de baraj 
dintre campioanele U.R.S.S. și 
Norvegiei. Intîlnirile se vor 
desfășura sistem tur-retur, e- 
chipa calificată fiind cea cu 
un punctaj, sau în caz de ega
litate golaveraj superior. In 
caz de egalitate și în ceea ce

ca-

Pentru campionatul mondial din Chile

încep pregătirile fotbaliștilor sovietici

Articol scris pentru ziarul „Sportul popular

pe care 
din ță-

U.R.S.S.

Nu au avut timp să se stingă ecou
rile exclamațiilor de admirație ale su
porterilor fotbaliștilor brazilieni și iată 
că învingătorii campionatului din 1958 
se pregătesc să-și apere titlul în fața 
vechilor și noilor pretendenți. Luna 
trecută echipa reprezentativă a Sue
diei, deținătoarea medaliilor de argint, 
a cîștigat primul său joc de calificare 
pentru finala din 1962. Mal puțin serp- 
nificativ este că suedezii au învins cu 
2-0 naționala belgiană. Specialiștii co
mentează mai ales faptul că suedezii, 
pentru a apăra onoarea sportivă a ță
rii lor, au. reușit să adune pe cei mai 
buni jucători de origină suedeză, cum
părați între timp de „întreprinderile'* 
fotbalistice comerciale ale Spaniei, Ita
liei și altor țări. Aceasta vorbește des
pre uriașa importanță a viitorului cam
pionat mondial, despre atenția 
i-o acordă federațiile de fotbal 
rile capitaliste

Opinia publică sportivă din
privește, de asemenea, cu mare interes 
problema pregătirii reprezentativei U- 
niunii Sovietice în vederea campiona
tului din 1962. După părerea specialiș
tilor sovietici comportarea echipei în 
•turneul final din 1958 a fost nesatisfă- 
cătoare și sub posibilități.

Tocmai de aceea, anul trecut, antre
norii echipei sovietice au privit pe fie
care jucător dintr-un punct de vedere 
bine determinat : va putea el să par
ticipe cu maximum de succes la cam
pionatul lumii din 1962 sau calitățile 
sale, tehnica și măiestria sa nu vor 
mai fi la un nivel corespunzător, — 
din cauza vîrstei, I ‘ 
menteie întrecerii

Gavriil Kacialin, 
al reprezentativei i 
Sovietice, a făcut 
toarea experiență : „_____ . ____
•echipa Austriei desfășurat la 21 august 
la Viena, el a introdus în formația de 
bază 5 tineri jucători din diferite clu
buri. Nici unul dintre ei nu avea mai 
mult de 21 ani. In același meci o mare 
surpriză pentru cunoscătorii fotbalului 
a constituit-o trecerea lui Igor Netto 
de pe postul de mijlocaș stînga — pe 
care a jucat 10 ani fără întrerupere — 
pe acela de stoper. După cum se știe, 
reprezentativa U.R.S.S. a pierdut cu 
1—3 meciul cu Austria. Dar, antrenorul 
sovietic a avut ocazia să facă o apre
ciere temeinică în legătură cu calită
țile tinerilor fotbaliști din echipă.

Nu ne stă în intenții să analizăm aici 
jocul fotbaliștilor sovietici 
cu Austria. Ne vom referi 
planurile de 
tivei U.R.S.S. 
mond’al.

Să stăm și 
turneul final __ ___ ............................. ... .......
fotbal va avea loc în anul 1962 în Chile. 
Să admitem că in cadrul jocurilor pre
liminare, care vor ayea loc anul viitor, 
vom cîștiga întîlnirile cu Turcia și Nor
vegia (țări cu care sîntern în aceeași

bineînțeles, — în mo- 
supreme ?
antrenorul principal 

de fotbal a Uniunii 
nu de mult urmă- 

: pentru meciul cu

în meciul 
Ne vom referi numai la 
pregătire ale reprezenta- 
în vederea campionatului

să judecăm... Se știe că 
al campionatului lumii de

grupă) și ne 
fica, folosind 
forțe fotbalistice 
cucerit „Cupa 
Iar acum să 
să ne închipuim 
arăta această __
înaintea întrecerilor 
Chile, unde jucătorii noș
tri vor trebui să ducă o 
luptă extrem de încor
dată în condițiile grele ale 
climei tropicale. Atunci,- 
vîrsta medie a vestiților 
noștri maeștri va fi de 
aproximativ 29 de ani. 
Este greu să scontezi că 
o astfel de echipă își 
poate menține cea mai 
bună formă. In repre
zentativă ar figura în a- 
semenea condiții doar 3 
jucători de 25-26 ani. De
vine clar 
pentru care 
hotărît să ___________
cîțiva dintre cei mai popu
lari jucători la meciul cu 
Austria. Și deși prima 
experiență n-a fost cu 
totul reușită, ea a jucat 
totuși un rol important 
în elucidarea configura
ției viitoare a echipei.

Ce are de gînd să în- i 
treprindă antrenorul prin
cipal al reprezentativei 
sovietice în fața greută
ților pe care le ridică 
campionatul mondial ?

in primul rînd el va 
trebui să elaboreze un plan precis de 
pregătire a echipei în vederea partici
pării la această mare competiție. Antre
norul va folosi, probabil, pentru alcă
tuirea selecționatei Uniunii Sovietice 
scheletul lui Torpedo Moscova, care 
în acest an și-a adjudecat ambele mari 
competiții interne, campionatul și cupa. 
Acestui lot de bază îi vor fi adăugați 
cîțiva tineri și talentați jucători din 
alte cluburi.

Există voci care vorbesc de pe acum 
că, înaintea creării reprezentativei, tre
buie întărite punctele slabe ale echi
pei Torpedo, și abia după aceea să se 
alcătuiască, pe baza ei, o reprezenta
tivă bine sudată. Este o părere bună, 
cred, deoarece e mult mai greu să al
cătuiești un ansamblu din jucători pro
venind din zeci de echipe.

în perioada 1961—1962 vor avea loc 
cîteva cantonamente ale reprezentati
vei, în timpul cărora antrenorii vor 
încerca sA șlefuiască nu numai proble
mele tactice ale jocului, dar mai ales 
să ridice măiestria tehnică.

La început, Kacialin va alege 33 de 
candidați în lotul reprezentativ. Ei vor 
trece, dacă se poate spune așa, prin
tr-o sită mai mare. De-abia după aceea 
va începe munca migăloasă de selec-

Keaacpa și auimnistrapa: București,

vom 
aceleași 

care au . 
Europei44, 
încercăm 
cum va 
formație 

din

deci, scopul 
Kacialin a 
înlocuiască

actualul
~ reuși el

1962 să-și menfină forma și... locul în reprezentativă ?
Dorenski

Falentin Ivanov, de la Torpedo, (26 de ani) a Jost 
sezon unul dintre cei mai buni atacanți sovietici. Dar 
oare pînă in

Foto : L.
ție șl de pregătire a unui lot, care să 
numere a de jucători, cite 2 pe post. 
Examenele principale ale reprezentati
vei vor fi jocurile internaționale pro
gramate anul viitor. Patru dintre ele 
vor fi întîlniri din cadrul grupei pre
liminare. Iată ordinea lor de desfășu
rare : 18 iunie: U.R.S.S.—Turcia : 1 iu
lie : U.R.S.S.—Norvegia ; 23 august t 
Norvegia—U.R.S.S.; ÎS septembrie■ Tur- 
cia-U.R.S.S. In trei meciuri amicale 
vom întilnl reprezentativele Austriei, 
Italiei și Poloniei. Este greu de prevă
zut rezultatul acestor întîlniri. Indis
cutabil însă, fiind vorba de fotbal, ne 
putem aștepta la victorii și la înfrîn- 
geri. Iubitorii fotbalului din U.R.S.S. 
așteaptă din partea reprezentativei țării 
nii numai un joc de o înaltă măiestrie, 
dar și un loc înalt în tabelul apropia
tului campionat mondial.

Timp de pregătire n-a rămas mult. 
Iată de ce încă din ianuarie 1961, cînd 
Moscova va fi acoperită de 
membrii lotului reprezentativ 
antrena de acum in săli și pe stadioa
ne acoperite. Va începe munca intensă 
de pregătire a echipei care va lua 
te ’

zăpadă, 
se vor

____  ________ __________ par- 
la marea întrecere a fotbaliștilor.

NIKOLAI STAROSTIN 
maestru emerit al sportului

în
va

privește golaverajul, echipa 
lificată va fi desemnată prin 
tragere la sorți. Termenul de 
disputare a jocurilor din pri
mul tur este pînă la 15 ianua
rie 1961, al semifinalelor — 
pînă la 12 februarie, iar al fi
nalei — pînă la 19 martie.

Echipa noastră campioană, 
Știința București, se prezintă 
cu șanse apreciabile în această 
competiție. Să nu uităm că în 
această toamnă Știința Bucu
rești a cîștigat „Cupa Slova 
ciei” unde a întrecut cîteva din 
cele mai bune echipe ceho
slovace.

In ceea ce 
ai !, . 
noscută publicului bucureștean, 
clubul Știința a propus urmă
toarele date: 25 decembrie la 
București și 10 ianuarie la 
Subotița.

ii ceea ce privește meciurile 
Spartak Subotița, echipă cu-

Filmul este mai greu
Ziarul „Sport"-Zurich. furni

zează amănunte asupra activi- 
tafii actuale a recordmanului 
mondial la decatlon, atletul 
american de culoare Raffer 
Johnson. Aflăm că decatlo- 
nistul se antrenează cu o in
tensitate remarcabilă. Dar nu 
pentru întrecerea vreunui re
cord... De altfel orice perfor
mantă a lui Johnson, oriclt 
de bună, nu mai poate figura 
pe tabelele de rezultate ale 
Federației internaționale de a- 
tleiism, pentru simplul motiv 
că el este trecut definitiv la 
profesionism. Noul său teren 
de activitate nu mai este sta
dionul, ci platoul de filmare. 
Raffer Johnson face figurație 
(sau ceva mai mult) într-un 
film care se turnează la 
Hollywood. „Rolul" său: un 
aruncător de suliță... Pentru 
clțiva metri de film, fostul 
atlet a fost pus să arunce su- 
lifa de mai bine de 160 de

De pe ring în... spital
Meciul de box profesionist pentru titlul 

de campion al Angliei la categoria pană, dis
putat în seara zilei de marți la Wembley, 
a avut un epilog caracteristic sportului din 
țările capitaliste. învingătorul, Terry Spincks 
a cîștigat prin... rănirea gravă a adversa
rului său, Bobby Neal. După o luptă isto
vitoare, ambii adversari păreau la capătul 
puterilor în penultima repriză — a 14-a — 
a meciului. Dar Spincks a găsit suficiente 
resurse ca să-și trimită adversarul la podea. 
Acesta a fost numărat pînă la 8, s-a ridicat, 
dar a recepționat imediat o puternică lovi
tură ia cap caie a pus capăt luptei. Neal 
a fost transportat în stare gravă Ia un spi
tal din Londra, unde a trebuit să suporte 
de urgentă o intervenție chirurgicală. Se 
pare că va scăpa cu viață.

Este interesant de amintit că înaintea ga
lei Neal anunțase că acesta va fi ultimul 
meci din cariera sa. Puțin a lipsit ca el să 
fie cu adevărat ultimul, dâr... din viață.

pa la jocuri preliminare. Urmă
toarele opt echipe ca valoare 
vor susține patru întîlniri, prin 
tragere la sorți. Formațiile în
vingătoare, împreună cu „marele 
cvintet", urmează să fie împăr
țite în trei serii a cîte tre 
echipe. Primele două clasate ît 
serii vor participa la turned 
final care va stabili clasamentul 
locurilor 1—6. Cele patru echipe 
învinse în preliminarii, împreună 
cu alte cinci echipe mai slabe 
(stabilite de Federația interna
țională de hochei) vor forma 
de asemenea, alte trei serii, pri
mele două clasate în aceste seri 
urmînd să-și dispute locurile 
7—12. Complicat, nu?...

Se subliniază că s-a hotăril 
ca în cazul cînd două sau mai 
multe echipe vor acumula ace
lași număr de puncte, primul ltK 
să fie decis nu printr-un joc 
suplimentar, ci de golaveraj 
Ziarul subliniază că majoritatea 
țărilor participante la întrecere 
optează pentru desfășurarea tur
neului final numai pe patinoare 
acoperite.

La tenis de masă

U.R.S.S.— S.U.A.
9-0 și 8-1

După cum se știe, în pre 
zent se află în turneu în Sta- 
tele Unite echipa de tenis d< 
masă (tineret) a Uniunii So
vietice. Jucătorii sovietici at 
evoluat cu mult succes pc con 
tinentul american. După ce ai 
întrecut cu 5—1 selecționate 
S.U.A., în cea de a doua în 
tîlnire, desfășurată la Washing
ton, sportivii sovietici au în
vins și mai categoric echipa 
tării gazdă, deși aceasta su
ferise unele modificări după 
prima înfrîngere: 9—0 1 In ce 
de-al treilea meci susținut în 
compania tinerilor tenismani a- 
mericani, sportivii sovietici au 
obținut din nou victoria, și din 
nou la un scor semnificativ: 
8-1.

decît... antrenamentul
ort pe zi. Ceea ce l-a făcut 
să exclame: ,,E mai greu 
decît antrenamentul pentru d& 
cation 1..."

Firește, pe noul actor-figu- 
rant îl așteaptă și alte greu
tăți în cariera ce și-a ales-o 
Și îndată ce va fi termina, 
filmul de aventuri în junglă 
în distribufia căruia figurează 
rămîne de văzut , dacă produ 
cătorii cineaști de peste ocear 
vor mai avea nevoie de ser
viciile... aruncătorului de sulifă

PE SCURT
• Atleta Cen Fon-iun a st> 

bilit un nou record al R.P. 
Chineze în proba de pentatlon; 
ou un rezultat de 4.445 puncte

• Intr-o întîlnire internațio
nală de box, T.S.K.A. Mosco
va a întrecut cu 9—1 echipa 
Gwardia Varșovia.

• Cel de al doilea meci d« 
hochei pe gheată dintre selec
ționatele R.S. Cehoslovace și 
Suediei a revenit de aseme
nea echipei oasipe: 2—1 (l—P, 
0-0, 1—0).

• Reprezentativa masculină 
de volei a R.S. Cehoslovace a 
întîlnit într-un meci amical 
la Paris selecționata R.P. Po
lone, pe care a întrecut-o cu 
scorul de 3—2.

• Conti nuîndu-și turneul în 
R.P. Chineză, echipele de volei 
ale R.S.F.S. Ruse au întîlnit 
la Șanhai selecționatele orașu
lui. Victoriile au fost împăr
țite. La masculin au învins 
gazdele cu 3—2, iar la femi
nin au cîștigat voleibalistele 
sovietice, cu același scor.

• Duminică va avea loc la 
Varșovia întîlnirea internațio
nală de box dintre reprezenta
tivele tineretului din R.P. Un
gară și R.P. Polonă.
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