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Organ al Uniunii de Cultură Fizică și Sport din R.P. Romînă

„Salutări ziarului 
tori fi jucătoare de

sportiv rornl/i fi prietenilor mei. jucă- 
tenis de masă din Rominia".

IVOR MONTAGU

HOCHEIȘTII CANADIENI

JOACĂ LA MOSCOVA

0 zi In sala unde și-au dat 
grafia și măiestria

republicane de

iiitilnirc

—— însemnări de la campionatele gimnastică —

DESPRE SPORT ȘI PRIETENIE,
cu IVOR MONTAGU, laureat al Premiului Interna

țional Lenin „Pentru întărirea păcii între popoare”

La 23 noiembrie a sosit 
la Mosco-va cunoscuta echipă 
canadiană de hochei pe gheață 
.Chatam Maroons'* * cîștigătoa-: 
rea Cupei Alieri. La sosire,' 
antrenorul echipei oaspe a de
clarat ziariștilor : „Sîntem

Pare paradoxal, dar în 
oralul In care arhivează 
cei mai de seamă atleți ai 
țării ca: lolanda Balaș, Li» 
Manoliu, Zoltan Vamoș, 
Constantin Grecescu și 
încă mulți alții, în orașul 
pe stadioanele căruia au 
fost obținute sumedenie de 
performanțe de un înalt ni
vel, atletismul nu cunoaște 
totuși o dezvoltare cores
punzătoare 1 Ați înțeles de
sigur că este vorba de ora
șul București, considerat 
cel mai important centru 
atletic al țării.

Firește, că nu poate 
fi discutat acest lucru dacă 
ne referim exclusiv la nu
mărul de campioni și re
cordmani ai țării. Din pă
cate însă, numele atleți or 
fruntași bucureșteni se re
petă de ani și ani de zile 
pe foile de concurs (ca de 
altfel și majoritatea perfor
manțelor), fără să ne lase 
posibilitatea de a Întreve
dea lărgirea actualului lot 
de atleți fruntași și cu atîț 
mai puțin realizarea unui 
nivel mediu pentru un nu
măr cît mai mare de tineri 
și tin are.

Exceptînd cluburile spor
tive, care — mai mult sau 
mai puțin — manifestă 
preocupare pentru rezolva
rea problemelor atletismului 
bucureștean, constatăm că 
această importantă ramură 
de sport nu se bucură, în 
primul rînd, de atenția cu
venită din partea asocia
țiilor sportive, adică toc
mai din partea acelora 
care ar trebui să asigure 
baza de mase a at'etismu- 
lui, să Îndrume pașii spre 
practicarea acestui frumos

bucuroși că avem ocazia să 
îacem o vizită în U.R.S.S. 
După Câștigarea Cupei Allen, 
echipa noastră avea de ales 
între participarea la campio
natul mondial și un turneu in 
U.R.S.S. Noi am preferat tur
neul la Moscova ! Sperăm că 
vom demonstra aci un joc 
frumos, demn de clasa ho

cheiului canadian". (Ager-: 
pres).

Impresionant, răscolitor, Im
nul de Stat al patriei noastre 
răsună în sala Floreasca. So
ma Iovan și Gheorghe Stanciu, 
campionii de gimnastică ai Re
publicii Populare Romine înaltă 
drapelul care va străjui cele 
trei zile de întreceri.

/ Cine poate reproșa ceva acestei „cumpene" ? Maria Andrioaie 
'este de pe acum o gimnastă bună. La cei 11 ani pe care-i nu
mără dovedește și grație și siguranță dar mai ales... multă 
ambiție. (Foto: I. Mihăică)

A început cea de a 14-a edi
ție a campionatelor republicane 
de gimnastică pe echipe și in
dividual. Din Bacău și Arad, 
din Constanța și Suceava, din 
Giurgiu și Tg. Mureș au ve
nit la București sportivi și 
sportive care își măsoară mă
iestria în această competiție 
tradițională, cea mai impor
tantă pe plan intern. Mai mult

Echipa da hochei pe gheată
S. K. Wismut Karl Marx Stadt (R. D. Germană)

evoluează în
Nu de mult a avut loc des_ 

ehiderea festivă a sezonului de 
activitate pe patinoarul artifi
cial din parcul „23 August". 
Astăzi sîntem în măsură să a- 
nunțăm cititorilor noștri că nu 
mai sînt multe zile pînă se va 
inaugura și sezonul internațio
nal la hochei pe gheață. După 
cum am informat la timp, fe
derația de specialitate din țara 
noastră a invitat o echipă din 
R.D. Germană să susțină in 
țara noastră un turneu dc cî- 
teva jocuri. Recent s-a primit 
comunicarea că echipa care va 
sosi la noi în țară este S. K. 
Wismut Karl Marx Stadt, una 
din cele mai redutabile forma
ții ale hocheiului din R. D 
Germană.

Hocheiștii de la S. K. Wis
mut vor sosi la București în 
ziua de 6 decembrie, urmind 
să întîlnească selecționata Ca
pitalei. Este posibil ca ei să 
joace și la Orașui Stalin sau 
Miercurea Ciuc, în cazul cînd 
vremea o va permite.

Spuneam mai înainte că e- 
ehipa care ne va vizita este 
una din cele mai puternice din 
R.D. Germană. Faptul acesta 
este confirmat nu numai de po
ziția în clasament (locul II în 
seria a II-a a campionatului, 
lă egalitate de puncte cu Dy
namo Berlin), ci și de rezulta
tele internaționale obținute de 
hocheiștii din Karl Marx Stadt 
chiar în acest sezon. Nu de 
mult, la 18 noiembrie, ei au 
întrecut echipa campioană a 
Finlandei, S. K. Tampere, cu 
£-3 (1-1, 2-1, 1-1) la capătul 

de 200 concurenți și concurente 
a întrunit de această dată cam
pionatul republican pe echipe I 
Iată o cifră concludentă în 
ceea ce privește răspîndirea 
gimnasticii în întreaga țară.

Sînt prezenți în aceste zile 
la Sala Floreasca maeștri ai 

sportului, medaliatele Jocurilor 
Olimpice, sportivi cu mulți ani 
de activitate în acest sport. 
Dar nu lipsește nici tinerețea I 
Performerele în materie de... 
vîrstă sînt Mariana Rusu și 
Maria Andrioaie. Au, laolaltă, 
...22 de ani 1 Sînt eleve în cla
sa a V-a și fac parte din for
mația Steaua roșie care repre
zintă regiunea Bacău. Firește,

tara noastră
unui meci foarte viu disputat 
Și în care hocheiștii germani 
au practicat un joc colectiv, 
rapid. Cu cîteva zile mai înain
te S. K. Wismut a învins pe 
F. F. Malmb cu scorul de 11-2 
(4-0, 4-2, 3-0).

In rîndurile formației S. K. 
Wismut activează o serie de 
jucători internaționali cum ar 
fi W. Rudert, unul din cei mai 
buni hocheiști din R.D. Germa
nă, fundașul Voigt și linia al
cătuită din Kraatzsch, Stein- 
bock, Konttza. Toți au făcut 
parte recent din reprezentative 
R.D. Germane în meciurile sus 
ținute de aceasta cu selecțio
nata Suediei și în turneul în
treprins în R.S. Cehoslovacă.

După cum se vede, în jocul 
inaugural al sezonului inter
național, hocheiștii noștri vor 
avea o sarcină dificilă, întîl- 
nind o echipă puternică și — 
în ciuda faptului că ne aflăm 
abia în luna noiembrie — bine 
pregătită. Iată pentru ce tur
neul lui S. K. Wismut Karl 
Marx Stadt este așteptat cu 
un deosebit interes. ♦
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cu ele, publicul și arbîtrele 
s-au declarat de la început 
„îngăduitori''. Dar micile gim
naste (care au atras imediat 
simpatia Elenei Leuștean, So- 
niei Iovan și a celorlalte com
ponente ale echipei campioane, 
Știința) sînt foarte exigente cu 
ele însele. Ele execută foarte 
frumos la sol, la bîrnă, la pa
ralele...

...In sală se lucrează la 11 
aparate. Fiecare concurent, fie
care echipă este absorbită de 
lucrul său. Deodată gimnaștii 
și gimnastele întîrzie să se 
prezinte la aparate. Ce s-a 
întîmplat ? Urmărim privirile 

întregii săli. Da, e firesc ca 
toată lumea să se oprească: 
la sol va evolua Sonia Iovan,

te ELENA MATEESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

20 de șahiști încep lupta 
pentru titlul de campion

Aseară a avut loc la sediul 
Federației Romine de Șah tra
gerea la sorți în vederea finalei 
campionatului republican mas
culin, ediția 1960. Iată ordinea 
participanților pe tabela de con
curs : 1. C. Radovici, 2. D.
Drimer, 3. JL Halic, 4. Th. Ghi- 
țescu, 5. I. Szabo, 6. V. Geor
gescu, 7. O. Troian eseu, 8. Gh. 
Niooleanu, 9. Fl. Gheorghiu, 10. 
E. Ungureanu, 11. V. Ciocîltea 
(campionul ediției trecute), 12. 
I. Bălănel, 13. O. Pușcașu, 14. M.

Metalurgistul Marin Crisiea (stingă) va încrucișa mănușile 
mîine dimineață ou gălățeanul V. Manolache, învingătorul lui 
V. Vintilă (Dinamo Craiova). (Foto: V. Bageac)
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DINAMO CRAIOVA—C. S. M. CLUJ $1 METALUL
BUCUREȘTI—C. S. M. GALATI, ÎN CUPA F. R. BOX

întrecerile din cadrul „Cu
pei F.R. Box" se apropie de 
sfîrșit. După consumarea pri
mei etape a turneului final, cu 
care prilej metalurgiștii bucu- 
reșteni s-au instalat în fruntea 
clasamentului —• la egalitate 
de puncte cu C.S.M. Galați—, 
mîine dimineață este progra

IN NUMĂRUL DE AZI:

Magazin

sportiv

In Capitala țării noastre a 
avut loc în aceste zile un e- 
veniment de o deosebită însem
nătate pentru viața internațio
nală: sesiunea Prezidiului Con
siliului Mondial al Păcii. Cu 
acest prilej, o serie de perso
nalități aparținînd diferitelor 
mișcări naționale pentru pace 
au fost oaspeții Bucureștiului. 
Printre aceștia s-a numărat și 
cunoscutul publicist englez 
IVOR MONTAGU, membru al 
Biroului Consiliului Mondial al 
Păcii, laureat al Premiului In
ternațional Lenin „Pentru în
tărirea păcii între popoare". 
După cum se știe, d-sa este și 
un vechi activist pe tărîmul miș
cării sportive, fiind președin
tele Federației internaționale de 
tenis de masă, for pe care-1 
conduce din anul 1926, de la 
înființarea acestuia.

Pavlov, 15. E. Nacht, 16. V. 
Bondoc, 17. Gh. Mititelu, 18. B. 
Soos, 19. Z. Nagy, 20. M. Rădu- 
lescu.

. Prima rundă a întrecerii este 
programată pentru azi, începînd 
ele la ora 17, în aula Bibliotecii 
Ceritrale Universitare din Piața 
Republicii. Tot azi după amiază 
urmează să înceapă meciul 
Alexandra Nicolau (R. P. Ro
mînă)—Henrietta Konarkowska 
(R.P. Polonă) pentru" calificarea 
în turneul candidatelor la titlul 
mondial, feminin.

★

mată o nouă etapă a acestei 
populare competiții. La Craio
va, Dinamo primește vizita ti
nerei formații clujene C.S.M., 
iar în Capitală este programa
tă întîlnirea dintre echipele 
Metalul și C.S.M. Galați. Gala 
are loc mîine dimineață de la 
ora 10,30 în sala uzinelor 
„23 August."

Actualitatea 
SPORTIUA 

luteHiationaia

A fost un fericit prilej de 
revedere și convorbire cu acest 
vechi prieten al țării noastre, 
oare ne-a vizitat de mai mul
te ori în ultimii arii. Și bine
înțeles printre subiectele abor
date s-a numărat și acela al 
sportului cu paleta.

— Ce ne puteți spune des
pre viitoarea ediție a campio
natelor mondiale de tenis de 
masă din aprilie 1961 ? a fo6t 
una din întrebările noastre.

— Organizarea la Pekin a 
celei de a 26-a ediții a cam
pionatelor mondiale are o sem
nificație deosebită — ne-a de
clarat Ivor Montagu. — Sînt 
convins că forurile sportive din 
R.P. Chineză vor asigura cele 
mai bune condiții de desfășu
rare a întrecerilor, oferind un 
cadru adecuat acestei mari 
competiții, care trebuie să con
stituie totodată un prilej de 
strîngere a legăturilor priete
nești dintre sportivii atîtor țâri, 
aducînd prin aceasta o contri
buție reală la cauza păcii. Vii
toarele campionate au impor
tanța lor ?' din punctul de ve-

6. COMARN1SCH1 
RADU VOIA

(Continuare in pag. a 6-a)

Se impune o cotitură 
în activitatea atletică

din Capitală

IN „CUPA CAMPIONILOR

EUROPENI" LA BASCHET

Intr-un meci contînd pentru 
primul tur al competiției mas
culine de baschet „Cupa Cam
pionilor Europeni" echipa Ga- 
latasaray Istanbul a învins cu 
scorul de 72—41 (41—18) pe
Olimpiakos-Pireu, campioana 
Greciei. întîlnirea a avut loc 
la Istanbul și a fost condusă 
de arbitrii Hotya (R.P. Ro
mînă) și Petrovici (Iugosla
via).

PETROLUL PLEACA AZI

IN R.P. ALBANIA “

Echipa de fotbal a Petrolului 
Ploiești, care — cum se știe — 
va întreprinde un turneu în 
R.P. Albania, părăsește țara 
în cursul dimineții de astăzi.' 
Ploieștenii urmează să susțină 
două jocuri la Tirana: la 27 
noiembrie cu Dinamo Tirana 
și la 29 noiembrie cu Partizan 
Tirana.

ATITUDINI

și util sport al numeroși
lor tineri care l-au îndră
git.

Este de neînțeles pentru 
oricine faptul că din cela 
406 asociații sportive bucu- 
reștene numai... patru au 
secții de atletism afiliate 
la F.R A. și desfășoară o 
activitate oarecum mulțu
mitoare, în special in do-

Președinții asociațiilor 
sportive, între ei.

— Așa de sus a ajuns șta
cheta ?

— Oricum, in felul acesta 
avem și noi recorduri la... a- 
tletism !

meniul marșului și aceasta 
datorită în primul rînd u- 
nor pasionați ai acestei 
discipline atletice. Apreciind 
ca pozitivă preocuparea 
pentru atletism care există 
în asociațiile sportive Au
tobuzul, P.T.T., Vulcan și 
Surdo-Muți, nu putem con
sidera decît ca o condam
nabilă subapreciere lipsa de

ROMEO VILARA
DAN G1RLEȘTEANU

(Continuare in pag. a 6-a)



%

Prin întărirea bazei materiale,
la dezvoltarea activității asociațiilor sportive

Zilnic ne sosesc la redacție scrisori din cele mai îndepărtate colțuri 
ale țării în care ni se relatează că sportul cucerește noi prieteni, că din 
ce în ce mai mulți oameni ai muncii petrec clipe plăcute pe terenurile 
de sport. Această activitate nu ar putea avea frumoasele roade cu care 
ne niîndrim azi, dacă nu ar exista și o puternică bază materială, creată 
prin grija părinteasca a partidului și guvernului. In toate colțurile țării 
au apărut stadioane bine utilate, bazine acoperite de înot etc., iar pro
ducția de materiale și echipament sportiv crește necontenit.

Pe de altă parte, asociațiile sportive s-au preocupat intens de ame
najarea unor baze sportive simple prin folosirea resurselor locale. Scri
sorile sosite de Ia sate ne înștiințează despre avîntul luat de activita
tea sportivă, acolo unde, cu ani în urmă, nici nu se auzise cuvîntul 
sport.

In această pagină ne ocupăm tocmai de o serie de aspecte legate 
de problema bazei materiale, de roadele înregistrate acolo unde s-a 
muncit bine. Sînt scoase însă la iveală și o serie de lipsuri care mai 
frînează — în unele locuri — activitatea sportivă. J

Cît mai mult spirit gospodăresc
întreținerea materialului și echipa

mentului sportiv este una din preocu
pările principale aio consiliilor asocia
țiilor sportivls Tractorul și Steagul roșu 
din Orașul Stalin. Metodele folosite, le
gate do întreținerea echipamentului în
deosebi, stat eficace. Spre exemplu, Ia 
Tractorul, echipamentul este dat pe 
secții și de el răspund antrenorii. Păs
trarea acestuia se face în dulapuri spe
ciale, la locurițe unde-și desăvîrșesc 
pregătirea sportivii. Există și o maga
zie centrală de Ia care se aprovizio
nează toate secțiile, inclusiv cele caro 
desfășoară o activitate de mase. In a- 
cest fel se poate face un permanent 
control asupra stării echipamentului. 
Și Ia Steagul roșu există ■» magazia 
centrală, bine aranjată și vîn care ma-

CIO EXISTA PREOCUPARE

I
n ultima vreme, la Craiova au 
apărut noi construcții sportive 
răspînditc în toate cartierele. 

Asociațiile sportive I.R.C.F.L. și 
PiEOO, de pildă, și-au .amenajat și 
întrețin în bune condiții cîte un te
ren de volei; membrii asociaț ei spor
tive Sănătatea —- un teren de bas- 
tahet, iar de curînd gropi pentru să
rituri și un sector special pentru a- 
runcări; cei de la Medicina — un 
teren de voiei prevăzut cu tribună. 
Multă grijă pentru amenajarea și în
frumusețarea bazelor sportive mani
festă și consiliul asociației Voința. 
Ou sprijinul U.R.C.M. local a fost 
ridicată o arenă modernă de popice 
cu pistă din bitum și vestiare,, săli 
de antrenament pentru box și te
nis de masă, un teren pentru volei 
și baschet etc. Pe linia unei preocu
pări atente în această direcție se si
tuează și asociația sportivă D:namo, 
posesoarea unor frumoase săli pen
tru secțiile de box, tenis de masă și 
șah. Consiliul de conducere al acestei 
asociații sportive s>a îngrijit de ase
menea de amenajarea unei tribune la 
terenul de baschet și handbal redus, 
precum și a unei arene pentru popice. 
In plus, în lunca Mofleni — în apro
pierea orașului — a fost amenajat, 
intr-un cadru deosebit de pitoresc, un 
teren de fotbal prevăzut cu vestiare, 
cabine pentru arbitri, instalație sani
tară etc.

cum și-au desăvîrșit pregătirea gim- 
naștii acestui club, care reprezintă 
orașul la campionatele republi
cane ? Lipsă de preocupare se 
manifestă și în 
poligonului de tir, 
letism, 
curent

scop suma de 19.000 lei. Exemple lău
dabile de modul cum este rezolvată 
această problemă ne oferă și asocia
țiile sportive Victoria-Comcrț, Atelie
rul de zonă C.F.R., Dinamo, Medi
cina, Baza nouă petrol etc. Un exem
plu bun îl oferă și școala sportivă de 
elevi (director prof. I. Veresejan),

la campionatele
Lipsă de preocupare
.,' "i direcția întreținerii 

”, și a pistei de at- 
ca-re este folosită î-n mod 

de..:, fotbaliști 1 (Urmele cram-
La clubul Știința Craiova echipamentul sportiv este distribuit

oraș,

Rs u peste tot însă se face simțită 
grija pentru întreținerea cons- 
trucțiilor sportive. De piildă, sala 

de sport a olubului sportiv C. F. R. 
•Electroputere n-a fost înzestrată nici 
pînă acum cu materiale și aparate ne
cesare unei bune pregătiri a boxeri
lor și gimnaștilor. Lipsesc spalierele, 
n-au fost instalate cablurile pentru 
inele. Ne întrebăm : în atari condiții,

fără noimă. Membrii clubului îl folosesc în scopuri personale în 
la piață ca și ac^să.

terialel© și echipamentul sportiv sînt 
întreținuta în condiții bune.

Exempla pozitive asupra modului cum 
sînt întreținuta materialele și echipa
mentul sportiv sînt multiple. De pil
dă, la clubul școlar Luceafărul din 
Orașul Stalin, cele necesare practicării 
sportului sînt data în grija antrenori
lor sau profesorilor' de educație fizică, 
care sa preocupă da buna lor întreți
nere. Aspecte pozitive întîlnim și la a- 
sociațiile sportive Energia Sibiu, Re
colta Ocna Sibiului, Chimica Tîrnăveni, 
Gaz Metan Mediaș, Aripii® C.F.R., Po
ligrafia Orașul Stalin, Victoria Copșa 
Mică etc. Un frumos exemplu îi dau 
și tinerii din asociația sportivă a gos
podăriși agric ole colective din com tina 
Sona, raionul Tîrnăveni, ‘ 
magazie materialul și _ _ ____
sportiv este întreținut în perfectă or
dine. Echipamentul este folosit numai 
la competiții. Sportivii din gospodărie 
și-au procurat echipament propriu cu 
care se pregătesc ' ■*
riior. Este aproape 
întreaga regiune și 
de toți sportivii.

O contribuție Ia . __ _
tarea bazei materiale a a-sociațiilor și 
cluburilor sportive din regiunea Stalin a 
avut-o și realizarea do economii prin 
prelungirea duratei de folosire a ma
terialelor și echipamentului sportiv. Ki 
ultimul trimestru, în întreacă regiune 
s-au înrleglstrat economii care ajung a- 
proapo la 200.000 lei. De pildă, clubul 
Olimpia din Orașul Stalin a realizat 
32.000 Iei economii la reamenajarea unor 
baze sportive și prin re condiționarea 
diferitelor materiale și echipamente.

Mult interes s-a manifestat și în mun
ca pientru crearea de noi baze sporti
ve. S-au făcut remarcate în această pri
vință o serie de asociații sportive din 
orașul Sibiu, raioanele Codiea, Tîrnă
veni, Rupea etc. Să amintim doar de 
pista de dirt-track, recent inaugurată Ia 
Sibiu;

S-ar putea crede că în regiunea 
Stalin, față de cele arătate mai sus, 
toate lucrurile sînt La locul lor, că n-ar 
-exista lipsuri în această direcție. Este 
foarte adevărat că în marea majori
tate a (Cazurilor sportivii au putut des
fășura o activitate fructuoasă, dar, pe 
alocuri, s-au semnalat deficiențe.

In unele asociații, grija față de ți
nerea unei evidențe asupra materialu
lui si echipamentului sportiv a lăsat 
de dorit, iar bazele sportive nu sînt 
peste tot îngrijite. De pildă, la asocia
ția Carpați din Orașul Stalin, se părea 
că treaba merge bine. Dar, la un con
tre!, magazinerul I. Giurgiuveanu n-a 
putut justifica felul în care îsi desfă
șoară activitatea. S-a muncit haotic si 
lucrurile au mers prost, chiar sub o-

în a cărei 
echipamentul

în vederea întrece- 
unicul exemplu pe 
poate fi îmbrățișat

creștei'ea si clez vel

chii consiliului asociației, al cărui pre
ședinte este tov. Ion Șandru. Contro
lul făcut a scos la iveală faptul că in
ventarul sportiv n-a fost cedat de sin
dicat asociației sportive (așa cum subli
niază instrucțiunile C.C.S.j, că echipa
mentul și materiale?!» sînt păstrate prost, 
necorespunzător cerințelor și din această 
cauză se uzează prea repede. S-a con
statat cu acest prilej că la magazia 
există un „minus' de peste 5.000 lei. 
La toate acesCa se mai adaugă faptul 
că unii membri din cadrul asociației, 
deși nu-și respectă una din obligațiile 
statutare — achitarea cotizației — to
tuși folosesc echipamentul asociației.

La asociația sportivă „7 Noiembrie®*  
din Sibiu, echipamentul este ținut în- 
tr-un loc necorespunzător, este neîn
grijit, ceea ce duce la degradarea lui\ 
iar Ia asociația sportivă G.A.S. Râșnov 
vei găsi și azi praful de două degete pe 
puținele lucruri aflate în magazie...

Să spunem cîteva cuvinte și despre 
bazele sportive. Și să începem cu un 
aspect negativ, care poate fi întâlnit Ia 
terenul de sport al școlii medii nr. 2» 
unde cu trei ani în urmă au fost chel
tuit i peste 80.000 lei pentru gazonare. 
Astăzi*  baza sportivă a școlii, aproape 
că este da nefolosit. De ~~ ~ ’ 
acestui an s-a început 
acestei baze. In această 
siliui orășenesc U.C.F.S. 
anumite indicații • de care 
seama. * 
atletism prin scurtarea 
joc și... atît ! Nu de 1 
fost arat atît de 
drenajului central s-a 
mai vrea să arătăm că 
tivă H. C. Ghimbav din 
nu manifestă nici o grijă 
sportivă. Chiar și atunci 
petiții, ‘
sportivi 
male...

Dacă 
lucruri 
Tractorul din 
trece peste deficiențele prezentate de 
o altă sală, cea a clubului Dinamo. A- 
ceasta, de ani de zile este neîncălzită 
iarna și prost întreținută, impunîndu-se 
urgente măsuri pentru punerea ei la 
punct.

Cu toate aceste cîteva exemple nega
tive care denotă dezinteres clin partea 
unor consilii de cluburi și asociații spor
tive, putem trage concluzia că în re
giunea Stalin există totuși o preo
cupare pentru asigurarea hazej mate
riale. In ceea ce privește lipsurijn sem
nalate, cei vizați sînt datori să ia mă
surile necesare.

CAROL GRUIA, 
corespondent regional .

ce ? In vara 
re ame na j area 
privință con- 
Stalin a dat 
nu s-a ținut 

A fost amenajată o r s’i de 
tertenului de 

mult, terenul a 
adine în-cit canalul 

înfundat... Am 
asociația spor- 
raionui Codiea 
față de baza sa 
cind sînt com- 

de spectatori si 
numeroase ani-

printre sutele 
pasc in voie

- în 
bune

generai
despre__ _

Orașul Stalin, nu putem

■ se pot spune 
sala Se sport

Vtzitind stadionul muncitorilor 
fle la Grivița Roșie

Bune dar ș’... rele

în regiunea Pitești
Una din problemele care stau în per

manență în atenția asociațiilor sportive 
din regiunea Pitești este grija față de 
baza materială existentă. Avîndu-se în 
vedere apropierea sezonului de iarnă, 
toată atenția este îndreptată în mo
mentul de față spre îngrijirea sălilor 
de sport. In acest sens, putem sublinia 
preocuparea de a se asigura sportivilor 
cele mai bune condiții de desfășurare 
a activității lor în timpul iernii, care 
există la asociația sportivă Industria 
lemnului din Curtea de Argeș, Școala 
Medie nr. 3 din Pitești, Școala Medie 
nr. 1 și Școala sportivă U.C.F.S. din 
Cîmpulung Muscel, Școala Medie nr. 1 
din Rm. Vîlcea etc. Consiliile acestor 
asociații sportive au manifestat din 
timp o Intensă preocupare pentru uti
larea sălilor respective cu cele necesare,- 
pentru completarea și repararea echipa
mentului sportiv. De altfel, în ceea ce 
privește pregătirea și completarea ma
terialului și echipamentului sportiv 
pentru sezonul de iarnă, exemple po
zitive ne oferă, majoritatea asociațiilor 
sportive din raioanele Curtea de Argeș, 
Cîmpulung Muscel, Horezu și Rm. Vîl
cea.

O notă discordantă de Ia situația ge
nerală : asociația sportivă Voința din 
Slatina; a cărei sală este neîngrijită șl 
nefolosită. Exemple negative ne oferă 
de asemeni asociațiile sportive Fores
tierul Băbeni și Progresul Găiești, care 
privesc cu o condamnabilă nepăsare 
problema îngrijirii terenurilor lor spor
tive. Ar fi bine ca cei în cauză să pri
vească cu mai mult simț de răspunde
re această problemă deosebit de im
portantă, pentru a asigura sportivilor 
asociațiilor respective condițiile nece
sare desfășurării activității în apropia
tul sezon.

ILIE FEȚEANU
corespondent

— Prestanță
— Deviza o

și eleganță 1 Asta e deviza mea / 
fi a ta, dar echipamentul e al... clubului!

Desen de CLENCIU
poanelor îți atrag privirile de la pri
ma vedere). Cel mai bun teren de 
fotbal din localitate (în ce privește 
gazonul, drenajul) îl are asociația 
sportivă Electraputere. Dar, deși exis
tă posibilități de amenajare, consiliul 
acestei asociații n-a trecut la fapte.

S
i în ce privește întreținerea și 

sporirea materialului și echipa
mentului sportiv există două mo

duri diferite de a privi problema. 
Pentru acele asociații sportive care 
s-au îngrijit de încasarea cotizațiilor, 
s-au putut crea posibilități de îmbo
gățire a materialului și echipamen- 

așa cum s-a întâmplat 
sportivă Electrop utere

a fost alocată în acest

unde fiecare membru Fși are echipa
ment propriu pentru antrenament, e- 
chipamentul școlii fiind folosit doar 
în competiții.

A
spectele negative ni Ie oferă și în 
această direcție tot cluburile 
sportive. De pildă, C.F.R. Efec- 

troputere nu s-a preocupat suficient 
de dotarea secțiilor respective. Mai 
grav se prezintă situația la Știința, 
unde — la un control efectuat nu 
de

fi
tului sportiv, 
la asociația 
unde, recent,

la un control efectuat nu 
mult de orga-nele locale U.C.F.S. 
o parte din echipament n-a putut 
justificat,

TIBERIU STAMA
ROMSCĂ SCHULTZ, 

corespondent regional

Tn cartierul ceferiștilor, la numai 
cîteva minute distantă de complexul 
C.F.R. Grivița Roșie, a luat ființă, 
în anii regimului nostru, frumosul 
stadion „Parcul copilului", stadionul 
sportivilor care apără culorile aso
ciației C.F.R. Grivița Roșie.

Sportivi de performanță sau înce
pători frecventează cu regularitate 
frumoasele terenuri din incinta Par
cului copilului. Primii pentru a-și 
desăvîrși măiestria, ceilalți pentru a 
ajunge ta ea. Terenul de joc gazo- 
nat, îmbie, in egală măsură, pe rug- 
triștii asociației, care sînt pc cale să 
ciștige pentru a patra oară titlul de 
campioni republicani, sau pe tinerii 
jucători de fotbal clasați pe locul I tn 
campionatul raionului Grivița Roșie. In 
perioade de activitate competițională 
mai redusă, zeci și sute de salariați 
ai complexului își dispută întîieta- 
tea la fotbal sau rugbi, volei sau 
handbal, cil prilejul campionatelor 
pe asociație.

Stadionului din Parcul copilului i 
s-au adus mereu amenajări. Amatorii 
de volei sau baschet au, acum, și ei 
la dispoziția lor două terenuri cu 
zgură roșie, care contrastează... plă-

cut cu zgura neagră a pistei de atle
tism ce înconjoară terenul 
bal. O cercetare atentă a 
duce la concluzia că iov. I. 
seu, responsabilul bazei, este 
gospodar.

Și încă un amănunt care 
lipsit de importanță: în holul caba
nei, o vitrină plină de cupe, trofee 
și fanioane, panouri cu fotografii și 
lozinci cu caracter mobilizator, crea- 
ză o ambianță plăcută.

G. NICOLAESCU

de fot- 
cabanei 

Avratne- 
un bun

nu este

La Ploiești
sportivă din orașulActivitatea

Ploiești cunoaște o tot mai mare 
dezvoltare, iar numărul 
practică sportul crește 
tru aceasta e nevoie 
sportive care să asigure 
activitate competițională, 
echipament sportiv. Dacă 
problemă 
cluburile 
ieștene, 
mai jos

Iată-ne la sediul asociației Loco
motiva, care numără 4.150 membri 
înscriși în U.C.F.S., printre care 300 
sportivi activi. Aici s-a procurat 
pînă în prezent echipament și ma
terial 
50.000 
muncă 
treilea 
Și a 
de box s-a amenajat o sală în in
cinta clubului salariaților C. F. R. 
Toate materialele necesare secției de

celor care 
mereu. Pen- 

de baze 
o continuă 
material și 

această 
este sau nu rezolvată de 
și asociațiile sportive plo- 

o vom vedea în cele de 
arătate:

sportiv în valoare de peste 
lei. In curînd va începe, prin 
voluntară, construirea unui al 
teren de volei și baschet, ca 

unei popicarii. Pentru secția

■ ■ ■

box au fost confecționate prin muncă 
voluntară, realizîndu-se economii de 
peste 10.000 lei.

In acest an, pe strada S. M. Kirov 
s-a amenajat o nouă și frumoasă 
bază sportivă pentru salariații din 
cooperativele meșteșugărești din oraș. 
Au 
Și 
din 
etc. 
punct și o pistă de popice, desco
perită. Pentru boxerii asociației s-a 
utilat o sală cu toate cele necesare.

In schimb, muncitorii întreprinderii 
Feroemail au suficiente motive să 
fie supărați pe consiliul asociației 
lor, deoarece terenul de fotbal a 
fost lăsat în paragină. O parte din 
gard s-a prăbușit, iar în curînd... 
va urma probabil și restul. Terenul 
de joc prezintă serioase denivelări, 
deși aici sînt programate meciuri 
din cadrul campionatului orășenesc. 
De altfel- ai ne iftranul ,lft vnlftî *

fost amenajate terenuri de volei 
baschet împrejmuite cu tribune 
lemn, dotate cu vestiare, dușuri 
De asemenea, a fost pusă la

început să crească în voie iarba...
O intensă preocupare pentru ame

najarea și folosirea bazelor sportive 
se observă la clubul Petrolul. Dar, 
pe lîng-ă constatările pozitive prile
juite de vizita noastră aici, se cuvine 
să consemnăm și unele deficiențe 
care trebuie rezolvate urgent. Astfel, 
deși pistaz de atletism a fost dată 
în folosință de cîteva luni, aruncă
torii §i săritorii în înălțime n-au 
decît un singur loc rezervat lor. Te
renul din spatele peluzei I, care era 
folosit de aruncătorii de ciocan, a 
fost desființat. De asemenea, aler
gătorii peste garduri se plîng că 
gardurile lor sînt deteriorate (rupte, 
îndoite) și nimeni nu se sinchisește. 
Iată o serie de lipsuri asupra că
rora consiliul de conducere al clu
bului Petrolul Ploiești va trebui să 
reflecteze și să ia măsurile necesare.

FLORIAN ALBU
corespondent ,

C
oncluziile sint ușor de des
prins. Întărirea bazei mate
riale reprezintă o problemă 

importantă căreia — așa cum a 
reieșit din pagina noastră — i s-a 
acordat în majoritatea cazurilor 
atenția cuvenită. Pentru că, pe 
drept cuvînt se poate spune că 
BAZA MATERIALA ESTE UN 
FACTOR DETERMINANT IN 
REALIZAREA UNEI ACTIVI
TĂȚI SPORTIVE BOGATE, in ob
ținerea de cit mai multe succese 
pe linia dezvoitării și întăririi 
mișcării de cultură fizică și sport.

Din păcate, asociația spor
tivă Carpați Orașul Stalin, cele 
cîteva cluburi despre care s-a 
amintit, cum ar fi C.F.R. E’ectro- 
putere Craiova, Știința Craiova 
și — într-o oarecare măsură Pe
trolul Ploiești, nu sînt exemple 
de urmat în ceea ce privește gri
ja și atenția cuvenită față de 
baza materială, față de îmbunătă
țirea condițiilor de pregătire ale 
sportivilor de performanță.

Trebuie să se dea o și mai mare 
atenție întăririi și dezvoltării ba
zei materiale, a gospodăririi ei 
judicioase, strîngerii la timp a 
cotizațiilor — important mijloc în 
realizarea de venituri. De aseme
nea, în atenția consiliilor de con
ducere ale cluburilor și asocia
țiilor sportive trebuie să stea în
totdeauna grija pentru întreținerea 
echipamentului. Toate acestea 
duc la întărirea bazei materiale, 
creînd condiții optime atît pentru 
dezvoltarea sportului de mase — 
principal izvor de cadre tinere și 
talentate pentru sportul de per
formanță —, cît și pentru asi
gurarea continuității în activitatea 
sportivă.



Probleme actuale în discuția

con- 
spor- 

____ , . ___ _ spirit
critic și autocritic aspectele specifice fiecărui club 
sportiv. Cu acest prilej se fac discuții rodnice care 
constituie un ajutor efectiv pentru îmbunătățirea 
muncii de viitor, astfel îneît cluburile sportive să 
obțină noi succese în ridicarea măiestriei sportivilor

In ședințele plenare ale cluburilor sportive 
tinuă să se dezbată principalele probleme ale 
tului de performantă, să se analizeze în

noștri fruntași, care — selecționați în reprezentati
vele țării — să poată realiza performanțe de valoa
re internațională.

In acest număr redăm, pe scurt, aspectele prin
cipale din desfășurarea ședințelor plenare ale 
cluburilor sportive „Farul" Constanța și „Olimpia" 
Orașul Stalin.

In regiunea Ba/câti

ÎN CONTINUU PROGRES

La „Farul" Constanta...
• In cele zece secții ale clubului, 

a și în școala sportivă care cuprin- 
e 5 secții, își desfășoară activitatea 
in număr de 455 de sportivi, dintre 
.are 132 femei. Din împărțirea pe 
ategorii de vîrstă a sportivilor re- 
ese că la clubul Farul există o preo- 
upare atentă pentru creșterea și 
ormarea unor puternice echipe de 
uniori care să împrospăteze primele 
ormații ale clubului. Astfel, față 
19 seniori și 26 senioare există 
ie juniori, 52 junioare, și peste 
,e copii.

® Participanții la plenară au 
iliniat că în general procesul de 
truire-antrenament se desfășoară 
iaza unui program bine stabilit, 
■ecțnle dispun de cadre bine califi- 
ate și că s-au înregistrat unele suc- 
ese în ceea ce privește obținerea 
le clasificări superioare. Rezultate 
nine au obținut secțiile de gimnas- 
ică (feminin), box și baschet.
• Comparînd rezultatele de per- 
■uianță înregistrate în secțiile clu-

•ului cu cele care se realizează în 
nod obișnuit la nivel internațional 
■e constată că la „Farul" s-a mun- 
:it prea puțin în această direcție. De 
dtfel, acest club — așa cum s-a su- 
iliniat și în darea de seamă — nu 
i dat loturilor republicane decît cîți- 
za juniori în tot acest an. 
:înd cauzele 
iceastă stare de lucruri, darea de 
seamă a amintit lipsurile privind 
ierespectarea calendarului competițio- 
îal, superficialitatea observată în 
nunca unor antrenori sau chiar 
nactivitatea unora dintre aceștia cum 
ir îi antrenorul St. Iordache care în 
oc să se ocupe de tinerii boxeri ai 
ilubului, a fost aproape tot timpul 
n mijlociii boxerilor de la Marina 
(unde are o normă întreagă). Pozi
ția sănătoasă, autocritică, pe care 
antrenorul St. Iordache a luat-o în 
ședința plenară a clubului precum și 
ingajamentcle cu privire la activita- 
:ea viitoare promit că lucrurile se 
/or îndrepta în această secție, care 
■>oate da elemente deosebit de valoroa-

discuțiilor purtate 
și de alți antre- 

că darea de sea- 
serie de inexacti-

care au

de
184
100

su- 
iti- 
pe 
că

Anaii- 
determinat

• Luînd cuvântul în cadrul dez
baterilor pe marginea dării de seamă, 
antrenorii Buză (box), Patrichi (bas
chet), prof. Burtoi (gimnastică), Cra- 
iu (atletism) au analizat principa
lele aspecte ale muncii secțiilor în 
care activează. Totodată, ei au ară
tat că există o serie de lucruri „rnă- 
-iinte" de a căror rezolvare depinde 
insă buna desfășurare a muncii lor 
și că aceste probleme nu și-au găsit 
rezolvarea. Este vorba de o mai bu
nă planificare a orelor de antrena
mente (și deci a bazelor sportive pe 
care se pregătesc sportivii clubului), 
de o serie de aparate neapărat nece
sare (chiar în cadrul plenarei a fost 
rezolvată problema panourilor și a 
coșurilor pentru secția de baschet), 
de folosirea mai rațională a echipa
mentului sportiv etc.

• Dintre numeroasele cadre tehni
ce (este de sublimat ca pozitiv fap
tul că la discuții au participat 
aproape toți antrenorii clubului), care 
au venit in ședința plenară cu propu- 
aeri pentru îmbunătățirea muncii, amin
tim interesantele sugestii făcute de prot. 
Blîndu în ceea ce privește dezvolta
rea șahului și mai ales organizarea 
unei activități de club care să con
tribuie la cunoașterea, la legarea 
sportivilor de clubul ale cărui culori 
le reprezintă în întreceri. De asetne-

nea, antrenorul Sîrbu a propus o se
rie de măsuri menite să extindă ac
tivitatea voleibalistică și să asigure 
promovarea unor elemente valoroase 
în acest sport.

• Pe marginea 
de prof. Burtoi ca 
nori a reieșit însă 
mă a cuprins și o
tați și aceasta ca urmare a unei ne
cunoașteri a muncii unor secții, a 
slabei legături care a existat între 
conducerea clubului și în special a 

tehnic și secțiile clubului, 
darea de seamă cît și dis- 
subliniat munca plină de 
care o desfășoară antre-

sectorului
• Atît 

cuțiile au 
roade pe 
noarea Jeana Baltă în secția de gim
nastică a clubului. Secția numără 
multe sportive, printre care 14 pio
niere, iar rezultatele sînt din ce în 
ce mai valoroase. Analiza metodelor 
de muncă folosite în pregătirea gim
nastelor a constituit un bun schimb 
de experiență cu celelalte secții ale 
clubului și credem că mulți antre
nori pot învăța din sîrguinciozitatea, 
din preocuparea pentru continua îm
bunătățire a nivelului 
care caracterizează munca 
lui din aceasta secție.

• Plenara a ascultat 
cuvîntul antrenorului de fotbal Len- 
gheriu care a răspuns multă vreme 
de pregătirea echipei. Credem că bi
ne a făcut tovarășul Lengheriu pu- 
nînd în discuție slaba muncă educa
tivă desfășurată în această secție și 
arătînd că fotbaliștii clubului nu sînt 
exemple în muncă, în comportare, în 
viața de toate zilele. Sînt probleme 
asupra cărora firește, conducerea clu
bului va trebui să-și îndrepte atenția 
în viitor. Ne-a surprins însă faptul 
că antrenorul Lengheriu a vorbit des
pre secția de fotbal ca și cum ar fi 
fost antrenor de... gimnastică 1 Oare 
nu a muncii și el Ia pregătirea 
echipei ? Multe din lipsurile semna
late i se datoresc și antrenoraitri 
Lengheriu care a dat dovadă de mul
tă îngăduință, a tolerat diferite aba
teri ale jucătorilor. Și, participanții 
la plenară așteptau pe hună 
o poziție autocritică. Aceasta 
mai mult cu cît în prezent 
ral Lengheriu se ocupă de 
rea echipei de juniori, unde 
buie să se ivească asemenea proble
me și unde munca educativă trebuie 
să se desfășoare la nivelul cores
punzător.

...și la „Olimpia" Orașul Stalin
• In darea de seamă..prezentată la 

ședința plenară au fost subliniate perfor
manțele frumoase obținute de halte
rofili, cicliști, schiori, rugbiști ș. a. 
care au cucerit titluri de campioni ai 
țării și au realizat recorduri repu
blicane valoroase. De asemenea s-a 
vorbit despre străduințele pe care le 
depun sportivii clubului pentru reali
zarea de performanțe care să se si
tueze la nivelul rezultatelor 
ționale.

® Vorbitorii au scos în 
în cadrul discuțiilor purtate 
ginea dării de seamă faptul 
torul de instruire sportivă a adus o 
contribuție substanțială la realizarea 
succeselor. Ajutîndu-i pe antrenori în 
alcătuirea documentelor de planifica
re, controlîndu-i șt îndrumîndu-i in 
timpul procesului de instruire-arrtre- 
nament, tehnicienii clubului au con
tribuit la prqgrestL activității.

• O mîndrie a sportivilor și mem
brilor susținători ai clubului Olimoia 
sînt sportivii Maria Csedo (ciclista).

profesional 
antrenoru-

cu interes

dreptate 
cu atît 

antreno- 
pregăti- 
nti tre-

interna -

evidentă 
pe mar
că sec-

O asociație sportivă cu o

de fotbal, vo- 
o sală de po- 
de masă pre- 
înot, asociația

In complexul petrolifer al sche
lei Boldești își desfășoară activita
tea asociația sportivă Petrolistul. în
zestrată cu o bază sportivă care din 
an în an este tot mai frumoasă și 
care cuprinde terenuri 
lei și tenis de cîmp, 
pice și una de tenis 
cum și un bazin de
sportivă Petrolistul a reușit să a- 
tragă în activitatea sportivă un mare 
număr de oameni ai muncii. Avînd 
sprijinul comitetului de partid și al 
sindicatului, asociația sportivă Petro
listul din Boldești a ridicat numă
rul membrilor U.C.F.S. la 2200, din
tre care cea mai mare parte sînt în
cadrați în diferite secții cu o vie ac-

Aproape 5.000 de tineri și tinere au 
cucerit anul trecut insigna G.M.A. 
Această evidentă realizare n-a con
stituit însă pentru activiștii sportivi 
din regiunea Bacău un motiv de de
plină mulțumire. Ințelegînd însemnă
tatea activității de trecere a normelor 
complexului G.M.A. ei au analizat a- 
tent posibilitățile de obținere a unor re
zultate și mai bune, pornind la muncă 
în anul 1960 pe baza jaloanelor căpă-

Eniilia Szekeli (voleibalistă), Ene4-^a^e Prjn experiența anului trecut. Și 
Dumitru (halterofil) ș. a. fruntași înT®s ’Ț primele trei trimestre 6.364 
producție și pe terenul de sport. fde t'neri și tinere au cucerii insigna 

’ . „ f G.M.A. urmînd ca pînă la sfîrșitul
• l0* ?10 discuții a reieșit ca suc-fanujuj această cifră să fie cu mult 

cosele obținute carȘ de altfel smtf îmbunătățită. La sfîrșitul semestrului I 
departe de a se situa la nivelul ppsi-fa.[ acestui an consiliul regional 
bihtăților și condițiile create — auf U.C.F.S. Bacău a alcătuit un tablou 
generat o stare de periculoasă auto-Ța[ realizărilor 
mulțumire în rîndul sportivilor, an-fastfe|: 
trenorilor și activiștilor clubului. Pef 
bună dreptate s-a pus întrebarea : 
cîți din cei peste 250 de sportivi care 
activează în club au fost selecționați 
în loturile reprezentative ale țării ? 
La această întrebare, ca de altfel și 
la altele, conducerea clubului nu 
poate să dea un răspuns satisfăcă
tor.

® O problemă importantă a acti
vității clubului este aceea a recru
tării și pregătirii de noi cadre. Defi
citar la acest capitol (echipa de vo
lei are un lot de 10 jucătoare, sec-, 
•ția de haltere cuprinde doar 11 spor
tivi etc.) clubul va trebui să-și în-lcă unel- joane au b’ținut rezultate 
drepte atenția spre pregătirea de noiXfnlmoase (de 1[dă Roman _
cadre. _ Orientind activitatea antreno-f preSedinte Sandu Sanda, tehnician - 
n or m acest sens clubul sportiv f^li. Grosu ; raionul Tg. Ocna - pre- 
Olimpia va reuși iu curmd sa eu-*  1
mine această greutate din munca sa.

o Participanții Ia ședința plenară au 
mai vorbit despre o serie de greutăți 
întîmpinate de sportivi și antrenori. 
Astfel, antrenorului Martie Ștefane- 
scu (ciclism) nu 1 s-au creat posibi
lități pentru supravegherea sportivi
lor în 
pa de 
pentru 
echipa 
cîteva 
mînă în sală etc. Conducerea clubu-* au fost organizate periodic 13
lui va trebui să se îngrijească det duminici sportive" la care au pârtiei- 
asigurarea celor Pnai bune condiții 4- , z , .. . npentru desfășurarea procesului de in-fP^ Peste 3-000 de tmerL- De un deO~ 
struire-antrenament al sportivilor. T sebit succes s-au bucurat demonstra-

pe raioane care arată

FGMA GMA GMA

'g. Neamț 1G4
gr. I
234

gr. n
Tg. Ocna — 618 —
Onești (oraș) — 123 38
Bacău 141 180 75
Juhuși — — —
Piatra Neamț (oraș) 98 104 32
Roman (oraș) — 16 42
Bacău (oraș) 56 705
Zeletin 86 — —
Adjud — — —
Bicaz — 350 36
Moinești 211 — —
Piatra Neamț 200 «— —
Roman 475 108 15

Cu ajutorul lui s-a putut constata

ședințe D. Dumitriu ; orașul Bacău 
— tehnician — A. Aromînesei), iar 
altele nu s-au preocupat deloc de acest 
important aspect al activității sportive 
de mase: raionul Buhuși (președinte 
C. Morărescu, tehnician O. Ursu) ți 
raionul Adjud (președinte I. Micșa, 
tehnician N. Negoiță) n-au. angrenai 
nici un tînăr în trecerea normelor com« 
plexului G.M.A. I Avînd o situație 
clară consiliul regional U.C.F.S. și-» 
îndreptat atenția spre acele consilii 
raionale și orășenești care au activat 
mai slab. Cu ajutorul muncii de în
drumare și control au reușit să obțină 
rezultate bune. In ultimele luni a-i 
proape 3.000 de tineri și tinere și-au 
trecut normele complexului G.M.A.' 
devenind purtători ai insignei. Desigur 
că nici rezultatele obținute pînă acum 
nu sînt la nivelul posibilităților acestei 
regiuni. De aceea activiștii consiliului 
regional U.C.F.S. și cei din consiliile 
raionale și orășenești și-au propus 
îmbunătățirea substanțială a acestei 
activități. Analiza profundă a modului 
în care s-au desfășurat pînă acum 
concursurile și în care au fost an-l 
grenați tinerii pentru trecerea nor
melor a scos în evidență o serie de 
lipsuri. Prin îndepărtarea acestor lip
suri, prin popularizarea temeinică a 
întrecerilor și prin angrenarea antre-i 
norilor și tehnicienilor în organizarea 
și desfășurarea concursului, consiliile 
raionale și orășenești U.C.F.S. din re
giunea Bacău vor reuși să realizeze 
în anul viitor succese și mai impor
tante.

h. n. —

timpul antrenamentului, echi- 
rugbi nu are un teren propice 
desfășurarea antrenamentelor, 
de volei beneficiază doar de 

ore de antrenament pe săptă-

„DUMINICI SPORTIVE 
ÎN COMUNELE RAIONULUI 

BISTRIȚA

sportive efectuate In comunele 
Teaca, Prundul Bîrgăului, Sieu

In satele fi comunele raionului Bis
trița activitatea sportivă a luat un 
avlnt deosebit. Astfel, în centrele de co-

FELICITĂRII CAMPIOANEI
Muncitorii fabricii de bomboane „Dez

robirea.” din Orașul Străin își îndepli
nesc cu succes sarcinile de plan. Printre 
cei care contribuie efectiv la obținerea 
succeselor în muncă se află și nume
roși sportivi.

La secția ambalaj lucrează și ciclista 
Maria Csedii.Din miinile ei iese întot
deauna lucru de foarte bună calitate. 
De curînd, muncitoarele din această sec
ție au sărbătorit-o pe Maria Csedă.. 
împreună cu inginerul șef al fabricii, 
tov. Dumitru Ștefan, ele au felicitat-o 
pe tînăra Maria Csedo pentru succesul 
pe care l-a obținut în finala campio
natului republican de fond, unde a rea
lizat o splendidă performanță: locul 1 
și titlul de campioană a țării. Tovarășele 
ei de muncă, au vorbit cu însuflețire 
despre activitatea muncitoarei Maria 
Csedo.Deosebit de emoționată campioana 
R.P.R. de fond la ciclism le-a mulțumit 
din inimă tuturor pentru sprijinul pe 
care i l-au acordat în pregătirea

Membrii U.C.F.S. din asociația 
tivă a fabricii „Dezrobirea” se 
drese pe drept cuvînt cu tînăra 
Csedo care obține în producție 
sport rezultate deosebite.

C. GRUIA-coresp.

MIHAI BAIER —coresp.
EXCURSII JN MUNȚI

Asociațiile sportive din raionul Si
biu au organizat în ultima vreme peste 
20 de execursii, la care au luat parte 
un număr de 2.000 de oameni al mun
cii. Excursioniștii, toți membri în 
U.C.F.S., au vizitat munții Făgăraș, 
Cibinului etc. De asemenea, Cisnădioa- 
ra, Poiana Narciselor, Castelul Bran 
și Doftana.

ILIE IONESCU —coresp.
O NOUA ASOCIAȚIE SPORTIVA

De curînd a luat ființă la Petro
șani asociația sportivă Rapid. Cei 
peste 60 de membri, înscriși pînă în 
prezent, vor activa la următoarele 
discipline sportive: șah, fotbal, po
pice, tir și tenis de masă.

STAICU BALOI coresp.

sa.
spor- 
mîn- 

Maria 
și în

are un
Campioana republicană 

MARIA CSEDO
Foto : Gh. Comodei

UN CENTRU DE ANTRENAMENT 
PENTRU STUDENTI

de
ro-
cu

La cererea unui mare număr 
studenți din Capitală, federația 
mină de haltere, în colaborare 
comisia sportivă din centrul univer
sitar București și asociația sportivă 
a studenților Institutului de Petrol, 
Gaze și Geologie, a hotărît înființa
rea unui centru de antrenament de 
haltere pentru studenți. Antrenamen
tele și ședințele de inițiere au loc în 
fiecare luni și joi de la ora 19,30 și 
sîmbătă de la ora 18 în sala de 
sport a Institutului de Petrol, Gaze 
și Geologie. în aceleași zile se fac 
și înscrieri în centrul de antrena
ment.

nou corespondent.

rodnică activitate
sînt cele de 
de masă și de

volei, 
cimp,

activitate a desfășurat

mai bune și în campionatul 
în primele șase etape a c-îș- 

meciurile, avînd frumo-

de 
Cu
ai
să

tivitate, cum 
popice, tenis 
fotbaf etc.

O rodnică 
această asociație cu prilejul organi
zării unei tradiționale întreceri 
mase : Spartachiada petrolistului, 
această ocazie o serie de sportivi 
asociației s-au evidențiat, reușind
obțină rezultate dintre cele mai bune. 
Vom cita astfel, pe Radu Georgescu, 
care a ocupat jocul 1 la etapa fi
nală în cursa de 100 m precum și 
echipa de fotbal, care în turneul fi
nal al Spartachiadei a avut o com
portare merituoasă. De altfel, echipa 
de fotbal este mîndria asociației, 
ea reușind să realizeze rezultate din-

tre cele 
raional : 
tigat toate
sul golaveraj de 28—2. Dintre jucă
torii acestei echipe se numără tinerii 
Nicu Teodorescu, Ion Voinea, Ion Pi- 
lică. Ilie Dragnea etc. 
neri sînt și la locurile 
tie la M de buni ca 
de sport.

Nu este de mirare
cînd se vorbește despre activitatea 
sportivă din raionul Ploiești, dacă 
se spune că asociația Petrolistul 
Boldești este fruntașă pe raion.

Toți acești ti- 
lor de produc- 
și pe terenul

deci, atunci

MIHAJI, GEORGESCU, coresp.

1

ale activității spor-

întîmplare una din- 
expeditorului: Ion 
pentru prima oară

Zeci și zeci de scrisori sosesc zil
nic la redacția noastră. Pe mulți ex
peditori îi cunoaștem. Sînt vechi co
respondenți ai ziarului nostru. Alții 
ne scriu pentru prima dată, înștiin- 
țîndu-ne despre realizările pe tărîm 
sportiv din localitatea lor, sau, dim
potrivă, adueîndu-ne la cunoștință o 
serie de lipsuri 
tive.

Am deschis la 
tre ele. Numele 
Bandrabur. Scria 
ziarului...

„Tovarășe redactor, sînt operatoria 
cinematograful „Popular" din Pan
ciu. Aș dori să scriu ziarului „Spor
tul popular” despre activitatea spor
tivă din oraș și raion..." Și noul co
respondent n-a mai așteptat răspunsul 
ziarului. A așternut, pe hîrtie, crîm- 
peie din activitatea sportivă a raio
nului său. Ne scrie că două echipe 
de fotbal, din Panciu și Mărășești, 
participă la campionatul de fotbal al 
regiunii Galați; alte cinci echipe de 
fotbal și șase de volei se întrec în 
campionate rai onale.

Scrisoarea lui Ion Bandrabur ne 
informează că sînt multi tineri în 
Panciu care vor să devină membri 
ai U.C.F.S., dar consiliul raional 
U.C.F.S. activează sporadic. De ase
menea, de multă vreme nu s-au mai 
ținut în raion cursuri de arbitri de 
volei și fotbal. Și noul nostru co
respondent ar dori să urmeze astfel 
de cursuri. Dar președintele consiliu
lui raional U.C.F.S., C. Vlădoiu, i-a 
spus :

— S-au ținut, tovarășe, anul... tre
cut !

De ce să nu se țină și anul a- 
cesta ?

Operatorul Ion Bandrabur își ex
primă speranța că și în raionul Pan- 
du activitatea sportivă se va inten
sifica. Dorește foarte mult acest lu
cru. Doar e de acum corespondent 
la ziar și vrea să scrie despre cît 
mai multe realizări ale asociațiilor 
sportive din orașul și raionul Panciu. 
,,Tovarășe redactor, am să scriu și 
despre lipsurile care se manifestă 
în activitatea sportivă...".

Redacția are un nou corespondent: 
pe Ion Bandrabur, din Panciu...



HOI SPORTIVI All FOST DISTINS! CU TITLUL 
DE MAESTRU EMERIT SI MAESTRU AL SPORTULUI

Aseară, în cadrul unei festivități 
care a avut loc la sediul U.G.F.S., 
au fost decernate titlurile de 
maestru emerit și maeștri ai spor
tului unui număr de 113 sportivi.

lată sportivii care au fost dis
tinși cu înaltele titluri:

MAESTRU EMERIT AL SPOR
TULUI :

Atletism: Ion Baboe.

MAEȘTRI AI SPORTULUI:

Atletism : Cornel Porumb, Andrei 
Barabas, Xenofonte Boboc, Olimpia 
Cataramă, Victor Cincă, Eugen 
Ducu, Eva Mayer, Maria Pândele, 
loan Păcurarii, Ioana Petrescu, 
Haralambie Răcescu, Aurelia Sîrbu, 
Mircea Ursac, Rodica Voroneanu.

Aviație-Aeromodelism : Andrei
Georgescu, Alexandru Bedo, Elena 
Purice.

Parașutism : Ștefan Badiog, Ion 
Budea, Eiisabeta Kiss, Mihai- Sid- 
letki, Nicolae Vebcu.

Zbor cu motor: Ștefan Calotă, 
Vasile Petri la.

Zbor fără motor: Ovidiu Popa, 
Valeriu Popovici, Aurelia Roșianu.

Baschet: Teodor Nedelea, Atila 
Borbeli, Dragoș Nosievici, Adrian 
Petroșanu, Ana Racoviță.

Box: Dumitru Gheorghiu, Con
stantin Gheorghiu, Iosif Mihalic, 
Ion Monea, Nicolae Puiu.

Caiac: Grigore lacovici, Ion Si
ded, Simion Terenti.

Canoe: Alexandru lacovici, Igor 
Lipalit.

Canotaj academic: Maria Mar
ton, Elena Petroșăneanu, Stelian 
Petrov, Maria Trinks.

Ciclism : Petre Tache, Constantin 
Voicu.

Fotbal: Ion Alexandrescu, Vasile 
Alexandru, Pavel Bardatz (Bă- 
dulescu), Gheorghe Constantin, 
Mircea Dridea, Alexandru Fronea, 
Ion Nunweiller, Corneliu Popa.

Gimnastică: Atanasia Ionescu.
Handbal: Ela Jecu, Lucian Po

pescu.
Hochei pe gheață: Alexandru 

Măzgâreanu.
Lupte: Nicolae Baciu, Caro!

Hathazi, Constantin Ofițerescu, 
Petre Popescu, Alexandru Tampa.

Natație: Gheorghe Banu.
Oină: Marin Cristinescu, Marin 

Gruianu, Ion Văduva.
Patinaj: Eva Farkaș.
Popice: Ținea Balaban, Vasile 

Leucă, Francisc Micola, Ilona Ne
meth, Gristea Rezak.

Rugbi: Aurel Barbu, Nicolae 
Găpușan, George Graur, Alexandru 
Ionescu, Adrian Mateescu, Mircea 
Rusu, Gheorghe Șerban, Mihai 
Wusek.

Schi: Nicolae Pandrea, Cornel 
Tăbăraș, Ilona Mikloș.

Scrimă: Tănase Mureșan, Attila 
Csipler, Adalbert Gurath, Cornel 
Pelmuș, Ladislau Rohony.

Tenis: Tudorel Bădin.
Tenis de masă : Maria Alexandru, 

Gheorghe Gobîrzan, Radu Negu- 
lescu.

Tir: Cleopatra Alexandru, Mircea 
Antal, Dumitru Danciu, Septimiu 
Dănescu, Viorel Manciu, Hie Nițu, 
Denise Popa, Sibila Popa, Mirciea 
Rusescu Angela Zgorobete.

Șah: Alexandra Nicolau, Mircea 
Pavlov, Octavian Pușcașu.

Volei: Gheorghe Corbeanu, Aurel 
Drăgan, Gheorghe Fieraru, Vasile 
Pavel, Davila Plocon.

Etapa finală
Miine dimineață pe stadionul Constructorul

a campionatului republican

Iubitorii sportului cu motor din 
Capitală n-au avut anul acesta ocazie 
să vadă nici una din fazele campio
natului republican, deoarece primele 
patru s-au desfășurat pe traseul din 
Cîmpina. Federația de specialitate 
le-a rezervat însă o surpriză: ultima 
etapă a acestei populare competiții se 
va desfășura duminică dimineață în 
Capitală, pe traseul din spatele sta
dionului Constructorul (Sos. Olteni
ței). Și astfel, amatorii de motoci- 
clism îi vor putea urmări pe cei mai 
valoroși alergători din tara noastră

tn lupta finală pentru desemnarea 
campionilor republicani. In disputa 
pentru cucerirea primelor locuri sînt 
angajați cei mai bunj specialiști ai 
probei și acest lucru asigură între
cerilor de mîine dimineață un nivel 
ridicat. Concursul începe la ora 10.30.

în etapa de miine a campionatului feminii

C.S. M. CI uj — Dinamo București și Metalul — Rapid,

0 ETAPĂ ECHILIBRATĂ

IN CAMPIONATUL REPUBLICA»
Penultima etapă a campionatulu 

republican se anunță a fi una dintn 
cele mai echilibrate din returul eoni 
petiției. In Capitală, de pildă. Con 
strucforul — intrată în zona retro 
gradării — va avea în Metalul (afla
tă și ea sub spectrul lanternei roșii] 
un adversar deosebit de dificil. Pro 
greșul pleacă — teoretic — favorit! 
în meciul cu Știința Timișoara. Par
tida nu poate fi însă considerată di
nainte jucată, deoarece formația ti 
niișoreatiă este interesată să scoati 
cel puțin un rezultat de egalitati 
pentru a ieși din zona codașelor îj 
care se află în prezent Tot în Capi
tală, Știința București va primi re
plică Petrolului I Ploiești.

In țară vor avea loc următoarei! 
întîlniri : C.S.ALS. Iași-Dinamo (ît 
care localnicii pot realiza o noui 
victorie), Știința Petroșani — C.C.A 
(în perspectivă un meci deschis ș 
un spectacol de calitate) și Științe 
Cluj — C.F.R. Grivița Roșie (stu
denții străduindu-se să arate că sîn 
în revenire de formă vor căuta si 
obțină un rezultat cît maj onorabil)

meciuri foarte importante
0 etapă importantă în campionatele republicane

A V-a etapă a campionatelor republicane de baschet este cea mai 
interesantă dintre cele programate pînă acum. Cu excepția meciului 
de la Tg. Mureș, unde Dinamo are prima șansă în fața Voinței Iași, 
toate celelalte partide masculine se dispută între echipe sensibil ega
le ca valoare și care dețin locuri apropiate în clasament. In fruntea 
programului se află cuplajul bucureștean C.C.A.—Rapid și Știința—1 

apropiate pentru locurile 
fruntașe.

La fete, în această etapă 
se dispută derbiul campio
natului. Protagoniste sînt 
formațiile Rapid, campioa
nă -a țării, și Știința Bucu
rești, clasată pe locul secund 
în campionatul încheiat în 
primăvară.

Celelalte meciuri femi
nine sînt : Progresul Bucu
rești—Voința Tg. Mureș, 
I.C.F.—Mureșul Tg. Mu
reș, Voința Oradea—G.S. 
Oradea, Voința Brașov—• 
Știința Cluj și 
toruil “ 
Ploiești.

Dinamo, formații care luptă cu șanse

bună

însemnări 
de la campionatele 

republicane
(Urmare din pag. 1) 

cea mai în , formă, cea mai
gimnastă a anului 1960. Sportivi și 
spectatori sînt îneîntați de felul în 
care lucrează Sonla. Iar măiestria 
ei este bine răsplătită: cu aplauze 
și cu... note 1

...Trimisul Radiodifuziunii a cerut 
Elenei Leuștean un interviu. Obiș
nuită cu reporterii și cu fotorepor
terii (oare cîte interviuri, cite 
„poze" o fi făcut Lenuța în decursul 
anilor?). Elena Leuștean se învo- 
iește. Dar, de-abia se așază, as
cultă prima întrebare și în sală se 
aude vocea crainicei : „pentru schim
barea aparatului...". Valoroasa noa
stră gimnastă se ridică imediat. In- 
gînă o scuză, promite că va reveni 
și se îndreaptă către echipa 
Știința are de păstrat titlul de cam
pioană pe echipe iar ea va încerca 
să i-1 ___ r .
prietenei și colegei de echipă, Sonia 
Iovan. De aceea, 
gădui să nu se 
inie de a evolua...

sa.

.smulgă" pe cel individual
..............................a \ ~ * î 

nu-și poate in- 
.încălzească" îna-

16 floretiști: zona a Il-a: Tănase Mu- 
reșanu (Știința Buc.) 34 p. ; Sorin 
Poenaru (C.C.A.) 29 p.; Iuliu Falb 
(Stăruința Tim.) și Iosif Zilahi 
(C.C.A.) cîte 24 p.; Tudor Ilie (Pe
trolul PI. ) 23 p.; Gh. Isopescu 
(Petr. PI.) 20 p.; Gh. Matei (C.C.A.) 
20 p. ; C. Paisie (Petrolul) 19 p. ; 
zona I : Atila Csipler (Știința Tg. 
Mureș) 32 p.; Zoltan Uray (Șt. 
Cluj) 32 p.; Al. Pascti (Șt. Cluj) 
26 p. ; St. Csipler (Meteorul S. Ma
re) 23 */2; Fr. Boga (Șt. Tg. Mu
reș) 23 p.; Iuliu Hovany (Șt. Tg. 
Mureș) 17 p.; Atila Saekely (Me
teorul S. Mare) 15 p.; Nicolae Las
zlo (C. S. Oradea) 14 p.

★
Azi și mîine se desfășoară etapa 

de zonă la floretă femei și spadă 
în orașele Cluj și București (flo
retă), Tg. Mureș și Craiova (spadă).

★
S-a consumat de-abia o zi din cele 

trei cît va dura campionatul. O zi 
în care am admirat măiestria unei 
prime părți a echipelor. Azi intră 
în concurs alte echipe, alți gim- 
naști- Programul zilei a H-a a cam
pionatelor cuprinde dimineața exer
ciții impuse (seriile III bărbați și 
femei) iar după-amiază liber alese. 
Vor evolua seriile I (bărbați și fe
mei).

. Mîine, spectatorii vor putea ur
mări numai exerciții liber alese. Di
mineața seriile III, după-amiaza 
seriile II. Iar seara, în același ca
dru festiv în care au fost începute, 
campionatele noastre de gimnasti
că pe anul 1960 vor lua sfîrșit con- 
semnind victoria... Cui ? Să aștep
tăm pînă mîine.

Construe-
București-Petrolul

Baschet a hotărîtr. r.
c« jocurile Știința—Rapid 
(lerrtinin), Știința—Dina

mo (masculin) și C.C.A.— 
Rapid (masculin) să se 
dispute marți In sala Flo- 
reasca de la ora 17.

Floretiștii, primii calificați pentru finalele
campionatelor republicane individuale și pe echipe

Zilele trecute a avut loc la Satu 
Mare și Sinaia etapa de zonă a cam
pionatelor republicane la floretă băr
bați.

Iată rezultatele tehnice înregistra
te în zona a Il-a (Sinaia) : Știința 
București — Electroputere Crâiova 
10—6 ; Stăruința Timișoara — C.C.A. 
8—8; Știința — Petrolul Ploiești 
7—9; C.C.A. — Știința 11—5; Elec
troputere — Stăruința 1—15; Stă
ruința — Petrolul 10—6; C.C.A. 
—Electroputere 14—2; Știința — Stă
ruința 5—11 ; Petrolul — Electropu
tere 15—1. Individual, pe primele 
3 locuri s-au clasat: 1. Tănase Murc- 
șanu (Știința București) 6 v.; 2. 
Iosif Zilahi (C.C.A.) 4 v.; 3. Sorin 
Poenaru (C.C.A.) 4 v. Zona I (Satu 
Mare) : Știința Tg. Mureș — Meteo
rul roșu Satg Mare 9—1 ; Știința 
Cluj — Recolta Cărei 9—2; Știința 
Tg. Mureș — C. S. Oradea 7—9;

Zamfir ița Danciu, una din jucătoarele de bază 
ale echipei Știința, în acțiune de pătrundere spre 
coș.

Meteorul roșu — Știința Cluj 7—9; 
Recoltă — Știința Tg. Mureș 1—9; 
Meteorul — C. S. Oradea 6—9; 
Știința Cluj — Știința Tg. Mureș 
4—9 ; C. S. Oradea — Recolta 9—3 ; 
C. S. Oradea — Știința Cluj 9—7; 
Recolta — Meteorul roșu 2—9. Indi
vidual: Zoltan Uray (Știința Cluj) 
4 v.; 2. Atila Csipler (Știința Tg. 
Mureș) 3 v. ; 3. Nicolae Laszlo (C. 
S. Oradea) 3 v.

Tn urma acestor rezultate, s-au ca
lificat pentru finalele campionatelor 
republicane care vor avea loc în luna 
decembrie următoarele echipe: 
C.C.A., Stăruința Timișoara, Petro
lul Ploiești, C. S. Oradei, Știința 
Tg. Mureș și Știința Cluj. Indivi
dual, pe baza punctajului acumulat 
de-a lungul etapelor premergătoare 
(care au avut loc în primăvară) vor 
lua parte la lupta pentru cucerirea 
titlului de campion R.P.R. următorii

Etapa de mîine a campionatului 
feminin de volei este dominată de 
partida G.S.M. Cluj—Dinamo Bucu
rești. Neînvinse în cele șase etape 
disputate pînă acum, dinamovistele 
au în față un adversar dificil care —

Azi, in Capitală

din cadrul „Cupei Victoria"
începerea campionatului

masculine (8 ianuarie
................. De

Pînă la 
echipelor 
1961) mai este destulă vreme, 
aceea, pentru a se umple acest gol, 
urmîndu-se inițiativa comisiei regio
nale de volei din Brașov, și în Ca
pitală se va organiza o competiție 
pentru echipele masculine. întrecerea, 
inițiată de clubul Victoria București 
și dotată cu „Cupa Victoria" începe 
chiar azi în sala Dinamo.

Și-au anunțat participarea echipele 
bucureștene Rapid, Progresul, Dina
mo, C.C.A. și Victoria, ca și forma
ția Petrolul Ploiești.

In prima etapă vor avea loc par
tidele Victoria-Dinamo ; C.C.A.—Pro
gresul, Petrolnl-Rapid. Următoarele 
etape vor avea loc în zilele de 1, 10, 
17 și 24 decembrie a. c.

Programul de azi începe la ora 16. 

în special pe teren propriu — a cu 
Ies multe puncte. Adăugind la aceasti 
și faptul că echipa clujeană se pre 
zintă mai bine decît la începutul cam 
pionattilui, ne putem aștepta la ut 
meci spectaculos și de o bună valoari 
tehnică.

Alte partide așteptate cu interei 
se dispută în Capitală (Metalul— 
Rapid) și la Iași (Țesătura—Progre 
sul București). Celelalte meciuri <1< 
duminică : Farul Constanța—Sănăta 
tea București; Olimpia Orașul Stalin— 
Combinatul Poligrafic București 
Știința Cluj—G.S.M. Sibiu.

Iată cum arată clasamentul înain
tea celei de a VII-a etape:
1. Dinamo (1) 6 6 0 18: 0 1!
2. Rapid (2) 6 6 0 18: 2 1:
3. Metalul (4) 6 5 1 16: 4 1
4. C.P. Buc. (3) 6 5 1 15: 9 1
5. C.S.M. Sibiu (5) 6 4 2 12: 8 11
6. C.S.M. Cluj (6) 633 13:14 t
7. Știința Cluj (7) 624 10:13 l
8. Farul Constanța (9) 6 2 4 9:13 1
9. Olimpia Or. Stalin (8) 6 2 4 8:15 1

10. Sănătatea Buc. (10) 6 15 7:17 r<
11. Progresul București (11) 6 0 6 3:18 1
12. Țesătura Iași (12) 606 2:18 (

0 frumoasă inițiativă 
a Clubului sportiv școlar 

din București

„Cupa școlarului” 
la cros

Mîine, stadionul Tineretului va fi 
teatrul de desfășurare al unui inte
resant concurs de cros pe echipe, 
organizat de Clubul sportiv școlar 
din Capitală, în colaborare cu comi
sia de atletism a consiliului orășe
nesc U.C.F.S.

Probele concursului se vor desfă
șura după următorul program : ORA 
10: 300 m. fetițe; ORA 10,15: 
400 m. băieți; ORA 10,30 : 500 m. 
junioare cat. a Il-a ; ORA 10,45 : 
1.000 m. juniori cat. a Il-a: ORA 11: 
800 m. junioare cat. I; ORA 11,20: 
1.600 m. juniori cat. I.
Pot participa la acest concurs, mem

brii tuturor asociafiilor și cluburi
lor sportive din Capitală.

La sfîrșitul desfășurării probelor 
se vor întocmi clasamente pentru fie- , 
care categorie de pârtieipanți, pre
cum și un clasament general. Echi
pele vor fi formate din cîte 3 con- ' 
curenți la categoria băieți și fetițe 
și din cîte 4 coflcurcnți la celelalte 
categorii. Echipa care va totaliza cel I 
mai mare număr de puncte va primi 
„Cupa școlarului”.

înscrierile se primesc la sediul 
clubului din str. Haga nr. 14, iar 
în zi na concursului la stadionul Ti
neretului, cu o oră înainte de star
tul primei probe |



MÎINE—ULTIMA ETAPĂ! Două meciuri de trial reușite
® Jocuri decisive pentru primul loc în categoria A și în două serii 
zilei: Steagul roșu — Dinamo București • C.C.A. joacă

Dinamo Bacău
Iată-ne ajunși și la ultima etapă. 

Mîine se va încheia — în mijlocul 
unui interes general — prima parte a 
campionatului republican, categoria A 
și B și vor fi cunoscute echipele așa 
numite „campioane de toamnă”. Pentru 
formațiile din categoria A și o parte 
din cele din categoria B (eliminate din 
Cupă) data de mîine înseamnă de fapt 
închiderea sezonului oficial, ele urmînd 
»ă-și continue activitatea cu jocuri a- 
micale. Pentru celelalte echipe din ca
tegoria B, activitatea oficială . de toam
nă va lua sfîrșit la 4 decembrie, cînd 
se va disputa o nouă etapă de Cupă.

Desfășurat cu multă regularitate — 
condiție esențială pe care a asigurat-o 
federația ediției de anul acesta —, cam
pionatul republican a avut mai multă 
continuitate ca oricînd, făcînd ca între
cerea echipelor fruntașe să păstreze tot 
timpul o notă pasionantă și să suscite 
un interes crescînd.

Cît de interesant a fost acest campio
nat se vede și din faptul că abia în 
ultima etapă vor fi cunoscuți liderii în

Ploieștenii puteau cîștiga 
si fără emoții...
9 9

Petrolul — Progresul 5-3 (4-0)

Iată unul din cele cinci goluri marcate de Pe
trolul. Zaharia a șutat cu efect la poartă, Mîndru 
a sărit dar intervenția sa a fost inutilă, deoarece 
fningea a intrai în gol.

Foto: Mircea Popescu-Ploiești

' După ce în prima repriză Petrolul 
a luat un avans de 4 goluri, specta
torii — electrizați de verva de joc 
a echipei lor — sperau că ea se va 
^revanșa" din plin în acest meci pen
tru eșecul suferit la București în fața 
dinamoviștilor și că va realiza chiar 
^scorul" turului. Acești spectatori în
să, au avut mari emoții după pauză 
și au răsuîlat ușurați cîfid fluierul 
arbitrului a consemnat o victorie la 
două puncte diferență a Petrolului. 
Cum s-au întîmplat lucrurile ?

Petroliștii, ajutați și de vînt, au 
pornit de la început hotărîți la atac. 
O neatenție a lui Mindru și mțngea 
scăpată de portar a ajuns la Dridea, 
care a marcat nestingherit — (min. 
4: 1—0). O cursă impetuoasă a lui 
A. Munteanu, o centrare precisă și 
același Dridea reia în plasă (min. 
11 ; 2—0). Zaharia trage la poartă 
cu boltă de la 25 m și Mîndru — 
iarăși area tent — intervine cu întîr- 
ziere (min. 26: 3—0). Zaharia cen
trează și Badea reia direct în poartă 
(min. 44 ; 4—0). Jocul bine inspirat 
al Petrolului, cu deschideri pe extre
mă, cu acțiuni purtate într-o viteză 
derutantă ne-a făcut să credem că și 
în repriza a doua vom asista la o 
avalanșă de goluri.

categoria A și în două din seriile cate
gorici B.

In prima categorie, locul întîi în cla
samentul turului va fi decis la Bra
șov (Steagul roșu — Dinamo Bucu
rești) și la București (C.C.A. — Di
namo Bacău); în categoria B, seria a 
Il-a la Craiova (Știința — Dinamo Pi
tești), iar în seria a IlI-a la Petroșani 
(Jiul — Mureșul Tg. Mureș), Bistrița 
(Gloria — Dinamo Săsar) și Baia Mare 
(CSM Baia Mare — Ind. Sîrmei).

In centrul atenției stă, fără îndoială 
meciul de la Brașov, unde liderul, Di

roșu,
, este un 

tine la 
Intîlnirea

namo București, are o misiune foarte 
grea. Echipa Steagul roșu, neîn
vinsă pe teren propriu, 
adversar redutabil care 
un succes de prestigiu.
însă, este extrem de echilibrată, datorită 
formei excelente manifestate în ultimul 
timp de Dinamo. In același timp, la 
București, C.C.A. — principalul „con
curent” al dinamoviștilor — are prima 
șansă în confruntarea cu Dinamo Ba
cău, un adversar totuși incomod.

și pe Tabarcea pe linia 
mijlocașilor lîngă stoper 
(pentru că jucau cu vîn- 
tul în lafă). O precau- 
țiune exagerată după pă
rerea noastră, deoarece ei 
trebuiau să profite de de
ruta produsă de cele 4 
goluri în ȚÎndurile echi
pei Progresul (care în 
prima repriză aproape că 
nu s-au „văzut" pe te
ren) și să forțeze majo
rarea scorului. Jocul pru
dent al petroliștilor a 
permis însă oaspeților să 
preia inițiativa, și să do
mine din ce în ce mai 
insistent. Drept urmare, 
în min. 53 ei au marcat 
prin Baboie, iar în min.
61 prin Dinulescu, go
luri spectaculoase. Golu
rile au produs derută în 
rîndurile fotbaliștilor de 
la Petrolul, care din min.
62 au jucat în 10 oa
meni, deoarece A. Mun- 
teanu s-a accidentat în 
min. 53. In min. 68 la 
o lovitură liberă execu
tată de Dridea, Badea a 
șutat cu capul spre poar
tă. In acest moment s-a 
produs o învălmășeală în 
fața porții și Mîndru a 
boxat mingea sub bară, 
de unde balonul a rico
șat în teren. Arbitrul C. 
lanopol, care a apreciat 
că portarul Progresului a
respins mingea din inte

riorul porții, a acordat gol, decizie 
pe care și-a mențiinut-o și după ce 
— la insistențele jucătorilor de la 
Progresul —- s-a consultat cu arbitrul 
de tușă E. Bucșe. Bucureștenii nu 
s-au descurajat după acest gol și au 
continuat să „preseze". După ce por
tarul lonescu, bine inspirat, a respins 
în ultima Vstanță șuturile lui Oaidă, 
Baboie și Pașcanu, în min. 85 Dinu
lescu a introdus în plasă o minge 
centrată de Oaidă.

...Localnicii au răsuflat ușurați la 
fluierul final și unii au zis pe bună 
dreptate: „Dacă meciul mai dura 
10-15 minute Progresul putea egala..." 
In concluzie. Petrolul a obținut pe 
merit*  o victorie prețioasă, dar putea 
să cîștige — și chiar la scor — și 
fără' emoțiile din repriza secundă, 
dacă se orienta bine tactic pînă la 
sfîrșitul partidei.

Mîine pe stadionul 23 August se 
dispută de la ora 12.45 (în deschi
dere la meciul CC.A. — Dinamo Ba
cău) întîlnirea internațională de fot
bal dintre echipele de surdo-tnuți ale 
R. P. Romîne și R.P.F. Iugoslavia. 
Lotul formației romîne — care săp- 
tămîna trecută a reușit aă învingă 
la Dresda (cu 2—0) reprezentativa 
de surdo-muți i R. D. Germane — 
este următorul: Călăceanu, Irimia,

Intre timp, pornesc ia alergare și 
celelalte grupe.

Startul fiecărui jucător care pornește 
să alerge în slailom se poate da cu 
fluier sau poate fi lăsat la aprecie
rea jucătorilor.

La repetarea acestui exercițiu în 
alte zile de antrenament, se pot 
aduce unele variante, cum ar fi — 
de exemplu — următoarele :

a) mers accelerat alternat cu aler
gare relaxată (schimbarea se face la 
un semnal de fluier, care poate fi în 
același timp și semnalul pentru startul 
jucătorilor).

b) alergare ca intercalarea unor

Arbitrul C. lanopol (Constanța) a 
condus cu scăpări (fiind departe de 
fază el <nu a sesizat unele infracțiuni).

PETROLUL : IONESCU — Tendler, 
Cepolschi, Dumbravă — D. MUN
TEANU, MARIN MARCEL — ZA
HARIA, Tabarcea, DRIDEA, A. Mun
teanu, BADEA.

PROGRESUL: Mîndru — Nedelcu, 
Caricaș, Soare — IONIȚA, Pașcanu 
—OAIDA, Protopopescu, DINULESCU. 
Mafteuță, BABOIE.

AL. INOVAN 

din „B” ® La Brașov, partida 
pe Stadionul „23 August” cu

La Timișoara (Știința — Minerul), 
Hunedoara (Corvinul — CSMS Iași) și 
la Constanța (Farul — Știința Cluj) se 
dispută meciuri importante pentru si
tuația ultimelor locuri din clasament, 
ceea ce presupune întreceri disputate. 
AI 6-lea joc s-a disputat joi la Ploiești, 
iar al 7-lea va avea loc luni în Giu- 
lești (Rapid —- UTA).

In general însă, această ultimă etapă 
anunță atît în categoria A, cît și în ca
tegoria B dispute vii, care sperăm că se 
vor desfășura la un nivel tehnic bun și 
tatr-o notă de deplină sportivitate.

★
înaintea ultimei etape, iată trei clasa

mente ale categoriei A care pot prilejui 
multe și felurite comentarii :

Clasamente...
clasamente...

CLASAMENTUL GENERAL

1. Dinamo Buc. 12 8 3 1 27: 9 19
2. C.C.A. 12 9 0 3 36:19 18
3. Petrolul 13 6 4 3 25:21 16
4. U.T.A. 12 7 1 4 23:16 15
5. Dinamo Bacău 12 7 0 5 22:17 14
6. Progresul 13 4 4 5 22:27 12
7. Minerul 12 6 0 6 19:24 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 8
13. Știința Timișoara 12 3 1 8 18:29 7
14. Farul 12 2 2 8 17:32 6

ACASA
1. Petrolul ' 7 6 1 0 20: 8 13
2. Dinamo Bacău 6 6 0 0 16: 4 12
3. Dinamo București 8 5 2 1 21: 6 12
4. U.T.A. 7 6 0 1 18: 5 12
5. Progresul 8431 16:13 11
6. Minerul 6 5 0 1 12: 4 10
7. C.C.A. 7502 24:13 10
8. Steagul roșu 5 4 1 0 12: 2 9
9. Corvinul 6 4 1 1 13: 4 9

10. Rapid 7 2 4 1 11: 7 8
11. C.S.M.S. 6 3 1 2 10: 7 7
12. Știința Timișoara 6312 13:13 7
13. Știința Cluj 6303 16:14 6
14. Farul 6222 10:10 6

DEPLASARE

1. C.C.A. 5 4 0 1 12: 6 8
2. Dinamo București 4 3 1 0 6: 3 7
3. Știința Cluj 6 2 1 3 7:12 5
4. U.T.A. 5 1 1 3 5:11 3
5. Petrolul 6 0 3 3 5:13 3
6. Rapid 5 1 1 3 2: 6 3
7. Steagul roșu 7 1 0 6 9:18 3
8. Dinamo Bacău 6 1 0 5 6:13 2
9. Minerul 6 1 0 5 7:20 2

10. C.S.M.S. 6 0 1 5 10:19 1
11. Progresul 5 0 1 4 6:14 1
12. Corvinul 6 0 1 5 3:19 1
13. Farul 6 0 0 6 7:22 0
14. Știința Timișoara 6 0 0 6 5:16 0

în ajutorul antrenorilor

UN EXERCIȚIU PE SĂPTĂMÎNĂ
6) Pentru a veni în ajutorul antre- 
£5 norilor de fotbal, publicăm mai jos 
« un interesant exercițiu, care poate 
G) fi introdus în antrenament, și care 
$9 contribuie atît la pregătirea fizică, 
« cît și la cea tehnică a fotbaliștilor. 
G) Este vorba de un exercițiu denumit 

„slalom în linie".
Se formează grupe de cîte 6 pînă 

la 8 jucători, care' se așează pe linia 
de fund, în linie dreaptă. Spațiile
intermediare dintre jucători trebuie să 
fie destul de mari îneît să permită
alergarea în slalom, printre jucătorii 
așezați în linie, deci trei-patru metri. 
La comanda de start, prima grupă de 
jucători pornește în alergare, în lung. 
Puțin după pornire, jucătorul din ex
trema dreaptă (sau stîngă) a liniei, 
pornește în alergarea în slalom prin
tre coechipieri. Ajuns la capătul li
niei, se așază și el în linie, avînd 
însă grijă să respecte intervalul. Pu
țin după startul jucătorului din mar
gine, pornește al doilea, apoi al trei
lea și așa mai departe, pînă ce toți 
cei șase sau opt fac slalom.

După o scurtă pauză, de mers, sla
lomul reîncepe, în sens invers, de la 
celălalt capăt al liniei. Cînd se ajunge 
la capătul terenului, se face o pauză 
mai mare.

Gontinuînd acțiunea pentru depista
rea elementelor tinere talentate care ac
tivează în categoria B, federația a orga
nizat joi două meciuri de trial între pa
tru selecționate alcătuite din jucători 
din seriile I și a II-a. Ambele tntîlniri 
au luat sfîrșit cu același scor : 4—2 
(1—1) ta favoarea selecționatelor seriei 
a II-x.

Desfășurarea partidelor, interesul pe 
care l-au arătat jucătorii sekc|ionați și, 
în consecință, participarea lor activă în 
joc, au făcut ca trialurile să-și atingă 
scopul. Ele au confirmat valoarea unor 
elemente cunoscute mai de mult, dar 
chemate pentru a K ae verifica stadiul 
de pregătire și progres. In această ca
tegorie intră jucătorii : Dogan (Dinamo 
Galați), E. Nagy și Dadeț (CSM Sibiu), 
Comisar (Acad. Militară), Dridea II 
(Știința București), Popa Mircea 
(Știința Craiova), Kufpeomi, Rada (Di- 
name Pitești) și Sițcâ (Unirea Iași) 
stat elemente pe eme se poarte ceata ta 
viitor.

Pe de altă parte, meciarik de joi au 
impus o serie de jucători tineri de pers
pectivă, foarte talcntați: Andrei (Meta
lul Tîrgoviște), Conataniineacn, Voicu 
(Dinamo Galați )w Gkeorghn, Stătescu 
(Rapid Focșani), Sanda (Chimia Govora), 
Foaie, Recer (CSM Sibiu), Constanți- 
nescu (Știința Craiova), Fior eseu (Di
namo Pitești), iRomois (Metalul Bucu
rești) și Dascălu (Unirea Iași). In mod 
special s-au evidențiat portarul Sanda, 
interul Constanrineac*  (Craiova) și ex

Meciul între echipele de surdomufi, 
R. P. Romînă—R. P. F. Iugoslavia

trema Roman. Bine îndrumați și pregă
tiți și în viitor, toți acești jucători pot 
deveni elemente de bază în echipele lor 
și cadre corespunzătoare pentru loturile 
reprezentative.

Federația va continua seria acestor 
trialuri (săplămîna viitoare cu jucătorii 
din seria a 111), trialuri necesare, me
nite să asigure rezervele de care au ne
voie echipele noastre reprezentative.

COLOMAN BRAUN 
antrenor federal

INDUSTRIA SIRME1 A ÎNTRECUT 

VIERUL CHIȘINĂU CU 5-2 (2-0)
CIMPIA TURZII 25 (prin telefon). 

Vineri s-a desfășurat în localitate în- 
tîlnirea internațională de fotbal din
tre echipele Industria Sîrmei și Vie
rul Chișinău. Comportîndu-se foarte 
bine echipa gazdă a reușit să domine 
majoritatea timpului și să-și adjudece 
victoria cu scorul de 5—2 (2—0).
Cele șapte puncte ale întîlnirii au 
fost înscrise de Kraus (min. 9), 
Adam (min. 16 și 85) și Suru (min. 
53 și 58) pentru gazde, și de Brus- 
cenko (min. 52) și Falameev (min. 
65 din lovitură de la 11 m) pentru 
echipa oaspe.

PETRE ȚONEA 
corespondent

Miine pe ,,23 August4*

Pantici, Jercan, Lungu, Munteanu, 
Nemeth, Doboș, Moroianu, Fl. Po
pescu, Mitrache, Micloș, Kulcsar, Co- 
toară, Junck.

Oaspeții au sosit în Capitală și-și 
vor alcătui echipa din următorul lot: 
Orlovici, Pesici, Sremcevici, Dragi- 
cevici, Dedici, Lazici, Milisavlievici, 
Valsici, Jovanovici, Vasici, Selej, Pe- 
cinik, Zvetkovici, Miler, Grubor.

sprinturi la fiecare 10 metri (semna
lul pentru pornirea in sprint se dă 
cu fluierul, iar plecarea jucătorului 
în slalom se face în mod necesar nu
mai după terminarea sprintului)

c) alergar: cu intensități -diferite 
(se aleargă cu </4, </2 sau a/4 forță, 
pe lungimi de cîte 15 metri)

d) alergare cu sărituri și slalom
e) alergare cu jumătate întoarcere 

sau întoarcere completă
f) la fluier, alergare cu spatele 

înainte
In acest exercițiu pot fi intercalate 

forme de alergare și de sărituri. Vi
teza, rezistenta, startul rapid, schim
barea de direcție, mobilitatea, toate 
acestea pot fi exersate prin acest exer
cițiu, care solicită jucătorului tocmai 
mișcările cu care se întîlnește pe teren 
în joc.

După ce se însușește bine acest 
exercițiu, se pot folosi și mingile. Fie
care jucător din grupă primește un 
balon, cu care aleargă și apoi face și 
slalomul, așa cum a fost descris mai 
sus.
(După revista „Der Fiissbâll Trainer")
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Se apropie meciurile cu reprezentativele
B. S. Cehoslovace și B. D. Germane

In planul de pregătire a echipei 
noastre reprezentative masculine de 
handbal în 7 pentru campionatele 
mondiale care vor avea loc în luna 
martie a anului viitor în R.F. Ger
mană, federația de specialitate a 
prevăzut o serie de întilniri inter
naționale.

Apropiatele jocuri, în care hand- 
baliștii noștri fruntași se vor în
trece cu puternicele formații ale 
R.S. Cehoslovace și R.D. Germane, 
se dovedesc a fi cît se poate de 
binevenite. Ele vor permite cu si
guranță jucătorilor noștri să adauge 
bagajului lor tehnic noi cunoștința 
iar antrenorilor, cel mai bun 
loc de selecție în condițiile 
jocuri din cele mai dificile.

Paralel cu meciurile echipei 
stre masculine, va evolua și repre
zentativa noastră feminină. Ea va 
întîlni, de asemenea, reprezentativa 
R.S. Cehoslovace, actuala campioa
nă mondială și puternica selecțio
nată a R.D. Germane. în special 
jocul cu handbalistele cehoslovace

Luni Ia Fioreasca, primele jocuri de verificare
este așteptat cu un deosebit inte
res, mai ales dacă ținem seama de 
frumoasele ...................
trecut la București de jucătoarele 
noastre în 
diale.

Programul complet al meciurilor 
pe care îl vor susține reprezenta- 

este următorul: 4
Bratislava — R.S.

R.P. Romînă (bă- 
6 decembrie la Os- 

Praga — București (băieți 
Berlin — 

Romînă 
Frankfurt 
- R.P.

victorii obținute anul

fața campioanelor mon-

mii- 
unor

noa-

tivele noastre 
decembrie la 
Cehoslovacă - 
ieți și fete) ; 
trava 
și fete) ; 11 decembrie la
R.D. -
(m) și în_aceeași
pe
Romînă (f).

Iată componența celor două loturi 
care se pregătesc sub conducerea 
antrenorilor Oprea 
stantin Popescu: masculin
Hnat, Bădulescu, Costache I, Costache 
II, Redl, Ilie, Bogolea, L. Popescu, Co
man, Bulgaru, Nodea, O|elea, Thel- 
man, 1. Popescu, Frantz, Pall; femi
nin — Starck, C. Dumitrescu, Nagy,

Germană R.P. 
zi la 

Oder R.D. Germană

Vlase și Con-
Ivănescu,

Despre sport și prietenie
(Urmare din pag. 1)

dere al evoluției tehnicii jocului. Spor
tivii de pretutindeni înțeleg prea bine 
că frumusețea și vitalitatea tenisului 
de masă sînt mai bine reprezentate 
astăzi în Asia, decît în Europa. Și 
această nouă orientare nu se rezumă 
acum numai Ia Japonia, așa cum se con
sidera nu de mult, ci a adus pe primul 
plan a! valorilor o nouă mare forță, anu
me R.P. Chineză. Iată de ce campio
natele de la Pekin vor fi pentru eu
ropeni un prilej de acumulare de noi 
cunoștințe în meserie. De fapt,, ca 
să respectăm cu strictețe adevărul, 
trebuie spus că tehnica jucătorilor din 
Asia nu este absolut nouă. De fapt 
ei au știut să ducă la perfecție pro
cedee tehnice pe care noi le-am cu
noscut încă la începutul acestui se
col. Superioritatea lor constă în aceea 
că ei pun în valoare numai cfteva 
mijloace tehnice, dar acestea sînt în
sușite rapid și în cel mai înalt grad, 
in timp ce europenii folosesc o gamă 
mai vastă de procedee, a căror în
vățare necesită timp mai îndelungat 
și eforturi mai mari. Iată de ce con
sider că viitoarele campionate vor ti 
dominate de sportivii țării gazde și 
cei japonezi.

După această scurtă incursiune în 
viitor, am revenit în discuția noastră 
la prezent. L-am rugat pe președin
tele Federației internaționale de te
nis de masă să ne vorbească despre 
un eveniment care a avut un deose
bit răsunet în cercurile de speciali-

tate, anume turneul în Anglia al re
prezentativei U.R.S.S.

— Am tost spectator la mai multe 
dintre întî’niri.i susținute de tenis- 
manii sovietici în Anglia — ne-a spus 
interlocutorul nostru. Ei 
nut numai victorii, demonstrind 
progres evident. Paskiavicius, Sauno- 
ris și Averin au arătat siguranță de
osebită și multă inițiativă, fiind toți 
foarte buni. Impresia favorabilă lă
sată în Anglia de sportivii sovietici 
a fost confirmată desigur și peste 
ocean unde, după cum știți, ei au 
obținut numai victorii în fața repre
zentativelor S.U.A.

In 
foști:

au obți-
un

încheiere întrebarea noastră a

Cum apreciați evoluția din acest 
jucătorilor romîni ?

Am o părere foarte bună despre 
jucătorii dv., cum sînt tînărul cam
pion Radu Negulescu și juniorul A- 
dalbert Rcthi crc au frumoase 
perspective. Regret că n-am avut 
încă ocazia să văd, la valoarea lor 
actuală, pe Maria Alexandru și Geta 
Pitică. Dar simpla lectură a rezul
tatelor pe care le-au obținut la Bu
dapesta mă îndreptățește să cred că 
e'e sînt în mare progres. Le felicit 
călduros!...

Ivor Montagu a ținut de asemenea 
să exprime bucuria de a fi din nou 
oaspetele țării noastre, de care-1 lea
gă vechi și trainice prietenii. Totoda
tă el a mulțumit pentru primirea căl
duroasă ce i s-a tăcut și cu acest 
prilej la București.

an a

IN CAPITALA 
AZI

GIMNASTICA: sala Fioreasca, de 
♦ la ora 9 și de la ora 17 : Campiona- 
X tul republican pe echipe și campio-Niculescu, Ștefănescu, Roth, V. Dumi<;natul ^aeștrnor^ E H

trescu, A. Vasile, M. Ghiță Borcea,-- SCRIMA: sala de la ștrandul Tine-
Lucrețiu, Nemetz F. Gheor-"^!^, de la ora 9 și de la ora I7l 

ta» . ^iegler> E- Frantz, Melinte^ întreceri în cadrul fazei de zonă a 
și Catineanu. ."campionatului republican la floretă

Loturile noastre vor susține luni.. femei
după-amiază la sala Fioreasca, în ca--- RUGBI: teren Constructorul, de la 
drul etapei a IlI-a a „Gupei de iarnă ,"ora 14,30: meciul Constructorul — 
primele jocuri de verificare. Iată pro-..Metalul
gramul meciurilor : de la ora 15 —" VOLEI 1 sala Dinamo, de la ora 
C.C.A. Unirea (m), litanii — Con-.. ]g. meciurj țn cadrul „Cupei Victo- 
strucțorul (ni), Sel.^divizionara II — "ria“i Victoria — Dinamo *

~ Pr2S^sul Ț Rapid
RaPjd, Vesti-" de ]a ora ]g, progresU] j .— Dina- 

■ -• --mo; Progresul II — Constructorul
----------------- "II; sala din str. Mendeleev 34, de la 

--ora 17,30: Pasteur — Constructorul 
ri—" I ’> E.F.A. — Voința II; Orizonturi 

— Voința I (Meciuri în cadrul cam- 
'--------------- pionatului masculin pe echipe al Ca-

Constructorul (f), Dinamo •— 1 
(:n), Sel. divizionară I — C.S. Școlar 
(f), Lotul masculin — E . ‘ 
torul — Fabrica de timbre (fj.

SCRIMA : sala de la ștrandul Tine-

campionatului republican la floretă

RUGBI : teren Constructorul, de la

VOLEI i sala Dinamo, de la ora

; C.C.A. — 
Petrolul Ploiești. 

TENIS DE MASA: sala Progresul,

D3N m LA STARTUL ! FOTBAL: stadionul Dinamo, la ora 
"14,30; Dinamo Obor — C.S.M. Me- 

UNU! CODURS DE CICLOCROS # diaș (categ. B).
Consiliul raional U.C.FjS. 1 Mail MIINE

organizează duminică dimineața pe# ATLETISM : de la ora 9,00 : cursa 
traseul din jurul stadionului Voința# de mafș organizată de clubul Victo- 
o nouă competiție de ciclocros. Cursa# fia pentru începători, juniori și se
va începe la ora 10, avînd plecarea# niori. Plecarea și sosirea se va da din 
din fața stadionului, și este deschisă! fața sediului clubului Victoria (Calea 
tuturor categoriilor de alergători. A-# Victoriei 116).
sociația clasată pe primul loc în cla-# BOX: sala Uzinelor 23 August, de 
samentul pe echipe, va primi o cupă.# la ora 10,30 : 
Adunarea concurenților va avea loc# C.S.M. Galați în 
In ora 9. # Box".

D. TANASESCU — coresp. j GIMNASTICA*  
la ora 9 și de la 
natul republican 
pionatul maeștrilor.

SCRIMA: sala de la ștrandul Ti
neretului, de la ora 9 și de la ora 17: 

ffiSIaa, Sastrsev1 întreceri în cadrul fazei de zonă a 
O© ! campionatului republican la floretă

# femei.

namo cu întrecerile etapei a 11-a. I r
Vor avea loc probele de armă liberă! , ,.
calibru redus 3x40 focuri seniori,# ‘ENIS DE MASA: sala din str.
armă sport 3x10 focuri juniori și ju-X Mendeleev 34, de la ora 9: meciuri 
nioare, pistol precizie 20 focuri ju # m cadrul campionatului de tineret pe 
niori și seniori. al Capitalei.

I CICLISM : stadionul Voința (capa-

De la I. C. F
uox pentru tineret, care

meciul Metalul — 
cadrul „Cupei F.R.

sala Fioreasca, de 
ora 16,30 : campio- 
pe echipe și cam-

tul liniei tramvaiului 5, Pipera), de 
la ora 10 : concurs de ciclocros des
chis tuturor categoriilor de alergători.'

MOIOCROS : traseul de la stadio
nul Constructorul (șos. Olteniței), de 
la ora 10,30: ultima fază a campio
natelor republicane de motocros.

RUGBI : stadionul Tineretului, de 
la ora 10 : meciul Olimpia Brașov 
—• Rulmentul Bîrlad (baraj pentru 
campionatul republican) ; de la ora 
12,30: Știința București ■— Petrolul 
Ploiești ; stadionul Progresul, de la 
ora 14,30 : Progresul — Știința Timi
șoara (meciuri în cadrul campiona
tului republican) ; stadion Construc
torul, de la ora 9: Știința Buc. — 
C.S. Școlar; de la ora 10,15: Con-, 
structorul — Metalul II M.T.D.; te
ren Parcul copilului, de la ora 9.30: 
C.F.R. Grivița Roșie — Dinamo; sta
dion Progresul, de la ora 13 : Pro
gresul — Rapid (Meciuri în cadrul 
„Cupei de toamnă" pentru echipele de 
juniori).

VOLEI : sala 23 August, de la ora
9.30 : Metalul — Rapid (campionatul 
republican feminin).

BASCHET : sala Dinamo, de la ora 
9 : jocuri în cadrul campionatului re
publican feminin : Constructorul —- 
Petrolul Ploiești ; Progresul — Voin-' 
ta Tg. Mureș ; I.C.F. — Mureșul Tg. 
Mureș.

FOTBAL : stadion Victoria, la ora
10.30 : Știința Buc. — Chimia Făgă
raș (categ. B) ; stadion 23 August, 
ia ora 12,45: meciul dintre echipele 
de surdomuți ale R.P. ~ 
R.P.F. Iugoslavia ; la 
C.C.A. — Dinamo Bacău

IN TARA 
AZI

Craiova, Dinamo Craiova 
Cluj (în cadrul „Cupei

Romîne și 
ora 14,301 
(categ. A).

BOX : la
— C.S.M.
F.R. Box“).

MIINE
VOLEI: meciuri în cadrul campio-' 

natului republican feminin : Constan
ța : Farul — Sănătatea București; 
Iași: Țesătura — Progresul Buc.; 
Brașov : Olimpia — C.P. București; 
Cluj: C S.M. — Dinamo Buc. și Ști
ința — C.S.M. Sibiu.

RUGBI i meciuri în cadrul campio? 
naiului republican : Cluj: Știința —• 
C.F.R. Grivița Roșie; Petroșani: 
Știința ■— C.C.A. ; iași : C.S.M.S. —• 
Dinamo

Un premiu de 
pe abonament

categoria I 
Pronoexpres

Centrul de uox pentru tineret, care 
funcționează în incinta Institutului de 
Cultură Fizică, str. Maior Ene nr. 12, 
primește înscrieri pentru tinerii care 
doresc să practice acest sport. Antre-. o Pronosticul scriitorului Eugen Barbu pentru concursul Prono- 
namentele sînt conduse r
sportului, prof. Eustațiu 
se țin zilnic între orele 
iar dimineața (în zilele 
joi, vineri și sîmbătă) 
8 30—10.

Se impune o cotitură
în activitatea atletică din Capitală

(Urmare din pag. 1)

interes manifestată de toate ce'e'alte 
asociații sportive bucureștene.

Cum este oare posibil ca asociații 
sportive mari, cu mii de membri ai 
U.C.F.S., care cuprind tineri mun
citori cu reale calități fizice, cum ar 
fi asociațiile sportive Grivița Roșie, 
„23 August", Fabrica de Confecții,. Bo- 
leslaw Bierut", și încă multe altele 
să nu aibă această secție de bază 
pentru activitatea sportivă de mase, 
să nu organizeze — după exemplul 
secțiilor de fotbal sau volei — cam
pionate pe asociație la at'etism ? 
Această situație este cu atît mai ne
firească cu cît, urmărind desfășu
rarea tradiționalelor întreceri de cros 
la care participă zeci și zeci de mii 
d» tineri bucureșteni, se constată că 
În rîndurile acestora sint mulți cei 
care, dacă ar fi bine îndrumați și 
cărora dacă le-ar fi asigurată o con
tinuitate în pregătirea și în activi
tatea competițională, fără îndoială 
că ar putea obține acee rezultate 
de nivel mediu — ca primă • ipă — 
atît de necesare atletismului dui țara 
noastră. Dar, precum se vede marea 
majoritate a asociațiilor sportive bu
cureștene se mulțumesc doar cu mo
bilizarea unui anumit număr de 
membri ai U.C.F.S. la diferitele eta
pe ale crosurilor de mase și apoi... 
nimic pentru atletism 1 In aceste con- 
dițiuni apare oarecum firesc ca en
tuziasmul cu care tinerii se prezintă, 
mulți dintre ei poate pentru rima 
oară, la startul unei întreceri atletice, 
să se stingă mai apoi și aceștia să

ale 
mai

se îndrepte spre cel da te secții 
asociației care au o activitate 
bogată și unde găsesc o îndrumare 
calificată (instructori obștești sau an
trenori).

Iată deci unde trebuie căutată ex- 
a

bucureștean! Iată înco- 
să-și îndrepte atenția, în 
asociațiile sportive, cit 
de atletism (pe oraș și 

precum și consiliul orășe-

de maestrul -*•  .
Mărgărit și# sPorT
17,30—20,30,1 Duminică se desfășoară ultima etapă 
de miercui »Ta turului campionatului de fotbal al 
intre orc e R.pjț Un număr de șase meciuri din

X această etapă, trei meciuri din campio- 
___________ I natul italian și trei meciuri din cam-

4 pi on a tul francez alcătuiesc programul 
T concursului Pronosport nr. 48, care se 
-f-încheie astă-seară.

Iată programul acestui interesant con
curs și un pronostic dat de scriitorul 
Eugen Barbu :

I Steagul roșu — Dinamo Buc.
II Valenciennes — Rennes
III Rapid — U.T.A.
IV Farul—Știin-

j X
V Corvi nul C.S.M.S.

Iași 1
VI C.C.A.— Di

namo Bacă-u

X
2, X 

X

30.126 lei premiu pe un buletin abona
ment Pronoexpres.

Concursul Pronoexpres nr. 47 (tra
gerea din 23 noiembrie 1960) a adus 
din nou premii mari, lată premiile a- 
cestui

Cat.
Cat.
Cat.
Cat.
Cat.
Cat.

concurs:
I 
a 
a 
a 
a 
a

nr.

3 variante a 30.126 lei
II- a 9 variante a 7.706 lei
III- a 93 variante a 803
IV- a 349 variante a 275
V- a 1.512 variante a 63
VI- a 5.966 variante a 22

plicația pentru slaba dezvoltare 
atletismului 
tro trebuie 
viitor, atît 
și comisiile 
raionale), 
nesc U.C.F.S. care trebuie să anali
zeze cît mai grabnic această situație 
și să caute să traducă în fapt mă
surile care se impun. Faptul că unele 
asociații sportive au aderat la dife
ritele c'uburi bucureștene și impli
cit o serie dintre atleții lor repre
zintă astăzi culorile cluburilor, 
poate constitui o scuză pentru 
lor de activitate în domeniul 
tismului.

Uneori se mai găsesc și alte 
tivări" cum ar fi: „Atletismul 
un sport... pretențios. Trebuie 
sportive, amenajări speciale, i 
riale și echipament..." T "^1. __
vorba doar de comoditate, de o con
damnabilă încercare de a ascunde 
propriile !ir=stir> de neoăsare.-' cu 
care este privită problema dezvol
tării atletismului 
cărei importanță 
amintit. In București sînt aproape 
29 de piste de atletism și nume
roase alte terenuri simple unde se 
pot desfășura antrenamentele pentru 
diferite probe atletice. Ce bine ar fi 
dacă ar exista însă măcar un nu
măr corespunzător de secții de atle
tism afiliatei Dar, nu există.,, _ _

nu 
lipsa 
atle-

„mo-
1 este 

baze 
mate- 

De fapt, este

nostru, dc.p.e a 
nu mai trebuie

Pentru a ilustra înră felul în care 
este privită dezvoltarea atletismu'ui 
vom aminti și faptul că în nici una! .
din cele 406 asociații sportive bucu- 4- ’av c 
reștene nu există măcar un singur# 
antrenor de at'etism salariat. deși# 
nu poate fi vorba de lipsa unor po-# 
sibilități în această direcție. Credem Ț 
că în rezolvarea acestei probleme o> 
contribuție importantă trebuie s-o a-Ț 
ducă consiliu] orășenesc U.C.F.S. în.*,  
colaborare cu colegiul central de an-# 
trenori din F.R.A. Acolo unde Într-Ț 
adevăr nu sînt posibilități trebuie# 
să se recurgă la aportul instructo-# 
rilor obștești, dar și pentru aceasta! 
ar trebui să existe mult mai mu'tă.# 
preocupare. In asociațiile sportive! 
bucureștene care nu au nici un antrenor# 
pentru atletism, activează totuși un# 
număr de 91 de antrenori la fotbal,! 
47 de antrenori la volei. 13 la hand-J 
bal, 10 la baschet. 3 la șah 
există posibilități 1

Așa stau lucrurile cu 
bucureștean. Aparenta lui 
privită prin prisma cîtorva 
tnanțe de mare valoare, j-a făcut pe# 
unii activiști sportivi să dea dovadă# 
de o nejustificată atitudine de au-# 
tomulțumire și să considere că de# azi, alergări de galop 
acum Încolo rezultatele vor veni deȚ
. . .... . , ... Alergările de azi se sprijină pe par
ia sine. Nimic mat greșit I NImiC^tțcjparea largă a cailor tineri. El slnt 
mai dăunător 1 #înscrlșl în șase din cele șapte probe

#ale programului șl întîlnirea lor cu
Considerăm că o asemenea pro-A caii de trei ani promite întreceri inte- 

biemă trebuie să preocupe în mai#reȘ®nte- , „
mare măsură toate fo. urile de resort, Xțe!e de 1500 șl 1600 metrl In premiUl 
care trebuie să analizeze cu seriozi-yvăduva, una din aceste curse, concu- 
tate desfășurarea activității atle- Trează : 
fire din r-.nifilă ci că la m“cn-ilp# Faraon 59 (Huțuleag), Gutin 58'/i t.ce om Capita.a și sa ia musti, ne . jstolan P.), Alama 58'/i (Crișan), Bucu- 
corespunzătoare pentru ca intr-ade-Țria si'lt (Botescu), Meduza 57‘/« (Logo- 
văr Bucureștiul să-și merite pe de-Xfătu), Melchior 54V« (Turcu), Ogio San 
lîiin renume'o dp ppl maî marc centru #54l/’. (Drâghicl). Libelula 54V< (Baldovin), p in icni me e ae cei mai mare cent. uiMarama 54 (Picul), Poteca 54 (Cîm- 
atietic al țarii, #peanu), siracuza 52'/» (Tasim).

1
VII Știința Timișoara — 

— Juventus 
— Milan
— ■ Fiorentina

I

lei 
Iei 
lei 
lei 

Unul din cele trei premii de categ. 
a fost obținută

Qfonosport
Minerul 1

1, X 
X

1
1

X

pe buletin abonament 
Este vorba de bule-» 
ținui nr. 42.021 a- 
parfiiund participan
tului Nistor Gheor- 
glie din Tohanul 
Vechi — Bloc A. a- 

raionul Codlca. El a

etc. Deci,

atletismul 
înflorire, 

pertor-

VIII Roma
IX Napoli
X Torino

XI Lyon — Toulouse
XII Nancy — Monaco
Meciul III Rapid — U.T.A. sc dispută 

luni după-amiază. Acest meci va conta 
în concurs iar I 
buletinelor se va 
marți.

Fiind vorba de 
sport cu meciuri 
este firesc ca fiecare participant să do
rească să fie premiat.

trierea și omologarea 
face în cursul zilei de

ultimul concurs Prono- 
din campionatul nostru

partamentul 9 —
jucat numerele 23—44—32—37—29—3 
la toate cele cinci trageri din luna noiem
brie a.c. La cea de a patra tragere el 
a obfinut un premiu de categ. I.

lată deci că buletinele abonament o- 
feră posibilitatea unor premii frumoase.

Vă reamintim că abonamentele pentru 
luna decembrie se pot face numai pînă 
la 6 decembrie a.C. Abonamentele se pot 
face prin toate oficiile PTl'R, factorii 
poștali, cluburi și asociații sportive și 
agențiile Loto-Pronosport.

Abonați-vă din timp la Pronoexpres 
pentru luna decembrie.

Rubrică redactată de I. S. Lot»- 
Pronosport.

MIINE, LA TRAP

Programul alergărilor de mîlne dimi
neață cuprinde opt probe, dintre care 
șase pe distanța de 2100 metri. La a- 
ceste întreceri participă un marc nu
măr de concurenți selecționați dintre 
cele mal bune elemente ale turfului. 
In premiul Liberator, una din probele 
cele mai deschise ale reuniunei de 
mîine, iau startul :

2120 Rotaș (Dinu), 2140 Tarcău (Oană)j 
Hoțu (Crainic); Vîrtej (Avram), Evantai 
(Ciochină), Rotofei (Ghlnea), Eronin 
(Mihăllescu); 2160 Olimp (Voronin), 2200 
Succes (Szabo), Luminiș (Teofil), Băl
tăreț (Tănase).
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0 COMPETIȚIE INTERNAȚIONALĂ DE MARE AMPLOARE;
„CUPA CAMPIONILOR LA R10DI

Publicul francez are emoții...
După intiln'rca de fotbal R.

Deși a cîștigat cu 2—1 la Helsinki 
în preliminariile campionatului mondial, 
comportarea selecționatei de fotbal a 
Franței în acest sfîrșit de sezon a creat 
numeroase deziluzii în rînd urile supor
terilor săi. Atît pentru scorurile de 
0—1 cu Suedia și 2—6 cu Elveția, cît, 
mai ales, pentru evoluțiile sale nesatis
făcătoare. Presa de specialitate franceză 
scria după partida cu Elveția despre 
,,Waterloo-ul fotbalului din Franța", iar 
după înfrîngerea de la Stockholm : „în
tîlnirea cu Suedia a desființat definitiv 
minunata noastră echipă din 1958”. 
Campania care s-a purtat în presă „cu 
Kopa, sau fără Kopa” n-a primit încă 
un răspuns definitiv de la selecționerii 
echipei franceze, iar opinia publică din 
Franța așteaptă cu destule emoții con
fruntarea decisivă din 
campionatului mondial — 
R.P. Bulgaria — care va 
11 decembrie la Paris.

Interesul pentru acest meci a crescut 
și mai mult după victoria de prestigiu 
a echipei bulgare în fața selecționatei 
R.F. Germane — fostă campioană mon
dială — obținută miercuri scară pe sta
dionul „Vasil Levski" din Sofia, lată 
formațiile aliniate de cele două echipe : 
R.P. Bulgaria: Naidehov — Metodicv, 
Manolov, Ivan Dimitrov — Largov, Co- 
bacev — Abadgiev, Sokolov, Panaiotov, 
Iakimov, Colev; R. F. Germană: Ewerl 

—Lutz, Erhardt, Gicsemann — Schncl-

P. Bulgaria—-R. F. Germană
linger, Szymaniak — Kress, Haller, 
Briills, Herrman, Vollmar,

Fotbaliștii oaspeți impun un ritm ra
pid de joc și domină la începutul par
tidei. Ei trag mult la poartă și reușesc 
să deschidă scorul, în min. 14, prin 
Vollmar. Gazdele se 'apără organizat, iar 
numeroase șuturi la poartă ale înainta
șilor bulgari greșesc de puțin ținta. La 
reluare, deși echipa gazdă domina in
sistent, scorul nu e modificat dccît după 
22 de minute de joc, cînd Colev aduce 
egal arca : 1—1. Nevoi ți să joace mai 
mult în apărare, oaspeții recurg deseori 
la durități, „trag" de timp, simulează 
lovituri. Diev, care l-a înlocuit în re
priza a doua pe Panaiotov, sporește 
mult eficacitatea 'atacului bulgar, care 
creează fază după fază în careul oaspe
ților. Cu o minute înainte de sfîrșitul 
partidei Colev, dintr-un unghi dificil, 
înscrie golul care consemnează o victorie 
de prestigiu în palmaresul selecționatei 
R.P. Bulgaria.

Cum 'anul trecut naționala franceză a 
fost învinsă la Sofia cu 1—0, întîlnirea 
de la Paris Franța—Bulgaria este aștep
tată cu viu interes nu numai de iubi
torii fotbalului din cele două țări, ci 
și de către opinia publică sportivă din 
întreaga 
decisiv, 
vi den te 
final al

Discuție cu tovarășul Ion Nițu'.escu, vicepreședinte al F. R. R.,
și în sfîrșit, finala (15.XI. și 1.XII). 

Cluburile interesate vor stabili de 
comun acord datele de desfășurare a 
jocurilor din fiecare tur si le vor co
munica la F.I.R.A.

In ceea ce privește data și locul 
desfășurării finalei, acestea au rămas, 
să fie fixate cu aprobarea comitetu
lui executiv al F I R A.

Acestea ar fi în linii mari princi
palele obiective din proiectul regula
mentului de disputare a „Cupei cam
pionilor" pe care federația noastră 
l-a înaintat F.LR.A. și care urmează 
să își spună cuvîntul.

Cititorii noștri au fost informați la timp de inițiativa Federației inter
naționale de rugbi amator (F.I.R.A.) de a organiza începînd cu anul 1961 
o competiție rezervată echipelor campioane din țările afiliate acestui for. 
Este vorba de „Cupa campionilor", competiție sportivă de mare amploare 
menită să contribuie la popularizarea sportului cu balonul oval.

In legătură cu această competiție 
le mare anvergură, zilele trecute ne-am 
adresat tov. Ion Nițuiescu, vicepreșe- 
iinte al F.R.R., cu rugămintea de a 

răspunde la cîteva întrebări.
— Ce a întreprins federația 

noastră în întîmpinarea acestei 
importante întreceri internațio
nala ?

.ie

— Noi am întocmit un proiect de 
•egulament al „Cupei campionilor" 
:arc a și fost trimis Ia F I R.A. EI 
:onține întregul protocol al acestei 
;ompetiții.

protocol al acestei

putea face cîteva 
legătură cu acest 

proiect de regulament ?

— Ne-ați 
precizări în

necesar 
de că- 

F.I.R.A. 
rezolve

întocmite astfel (avînd ca principal 
criteriu și zonele geografice): grupa 
A: Spania, Portugalia, Maroc; grupa 
B: Belgia, Suedia, Olanda; grupa C: 
R.S. Cehoslovacă și R.P. Polonă; gru
pa D: R.D. Germană și R.F. Ger
mană.

Echipele campioane ale R.P. Ro
mine și Italiei, ar urma să intre în 
competiție în turul IV, iar cea a 
Franței, direct în finală.

Ordinea jocurilor în grupele A și 
B (turul I), precum și desemnarea 
echipelor gazde în primul joc din 
fiecare tur ar urma să se facă prin 
tragere la sorți de către comisia spe
cial numită de F.I.R.A. Proiectul 
nostru prevede, de asemenea, ca în 
caz de egalitate deplină după consu
marea jocurilor din tur-retur, să fie 
programat un al treilea meci pe un 
teren neutru.

In încheierea discuției noastre tov. 
Ion Nițuiescu a ținut să ne spună:

preliminariile 
întîlnirea cu 
avea loc la

treilea meci pe un— Mai întîi, am considerat 
:a o comisie special numită 
fre comitetul de urgență a! 
;ă conducă întrecerea, să 
eventualele probleme care s-ar ivi în
jrivința organizării meciurilor directe, 
i programărilor etc.

Jocurile ar urma să se dispute pe 
grupe, sistem tur-retur. In protocolul 
federației noastre, grupele au fost

Dum’nică încep campionatele 
internaționale de tenis de masă 

ale Scandinaviei
x or începe în localitatea Hel
ena Suedia campionatele inter- 
dc tenis de masă ■ale Scaiidi- 

La această importantă competi- 
noastră va fi reprezentată de

această competiție 
r______ clauze speciale în

ce privește regulamentul de joc ?

— Nu. Jocurile din cadrul „Cupei 
campionilor" au rămas să se desfă
șoare exact după normele prevăzute 
în regulamentul de joc e'abcrat de 
F.I.R.A. Comisia specială a F.I.R.A. 
urmează să delege pentru fiecare joc 
un arbitru neutru și numai dintre cei 
care figurează pe lista arbitrilor in
ternaționali. In ceea ce privește ar
bitrii de margine, proiectul nostru 
prevede ca aceștia să fie stabiliți 
de către fiecare federație națională.

— Pentru 
ați prevăzut

— Noi am înregistrat cu o deose
bită satisfacție această inițiativă a 
Federației internaționale de rugbi 
amator, convinși fiind că întrecerea 
la care sînt chemate toate echipele 
campioane din Europa, afiliate la 
F.LR.A., va reuși să sporească nu
mărul adepților rugbiuiui, va contri
bui ța creșterea calitativă a sportu
lui cu balonul oval, mai ales în 
acele țări în care această disciplină 
sportivă este pe ca'e să-și formeze 
abia acum o tradiție. Totodată, apre
ciem că o competiție de o asemenea 
amploare va determina un foarte 
util schimb de experiență între șco
lile de rugbi din diferite țări. In 
sfîrșit, „Cupa campionilor" la rugbi 
poate și va trebui să constituie un 
mesaj al păcii și înțelegerii dintre 
tineretul țărilor participante.

T. STAMA

Europă. Ea poartă un caracter 
echipa învingătoare obținind e- 
șanse de calificare în turneul 
'inpionatuiui mondial.

La tenis de masă

R. P. Chineză—R. P. ungară
5-2 (masculin) și 3 2 (feminin)

Mii ii 
singborg 
naționale

vei.
<ie, țara
Maria Alexandru, Geța Pitică, Gheorglie 
Cobîrzan și Adalbert Relhi. După cum 
se știe, la ediția precedentă a acestui 
concurs, desfășurată anul trecut în ora
șul Boras, perechea Maria Alexandru— 
Gh. Cozîrzan a cucerit pentru a doua 
oară consecutiv titlul de campioană la 
proba de dublu mixt, iar Adalbert Rethi 
a cîștigat titlul de simplu juniori.

— Care sînt propunerile pre
văzute în proiectul federației 

. noastre în legătură cu diferitele 
etape ale competiției ?

— Am socotit că startul în 
campionilor" poate fi dat între 1 fe
bruarie și 15 martie anul viitor, cînd 
ar urma să aibă loc turul I al com
petiției. Pentru tururile următoare am 
propus: turul II (15.III.—15.IV); tu
rul III (15.IV.-15.V); turul IV (15. 
IX. — 15.X); turul V (15.X.—15.XI)

Proteste
e-
ȘÎ

s-a

dar coechipiera sa Mate a pierdut în fața 
jucătoarelor chineze care au cîștigat și 
proba de dublu.

„Cupa ©ampiooilor europesii* 4
fără Real Madrid •••

ale opiniei publice engleze
*____ JL ■ B | ■ r ■ ■ ■împotriva boxului profesionist

„Zeii nu țin azi cu Real Madrid !...“ 
exclama la un moment dat radiore- 
porterul francez Georges Briquet, în 
timpul transmisiei meciului Barcelo
na — Real de miercuri noapte. In
tr-adevăr, de nenumărate ori mingea 
șutată de înaintașii madrileni a în- 
tîlnit barele, sau brațele întinse ale 
portarului Ramalets, mai inspirat 
ca orieînd. Ba de două ori ea s-a 
și oprit în plasă, dar arbitrul en
glez Ellis fluierase concomitent of
said... Aproape întreaga primă re
priză cei 110.000 spectatori înghesuiți 
în tribunele stadionului din Barce
lona aii privit cu spaimă cum oaspe
ții asaltau poarta catalană. Tabela 
de scor a rămas însă intactă pînă 
în minutul 34, cînd pe partea cea
laltă a terenului, la un corner exe
cutat de Kubala, extremul dreapta 
al gazdelor, Villaverde reia destul 
de imprecis, balonul se lovește de 
piciorul unui apărător madrilen și 
apoi deviază în poartă. Vicenze, mas
cat, nu poate reține... Este 1—0 pen
tru Barcelona 1 Cu acest 
încheie repriza.

După pauză, dominarea 
continuă. Di Stefano — 
case în prima repriză un 
dat 
cu capul, în timp ce coechipierul său 
Del Sol era fluierat ofsaid. Cu un 
sfert de oră înainte de sfîrșit, Real 
începe să obosească. Domină gazdele, 
cărora apropierea victoriei le dă par
că aripi. Jocul devine tot mai dur, 
de o parte și de alta jucătorii sînt 
loviți. In minutul 83, istoria se re
petă,.. Kubala execută un corner, 
se produce învălmășeală și interul

rezultat se

Real 
mar-

lut
care 

gol neacor- 
repetă exact faza. înscriind

barcelonez Evarristo înscrie al doilea 
gol. Meciul era jucat... Urmează o 
nouă 
leni, 
golul 
vins 
nul și Cupa „sa“, pe care a 
nut-o de cinci ori consecutiv, de la 
înființarea, în 1955, a competiției.

Și astfel echipa F.C. Barcelona se 
califică pentru sferturile de finală 
ale „Cupei Campionilor europeni" în 
dauna Realului, care își atribuia o 
pretinsă supremație mondială în com
petițiile de club. Evident, învingă- 
toarea nu se deosebește prea mult 
de învinsă. Ambele aceste echipe, 
finanțate de patroni multimilionari, 
sînt departe de a reprezenta adevă
ratul fotbal spaniol, care nu strălu
cește deloc în întîlnirile interțări. Se 
știe prea bine că atît Realul cît și 
Barcelona se bazează pe mari „ve
dete" importate de peste graniță, 
fotbaliști profesioniști atrași de mira
jul banilor, sau transfugi care și-au 
părăsit patria pentru cîștiguri ne
demne. Acesta este un aspect al pro
blemei și firește nu cel mai puțin 
important.

Oricum, insuccesul suferit acum va 
avea probabil darul să mai reducă 
din îngîmfarea nemăsurată a echipei 
din Madrid. După cum se știe, Rea
lul -— care se considera invincibil — 
anunțase că intenționează să înfrunte 
o reprezentativă a întregii... Europe. 
Deocamdată, echipa madrilenă n-a 
putut să se califice nici în antepenul-

serie de ocazii ratate de madri- 
apoi mijlocașul Canario înscrie 
de onoare. In zece oameni, în- 

cu 2—1, Realul părăsește tere- 
deți-»

LONDRA (Agerpres). Cazul boxe
rului englez Bobby Neal, victima unui 
gnav accident pe ring în timpul me
ciului cu Terry Spinks, a stîrnit nu
meroase proteste în rîndul opiniei pu
blice engleze. Vorbind despre perico
lul pe care-1 prezintă boxul profesio
nist pentru tineret, deputata laburis
tă dr. E-lith Summerskill, a declarat 
presei că a sosit timpul să se ia mă
suri urgente pentru'a feri tineretul de 
exhibițiile organizate de impresarii 
din lumea boxului profesionist al că
ror singur scop este să cîștige bani. 
Edith Summerskill intenționează să 
depună în fața parlamentului o propu
nere de lege care să interzică boxul 
profesionist în Anglia.

PEKIN (Agerpres).
întîlnirea de tenis de masă dintre 

chipele masculine ale R. P. Chineze 
R. P. Ungare, desfășurată la Pekin, 
terminat cu rezultatul de 5—2 în favoa
rea jucătorilor chinezi. O formă exce
lentă a demonstrat campionul mondial 
Iun Kuo-tuan care a repurtat trei vic
torii, învingînd succesiv pe Z olt an 
Berczik, campionul european, Ferenc 
Sido și Lazslo Foeldî. Victoriile echipei 
maghiare au fost obținute de Berczik
în fața jucătorilor Van Ciuan-iao și 
Ciuan Ce-tun. Aceștia din urmă au cîș
tigat Ia rîndul lor întîlnirile cu Sido și 
Foeldi.

Meciul dintre echipele feminine ale 
R. P. Chineze și R. P. Ungare s-a ter
minat de asemenea cu victoria gazdelor 
la scorul de 3—2. Campioana europeană 
Eva Koczian a cîștigat două partide,

Selecționatele de baschet 
ale orașelor Cluj și Chișinău 

și-au împărțit victoriile
CLUJ, 25 (prin telefon). Miercuri 
joi s-a disputat în localitate dubla 

întîlnire internațională de baschet în
tre reprezentativele orașelor Cluj și 
Chișinău. Victoriile au fost împărțite: 
miercuri victoria a revenit clujenilor 
cu 72—70 (34—37), iar joi baschet- 
baliștii sovietici s-au revanșat, învin
gînd cu 75—72 (44—29). Jocurile s-au 
ridicat la un bun nivel tehnic și au 
oferit spectacole frumoase.

AUREL DUM1TR1U — coresp.

Și

PE SCURT
• In cadrul sferturilor de finală ale 

competi|iei internaționale de fotbal re
zervată echipelor cîștigătoare de cupe 
naționale echipa italiană Fiorentina a 
jucat la Lucerna cu echipa F. G. Lu-

Client sigur...
Meciul pentru campionatul Angliei la categoria pană s-a ter

minat tragic pentru boxerul profesionist Bobby Neal. Tn stare gravă 
el a fost transportat la spital 
(ziarele).

și era cit pe aci să-și piardă viața

tima fază a competiției europene inter-fjjgg % o. K. Bobbyt Na ne face să
cluburi-,

ie așteptăm prea mult...
Desen de N. CLAUD1U.

cerna. Oaspeții au terminat învingători 
cu scorul de 3—0 (2—0). Cele trei punc
te au fost înscrise de Ilamrin. Meciul 
retur va avea loc la 28 decembrie la 
Florența.
• La Budapesta s-a desfășurat întîl

nirea internațională de fotbal dintre e- 
chip i maghiară Ilonvcd și formația 
Slova.1 Bratislava. Fotbaliștii maghiari 
au terminat învingători cu scorul 
4—2 (1—0) prin punctele realizate 
Bozsik (2), Gilicz și Nogradi.

© Continuîndu-și turneul în
veția, echipa de hochei pe gheață 
(tineret) a R. S. Cehoslovace a jucat 
în orașul Neuchatel cu formația Young 
Sprinters obținînd o victorie categorică 
cu scorul de 7—1 (2—1 ; 2—0 ; 3—0). 
Au marcat pentru învingători Klepak 
(2), Ilavel (2), Kepak, Ilejtmanek și 
Baumruk.

• După 7 runde, în turneul interna
țional de șah al țărilor baltice pe primul 
loo în clasament se află marele maestru 
sovietic Mark Taimanov cu 5*/ 2 puncte 
urmat de W. Unzicker (R. F. Germană), 
A. Gipslis (U.R.S.S.) — 5 puncte, U. 
Răisil (Finlanda), I. Nei (R.S.S. Esto
nă) și Z. Doda (R. P. Polonă) cu 
cîte 4 puncte fiecare.

• Echipa selecționată de tenis de masă 
(tineret) a R. P.Chineze se află de cîte
va zile la Helsinki. La 24 noiembrie 
sportivii chinezi au susținut o întîlnire 
amicală cu reprezentativa Finlandei, ob
ținînd victoria cu scorul de 7—0. Peste 
8000 de spectatori prezenți la această 
întîlnire au aplaudat măiestria tinerilor 
jucători chinezi care au făcut o adevă
rată demonstrație. IIu Ke-min la fete și 
Ciuan Hui-hua, la bărbați au fost cei 
mai buni jucători ai echipei.

de 
do

EU



DICȚIONAR
Ghinion = 

slab pregătit.

un

mai

răspunse C o m p e
Roma,

FAMILIA FLOYD PATTERSON

scuza celui

în plin.

pasăre

RADULESCU

box profciontit

internațio- 
de fotbal,

Cocoș 
boxer!

Scor 
victorie, 
gere.

Tabelă de 
catalogul de 
chipelor.

„a intra în

acestui boxer 
bani, pentru

marcaj = 
note al e-

din 
sau 
so-

„disportare*

n s a ț i e

in
„descope- 

aceea, în- 
carnpion.

mondial de
Sandra Patterson — pe care

alb
alteori

.desport" pro-

de dimensiu- 
olimpice — 

medalia de care a fost 
frustat la Roma I

ȘTIAȚI CĂ

Suporter = persoană 
care suportă orice echi
pei sale și nimic adver
sarilor ei 1

=» uneori 
înfrîn-

campion...
Cum se „descoperă

...Aceasta s-a întîmplat 
acum cîțiva ani, într-o 
unitate a Armatei Sovie
tice. Un ostaș primise 
ordin din partea coman
dantului său să transpor
te la o distanță de apro
ximativ 250 metri niște 
piese de oțel foarte grele. 
Dîndu-i acest ordin, co

să
Dîndu-i acest ordin, 
mandantul nu uită 
adauge:

— Și vezi, alege-ți 
grupă un ajutor 
două dintre eei 
lizi...

Dar ostașul 
zîmbînd :

Lăsați pe mine, to
varășe comandant. Pot 
face treaba asta și sin
gur !

Fără să stea mult pe 
gîndurî, ostașul puse mi
na pe cîte o piesă și, ri-

dicindu-le cm ușurința ai 
oare ar fî ridicat un pa
chet de câteva kflograme, 
le transportă singur jănă 
la locul indicat. CSnd 
termină de cărat piesele, 
ostașul se prezentă sl 
raporteze îndeplinirea 
sarcinii. Ofițerul, uîmrt la 
culme, îi răspunse:

— Bine, dar știi dt 
cîntărește o asemenea 
piesă ? Peste 60 kg I 
Spune-m>i: ai făcut vreo
dată haltere ?

— Niciodată!
— Ei bine, va trebui 

să faci I Neapărat! Ești 
un adevărat oampion 1

...Iată cum, fără să fie 
un mare speria fist 
sport, ofițerul 
rise" în ziua 
tr-adevăr, un

Trei ani după această în- 
tîrnplare, ostașul nostru 
era trimis să reprezinte 
culorile Uniunii 
ia J. O. de la 
ne. După încă 
era, campion 
iar anul acesta, 
el a devenit și 
olimpic. Căci 
ostașului care 
nit si 
atît de orginal este EV
GHENII MINAIEV-

Sovietice
Melbour- 

un an 
mondial, 

la Roma, 
campion 

numele 
a deve- 

sportiv într-un mod 
de orginal este EV-

Se știe că ia Jocurile 
Olimpice de la " 
boxerul polonez Tadeusz 
Walasek a cucerit me 
dalia de argint, cea de 
aur revenind americanu-

SUPUSA DISCRIMINĂRII RASIALE

Soția campionului 
la toate categoriile, 
o vedeți în fotografie împreună cu celebrul ei soț 
și copilul lor cel mai mic —- a dat în judecată 
un institut de frumusețe din New-York, cerînd 
3.500 de dolari daune interese, pentru că nu i »-» 
permis accesul în sălile lui. Motivul, nu e greu 
de ghicit : ca și soțul său, Sandra Patterson are 
pielea de culoare neagră...

Un caz în plus care arată revoltătoarea discri
minare rasială ce se practică în „tara tuturor 
libertăților" și de care nu sînt scutiti nici spor
tivii negri, cei care aduc atîtea victorii sportului 
din S.U.A.

Gestul patronilor institutului de frumusețe tre
buie privit însă numai din punct de vedere mo
ral. Altfel, după cum puteti constata privind 
fotografia, Sandra Patterson nu prea avea nevoie 
de serviciile institutului de frumusețe...

_în ciuda aparențelor, 
originea cuvîntului „sport44 
nu este englezească? In
tr-adevăr, el provine din 
cuvîntul francez „de- 
sport" care însemna în 
evul mediu mișcare în 
aer liber, exercițiu fizic. 
Cuvîntul 
vine la rîndu! lui, din 
latinescul .. .
care avea înțelesul de „a 
pleca dincolo de porțile 
orașului", de 
tabără" I

„.renumitul 
nai maghiar

111 contra

variante a acestui sport: handbalul

cornercle sc execută

din Krakowia.

are o nouă variantă,

ale
...pe

lată 9 fază dintr-un joc 
hochei ști ai clubului

disputat de handbaliștii- 
Korona

Dacă ar
„denumirea 
tunci acestui gen nou de 
a juca handbal i-am putea 
spune handbalul în 6, deoa-

a a- 
deose- 
bogată

cu o 
«ingură mînă, ceea ce dă 
posibilitatea citării unor 
faze rapide de contraatac, 
încă o precizare pe care

iar hocheiul pe gheață— poate—un... nou concurent!

fi să păstrăm 
numerică” a-

Luna decembrie 
nului 1891 a to6t 
bit de geroasă și 
în zăpadă în Anglia/Cu 
toate acestea, campiona
tul de fotbal n-a fost în
trerupt. In timpul me~ 
ciului dintre Burnley și 
Blackburn Rovers a nins 
însă atît de puternic, 
îneît fotbaliștii de la 
Blackburn au refuzat să 
mai continue jocul și 
s-au retras de pe teren. 
Singur portarul, Herbert 
Arthur, a rămas la pos
tul său... .

In regulamentul de-a- 
tunci, neexistînd nici o 
prevedere în legătură cu 
numărul de jucători cu 
care o echipă poate con
tinua jocul, arbitrul n-a 
oprit jocul. Cînd însă a- 
tacanjii de la Burnley 
s-au apropiat de poarta 
lui Herbert Arthur, a- 
cesta, liniștit și calm, a 
atras atenția arbitrului 
că toți sînt în... ofside I 
Eață de această situație, 
arbitrul a trebuit să în
trerupă jocul.

Poate că această în- 
tîmplare cu totul neobiș
nuită a dus mai 
la precizarea din 
lamentul de fotbal 
echipă nu poate fi 
siderată în joc dacă 
cel puțin 7 jucători pe 
teren...

C
îte feluri de handbal există ? Mulți dintre 
cititorii ziarului nostru ar răspunde prompt • 
două, handbal în 11 și handbal în 7. Ei, 

bine, un astfel de răspuns este în momentul de 
față inexact, pentru că de curînd în R. P. Polonă 
s-au disputat primele jocuri experimentale 
unei noi 
gheață !

tîrZîu 
regu- 
câ o 
con- 

n-are

lui Edward Crook, după 
un meci în care majori
tatea celor de față l-au 
văzut învingător 
lasek.

O știre din 
ne anunță că 
va primi totuși 
lie de aur.
sprijinind inițiativa zia
rului „Przeglad Sportovy", 
admiratorii 
au strîns
a-i putea oferi lui Ta
deusz Walasek o meda
lie de aur 
nile celei

pe Wa

Varșovia
Walasek
o meda-

Intr-adevăr,

SPORTIV

convinși că mulți 
cititori o bănuiesc:

cu o pauză de 10 
între ele. Jucătorii 
firește — echipați 
hochei, mai puțin 
și mănușile, iar 
este ca suprafață

•intern 
dintre 
mingea nu poate fi jucată 
decît

$i 
ciul ! 
nului 
•cază 
pier, 
spre
are voie însă 
mult 
bată mingea 
adică de... gheață. Dar cum
atunci cînd patinezi pașii 
sînt foarte greu de apre- 

regulamentul acestui

cu mina
acum... începe

Dc* 4 la mijlocul tere- 
centrul 
mingea 
Acesta 
poarta

me-

rece echipele au același 
număr de jucători ea și la 
hocheiul pe gheață. Așeza
rea lor pe teren este de alt
fel identică : 1 portar, 2 
fundași și 3 atacanți. Me
ciurile de handbal pe ghea
ță se dispută pe durata 
v 2 reprize de cîte 30 de 
minute 
minute 
sînt — 
ca la... 
crosele 
terenul
la fel ca cel de hochei cu 
singura diferență că poar
ta este de dimensiunile 
celei de la handbal în 7. 
Pe acest teren se nflă tra
sate o linie de centru la 
jumătatea lui și semicer
curile respective, întocmai 
ca la handbal. De jucat 
se joacă cu mingea de 
handbal. Din această cauză 
sci, spre deosebire dc ho
chei, există auturi și cor- 
uere, mingea sărind mai 
des ca pucul peste manti
nele, Atît auturile eh și

în 4 rînduri
Jucătorul Ciosescu de 

la Farul dovedește co
moditate atît pe terenul 
de fotbal ott și 
ca de medic.

în mun-

Chiar de-aș judeca 
Nu pot să pricep 
Are pentru alții leac. 
Insă pentru sine ba !

un veac
ceva:

Glume sportive
Nelu, fotbalistul, este 

superior cu o clasă lui 
Ci pel.
— Crezi ?
— Sigur: primul e într-a 
9-a, celălalt într-a S-a...

— Ce ți-a recomandat doc
torul ?
— Mai multă mișcare.

— Ești cumva șahi st ?
— Nu, arbitru de... fotbal 
TITI GHEORGIIIU-Vaslui

Gyula Grosics, a jucat 
primul său meci oficial 
— ca junior, desigur — 
la vîrsta de 12 ani ? La 
16 ani el era cel mai 
tînăr jucător din cate-

goria B, iar la 19 ani 
juca în echipa Dorogi 
Banyasz din categoria A.

...meciul de volei din
tre reprezentativele Polo
niei și Braziliei (scor: 
3-2 pentru Polonia), dis-

putat în cadrul recente
lor 
din 
ore 
Un 
doi 
ria 
rul
58

joc specifică în plus că 
nu sportiv nu are voie să 
țină mingea mai mult de 
3 secunde. Golurile nu pot 
fi marcate decît di-n afara 
semicercului care aci este 
marcat la o distanță de 9 
metri de poartă. Mai exis
tă încă un semicerc cu 
raza de 12 m pentru exe
cutarea loviturilor libere. 
In rest ca la... handbal. Să 
nu uităm totuși o diferență: 
meciurile de handbal pe 
gheață sînt condus*  de 
doi arbitri.

Interesant este faptul că 
handbal pe gheață s-a ju
cat și la noi în țară. Cu 
clțiva ani în urmă hocheiș- 
tii de la Știința Cluj, în 
căutarea unui joc sportiv 
care să-i ajute în pregă
tirea pentru hochei au des
coperit handbalul pe ghea
ță. Pe atunci în echipa 
de hochei Știința Cluj erau 
foarte mulți jucători de 
handbal, așa îneît este ex
plicabilă apropierea la vre
mea aceea dintre hochei 
și handbal. Pe hocheiștii 
de la Cluj începuse să-< 
pasioneze handbalul în va
rianta lui hibernală, lotul 
lor organizîndu-se pe mei 
multe echipe care și-au dis
putat un aprig campionat.

In prezwnt, handbalul pe 
gheață are și o echipă : 
Korona din Krakpvia, care 
a efectuat meciuri demons
trative mult gustate de 
public. Așa îneît, hocheiștii 
au de ce să fie îngrijo
rați...

atacant pa- 
unui coechi- 
se îndreaptă 
adversă. Nu 
să facă mai 

pași fără să
de pămînt,

de trei

CAHN ANTONESCU

campionate 
Brazilia, a 
și jumătate 
singur set 
— încheiat 
brazilienilor la sco- 
de 21-19 a ținut... 

de minute !
...între anii 1912—1914, 

la București s-au orga
nizat campionate de fot
bal redus sau — cum 
i se mai spunea — de 
„miuță" ? Prima echipă 
campioană de „miuță" a 
fost Clubul Atletic Co- 
lentina.

mondiale 
durat trei 
de joc ? 
— setul 
cu victo-

PETRE IZGHIREANU, 
FĂGET. — 1) înaintașii
noștri cu cel mai puter
nic șut : Georgescu (Ra
pid), Oaidă (Progresul) și 
Babone (Petrolul). Bine că 
nu m-ați întrebat care 
sînt înaintașii cu șutul 
cel mai precis. Mi-ar fi 
fost infinit mai greu să 
vă răspund ! 2) In cadrul 
turneului final al cam
pionatului mondial de fot
bal disputat în 1958 în 
Suedia, echipa Braziliei 
n-a suferit nici o înfrîn- 
gere. Ați cîștigat, deci, 
pariul !

IO AN MARCU, HUE
DIN. 1) Meciul final al 
campionatului mondial de 
fotbal din 1954 n-a avut 
prelungiri. Echipa R. 
Ungare a pierdut cu 
' fața reprezentativei R.

Germane, "
moment 

cu 2-o. : 
a fost 

noul record 
bilit de 1 
10.000 m 
formanța 
toare 
acestui 
rență de peste 14 secun
de. Cel de al doilea per
former este atletul Gro- 
doțki (R.D.G.) : 28,37.

EUGEN PETREANU,
BUCUREȘTI. Iată palma
resul meciurilor de fotbal 
dintre Dinamo și C.C.A., 
din cadrul campionatului : 
1950 : 2-2 și 1-0, 1951 : ‘ “ 
și 6-2, 1952 : 1-1 șl 
1953 : 2-1 și 3-1, 1954 : 
și 2-2, 1955 : 0-0 și 
1956 : 0-4 și 3-4, 1957-1958 : 
3-2 și 0-2, 1958—1959 : 2-0 și 
0-1, 1959-1960 : " * -*  " "
1960-1961 : 2-3.
victorii dinamoviste, 
echipei C.C.A. 
ciurî egale.

CICERONE 
TIRGOVIȘTE. 
curînd va avea loc în o- 
rașul nostru un concurs 
„Cine știe, cîștigă*,  vă rog 
a-mi răspunde urgent la 
cele 11 întrebări pe care 
le voi pune“. De acord. 
Dar cine ia premiul? Dv. 
sau... eu ? Lăsînd gluma, 
la o parte, nu pot decît 
să fiu de acord cu celă
lalt aspect al problemei : 
acela de a vă pregăti cît 
mai bine 
concurs plăcut și instruc
tiv în același timp, în care 
e vorba Grespre activitatea 
sportivă 
Ploiești, 
mulez, 
la una din întrebări: 
ce an, Ia ce probă și ia 
ce bază sportivă din re
giunea Ploiești s-a stabi
lit un record mondial la

în 
F. 
un 
se 
rul

p.
2-3

ladupă ce 
dat conduse- 

La pauză sco- 
2-2. 2) Intre

[ mondial sta- 
Bolotnicov la 

(28:18,8) și per- 
imediat urmă- 

stabilită în cursul 
an este o dife-

1-2
1- o, o-o
2- 1,

2-1 și 3-3,
Așadar : 9 

6 ale 
șl 6 me-

RADUCU, 
„Cum tn

pentru acest

regiunea
sti-

din
Ca să vă... _

vă dau răspunsul
' “ „în

atletism de cătne
cin© ?“ stadionul Pe
trolul. Atleta sovietică 
Ana Andreva a stabilit un 
nou record mondial la 
greutate : 15,02 m. Nu-mi
rămîne decît să vă urez 
succes ia celelalte 10 în
trebări. Sau mai bine zis 
la... răspunsuri !

TRAIAN SUCIU, BRA
ȘOV. 1) Dv. socotiți că 
arbitrii ar proceda cu mai 
puțină ezitare la elimi
narea jucătorilor de fot- 
bal de pe teren, dacă a- 
ceastă sancțiune n-ar duce 
la scoaterea definitivă din 
joc a celui vinovat. Cu 
alte cuvinte, propuneți e- 
li minări temporare, ca la 
hochei pe gheață. Este 
bine să știți că pînă mai 
acum 25—30 de ani, așa 
erau eliminările de pe te
ren, cum le propuneți dv.: 
temporare. Ajungîndu-s« 
însă la concluzia că a- 
ceste sancțiuni nu repre
zintă un ’ ~“’"J
în munca 
jucătorilor 
chipelor, 
sancțiunea 
și astăzi : 
finitivă din joc. 2) Chiar 
dacă nici unul din cei 3 
arbitri, atenți la o fază 
care se petrece In partea 
cealaltă a terenului, nu 
observă o infracțiune co
misă de un jucător, a- 
cesta poate fi sancționat 
ulterior — 
văn dacă 
baza 
torului 
Ies, 
de 
astfel 
competența exclusivă 
arbitrului de centru.
el nevăzînd abaterea — șl 
nevăzînd-o nici arbitrii de 
linie — nu poate elimina 
din joc pe fotbalistul res
pectiv. 3) Vîrsta maximă 
a junioratului la fotbal : 
18 ani.

MARIN VATAFU, BU
ZĂU. La atletism nu au 
loc campionate mondiale. 
Jocurile Olimpice, adu- 
cînd la start pe cei mal 
buni atleți din toată lu
mea, țin locui campiona
telor mondiale. Totuși, în 
spiritul în care înțelegem 
titlul de campion la ce
lelalte discipline sportive, 
această titulatură se cu
vine mai de grabă record
manului mondial al pro
bei respective. Cu Iolan- 
da Balaș nu avem însă 
nici o problemă de acest 
fel, ea fiind și campioană 
olimpică și recordmană 
mondială. Ca să nu existe 
nici un fel de discuție !

ION POȘTAȘUL

ajutor eficient 
de educare a 

de fotbal, a e- 
s-a trecut la 
care se aplică 
eliminarea de-

șl încă... zdra- 
e cazul — în 

raportului observa- 
_ federal. Bineînțe- 

el nu va fi eliminat 
pe teren, întru cît o 

de decizie este de 
a

Or,
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