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ÎNVĂȚĂM de la prieteni
Trei mari specialiști sovietici predau un curs antrenorilor noștri de atletism

Ciclocrosul supune concurența la eforturi deosebite. Un aspect ' ’ 
din timpul întrecerilor desfășurate duminică dimineața în ca- - „ 

drul „Cupei 13 Decembrie99 " ”
Foto: D. Hîtra
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numeroasele atacuri ale selecționatei Capitalei laUnul din
poarta Selecționatei divizionare. Cazan I, Varga și portarul 

Sofian urmăresc duelul pentru puc
Foto : B. Ciobanu

La Reșița s-a terminat zilele 
acestea construcția unei săli de 
sport cu o capacitate de peste 
1.200 de locuri. Noua sală de 
sport, la amenajarea căreia au 
contribuit efectiv tinerii din Re
șița prin prestarea unui mare 
număr de ore de muncă patrio
tică, este prevăzută cu tribune, 
vestiare și instalații moderne. 
Aici se vor putea desfășura în 
bune condiții competiții de vo
lei, handbal, lupte, box, baschet 
și altele.

In acest an, în regiunea Ti
mișoara au mai fost date în fo
losință un complex sportiv la 
Orșova, un nou stadion la Ca
ransebeș, peste 150 de terenuri 
de handbal și volei și alte baze 
sportive.

De cîteva zile, una din sălile 
clubului Dinamo s-a transfor
mat într-o adevărată universi
tate de atletism, iar stadionul 
din vecinătate într-un laborator 
pentru lucrări practice. Peste 
80 de antrenori, veniți din în
treaga țară, audiază cursul pre
dat de renumiții specialiști so
vietici V. FILIN,. L. M1TRO- 
POLSK.I și V. POPOV, care au 
pregătit lotul U.R.S.S. în vede
rea celei de a XVII-a Olim
piade. Victoria obținută de a- 
tleții sovietici în întrecerile de 
la Roma a scos în evidență 
munca depusă de antrenori. Și 
iată acum, „arhitecții" marelui 
succes din capitala Italiei îm
părtășesc antrenorilor noștri de 
atletism „secretele" pregătirii

științifice fa această disciplină. 
Se continuă pe planuri tot mai 
largi și mai felurite tradiția a- 
jutorului pe care sportul so
vietic îl dă mișcării noastre de 
cultură fizică. Malțev, Lucikin,

sînt reprezentanți a trei genei 
rații de atleți. Mitropolski a 
strălucit pe stadion cu vreo 20 
de ani în urmă. A fost de pa
tru ori campion al U.R.S.S. la 
aruncarea greutății și disculuț,

încheierea sezonului oficial de fotbal Intr-o pauză a cursului de la Dinamo, antrenorii sovietici fi cot 
romîni discută, bineînfeles, despre atletism

Foto : B. Ciobanu |Cupa R.P.R. 1960-61, prilej de afirmare 
pentru echipele regionale

Luptă la fileu între Constanța Caracaș (Metalul) și Tinela
Pleșoianu (Dinamo), l'ază din meciul de volei Dinamo-

Metalul 3—0
Foto : I. Mihăică

Timpul a favorizat ultimele 
jocuri ale sezonului oficial de 
fotbal (și continuă să îmbie e- 
chipele la continuarea activității 
prin jocuri amicale). Duminică, 
meciurile de cupă — cu care s-a 
încheiat stagiunea oficială de 
toamnă — s-au disputat pe o vre
me primă văratică, atrăgînd nu
meroși spectatori. Ei au avut pri
lejul să asiste, în general, la 
jocuri viu disputate și să fie mar
torii unor surprize cum numai 
Cupa știe să producă.

Intr-adevăr, etapa de duminică 
â Cupei a adus noi surprize. Per
formerele sînt echipele din re
giuni. Erau 8 și — ca în nici o 
altă ediție a acestei populare com
petiții — s-au calificat 6 ! Voin
ța București, Laminorul Roman, 
Penicilina Iași, Dunărea Giurgiu, 
Rapid Mizil și Unio Satu Mare 
și-au înscris numele pe lista ce
lor care în primăvară vor începe 
faza finală, alături de formațiile 
de categoria A și de echipele ră
mase din categoria B. Nici „re
gionalele” eliminate din Cupă du
minică nu s-au comportat mai 
slab. Minerul Deva și, mai ales, 
Motorul Cîmpulung Pitești au lup
tat de la egal la egal cu formații 
de categoria B și nu au cedat decît

îpartachiada de iarnă a tineretului

după prelungiri. Mai mult chiar, 
Motorul Cîmpulung nici nu a fost 
învins, ci a fost eliminat — ca să 
spunem așa — de... regulament. 
Torminînd la egalitate (1—1)
după prelungiri cu Prahova Plo
iești, s-a calificat pentru etapa 
următoare — conform regulamen
tului — echipa care a jucat în 
deplasare, adică Prahova (această 
prevedere nu mai este valabilă 
pentru faza finală, cînd se va 
juca pe terenuri neutre și în caz 
de egalitate după prelungiri, un 
mec i-u sau mai multe se vor re- 
juca).

Aceste performanțe ale echipe
lor regionale subliniază și valoa
rea lor și importanța Cupei în 
realizarea unui contact oficial în
tre echipele de categorie inferioa
ră și cele de categorie republicană, 
A și B. In fața acestora din ur
mă au ocazia să se 
mațiile valoroase din 
orașe. Lucru pe care-1 
de fiecare dată Cupa.

Meciurile cu asemenea adver
sari nu m,ai constituie simple 
,,plimbări“ pentru echipele de ca
tegoric. B. De acest lucru s-au 
convins și duminica aceasta, cînd 
alte șase 
E drept 
pelc din 
jucătorii 
interesul 
ciuri de
o atitudine nejustă. Poiana Cîm- 
pina sau Flacăra Moreni, de pildă, 
au jucat sub posibilitățile lor,

Iakușek, Ciudina, Nina Dum- 
badze, Tamara Press, înscriu 
mari capitole în istoria sportului 
nostru nou, marchează prin con
tribuția lor adevărate etape. A- 
cum, o nouă înaltă școală își 
desfășoară lucrările sub aus
piciile federației de specialitate 
în cadrul acțiunii ce se 
întreprinde pentru ridicarea ca
litativă a atletismului nostru.

Să facem cunoștință cu pro
fesorii. Un prim amănunt: ei

încheind activitatea competiție- 
nală cu rezultate remarcabile în 
acea vreme: 15,25 m și
47,80 m.

In jurul anului 1950 a fost 
la apogeu talentul de sprinter 
al lui V. Filin. 10,7 sec. p» 
100 m, 21,8 pe 200 m, de șase 
ori campion al R.S.F.S.R. șl 

V. CHIOSE ?

(Continuare în pag. a 4-a) \

Mâine pe stadionul Republicii

SELECȚIONATA DIVIZIONARA - VOJVODINA NOVISAD

Primele întreceri la I. S. E. B.

afirme for- 
regiuni și 
prilejuiește

din ele au fost eliminate, 
însă, că unele din eclii- 
categoria B, mai precis 
lor nu-și prea dau tot 
atunci cînd susțin me- 

cupă, ceea ce constituie

(Continuare in pag. a 5-a)

in deschidere: Selecționata de tineret-Progresul
Selecționata divizionară A va 

susține mîine un nou joc de 
verificare, de astă dată în com
pania unei formații de peste ho
tare. Partenerul selecționatei 
noastre, echipa iugoslavă Vojvo- 
dina din Novisad, a sosit asea
ră la Timișoara cu trenul și își 
va continua drumul azi dimi
neață, cu avionul, spre Bucu
rești. Evoluția formației iugosla
ve este așteptată cu interes, 
în rîndurile sale activează o se
rie de internaționali, cum ar fi 
Veselinovici (golgeterul echipei), 
Rajkov, Nicolici, Roganovici, 
Bena și Kîrstici, cunoscuți ama
torilor de fotbal din țara noas
tră.

Formația selecționatei noastre

va fi alcătuită din următorul 
lot: Voinescu, Toma — Greai 
vu, Nunweiller 
Popa — r 
Jenei, Bone — 
șoti, Constantin, Ene II, Marcu, 
Eftimie, Raksi, Tătaru, Creini- 
ceanu.

In deschidere .... ______
alt meci de verificare între Se-, 
lecționata de tineret și Progre-' 
sul București. Iată formația 
Selecționatei de tineret: Datcu 
(Andrei) — Gross, Motroc, Sur- 
dan — Popescu, Nunweiller IV, 
— Constantin, Varga, Matei, 
Unguroiu, Czako.

Orele de începere vor fi fw 
xate după sosirea echipei iu-* 
goslave, căreia i se va propune 
disputarea meciului în nocturnă. 
Dacă oaspeții vor fi de acord.

III. Staicu, 
Petru Emil, Seredai; 

— Pîrcălab, Ha

va avea loc un

n sala clubului s-a așter- 
t o tăcere deplină. Mesele cu 
de pătratele au devenit cîm- 

ri de luptă unde se desfă- 
iră aprige dispute. Atacuri 

flanc, pătrunderi îndrăzne- 
. Au început întrecerile 
incitorilor de la I.S.E. Bucu- 
•ti, în cadrul primei etape a

iar a doua este 
ganizafiei U.T.M.

artachiadei de iarnă a tine- 
ului. Primul start s-a dat 
proba de... sah.

★

La o masă două fete. Elena 
ptarenco din secția planîfi- 
rii a gpspodăriei salubrității 
Florica Boeru din gospodă- 

i salubrității, secția raiona- 
„Gh. Gheorghiu-Dej“. Nici 

a nici alta n-au mai partici- 
t pînă acum Ia vreo Spar- 
chiadă. Anul acesta, mai 
ecis în ultima lună, fiecare 
a ele a contribuit cu cîte 
va la organizarea întrece- 
or. Prima e secretara comi-

secretara or
ia locul de 

producție. Au colaborat îm
preună. Acum sînt ...adversare.

★
Se înfruntă un fotbalist și-un 

rugbist. Bineînțeles în fața 
unei table de șah. Sortii sînt 
de două ori de partea rugbis
tului. Joacă șah excelent și

deține în echipă postul de 
„treisferturi". Deci... atacă în
continuu. Celălalt, fotbalistul, 
este în „esență» defensiv. E 
fundașul echipei I.S.ErB. care 
joacă în „raion". E drept că

OTTO BENKO

(Continuare In pag. a 2-a)

atunci partida principală va în-t 
cepe la ora 16, iar deschidere* 
la ora 14.15.

Echipa de volei (tineret) a R. P. Romine 
a plecat în Italia

O nouă echipă mas&ulină de volei din țara noastră a plecat 
peste hotare. Este vorba de formația reprezentativă de tineret 
a R. P. Romîne, care va evolua peste cîteva zile în Italia.

Invitată de U.I.S.P. (Unione Italiana Sport Popolare) 
echipa noastră va lua parte la două turnee internaționale de 
tineret care vor avea Ioc în orașele Parma și Modena. De re
marcat că la aceste competiții vor mai lua parte formația de 
tineret a R. P. Ungare și două selecționate de tineret ale 
U.I.S.P.

în vederea acestor turnee au făcut deplasarea următorii 
jucători: Bătbută. Timire'azin. Pădureții. Chiriță, Schaffer.

Activitatea șahistă din Baia Mare e suspendată din 
lipsă de lumină și căldură în sala de șah 

(V. Săsăranu-coresp.)

Arbitrul: — Albul pierde intrind în criză

Au fost fixate datele meciuriloi

dintre Rapid cu A.Z.S. Varșovia

in „C.C.L“ la baschet fete

t de... luminară I
Desen de N. CLAUDIU

Cluburile sportive Rapid 
București și A.Z.S. Varșovia 
au căzut de acord asupra da
telor de desfășurare a întîlni- 
rilor feminine de baschet din 
cadrul „Cupei campionilor eu
ropeni". Primul joc dintre Ra
pid și A.Z.S. va avea loc la 
14 ianuarie 1961 la București, 
iar returul la 18 februarie 
1961 la Varșovia. F. R. Bas- 

dat asentimentul



Sportivii și activul clubului C. C. A. și-au analizat 
cu simț de răspundere activitatea

Citeva rinduri 
pentru antrenori...

/ Thipă aproape un an de bogată 
«activitate competițională. sportivii, 
tehnicienii și activiștii clubului spor
tiv al Casei Centrale a Armatei s-au 
Intîlnit, recent, în cadrul ședinței ple
nare, pentru a analiza cu grijă as
pectele principale ale muncii desfășu
rate în această perioadă. Ședința 
plenară a constituit, firește, un eve
niment deosebit în viata clubului
C.C.A.,  care numără în rîndurile sale 
ntaneroși campioni și recordmani ai 
tării, performeri de valoare interna
țională. Cu această ocazie s-a făcut 
o temeinică analiză a activității sec
țiilor pe ramură de sport, au fost cri
ticate cu asprime lipsurile manifestate 
de către unii sportivi și antrenori și, 
în același timp, s-au stabilit măsu
rile corespunzătoare pentru ca acest 
puternic club sportiv să înregistreze 
In viitor succese și mai importante 
care să contribuie la ridicarea pres
tigiului sportiv al tării noastre.

O CREȘTERE EVIDENTA 
i A MĂIESTRIEI SPORTIVILOR...
!!

1 Fiecare dintre participanții la șe
dința plenară a clubului sportiv C.C.A. 
a încercat un sentiment de îndreptă
țită mîndrie atunci cînd au fost tre
cute în revistă succesele pe care 
sportivii C.C.A. le-au repurtat în a- 
nul olimpic 1960. In marile competi
ții interne, campionate republicane, 
competiții traditionale etc., în con
fruntările internaționale — purtînd 
tricourile clubului și de multe ori 
ale reprezentativei naționale — spor
tivii de la C.C.A. au dovedit o ri
dicată valoare, cucerind victorii pre
țioase.

Bilanțul acestei activități este de
osebit de bogat Nu mai puțin de 
30 de sportivi au cucerit titluri de 
campioni ai tării la probele indivi
duale iar 16 echipe și-au înscris în 
palmaresul lor victorii în campiona
tele republicane. De 28 de ori spor
tivii C.CA. și-au înscris numele pe 
tabelele de recordmani ai țării, 72 de 
victorii internaționale au marcat ac
tivitatea sportivilor și echipelor 
C.CA., iar 121 de sportivi au fost 
selecționați în diferitele reprezenta
tive ale tării.

Echipa de fotbal, spre care își în
dreaptă aten(ia zeci de mii de admi
ratori, a cucerit titlul de campioană 
a țării fa campionatul 1959/1960, iar 
la sfîrșitul turului campionatului 
1960/1961 se află pe locul I.

Un aport deosebit l-au adus spor
tivii C.CA.. ta formarea lotului olim
pic care se pregătea să participe la 
Jocurile Olimpice de la Roma. Prin 
performantele lor, prin comportarea 
deosebită de care au dat dovadă, 26 
de sportivi s-au impus selecției și au 
fost prezenti la startul marilor între
ceri olimpice, unii dintre ei reatizînd 
performanțe de valoare,

Analizînd succesele realizate în a- 
eest an, darea de seamă a situat — 
■șa cum se cuvenea — la loc de 
frunte marile performanțe obținute 
In arena internațională <țe sportivi ai 
clubului C.C.A.: titlul de campion 
olimpic cucerit de maestra emerită a 
sportului lolanda Balaș, un titlu de 
campion balcanic, două recorduri 
mondiale, un record olimpic și două 
recorduri europene.

O contribuție importantă la reali
zarea acestor succese, la creșterea 
continuă a măiestriei sportivilor mili
tari au adus-o antrenorii clubu
lui care au muncit cu dra- 

. Jfoste și pricepere. Majoritatea dintre 
'aceștia au îmbogățit considerabil 

■ conținutul științific al procesului de 
, însțruire-antrenament promovînd cele 
țanai noi metode în desfășurarea an- 
f trenamentelor, aplicînd cu succes ex- 
;periența mișcării sportive din țara 

.noastră, a sportului din Uniunea So- 
, Tietică, din celelalte țări ale Iagă- 
, cutai nostru socialist. Trebuie subli- 
,niat faptul că, apreciindu-se valoarea 
cunoștințelor tehnice și pedagogice 

.•le antrenorilor clubului sportiv 
(,C.CA_, 19 dintre aceștia au fost che- 

mâți să ajute în munca de pregătire 
loturilor republicane. De asemenea, 

*,trebuie scos ta evidență faptul că 6 
,,antrenori ai clubului au participat 

( la pregătirea lotului olimpic al țării 
noastre.

Realizarea acestor frumoase succese 
este un rezultat firesc al minunatelor 

. condiții create mișcării noastre de 
cultură fizică și sport de către 
partid și guvern, grijii părintești de 

' care sfat astăzj înconjurați sportivii 
în tara noastră. Avînd la dispoziție 
o puternică bază materială, cadre 
tehnice cu calificare superioară, con
diții din cele mai bune de pregătire 
științifică, sportivii militari s-au stră
duit să răspundă posibilităților create 
și încrederii ce le-a fost acordată, 
printr-o muncă conștiincioasă, dîrze- 
nie și voință de a învinge.

SPORTUL POPULAR

Dar, s-au ridicat toate aceste suc
cese la nivelul cerințelor și al condi
țiilor create? Iată problema asupra 
căreia participanții la ședința plenară 
s-au oprit cu deosebită atenție și 
simț de răspundere, analizînd cu se
riozitate munca desfășurată în a- 
cest an.

...DAR NU TOȚI SPORTIVII AU 
ATINS NIVELUL PERFORMANȚE

LOR INTERNAȚIONALE 1

Darea de seamă, ca și discuțiile 
au arătat că deși o serie de sportivi 
au reușit, printr-o muncă perseveren
tă, să-și situeze performanțele la nive
lul recordurilor europene sau mon
diale, mai stat totuși sportivi care, 
concentrtadu-și atenția doar asupra 
obținerii unor satisfacții de moment 
(cîștigarea unor concursuri sau cam
pionate) au înregistrat fie o creștere 
necorespunzătoare a performanțelor 
lor, fie o stagnare.

Considerăm că atît darea de seamă 
cît și cei care au luat cuvîntul pe 
marginea acestei probleme au proce
dat just analizînd cu exigență re
zultatele obținute de sportivii mili
tari în raport direct cu nivelul atins 
pe plan international. Numai o ase
menea analiză poate să ducă la con
cluziile cele mă; eficiente, poate să 
înlăture autoliniștirea unor sportivi, 
să deschidă perspective sigure mun
cii din cadrul secțiilor pe ramură de 
sport. Să ne oprim asupra unuia din 
sporturile ta care valoarea sportivilor 
poate fi exprimată prin cifre: atletis
mul. Astfel, campioana republicană 
la 80 m garduri, Lia Jung, aruncă
torul de ciocan Nicolae Rășcănesou 
sau discobolul Romeo Coveianu au 
obținut rezultate care sînt încă de
parte de nivelul internațional. Dis
proporția dintre performantele reali
zate de acești sportivi fruntași și re
zultatele care se înregistrează pe 
plan mondial este izbitoare și vor
bește de la sine despre mediocritatea 
în care se complac unii sportivi care 
cuceresc sau se clasează în pri
mele locurj ta campionatele țării. 
Cum pot oare acești sportivi să se 
mulțumească și uneori chiar să se 
mîndrească cu astfel de rezultate 
slabe, care nu se ridică nici pe de
parte la nivelul condițiilor create, la 
niveiuj dezvoltării pe care, de exem
plu, atletismul l-a înregistrat în 
ultima vreme pe plan mondial ? 
Netinînd pasul cu creșterea perfor
mantelor din arena internațională a- 
cești sportivi nu-și aduc contribuția la 
victoria clubului și uneori chiar a 
echipei naționale în confruntările cu 
alte reprezentative.

Exemple asemănătoare le oferă și 
activitatea secției de natatie unde — 
așa cum a scos fa evidență darea 
de seamă și au subliniat vorbitorii 
— înotători ca Alexandru Schmaltzer, 
Ștefan Ionescu și alții, deși dețin re
cordurile țării, se află la mari dife
rențe față de cele mai bune perfor
mante mondiale.

Diferența de valoare dintre perfor
manțele unor sportivi fruntași ai 
C.CA și ai altor cluburi și cele ale 
recordmanilor mondiali este poate și 
mai bine ilustrată de rezultatele hal
terofililor Tiberiu Roman, Atila Va- 
sarheii sau Silviu Cazan.

Toți acești sportivi trebuie să de
pună mai multe eforturi în pregătirea 
lor, să privească cu mai mult simț 
de răspundere sarcinile ce le revin, 
să obțină performanțe mult mai bune 
ta viitor.

exigenta dar și...
MULȚUMIRE DE SINE!

I
Este neîndoios faptul că numai do

vedind o continuă exigență în pregă
tire un sportiv poate să meargă în 
pas cu ritmul de creștere a perfor
manțelor, să fie prezent în întrecerea 
pentru cucerirea locurilor fruntașe în 
diferitele întîlniri internaționale. In- 
teiegînd pe deplin acest lucru și 
muncind cu eforturi sporite, scrimerii, 
handbaliștii, rugbiștii clubului C.C.A. 
au arătat în competițiile la care au 
participat în acest an o evidentă 
creștere valorică, ceea ce le-a permis, 
așa cum era firesc, să obțină succese 
de prestigiu. Acest lucru este cu 
atît mai important cu cît multi dintre 
sportivii secțiilor respective sînt 
membri ai loturilor republicane și ei 
sînt adesea chemați să reprezinte cu
lorile țării. Or, tocmai în cadrul clu
bului, în cadrul secțiilor pe ramură 
de sport, este asigurată pregătirea 
de bază a sportivilor din loturile 
reprezentative iar comportarea lor re
flectă calitatea muncii de instruire 
desfășurată de-a lungul anului.

Acest important lucru nu a fost 
înțeles pe deplin de către toți antre
norii și sportivii de la C.C.A. Unii 
dintre aceștia au preferat în locttl 
exigenței sporite față de munca lor, 
o mulțumire de sine „explicată" prin 
cîteva rezultate bune obținute la un 

nu poate duce desigur la progrese, 
ci dimpotrivă are repercusiuni di
recte asupra performanțelor viitoare. 
Așa s-a întîmplat, de exemplu, în 
cazul secțiilor de gimnastică unde nu 
s-a insistat cîtuși de puțin pe intensi
tatea antrenamentelor, unde antre
norul nu a manifestat exigența cu
venită, la polo unde tocmai din cau
za acestei mulțumiri de sine echi
pa s-a aflat la un pas de retrogra
dare, la tenis, pentatlon modern etc.

Sînt probleme pe care participanții 
la ședința plenară le-au dezbătut cu 
simț de răspundere, ta dorința sin
ceră de a contribui la rezolvarea lor 
cît mai grabnică.

MODESTIE ȘI... ING1MFARE!

Sînt la C.C.A sportivi de mare 
valoare internațională, ale căror re
zultate sînt cunoscute nu numai de 
sportivii din țara noastră ci și de a- 
matorii de sport de .peste hotare. Io- 
landa Balaș,_ Iosif Sîrbu, Mihaj Dă- 
nescu, Gheorghe Ioniță, sînt doar 
cîțiva dintre sportivii de la C.C.A. 
care se bucură de multă prețuire în 
țară ca și peste hotare. Sînt 
sportivi care, deși au înregistrat de-a 
lungul anilor performanțe de răsunet 
muncesc cu aceeași exigență, dînd în 
același timp dovadă de multă mo
destie. Tocmaj această trăsătură ca
racteristică sportivului de tip nou i-a 
ajutat să urce necontenit treptele 
măiestriei sportive, să dobtadească suc
cese cu care se mîndrește mișcarea 
sportivă din țara noastră. In munca 
unor asemenea sportivi, în compor
tarea lor, ar trebui să găsească un 
bun exemplu de urmat si baschetba- 
liștiî de la C.C.A., care după ce au 
cucerit timp de patru ani titlul 
de campioni ai țării au început să 
dea vădite semne de îngîmfare, să-și 
subaprecieze adversarii. Rezultatele 
unei asemenea comportări nu pot fi 
decît negative, așa cum s-a întîm
plat și în cazul echipei de baschet a 
C.C.A., care a pierdut unele partide 
deși valoarea echipei lor era supe
rioară. Și la astfel de „surprize" se 
mai pot aștepta baschetbaliștii de la 
C.C.A. dacă vor merge pe acest 
drum’...

Credem că tot aici se cuvine să 
amintim și alte aspecte nega
tive care au prilejuit o analiză te
meinică fa darea de seamă și ta 
discuțiile participanților. Este vorba 
de faptul că printre sportivii C.C.A. 
se mai găsesc unii care deși au o va
loare tehnică ridicată (și poate toc
mai pentru aceasta !) manifestă ati
tudini nesportive, de indisciplină ta 
timpul competițiilor. In cuvîntul său, 
maestrul emerit al sportului Gheor
ghe Viziru a luat o poziție sănă
toasă împotriva lipsurilor pe care el 
însuși le-a manifestat în repetate rîn- 
duri. Credem însă că această analiză 
va trebui completată cu o ținută 
sportivă demnă de titlul de înaltă 
cinste pe care îl are, acela de maes

Cum și-au construit baza sportivă
Terenul de volei din incinta bazei 

a IX-a „Competroi" din Craiova este 
o realizare cu care membrii asociației 
sportive, organizată pe lingă această 
întreprindere, se mîndresc pe bună 
dreptate. Amenajată numai prin 
muncă voluntară, această bază spor
tivă a devenit locul de recreare al 
multor sa lari ați ai bazei și ai unor 
depozite locale.

Amenajarea acestei baze sportive 
a fost pornită din inițiativa unui grup 
de tineri utemiști care, sprijiniți de co
mitetul de întreprindere și de organi
zația de bază U.T.M., au prestat un 
număr de 230 ore muncă voluntară. 
In plus, la finisarea terenului de volei 
au fost folosite din plin resursele in
terne. AstieL, zgura a fost transportată 
cu o mașină a bazei de la fabrica de

Spartachiada de iarnă 
a tineretului 

(Urmare din pag. 1) 
uneori pornește cite un atac, dar 
apărarea adversă e la post. Contra
atacurile sînt fulgerătoare și eficace 
totdeodată. învinge rugbistul. Am 
uitat însă să vi-i prezentăm : rugbis
tul se numește C. Doderlat și lucrea
ză la secția de gospodărie raională 
„Gh. Gheorghiu-Dej“ iar fotbalistul 
se numește Titus Tarbu și lucrează 
la aceeași unitate.

Au început întrecerile. Pentru în
ceput la șah. Vor urma tenisul de 
masă, trîntele, halterele, gimnastica, 
apoi sporturile de iarnă. Cu toții 
sînt entuziasmați. Vor concura cu 
mult mai mulți decît anul trecut. E 
un angajament. Și muncitorii de la 

tru emerit al sportului. Participanții 
la ședința plenară a clubului au 
criticat pe bună dreptate și lipsa de 
respect față de antrenori de care dau 
dovadă unii sportivi cum sînt Romeo 
Coveianu, Ion Sorin, Eugen Vîlsan 
etc.

Analiza acestor lipsuri în munca 
educativă constituie fără îndoială un 
ajutor prețios pe care acești sportivi 
l-au primit de la tovarășii lor, 
ajutor care trebuie să însemne un 
prilej de îndreptare a lor, de lichi
dare a unor manifestări nesănătoase.

EXISTA TOATE POSIBILITĂȚILE 
PENTRU OBȚINEREA UNOR NOI 

ȘI IMPORTANTE SUCCESE

Dezbaterile prilejuite de ședința 
plenară a clubului sportiv al Casei 
Centrale a Armatei au reliefat dorin
ța puternică a activiștilor și sporti
vilor, a tehnicienilor și antrenorilor 
de a se opri mai mult asupra lipsu
rilor existente în activitatea unor 
secții, de a nu considera frumoasele, 
succese realizate drept un bilanț, care’ 
trebuie să ducă la automulțumire, ci 
dimpotrivă la mobilizarea tuturor for
țelor pentru un progres continuu, 
firesc, în raport cu condițiile mereu 
mai bune pe care partidul și gu
vernul le asigură mișcării sportive 
din țara noastră.

Felicitînd călduros pe activiștii și 
sportivii clubului C.C.A. pentru suc
cesele obținute, tovarășul MIRON 
OLTEANU, vicepreședinte al Uniunii 
de Cultură Fizică și Sport, a subli
niat faptul că acest club, care se 
numără printre cele mai puternice 
din întreaga țară, are largi posibili
tăți de îmbunătățire continuă a 
muncii de pregătire a sportivilor și 
prin aceasta de creștere a contribu
ției pe care o aduce la întărirea pres
tigiului sportiv al patriei noastre. 
Pentru aceasta însă clubul sportiv 
C.C.A. trebuie să acorde o atenție 
deosebită desfășurării procesului de 
instruire-antrenament axat pe cerin
țele actuale, să imprime secțiilor, an
trenorilor și sportivilor exigență față 
de realizările lor, a căror analiză 
trebuie și în viitor făcută în com
parație cu nivelul performanțelor 
europene și mondiale. Tovarășul MI
RON OLTEANU a subliniat în mod 
deosebit rolul de frunte pe care an
trenorul îl are nu numai fa desfă
șurarea procesului de instruire-antre
nament ci Și în munca de educare 
politică și cetățenească a sportivilor.

Aplicînd fa viață măsurile reieșite 
din dezbateri, măsuri care au fost 
concretizate într-un plan de muncă 
bine orientat, activiștii clubului spor
tiv C.C.A. vor putea să îndrume ac
tivitatea sportivilor pe drumul reali
zării unor succese și mai importante, 
care să contribuie la continua întă
rire a sportului de performanță din 
țara noastră, care să facă cinsle 
pușcării de cultură fizică și sport 
din țara noastră.

cărămizi „Victoria*, operațiunea de 
încărcare și descărcare fiind efectuată 
prin muncă voluntară. De asemenea, 
stîlpii au fost confecționați prin muncă 
voluntară de tînărul utemist Ion Purcel 
din 2 țevi metalice. O contribuție de 
seamă la realizarea acestei baze spor
tive au adus-o indicațiile tehnice și 
îndrumarea permanentă acordată cu 
multă dragoste de tov. Constantin 
Zamfirescu activist al consiliului oră
șenesc U.C.F.S. Craiova. Alături de 
el trebuie evidențiați tinerii Ioan Nico- 
laescu, Constantin Catargiu, Teodor 
Dumitrașcu și alții, care au fost întot
deauna primii atunci cînd se presta 
muncă voluntară la terenul de volei.

ȘT. GURGUI-coresp.

jPritna mutare. Aspect de la întrecerile de șah disputate luni dupâ-amiază
1 '

A devenit un fapt obișnuit ca 
in lunile călduroase de vară sau 
In perioada de iarnă, sute de mii 
de tineri și tinere din întreaga 
(ară să se înfdnească pe stadioa
ne, pe terenurile și în sălile de 
sport, pe pîrtii sau patinoare. 
Marile competiții de mase cunosc 
o fot mai largă popularitate; ele 
angrenează în practicarea sportu
lui un număr mereu crescînd de 
membri ai U.C.F.S., înlesnesc pri
mii pași spre această frumoasă 
activitate a noi și noi oameni ai 
muncii.

Cuprinderea sutelor de mii de 
iubitori ai sportului într-o com
petiție de mase de asemenea am
ploare nu este insă o treabă u- 
șoară și la reușita întrecerilor își 
aduc, de fiecare dată, contribuția 
numeroși activiști obștești, oameni 
care răspund cu entuziasm „PRE
ZENT" ori de cile ori li se cere 
sprijinul. Dar, spre deosebire de 
primele mari competiții de mase, 
cînd participanții nu aveau în ge
neral o pregătire ridicată pentru 
concursurile la care se întreceau, 
în ultimii ani Spartachiada tine
relului reunește la start tineri și 
tinere care doresc să participe la 
această competiție dar în același

Pe teme actuale
timp să obțină un cît mai bun re
zultat. Cine mai bine decît antre
norii ii pot ajuta pe acești tineri 
entuziaști să-și îndeplinească do
rința ? Cine, mai bine decit an
trenorii, a căror pregătire și com
petență sînt atît de apreciate, pot 
călăuzi pașii celor care, cu dir- 
zenie și voință, prin muncă per
severentă, vor să urce și ei pri
mele trepte ale măiestriei spor
tive?

Este desigur regretabil faptul 
că prea puțini antrenori se gîndesc
— mai ales în lunile de iarnă 
cînd activitatea unora este oare
cum redusă — să sprijine munca 
asociațiilor sportive pentru pre
gătirea participanților la Sparta
chiada de iarnă. Cită emulație 
ar produce prezența antrenorilor 
noștri tn mijlocul tinerilor spor
tivii Cu cită dragoste, cu tf 
respect ar asculta ei îndrumării, 
celor care se ocupă astăzi de j 
pregătirea sportivilor noștri frun
tași.

Și, apoi, să discutăm și un alt 
aspect. Mulți tehnicieni, antrenori 
ai diferitelor echipe, vorbesc despre 
necesitatea „descoperirii' unor noi 1 
elemente talentate, despre inline- I 
rirea echipelor... Muncind cu dra- ■ 
goste și pasiune alături de tinerii 
sportivi care se pregătesc pentru 
întrecerile Spartachiadei, mulți din 
antrenori vor putea avea pe lingă 
satisfacția de a vedea că și alți 
tineri urmează sfaturile și îndru
mările lor, bucuria de a „desco
peri" — poate chiar acolo in fa
brica sau uzina unde muncesc
— schiorii sau luptătorii, gimnaș- 
tii sau halterofilii, patinatorii sau 
jucătorii de tenis de masă faian
țați pe care, de fapt, numai la 
asemenea competiții trebuie să-i 
caute.

Sînt doar atîtea exemple care 
ar trebui să-i îndemne spre acest 
drum...

D. G.



cu Aparatul de fotografiat
...La o aniversare

de la școala 
oaspeți dragi: 
maestrul spor-

O amintire plăcută : maestra emerită a sportului Iolanda 
Balaș împreună cu pioniera Aurelia Mican. Ele s-au îm
prietenit repede șl au ținut să se fotografieze împreună.

Foto: Paul Romoșan

...In mijlocul pionierilor
Cu prilejul aniversării a 10 ani de la introducerea 

educației fizice în învățămîntul superior, sîmbătă seara, 
'n sala de festivități a I.M.F. din Splaiul Independenței 
nr. 46 a fost organizată o reușită serbare sportivă.

După cuvîntul de deschidere al tov. prof, universitar 
I. Bruckner, prorector pentru problemele științifice, și 
succinta trecere în revistă a realizărilor obținute pe plan 
sportiv de către studenții de la I.M.F. făcută de șeful 
catedrei de educație fizică, a urmat un frumos program 
susținut de gimnastele Uta Poreceanu și Atanasia Io- 
nescu-Zîmbreșteanu, componente ale lotului feminin al 
R.P.R. și studenta Dora Donath, din echipa I.M.F. Cei 
prezenți au răsplătit cu aplauze evoluția 
lor școlii sportive de elevi nr. 2, care au 
resantă demonstrație de judo.

După decernarea de premii celor mai 
ai institutului, în partea a doua 
Zîmbreșteanu, antrenor federal de 
filmele „Olimpiada atletică de la 
atletice U.R.S.S.—S.U.A.

Cu prilejul aceluiași eveniment,
Farmaceutic a fost deschisă o expoziție cuprinzînd tro- 

le și diplomele cucerite de studenții institutului, pre
cum și lucrările științifice elaborate de colectivul cate
drei, printre care și o documentată broșură de apariție 
recentă intitulată „Educația fizică în I.M.F. București 
între anii 1950—1960“,

reprezentanți- 
făcut o inte-

bun; sportivi 
a serbării, prof. Gh. 
atletism, a prezentat 
Roma“ și întîlnirile

la Institutul Medico-

Cu o echipă de rezerve, 
Dinamo a invins Rapid 
in „Cupa de iarnă“!

Duminică după-amiază au continuat 
n sala Flore-asca întrecerile competi- 
iei de handbal în 7 dotată cu „Cupa 
ie iarnă*. Gel mai important joc al 
itapei a avut loc între formațiile mas
culine Dinamo și Rapid. Deși au pre
zentat o formație de rezervă, cu nu- 
nai trei jucători de cîmp experimen- 
ați (Covaci, P, Simion și Tănăsescu 
:are, de altfel, au jucat excelent), 
linamoviștii au reușit, ceea ce nu 
■ealizaseră în campionat cu formația 
:ompletă: o victorie și încă destul 
le clară asupra formației feroviare cu 
►corul de 27—22 (12—9).

Alte rezultate: Fabrica de Timbre— 
Constructorul (f) 6—5 (2—4J ; Ști- 
nța—Vestitorul (f) 12—5 (6—2) ;

B.C. A.—Constructorul (m) 41—24
'20—15) ; Știința—Unirea (m) 37—16 
;21—4) ; Titanii—I.T.B. 22—18 (11 — 

clasamentele 
duminică:

Duminică dimineața, unitatea de pionieri 
mixtă de 7 ani nr. 102 din Capitală a avut 
maestra emerită a sportului Iolanda Balaș și 
tului la volei Marcel Rusescu.

S-a vorbit despre Jocurile Olimpice de la 
pre campionatele mondiale de volei din Brazilia. Primul a 
luat cuvîntul voleibalistul Marcel Rusescu. înainte însă de 
a le împărtăși impresiile din călătoria făcută peste ocean, 
el le-a mărturisit pionierilor că a venit cu drag în mijlocul 
lor, deoarece a aflat că învață bine și au un cerc sportiv 
care a realizai multe lucruri frumoase. Iolanda Balaș a 
ținut și ea să sublinieze aceste fapte, dar a mai adăugat 
(nu fără emoție), că a răspuns chemării lor fiindcă a fost 
și va rămîne întotdeauna o bună.., pionieră.

Apoi, caierul amintirilor a început încet să se depene..- Cînd a sosit vestea de^ la București, 
Cu ochii minții, pionierii urmăreau întrecerile sportive de îlon Baboie era „pe stîlp . Așa că n-a 
la Moscova sau de la Paris, reveneau în țară, unde asistau -^încercat emoția decît ȘPrc. prînz cînd s-a 
la pregătirile asidue ale sportivilor, după care erau din nou Ț întors la sediul Oficiului de exploatare 
la Șanhai sau la Belo Hqyizonte. Un lucru se desprindea IP.7.T.R. din Brașov . unde lucrează 
din relatările sportivilor: munca lor perseverentă, voința de Tco instalator de posturi telefonice, lo- 
a învinge, dragostea de a ridica prestigiul patriei dragi. Pe ^.varășii de muncă l-au felicitat,. i-au urat 
chipurile micilor sportivi se citea admirația și entuziasmul, succese. In ochii blînzi ai comunis-
dorința lor de a le urma exemplul. ’Ttuliii Ion Baboie au strălucit atunci la-

-t-crimile bucuriei...
T Asta se întîmplă la 23 noiembrie a.c. 
^Două zile mai tîrziu, la București, Ion 
"T Baboie primea răsplata unei activități 
ÎJe 28 de ani: titlul de maestru emerit 
4- al sportului din IL P. Romînă. Era re- 
"Tcunoștința pentru anii de muncă și in- 

demnul pentru viitor. Pentru că, la cei 
~r47 de ani ai săi Ion Baboie nu se con- 
‘T.sideră butrîn decît în... sport. ,,Și totuși, 
yvoî mai face sport de performanță încă 
13 ani. Apoi, numai pentru mine, pentru 

a-mi păstra sănătatea”.

>‘r
Povestea vieții lui Ion Baboie 

simplă ca a multor alți oameni. Ea s-a 
împărțit între muncă și sport. Două 
pasiuni. Pentru că este bine să precizăm, 
maestrul emerit al sportului Ion Baboi* 
este un muncitor destoinic, iubit de cei 
ce-l înconjoară, fruntaș în producție. A 
rămas orfan la vîrsta de 2 ani. Tatăl a 
murit pe front. Mama s-a stins curind 
de supărare.. „Pe ea, pe mama, o cunosc 
doar din fotografie“ spune cu o nespus 

Îde mare tristețe maestrul Baboie. A fost 
crescut de o mătușă care a fost nevoită 

Isă rupă de la gura copiilor ei pentru a 
hrăni una în plus. De copilărie își amin
tește vag. Dar nu uită să ne asigure 
că pasiunea de mai tîrziu — maratonul 
și apoi marșul — își au poate ori
gina în hoinăreala de pe Tîmpa sau din 

Poiană. A sosit timpul să intre la me
serie. Ani grei, de trudă la patroni. Dar 
acolo, în mijlocul 
cîțiva entuziaști ai 
atunci a început 
Prima cursă la 

i-a adus și un 
pania

mea 
■țsă alerge la fond. Și după alți cîțiva, 
"țla maraton. Aceasta este proba care-i a- 
Induce și cel dinții titlu de campion indivi

da serbarea sportivă organizată de Institutul Medico-Far- "tdual al țării (în 1941) pentru că făcuse 
maceutic din București, cu prilejul aniversării a 10 ani de Aparte înainte din echipa de cros care la Introducerea educației fizice în învățămîntul superior, I;. .
evoluția gimnastei Atanasia Ionescu-Zîmbreșteanu, compo- am consecutiv a ocupat locul I pe
nentă a lotului republican, a stîmit meritate aplauze. l.(ară. (Din echipă au făcut parte și alți

Foto: P. Romoșan Ț^f.era"‘ “ /Por^Zn n,°S‘? :D
IChicomban șt Emil randrea). raralel cu 

maratonul, începe să se pregătească yl 
la marș. Multă vreme concurează în cam
pionatele țârii la ambele probe. Și la am
bele înregistrează succese.

Anul Eliberării l-a găsit muncitor la 
U.A.B. (Uzinele Astra Brașov). Curînd 
după aceea, Ion Baboie își vede îndepli
nită una din cele mai mari și mai arză
toare dorinți : devine membru al Parti
dului Comunist. Se schimbă radical via
ța sa, ca a întregului nostru popor mun
citor. Munca și activitatea obștească sînt 
împletite cu antrenamentele. Zilnic 
„cîțiva zeci de kilometri" prin împrejuri
mile Brașovului. Acesta era programul de

Roma ji des-

V. T.

Participare numeroasă la concursul individual 
triunghiular din Capitală

Prima etapă a concursului indivi
dual triunghiular dirrtre înotătorii de 
la Ș.S.E. I, Ș.S.E. II și clubul spor
tiv Progresul a reunit la startul pro
belor 215 băieți și fete. Gea mai dis
putată probă a fost cea de 33 m bras 
fete (născute 1950) : 1. Georgeta Ni- 
culescu (Ș.S.E II) 
Dumitrescu (Pr.) 
Harder (Ș.S.E. II) 
meritoriu 
bras fete 
cenco de

Concursul triunghiular dintre înotă
torii de la Ș.S.E. I, Ș.S.E. II și Pro
gresul co-ntinuă în zilele de 10—11 și 
17—18 decembrie, a.e.

11). Iată 
:ompetiției

cum ‘arată 
după etapa de

MASCULIN

. Dlnamo
Știința

. Titanii

. C.C.A.
i. Rapid
. I.T.B.
’. Constructorul

Unirea

4
3
4
4
3
4
4
4

3
3
3
2 0 2
2
1
0
0

1 o 
o o 
O 1

O 1 
1 2
O 4
0 4

100: 93
97: 46
74: 79

101: 84
69: 68
95: 98
84:116
71:107

7
6
6
4
4
3
0
0

FEMININ
.. Știința
}. Progresul
I. Rapid
I. Vestitorul
i. Fabrica de Timbre 
i. Constructorul

3
2
2
1
1
0

0 
o o 
o 
o 
o

0 
0 
o
3
3
3

43:14 
25: 6 
17: G
22:39 
22:44 
15:35

3
2
2
4
4
3

Restanța dintre echipele
Rapid și Știința se va < ....
miercuri seara, în sala Floreasca, în- 
cepînd de la ora 20, ;

6
4
4
2
2
0

masculine 
disputa

In dorința de a prezenta pe sportivii fruntași — maeștri smeriți 
și maeștri ai sportului — ziarul nostru inaugurează astăzi o nouă 
rubrică în care cititorii noștri vor găsi nu numai cifre și performanta, 
ci și aspecte inedite din viața și munca celor care au urcat treptele 
măiestriei sportive, care reprezintă cu cinste culorile sportive ale patriei.

In numărul de azi, oaspetele

Maestrul emerit al

muncitorilor, a găsit 
sportului. Și atunci, 
să alerge la cros, 
care a participat 

loc III 1 In com- 
unor crosiști renumiți pe vre- 

aceea. După cîțiva ani a început

rubricii noastre este...

sportului Ion Baboie
antrenament al ajustorului-lăcătuș IorL 
Baboie.

Anii s-au scurs. In caietul cu însem* 
nări personale sportivul Ion Baboie traco 
multe succese, multe titluri de campion 
al țării. Activitatea perseverentă, rezuD 
tutele bune pe care le înregistrează îl 
recomandă pentru a reprezenta culorile 
sportive ale Republicii noastre peste ho-* 
tare. La Budapesta, Braga, Leipzig, Hei-* 
sinki. Kiev, Berna, fiul muncitorului zi* 
dar din Brașov se comportă bine, ocupă 
locuri fruntașe. Dar acestea nu fac din el 
un îngtmfat (cum se mai întîmplă uno* 
ori cu tinerii). Rămîne ceea ce a fost ț 
omul simplu, modest, tatăl bun al copii-* 
lor, soțul care-și ajută (cînd aveam timp^ 
— precizează el) soția la treburile go»i 
podăriei.

Maestrul emerit al sportului Ion Bă-\ 
boie ne-a amintit la un moment dat c4 
recordurile la 50 km. marț, 10 km, pistă/ 
25 km. fi o oră „sînt ale lui”. De aceea 
l-am întrebat și dacă nu le-ar eeda altora^ | 
„Cu multă bucurie. Și aș prefera să 
le cedez tinerilor cărora vreau să le dau șî 
un sfat: să se pregătească cu mai multă 
tragere de inimă. Fiindcă ce condiții au 
ei azi n-am avut noi în anii tinereții. Eu,' 
de pildă, mi-am început activitatea de»' 
eulț și mi-am desfășurat-o ani și ani iaf 
tîrligi...“

34,6; 2. Mariana 
34,6; 3. Miliaela 
34,8. Un rezultat 
obținut la 33 m 
1948) Zoe Rezni-

NOTE CRITICE
DOLEANȚELE UNUI TINAR

(27,0) a 
(născute 

la Ș.S.E.

Iată celelalte rezultate din prima 
etapă a concursului:

FETE (născute 1946) : 100 tn liber : 
Mih-ela '■ 
NĂSCUTE 
Reznfcenko 
Zarchievîai

BĂIEȚI 
her: Alex.
100 m
(Ș.S.E.
66 m 
(Ș.S.E.
Lazăr 
1950: 
(Ș.S.E.

Zarchievici (Pr.) 1:23,1 ;
1948: 66 m spate : Zoe

i 1:05,5; 100 tn fluture: M.
1:46,4.

(născuți 1946): 100 m 11- 
. Botta (Ș.S.E. II) 1:13,6; 
fluture: Victor Einchorn

II) 1:35,2; NASCUȚI 1048: 
spate: Angel Șoptereanu

II) 1:03,2; 100 m bras: Dan 
(Ș.S.E. I) 1:37,7; NASCUȚI 
33 m bras: Dan Morgan 
II). 33,2^

ÎH

Tinărul Ioni Curți din comuna Tul- 
gheș, raionul Gheorghieni, Regiunea 
Autonomă Maghiară, unul din nenu- 
mărații amatori ai patinajului artis
tic, ne-a rugat, dir ce In prealabil 
ne-a informai că practică acest sport 
de șapte ani dar fără a avea o meto
dă ’e instrir'e, să-i răspundem la 
următoarele întrebări:

1. Dacă s-a înființat pînă acum 
vreun centru pentru inițierea și per
fecționarea elementelor tinere și talen
tate ?

Răspuns: Nul
2. De unde se poate procura mate

rial documentar sau vreo broșură cu 
amănunte privitoare la organizarea 
antrenamentelor în patinajul artistic.

Răspuns: Nu există decît în 
mentarea personală a cîtorva 
nori t

Asemenea întrebări și le pun 
foarte mulți tineri, care fiind 
de îndrumare teoretică și practică, na 
pot progresa pe măsura posibilităților 
lor. Acestora au datoria să le răs
pundă cit mai urgent federația de 
specialitate, iripiiliud programe unice,

dooa- 
anlre-

mulțl, 
lipsiți

de antrenament comisiilor orășenești, 
raionale și regionale,

O SITUAȚIE DE NECREZUT
Pare de necrezut cînd auzi că la 

Miercurea Ciuc, „polul frigului" 
din țara noastră, na se mai practică 
patinajul t De necrezut, dar aceasta 
este situația de aproape doi ani, mai 
precis, de cînd a plecat din locali
tate antrenorul Adalbert Horosz. Cînd 
te gîndești că aici, datorită condițiilor 
naturale, s-au organizat aproape ca 
regularitate finalele camptonaiulai re
publican de viteză, că titlul de cam
pioană a țării la patinaj artistic a fost 
cucerii ani la rind. de Maria Wein- 
rich din looalitate, că Zoltan Szekely, 
Gh. Caiona și alți tineri din orașul 
acesta au urcai cu repeziciune trep
tele măiestriei, te întrebi, pe bună 
dreptate, de ce a dispărui totuși pa
tinajul de performanță din Miercurea 
Ciuc ? Credem că nu este cazul să 
facem acum o analiză detailată. Cau
zele acestei stări de fapt sini cunos
cute. Interesează mai mult măsurile 
pe care le vor lua organele locale și 
F.R.It.P. pentru reînceperea activității 
la patinaj și la Miercurea Ciuc.

t TRAIAN

★
Am răsfoit împreună cu Ion Baboie el- 

teva file din viața sa. O viață simplă 
fi totuși bogată. O viață despre care 
s-ar putea scrie o carte cu multe, multe 
file. $i dacă cineva ar face acest lucru/ 
ar găsi la Ion Baboie materialul docun 
mentar necesar. Pentru că. In fiecare zi, 
el notează într-un jurnal personal toata 
evenimentele din muncă, familie fl 
sport. ELENA MATEESCU
-------------- —- ------------------------

Din partea Institutului
de Cultură Fizică
ziua 
loc

I

ele 10 decembrie a, c. 
concursul de admitere 

(cursul fără frecventă).

In
avea 
anul 
scrierile în vederea acestui concurs 
se pot face cină la data de 8 decern-' 
brie inclusiv. /

Condițiile de admitere la concurs 
sînt cele prevăzute în regulamentul 
M.I.9. nr. 125/1959.

Concursul constă din următoarei^ 
probe: I

a) probe teoretice — limba șl h‘t&> 
ratura romînă (scris) j anatomia $1 
fiziologia omului (scris și oral) ;

bl probe practice — atletism, gimt 
nasfică, jocuri sportive (volei, baș4 
chet).

Informații suplimentare se pot obv 
ține zilnic între orele 12—15 la se- 
cretariatul Institutului de Cultură 
Fizică din București, str. Maior Ena 
nr. 12, telefon 15.51.50.

ÎQ 
In-
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Concursuri... rezultate
Dinamo a cucerit „Cupa 

Autobuzul" la cros
Duminică dimineața, pe aleile par-' 

cului sportiv „23 August" din Capitală 
s-a desfășurat un concurs de cros do
tat cu „Cupa Autobuzul". Competiția 
s-a bucurat de un frumos succes și se 
cuvine să adresăm felicitări consiliu
lui asociației sportive Autobuzul pen
tru frumoasa inițiativă pe care a 
avut-o organizînd aceste întreceri.

Ar fi de dorit ca acest exemplu să 
fie urmat și de alte asociații și clu
buri sportive bucureștene.

lată acum rezultatele tehnice înre
gistrate: Juniori (2.000 m) : 1. Cornel 
Tatu (C.S.S.) 6:56,2; 2. Silviu Chiran 
(Autobuzul) 7:14,0; 3. Ion Gheorghe 
(Dinamo) ; 4. A. Păcuraru (C.S.S.) ; 
5. Dumitru Ioniță (C.S.S.) ; Seniori 
(8.000 m) : 1. Lucian Borcescu (Ști
ința) 26:36,0; 2. Alex. Arnăutu (Me
talul) 26:41,0; 3. Mihai Pleșa (C.C.A.) 
27:11,0; 4. M. Dinu (Metalul); 5. 
,V. Teodosiu (P.T.T.) ; 6. Gh. Maftei 
(C.C.A.) . 7. Gh. Nicolescu (C.C.A.); 
8. Gh. Ciobanu (C.C.A ) ; 9. I. Barbu

învățăm de
(Urmare dui pag. 1) 

a dată al U.R.S.S., iată pe scurt pal
maresul său. Filin a făcut parte din 
faimoasa promoție de viteziști care a 
dat pe Karakulov, Suharev, Sanadze 
și acea „ștafetă de aur“ care a trium
fat la campionatele europene de la 
Bruxelles.

Popov începea atletismul cu mult 
după ce Filin părăsise arena con
cursurilor, dedicîndu-se muncii peda
gogice. A fost o mare speranță a să
riturii în lungime, dețmînd un record 
personal de 7,69 m. O radiculită și 
un clacaj greu au pus capăt din pă
cate activității sale competiționale în 
1959. Dar ceea ce Popov nu reușise 
cu propriile picioare, să aterizeze din
colo de linia celor 8 metri, a obținut 
elevul, prietenul și pînă nu de mult 
adversarul său pe pistă Ter-Ovane- 
sian. Popov a devenit antrenorul lui 
Igor. Rezultatele muncii sale sînt ex
primate grăitor în cei 8,04 m reușiți 
de Ovanesian la J.O. de la Roma.

Vastei experiențe practice a celor 
trei antrenori i s-a adăugat o minu
țioasă pregătire teoretică. In cîteva 
lecții ținute pînă acum ei au apărut 
în fața auditoriului în acest dublu rol. 
Desigur, forul care a organizat acest 
prețios curs se va îngriji de redacta
rea integrală a lecțiilor predate.

Interesul manifestat de antrenorii 
noștri față de curs este imens. Se 
lucrează neobosit, cu intensitate, di
mineața și după-amiază, în sală sau 
pe stadion, multe orc pe zi. Un ade
vărat maraton. Dar, la capătul lui 
elevii vor sosi cu un impresionant 
bagaj de noi cunoștințe. Cursul are 
drept scop să specializeze pe antreno
rii noștri într-un număr de probe a- 
tletice, să-i înarmeze cu cele mai noi 
cuceriri ale științei sportive, să con
tribuie la eliminarea lipsurilor în 
pregătire care s-au vădit pînă acum.

Intr-un scurt răgaz, pe stadionul 
Dinamo, avem prilej să schimbăm 
două vorbe cu V. Film.

— Știți, sprintul ne-a necăjit cel 
mai mult. De ani de zile batem pasul 
pe loc dar chiar a dat înapoi...

— Cursul nostru, ne răspunde V. 
Filin, are drept scop tocmai elucida
rea unor probleme ale metodicii an
trenamentului. In general, s-au făcut 
multe greșeli — și se mai fac — cu 
pregătirea juniorilor. Tinerii atleți au 
fost supuși, de dragul unor perfor
manțe efemere, la eforturi nepermise. 
Cite „stele- de acest fel n-au strălu- 

VĂ PREZENTĂM ECHIPA DE HOCHEI S. K. WiSMUT KARL MARX STADT

(Autobuzul) ; 10. Gh. Sișu (Dinamo); 
Femei (1.000 m) : 1. Georgeta Dumi
trescu (Metalul) 3:33,0; 2. Zamfira 
Antonescu (Metalul) 3:34,0; 3. Aran- 
ca Weiss (Dinamo)) 3:39,0; 4. Maria 
Gheorghe (Dinamo) ; 5. Nicoleta Ma
rin (Dinamo). Pe echipe întrecerea 
a fost cîștigată de formațiile clubului 
Dinamo. (Nicolae D. Nicolae, coresp.).

„Concursul de toamnă” 
la Reșița

încheierea activității competiționale 
de atletism în orașul Reșița s-a făcut 
prin desfășurarea unui concurs triun
ghiular la care au luat parte echipele? 
C.S.S. Banatul din Timișoara, C.S.M. 
Reșița și Șc. Sp. de elevi din Reșița. 
Iată cîteva din rezultatele tehnice 
obținute cu acest prilej : BĂIEȚI : 
1.500 m: Constantin Perju (Banatul) 
— 15 ani — 4:23,1; suliță,: K. Pfeifer 
(SSER) 43,56; FETE : 80 mg: Fe
licia Grama (SSER) 12,8; 100 m: 
Fel. Grama 13,2; suliță: Rodica Bu
cea (Banatul) 36,97 m. (Mircea Mihai- 
lovici, coresp.).

la prieteni
cit o clipă, ca să se stingă curînd și 
să dispară de pe pistă. In privința 
celor vîrstnici se fac multe erori în 
pregătirea tehnică. Tocmai de aceea 
punem la punct un întreg complex de 
noi exerciții.

Avem prilejul să asistăm la execu
tarea acestor exerciții. Ele sînt ur
marea unui studiu minuțios în do
meniul anatomiei și fiziologiei. Se a- 
dresează deopotrivă mușchilor .și ar
ticulațiilor. Fiecare are drept scop să 
dezvolte o anumită calitate.

Același lucru se poate vedea în gru
pul săritorilor, condus de Popov, al 
aruncătorilor, unde predă Mitropolski. 
Și, fără îndoială, acest curs de spe
cializare, organizat temeinic și bene
ficiind de aportul unor emeriți spe
cialiști va da cit de curînd roade. Le 
vom vedea pe stadioane, în perfor
manțele tot mai bune ale atlețibr 
noștri.

D. Rotaru (C.C.Â.) și Constructorul învingători
în „Cupa 13 Decembrie"

Peste 100 de alergători au ținut să 
cinstească duminică dimineața amin
tirea luptelor eroice ale muncitorilor 
tipografi, din decembrie 1918. luînd 
parte la comDetiția „Cupa 13 Decem
brie". Concursul a fost organizat ex
celent de către întreprinderea Poli
grafică „13 Decembrie" în colaborare 
cu consiliul raional U.C.F.S. I. V. 
Stalin.

Cea mai pasionantă cursă a fost 
cea rezervată avansaților, unde, de 
data aceasta duelul dintre C. Baciu 
(Victoria) campion republican și ta
lentatul alergător D. Rotaru (C.C.A.) 
a fost cîștigat de ultimul la •sprint. 
O comportare foarte bună a avut și 
D. Stan (C.C.A.) fiind pe primul plan 
al întrecerii. Iată clasamentul probei: 
1. D. Rotaru (C.C.A.). 2. D. Stan 
(C.C.A), 3. C. Baciu (Victoria). 4. 
Fl. Cristescu (Dinamo), 5. Gheorghe 
Neagoe (C.C.A.).

Campionul țării la juniori H. Che- 
laidite (Victoria) a reușit frumoasa 
performanță de a termina neînvins

După primele întâlniri cu reprezentativele R. P. F. 1

LA FETE: 0 VICTORIE EDIFICATOARE
LA BÂIETI: 0 COMPORTARE SUB POSIBILITĂȚILE REALE

•— Azi și miine oaspeții joacă cu echipele noastre de tineret —

Acum, după victoria obținută sîm- 
bătă în fața redutabilei garnituri fe
minine a R.P.F. Iugoslavia, dețină
toarea „Cupei Europei" se poate afir
ma că jucătoarele noastre au atins 
acea valoare care să le permită să 

Victorie ! Capitona echipei n istre, Erica Arion, a primit cupa decernată 
de F.R.P. formafiei învingătoare

Foto: I. Mibăică

lupte de la egal la egal cu cele mai 
bune reprezentative din lume. Spe
cialiștii prezenți sîmbătă seara la 
această confruntare au fost în una
nimitate de părere că meciul fetelor 
a constituit o întrecere a tehnicii 
avansate, în care a învins echipa 
dotată cu o mai mare putere de 
luptă. Arbitrul maghiar Gyula Ujfalvi 
ne-a spus îneîntat: „Am urmărit 
multe jocuri internaționale, dar rare
ori mi-a fost dat să asist la o ase
menea dispută. Parcă s-a reeditat 
meciul dintre reprezentativa noastră 

sezonul de ciclocros sosind primul și 
în acest concurs la proba rezervată 
juniorilor cat. 1. El a fost urmat de 
C. Stanciu (Dinamo), P. Simion 
(C.C.A.) și M. Chiriacescu (Construe- 
torul). în celelalte probe s-au în
registrat următoarele rezultate: cat 
a lll-a și tineret: 1. V. Grigoriu 
(Voința), 2. C. Popescu (Șc. sp. Con
structorul). 3. M. Belciu (Construc
torul). Juniori cat. a Il-a: 1. M 
Takaci (Victoria), 2. Gh. Radu (Vic
toria), 3. N. Ciumete (Șc. sp. Con
structorul). Semicurse: 1. R. Moise 
(Constructorul), 2. D. Matei (Con 
structorul), 3. Gh. Sackîzlian (Di
namo). Biciclete oraș: 1. St. Toader 
(Metalul), 2. V. Manole (Metalul), 
3. M. Butică (Voința).

„Cupa 13 Decembrie" a fost cuce
rită de clubul Constructorul cu 23 
puncte urmat de C.C.A. 12 p. și Di
namo 10 p.

VALENTIN lONESCU-coresp. 

și cea a R. D. Germane, cînd de 
asemenea invingătoarea a fost cunos
cută de-abia la ultimele bile. Fetele 
dv. au progresat neașteptat de mult”. 

Alte păreri autorizate. Inginer Hor
vath Svonko, arbitru internaționali

„Finalul a fost de-a dreptul uluitor. 
Sîntem pe deplin mulțumiți de com
portarea jucătoarelor noastre și de 
aceea victoria echipei dv. apare și 
mai edificatoare". Tiberiu Szemani, 
antrenorul reprezentativei R.P.R.: 
„Am avut o misiune grea, dar am 
învins. Sînt bucuros că fetele au 
confirmat în compania unei formații 
decise să-și apere cu orice preț pres
tigiul, forma bună pe care au ară
tat-o la antrenamente. In popice este 
lucru mare să fii constant".

Și acum să dăm cuvîntul cifrelor. 
Cele 2473 popice doborîte constituie 
cea mai bună performanță realizată 
de echipa noastră în întîlniri inter
naționale. Media pe jucătoare: 412 
p.d. (cîndva era un eveniment rar 
depășirea graniței celor 400 p.d.).
Din cele 600 bile mixte fetele noas 
tre au ratat doar 38, ceea ce denotă 
o bună precizie în lansarea bilelor, 
în sfîrșit, succesul nostru este și mai 
edificator deoarece am cucerit și pri
mul loc în clasamentul individual 
prin tînăra muncitoare din Reșița. 
Maria Stanca, debutantă în echipa 
reprezentativă. Rezultatul ei de 445 
p.d. (record R.P.R. egalat) întrece 
cu 4 puncte cea mai bună perfor
manță a lumii stabilită anul trecut 
la campionatele mondiale de la 
Bautzen (R.D.G.) de sportiva ma
ghiară Ballago. In general, victoria 
reprezentativei noastre feminine în
cununează un progres continuu al

CUPA ORAȘULUI BUCUREȘTI
Sîmbătă seara, în sala de festivi

tăți a uzinelor „Timpuri Noi" s-a des
fășurat a lV-a reuniune de box con- 
tînd pentru „Cupa orașului Bucu
rești".

Din cele 11 meciuri programate 
s-au disputat numa-i 7 deoarece unii 
boxeri nu s-au prezentat la cîntar.

Comisia de disciplină va trebui să 
ia măsurile necesare pentru a evita 
în viitor descompletarea programelor 
stabilite. 

performanțelor, conștiinciozitatea 
care se pregătesc în ultima vrei 
jucătoarele noastre. Și încă cev 
împrospătarea permanentă a lotul 
republican cu elemente tinere și i 
lentate. Maria Stanca descoperi 
anul acesta cu prilejul unui concu 
local de la Reșița și Ecaterina Wei 
zel-Antonovici, mezinele echipei n 
ționale, au fost la înălțime.

In întîlnirea dintre echipele mase 
line, campionii mondiali au ținut 
au reușit să nu-și dezmintă fain 
Jucătorii iugoslavi, posesori ai ur 
stil caracteristic (toți lansează b 
cu ultima fandare pe piciorul drep 
care le-a adus supremația mondir 
timp de 8 ani au impresionat pi 
siguranță în mișcări. Toți imprir 
un contra-efect bilei care în mome 
tul cînd face contact cu popiei 
dă un randament mai mare. In pli 
ei trag cu regularitate la aceli 
„canal". Ne-au plăcut în mod di 
sebit L. Grom (899). J. Șlibar (89 
și J. Juricevic (894) o mare sj 
ranță a oaspeților.

Cum s-au comportat jucătorii n< 
tri ? De la bun început trebuie 
menționăm că în această importar 
confruntare nu anticipam victoria 
numai o comportare onorabilă. L 
păcate însă, trebuie să arătăr- 
și-au făcut datoria numai Gic 
drei, debutant în echipa naționala 
în mai mică măsură. Ion Micoroiu 
Petre Purje, de la care așteptam n 
mult. Ladislau Gallo și Franc 
Micola au jucat slab, iar maesti 
sportului Alexandru Andrei a evoli 
inexplicabil de crispat. Consider; 
greșită poziția colectivului de ; 
trenori care a preferat selecționar 
în lotul seniorilor a unor sportivi 
nume sonore în dauna unor tineri ; 
căror rezultate le dădea dreptul 
facă parte din lot. De fapt, Ladisl 
Gallo și. Francisc Micola s-au p 
zentat slab și la ultimul concurs 
selecție.

După cum am mai anunțat, ecl 
pele reprezentative ale Iugoslav 
vor întreprinde un turneu în ța 
după următorul program : 6 dcce 
brie Cîmpina R.P.R. (tineret) 
R.P.F.l. (feminin); 6—7 decemb 
Ploiești R.P.R. (tineret) — R.P.F 
(masculin); 9 decembrie Timișoa.r 
Selecționata feminină a regiunii 
mișoara — Selecționata Zagreb; 9— 
decembrie Reșița : Selecționata 
culină a orașului Reșița — S„. 
ționata Zagreb.

Cele două reprezentative de tine 
ale țării noastre vor fi alcătuite < 
următoarele loturi : FETE : Fior. 
Andreescu, Elena Lupescu, Ioana L 
dan, Maria Gheorghe, Crista Rez 
Ileana Antal. Florica Biru. Ele 
Trandafir; BĂIEȚI : Gh. Constant 
C. Vînătoru, C. Zombori C. An 
nescu, D. Coteanu, Gh. Rădulescu, 
Hinterleiter, P. Burian.

TR. IOANIȚESCL

Dintre boxerii care au urcat tr 
tele ringului merită evidențiați : ( 
Stăncuț, Mihai Soare, Gh. Vișan 
Aurel Enuș, care au prestat un 1 
tehnic cu lovituri în linie, cîștigi 
detașat întîlnirile cu adversarii 1

Finala fazei 1 va avea loc as 
seară la orele 19 în sala de festi 
tăți a uzinelor „Timpuri Noi". Prog 
mul cuprinde 10 meciuri.

V. DUMITRESCU-coresp
Astă-seară, avionul care face cursa 

regulată pe ruta Berlin—București va 
debarca pe aeroportul Băneasa puter
nica echipă de hochei pe gheață S.K. 
Wismut Karl Marx Stadt.

Hocheiștii germani au terminat re
cent campionatul țării lor. In turneul 
final echipa S.K. Wismtit Karl Marx 
Stadt s-a calificat alături de alte 
trei puternice echipe : Dynamo Weis- 

: wasser, Dynamo Berlin și Vorwărts 
Crimmitschau. In cadrul acestui tur
neu final, din care a ieșit victo
rioasă echipa Dynamo Weiswasser, 
hocheiștii de la S. K. Wismut Karl 
Marx Stadt au avut o comportare 

. bună, reușind să învingă pe Vorwărts 
Crimmitschau cu scorul de T0—2
(4—1, 3—0, 3—1). In meciul cu Dy
namo Berlin după ce au condus cu 
2—1 la sfirșitul primei reprize, ei au 
pierdut în cele din urmă cu scorul 
de 2—7, datorită în specia] faptului
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că, în ultimele 10 minute de joc, 
slăbind alura, au permis adversari
lor să înscrie 3 goluri.

După cum am mal anunțat, echipa 
S. K. Wismut a avut anul acesta 
și o bogată activitate internațională, 
reușind să obțină cîteva victorii fru
moase în fața unor echipe suedeze și 
în fața echipei campioane a Finlan
dei, S. K. Tampere. Formația de 
bază a echipei S. K. Wismut este 
următoarea: Kindermann, Voigt (por
tari) ; W. Heinicke, Kossack; R. Hei- 
nicke, G. Heinicke; llonig, Rudert, 
Vogel; Kraatzsch, Steinbock, Konietz- 
na; Porzig, Gunther, Schreiber. 
In această alcătuire echipa S. K. 
Wismut a disputat toate meciurile 
internaționale, precum și pe cele din 
cadrul campionatului R. D. Germa
ne. Dintre cei 15 jucători, Voigt, Ru
dert și linia Kraatzsch. Steinbock, 
Konietzna au îmbrăcat tricoul echipei 
reprezentative chiar în această toam- 
nă. Vorbind despre jocul echipei S-K,

Wismut vom sublinia, în primul rînd, 
faptul că această echipă practică un 
hochei rapid, punînd foarte mult ac
centul pe ofensivă. De altfel, în cla
samentul alcătuit de ziarul de spe
cialitate berlinez „Sportecho". două 
din liniile echipei S. K. Wismut se 
află pe primele locuri în privința efi
cacității. Semnificativ în privința con
cepției de joc a echipei este faptul 
că în clasamentul „eliminărilor" S.K. 
Wismut este pe ultimul loc, avînd 
numai 16 minute de penalizări în tot 
campionatul în timp ce celelalte for
mații au acumulat fiecare peste 30 
de minute de penalizări.

Echipa germană îșj vă începe tur
neul joi seara cînd va întîlni selec
ționata Capitalei. Pînă atunci aștep
tăm ca o dată cu sosirea hocheiștilor 
germani să putem furniza cititorilor 
noștri și alte amănunte legate de 
acest joc, care va inaugura activita
tea internațională pe patinoarul arti- 
fcial.

€. S. M. Cluj - C.
Cluj (prin telefon). — Un public 

numeros a asistat sîmbătă seara la 
întîlnirea de box dintre C-S.M. Cluj 
și C.S.M. Galați din cadrul „Cupei 
Federației Romîne de Box". Intîlni- 
rea s-a terminat cu un rezultat de 
egalitate: 19—19. Nivelul tehnic al 
acestei întîlniri a fost mediocru și 
doar puține meciuri au satisfăcut 
exigențele spectatorilor clujeni. Oas
peții au aliniat o echipă matură, 
dar care, cu mici excepții, n-a arătat 
altceva decît rezistență și forță. For
mația gazdă a terminat la egalitate 
o întîlnire pe care o putea cîștiga. 
Menționăm faptul că rezultatul în- 
tîlnirii a fost influențat de decizia 
greșită a arbitrului O, Orban ȚTg.

In „Cupa F. R. Box

S. li. fialati 19-19♦
Mureș) care la scorul de 18-18 
descalificat pe cei doi boxeri — 
Stuparu (C) și A. Cristea (G) 
din cadrul categoriei grele. Rezult; 
tehnice: S. Costescu (C) b. p. 
Vasiliu (Galați) în cel mai frun 
meci al galei. P. Pavel (G) bp. 
Verdeș (C) ; N. Popa (G) b.p.
Teodorescu (C); M. Miclăuș ( 
b.p. V. Filiuță (G) ; S. Bogoi (' 
b.p. A. Nagy (C) ; V. Mîrza I 
b.p. Gh. Eremia (G) ; Ștefan Ru 
(C) meci nul V. Bogoi (G); Ștef 
Cojan (G) b- ab. I. Ghirsik (C
E. loanovici (C) b. dese. II O. C 
loca (G)

V, CACOVEANU-coresp,.



T B n L
JIUL JOACĂ BINE, DAR... 

rAR PUTEA SĂ JOACE ȘI MAI BINE in legătură cu „masa presei"

Am căzut din prima categorie și 
acest lucru trebuie să ne dea 
de gîndit. Să învățăm din lip- 

•uri, să pornim cu un suflu nou, cu 
•lan în categoria B* — se spunea în 
ședința de analiză, care avusese loc 
la Petroșani la începutul actualului 
campionat. Făcîndu-și o severă auto
critică, pentru slaba lor comportare 
ta categoria A, jucătorii de Ia Jiul 
și-au luat angajamentul să depună 
In „B“ mai multe eforturi, pentru ca 
formația lor să răspundă dorinței și 
încrederii ce le-o acordă minerii din 
Valea Jiului.

Și pînă acum jucătorii Jiului s-au 
flnut de cuvînt. După terminarea tu
rului, Jiul Petroșani se află pe locul 
JI (la egalitate de puncte cu prima 
clasată, C.S.M. Baia Mare) în clasa
mentul seriei a Ill-a a categoriei B, 
fiind una din principalele pretendente 
la titlul de campioană. Dar, greul va 
începe abia în retur... Acest lucru îl 
știu prea bine nu numai jucătorii, ci 
și noul antrenor al formației, B. Ma
rian.

Meciuri
CORVINUL HUNEDOARA — SELEC
ȚIONATA ORAȘULUI 6—2 (2—1)

HUNEDOARA, 4 (prin telefon). Pe 
stadionul din localitate, echipa Cor- 
▼inul a întîlnit, într-un meci amical, 
Selecționata orașului Hunedoara. Evi
dent superiori, fotbaliștii echipei Cor- 
▼inul au obținut victoria cu 6—2 
(2—1), prin golurile înscrise de către 
©onstantinescu (3), Popescu, Aii și 
Anton. Iată formația aliniată de Cor- 
vinul: Nebela — Coiciu (Beldeanu), 
Nacu, Izghireanu — Pop, Vatani — 
Zanca, Anton, Constantinescu, Pope
scu, Aii. (V. Albu, coresp.)

CHIMIA GOVORA — G.C.A
2—0 (0—01

< R. VILCEA, 4 (prin telefon). Echi
pa de categoria B, Chimia Govora a 
întrecut cu 2—0 pe G.C.A., prin punc
tele marcate de Anescu (min. 52) și 
Marin (min. 90). Campionii au aliniat 
formația : Eremia — Zavoda II, Apol- 
zan, Mihăilescu II — Solomon, Mihăi- 
lescu I — Cacoveanu, Ivănescu, Ale- 
xandrescu, Danciu, Săndulici. (V, Ro- 
șianu, coresp.)

RAPID BUCUREȘTI - RAPID 
BUZĂU 4—1 (2—0)

BUZĂU, 4 (prin telefon). După un 
joc de factură tehnică bună, Rapid 
București a întrecut pe Rapid din lo
calitate cu 4—1. Au marcat: Langa

Cupa R.P.R. 1960-61, 
prilej de afirmare 

pentru echipele regionale 
(Urmare din pag. 1)

jucătorii care alcătuiesc aceste formații 
au luat prea ușor partidele și s-au com
portat în consecință. De aici eliminarea 
dintr-o competiție care merită mai multă 
prețuire din partea unor echipe.

Au fost însă și echipe de B care au 
acordat importanță competiției și întîl- 
nirile lor s-au soldat cu spectacole pa
sionante, de calitate destul de bună. In 
această privință merită să fie eviden
țiate, de pildă, partidele C.S.M. Cluj— 
Ind. Sîrmci C. 1 urzii. C.S.M. Sibiu — 
Jiul Petroșani (păcat că jocul a fost 
presărat cu unele gesturi nesportive), 
Tractorul Brașov—Mureșul Tg. Mureș. 
Arieșul Turda—C.S.M. Mediaș etc. Pa
tru întîlniri au avut nevoie de prelungiri 
pentru a desemna echipele calificate, 
ceea ce subliniază dîrzenia și interesul 
cu care s-a jucat. Așa sînt jocurile dc 
cună și așa trebuie să se dispute.

In concluzie, clapa de cupă a consti
tuit o frumoasă închidere a sezonului 
oficial de fotbal. Jocurile au fost în ge
neral interesante și chiar huite, iar nu
mărul spectatorilor marc.

■ăr
® In meciul de Ia Cîmpulung Pitești, 

Motorul și Prahova Ploiești au terminat 
la egalitate: 1—1 (1—1, 1—1), prin
punctele marcate de B. Florin (min. 9) 
pentru gazde și Chirilă (ntin 24) pen
tru oaspeți Majoritatea timpului iniția
tiva a aparținui echipei Motorul, _

Jiul joacă mai bine... în ,B* decît 
în A. In concepția și stilul 
de joc al formației, în com

portarea generală a jucătorilor 
de la Jiul se observă progrese. Firește, 
această schimbare în bine are și ex 
plicații. Conducerea clubului Jiul și 
antrenorul B. Marian au știut să se 
impună în fața jucătorilor și totodată 
să se apropie de inima, de viața lor. 
Majoritatea jucătorilor ascultă, vin 
cu regularitate la antrenament, res
pectă îndrumările tehnice și tactice. 
Așa se explică faptul că și atitudinea 
jucătorilor pe teren, în timpul meciu
rilor, s-a schimbat. O dovadă : în 
turul campionatului nici un jucător 
nu a fost eliminat sau suspendat.

Echipa Jiul desfășoară un joc foarte 
bun în cîmp, însă... ea se dovedește 
ineficace în fața porții. Antrenorul 
Marian a recunoscut lipsa eficacității 
și a dat unele lămuriri : „Extremele 
(Toth și Manea) au calități, dar fiind 
prea nervoși nu se încadrează în jocul 
înaintării**.

Promovarea elementelor tinere tre-

amicale
(2), Văcărit și Georgescu pentru bticti- 
reșteni și Dobai pentru localnici. Ra
pid București a aliniat formația : 
Dungu — Teciu, Bodo, Macri — 
Neacșu, Gheorghiu — C. Ionescu, 
Dinu, Langa, Georgescu, Văcaru. (M. 
Dumitru, coresp.)

STEAGUL ROȘU — CHIMIA 
FĂGĂRAȘ 4—1 (1 — 1)

BRAȘOV, 4 (prin telefon). Echipa 
Steagul roșu a încercat câțiva tineri 
care au dat satisfacție. Au marcat: 
Meszaroș (2), David și Damian, res
pectiv Pantici. Steagul roșu a jucat 
în formația : Cerneanu — Sbîrcea, Za- 
haria, Filimon (Zaharescu) — Hidișan 
(FilimonL Szigeti — Campo (Da
mian), Panaitcscu, Lupeanu, Mesza
roș, David. (C. Gruia, coresp.)

TFXTILA BUHUȘI — DINAMO 
BACĂU 1—9 (0-3)

BUHUȘI, 4 (prin telefon). — In lo
calitate s-a disputat azi, pe stadionul 
Textila, meciul amical de fotbal din
tre echipele Textila Buhuși și Dinamo 
Bacău. întîlnirea s-a încheiat cu vic
toria dinamoviștilor care au întrecut 
echipa Textila cu scorul de 9—1 
(3—0), prin punctele marcate de 
Gram (3), Nemeș (2), Ciripoi (2), 
Publik și Filip, respectiv de Aldorf 
(Cezar Bâlăiță, coresp.)

Terenurile cu iarbă din țara noas
tră, dimensionate în genere 100 x 
70 m, sînt folosite la următoarele 
discipline < sportive: fotbal, handbal, 
rugbi, hochei pe iarbă și oină (nu 
includem atletismul, deoarece — cu 

excepția probei de aruncarea cio
canului — uzura provocată terenului 
cu iarbă este neînsemnată).

Fiecare dintre noi, cei care urmă
rim activitatea sportivă nu numai 
la o singură ramură de sport, a- 
vem deseori posibilitatea să consta
tăm — în special în perioadele de 
sfîrșit de sezon — că uzura terenu
rilor nu este peste tot aceeași; mai 
mult chiar, după uzura terenului se 
poate ști ce s-a jucat cu precădere 
pe acel teren.

lată, în fig. 1, cum se prezintă 
uzura unui teren de fotbal. Se ob
servă că locurile cele mai solicitate 

sînt: la porți o fîșie în spațiul porții 
și o zonă de la 10 la 25 m. lată de 
aproximativ 35—40 m. și centrul 
terenului. Pe un teren de fotbal 
chiar intens folosit mai rămin unele

buie să constituie de pe acum o preo
cupare serioasă. Crîsnic, Gabor, Far
kas și alții mai vârstnici nu vor juca 
o veșnicie... Și elemente tinere sînt 
suficiente în regiune. Dintre ele tre
buie descoperite cele mai talentate. 
La Vulcan, unde antrenorul echipei 
este fostul internațional Paraschiva, 
există numeroși jucători talentați care, 
sub o bună îndrumare, pot deveni 
oricînd jucători de valoare. Aceștia, 
împreună cu alți jucători tineri din 
echipa de juniori a Jiului, ca Păs- 
călescu, Sardi, Ionică etc. crescuți cu 
multă răbdare și apoi promovați în 
prima echipă, pot deveni elemente da 
bază.

★

inerilor din Valea Jiului le place 
fotbalul. Ei își încurajează for
mația, o însoțesc chiar în de

plasare și privesc cu mult spirit critic 
evoluția echipei lor. Sînt însă unii 
membri ai clubului care cu toate că 
sînt însuflețiți suporteri ai echipei de 
fotbal, uită să-și achite cotizațiile, pro- 
ducînd astfel dificultăți financiare 
clubului. Alți membri — din fericire 
mai puțini — au o influență negativă 
asupra jucătorilor. Oare prin invita
țiile la un restaurant, la un „păhărel** 
suporterii consideră că fac o „faptă 
bună** și un serviciu fotbaliștilor ? 
Este de dorit ca antrenorul și con
ducătorii clubului să ia o poziție fermă 
împotriva acelor jucători care acceptă 
astfel de invitații. Jucători ca Ciur- 
dărescu. Ghibea și Nertea, pot 
fi văzuți plimbindu-se fără rost pînă 
la ore tîrzii. Luînd exemple de la fot
baliștii serioși ai echipei (ca Farkaș, 
Crișan, Romoșan. Crîsnic etc.) sîn- 
tem convinși că Ciurdărescu ar putea 
da un randament mai mare în joc, 
iar Nertea sau Ghibea n-ar mai sta 
pe tușă...

Și acum o doleanță a iubitorilor de 
fotbal. Ei ar dori să urmărească în 
fiecare duminică o partidă din cadrul 
campionatului „A“ și „B“ la fotbal. 
Acest lucru ar fi posibil pentru că 
de la Petroșani la Lupeni nu e cale 
lungă. Dar totuși, ei nu pot avea a- 
ceastă satisfacție, pentru că atît Mi
nerul Lupeni cît și Jiul Petroșani joacă 
în același timp pe teren propriu sau 
în deplasare. Dacă programarea făcută 
de F.R.F. nu se mai poate modifica, 
ar fi de dorit ca meciurile celor două 
echipe să fie fixate de comun acord 
între cele două conduceri ale echipelor 
(de pildă, unul sîmbătă sau duminică 
dimineața și altul duminică după-a- 
miază) în așa fel îneît să ofere posi
bilitatea spectatorilor din Lupeni și 
Petroșani să vizioneze ambele par
tide.

ION OCHSENFELD

Cum să prelungim viața terenurilor

Despre uzura terenurilor cu iarbă yi unele metode noi 
pentru o mai rațională folosire a lor la antrenamente

porțiuni (colțurile și laturile terenu
lui) unde iarba este încă bună.

In ligura 2 prezentăm uzura unui 
teren de handbal. Se constată, de 
asemenea, unele zone supra-solicita- 
te, cum ar fi zona porții și spațiul 
de la semicerc. Restul terenului este 
mult mai puțin solicitat, chiar mai 
puțin ca la fotbal.

Fig. 3 înfățișează uzura unui te
ren de rugbi, permițîndu-ne consta

tări deosebit de interesante. Astfel, 
nu există o zonă intens solicitată și 
acest fapt face ca terenurile pe care 
se joacă numai rugbi să aibă o mai 
îndelungată rezistență față de un 
număr egal de ore-folosință în com
parație cu fotbalul și handbalul. A- 
ceasta se datorește folosirii integra
le a întregii suprafețe a terenului. 
Spre exemplu, pe stadionul Tinere
tului din Capitală, cele trei terenuri 
de rugbi sînt solicitate zilnic atît 
dimineața și mai ales după- 
amiaza, suportind în medie 20—30 
.ucători pe or? timp de 3—4 ore în 
contmuare. zilnic Iu rugbi însă, 
singurul pericol privind uzura tere

In ultima vreme organele de 
resort ale U.C.FS., cluburile fi 
asociafiile sportive au creat cro
nicarilor sportivi condifii optime 
pentru vizionarea spectacolelor 
fotbalistice. Astfel, cluburile spor
tive Dinamo București, Rapid, 
C.S.M.S. lăți ți numeroase aso
ciații sportive, pe Ungă ceMalte 
înlesniri făcute ziariștilor spor
tivi — tn legături cu munca 
lor — au organizat ia sta
dioanele ce le administrează 
locuri speciale rezervate pentru 
ziariști, adică „masa presei'. Zia
riștii sportivi au reușit astfef 
să-și exercite sarcinile redacțio
nale cu mai multă ușurință.

Trebuie Insă să arătăm că nu 
întotdeauna organizatorii com
petițiilor și spectacolelor sportive 
respectă indicațiile primite de la 
organele superioare U.C.FJS.. de a 
oferi condiții de lucru dt mai bune 
cronicarilor. De altfel, de o bucată 
da timp la „masa presei" se pot 
vedea nu ziariști sportivi, ci per
soane fără nici o legătură m ac
tivitatea gazetărească. De pildă, 
la stadionul „23 August", mai 
ales eu ocazia tngt-drdor interna
ționale „masa presei" este ocu
pată de diverși spectatori care 
vin fie cu soții, rude, prieteni etc. 
La meciurile Progresul — Știința 
Cluj, C.C.A.— Rapid, Dinamo— 
C.C-A., Dinamo Bacău — C.C.A. 
„masa presei" a fost ocupată de 
suporteri jiprigC care prin pro
testele și strigătele lor au tw«- 
piedioal munca ziariștilor spor
tivi.

La „masa presei’ de Iu stadio
nul „Republicii", întotdeauna tre
burile stau prost. Locul rezervat 
cronicarilor sportivi, mai mult de- 
ctt suficient pentru cel ve posedă 
legitimații U.C.F.S.. este „inva
dat" — sub oblăduirea directă a

A fost alcătuit Iotul de juniori 
pentru turneul U. E. F. A.

In urma jocurilor de selecție de 
pînă acum, federația de specialitate 
a alcătuit un lot de jucători selec- 
ționabili pentru turneul de juniori 
U.E.FA„ ediția 1961. Iată compo- 
nenții lotului: Duca (C. Turzii), Ada- 
mache (Galați) și Arghișanu (Turda) 
— portari; Mihăilă (Lupeni), Balaș 
(Tg. Mureș), Hălmăgean (Timișoara), 
Lungan (Govora), Radulescu (Buc.) 
și Chiujdea (Brașov) — fundași; 
Pojoni (Reghin), D. Popescu (Buc.), 
L Popescu (Buc.). Pașcanu (Buc.) 

nului * constituie folosirea M repe
tată pe timp ploios.

O concluzie tn ce privește uzura 
terenurilor cu iarbă ou trebuie în
țeleasă prin reducerea numărului dt 
ore-antrenament, sau încrucișarea 
brațelor, aștepttnd refacerea ierbii, 
ci printr-o mai bună, mai rațională 
folosire a terenurilor la antrena
mente.

Astfel, recomandăm asociațiilor și 
cluburilor drept principale următoa
rele mijloace de măsuri de folosință 
a terenurilor:

a) Confecționarea unor porți mo
bile (3) pentru echipele de fotbal și 
handbal;

b) Folosirea tn alt mod a spațiu
lui cu iarbă, ținînd cont de urmă
toarele considerente:

1) In cadrul unor antrenamente 
(un antrenament pe săptămînă este 
neapărat necesar să se lucreze pe

terenul normal), la fotbal și la hand
bal — montîndu-se porțile mobile pe 
latul terenului (fig. 4) — să se fo
losească numai 2/3 din terenul res
pectiv. Pe cealaltă treime se poale 

oamenilor de ordine l.E.B.S. — 
de spectatori care, fie că sar peste 
grilaj ocupînd abuziv locul rezer
vat presei, fie că sînt lăsați direct 
să ocupe loc, persoanele In cauză 
fiind cunoscute oamenilor de or
dine. De asemenea, (arcul respec
tiv se ocupă, de multe ori de 
copii, de lucrători ai întreprinde
rilor ce (in de „Alimentara". Deși 
s-au pus tăblițe cu denumirile 
tuturor publicațiilor care au locuri 
rezervate (lucru foarte bun) 
aceasta nu se respectă. Ast
fel, la meciurile Progresul — 
C.S.M.S Iași, Dinamo—Petrolul 
etc. o serie de ziariști și corespon
denți sportivi n-au putut viziona 
spectacolul fotbalistic. La fel ce 
petrec faptele și la stadionul Giu- 
lești, unde „masa presei" este ocu
pată de suporterii înflăcărați ai 
echipei Rapid.

Ar mai fi de spus că la o bună 
parte din stadioanele din (ară, 
cluburile și asociațiile sportive nu 
au ajuns încă să rezolve proble
ma locurilor rezervate corespon
denților de presă și cronicarilor. 
Cel puțin la stadionul din Gala(i 
și „1 Mai’ din Constanta (la me
ciurile Dinamo Galati — Metalul 
Ttrgoviște, Farul—Dinamo), lacîți- 
va ziariști nici nu li s-a permis 
intrarea, deși organizatorilor echi
pă gazdă li s-au prezentat car
netele U.C.F.S.

Este de dorit ca organele vi
zate ți în primul rînd I.E.B.S.-ul 
să facă o cotitură serioasă în ati
tudinea lor, să ajute efectiv ga
zetarii sportivi în exercitarea atri
buțiilor lor. Și sîntem siguri că o 
vor face, mai ales că începe sezo
nul competițiilor organizate în 
săli.

V. S.

și Bîtlan (Craiova) — mijlocași; 
Avram (Bacău), Năftănăilâ (Făgă
raș), Frățilă (Buc.), Gane (Cluj), 
Dridea II (Buc.), Selymesi 11 (Tg. 
Mureș), Hajdu (Tg. Mureș), Jac (C. 
Turzii). Adam (C. Turzii). Tomeș 
(Oradea), Ciornoavă și Roman (Buc.) 
— înaintași.

Componenții lotului de juniori, cu 
Începere de la 12 decembrie, vor lua 
parte la o serie de jocuri de omo
genizare în București.

pregăti portarul de rezervă la o altă 
poartă mobilă, așezată lateral, se 
pot încălzi ceilalți jucători ai sec
ției sau această porțiune poate fi 
lăsată complet liberă pentru reface
rea ierbii.

Alternîndu-se locul de așezare al 
porților mobile, pentru ca pe rînd 
una din treimi să rămînă liberă, se 
va menaja astfel — un mare nu
măr de ore — partea de teren su
pusă cel mai mult degradării.

2) La handbal porțile mobile pot 
fi așezate înaintea celor normale 
(fig. 5). la o distanță de 8—10 m. 
Această nouă așezare a porților 
scoate total din joc porțiunile supra
solicitate, prezentate în fig. 2.

Mergînd, așadar, pe linia unei mai 
bune valorificări a posibilităților e- 
xistente, sîntem convinși că asocia
țiile și cluburile posesoare de tere
nuri cu iarbă vor urma aceste in
dicații generale (care pot fi com-' 
pietate, bineînțeles, cu alte măsuri 
sau metode) cu scopul de a permite 
o mai îndelungată folosire, cu o 
uzură cît mai mică, a terenurilor, de 
a le prelungi viața. Aceasta este, de 
altfel, și datoria unui bun gospo
dar, care prețuiește avutul obștesc^

Prof. NICOLAE PADUREANU 
maestru al sportului 

antrenor federal F.R.R.
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ÎNSEMNĂRI PE MARGINEA ULTIMEI ETAPE La jumătatea întrecerii finale
A CAMPIONATULUI REPUBLICAN

• CUM A SCĂPAT CONSTRUCTORUL DE RETROGRADARE
• STIINTA TIMISOARA A ÎNVINS, DAR... • METALUL PUTEA 
OBȚINE VICTORIA LA UN SCOR SI MAI CONCLUDENT
• MINUS 7 GRADE LA JOCUL STIINTA CLUJ-PROGRESUL I

<9 Intrată cu totul neașteptat în zona 
retrogradării (în urma înfringerilor 
consecutive suferite în fata Științei Pe
tro șa ’ și Metalului), Constructorul 
avea meci decisiv la Ploiești cu Pe
trolul. Pentru a rămîne mai departe 
în campionatul celor mai bune echi
pe de ' rugbi, bucureștenilor nu le 
trebuia c’°?ît un rezultat de egali
tate. Dar așa cum ne-a arătat evoluția 
jocului lu care am fost martori, rug- 
biștil de la Constructorul au intrat pe 
teren deciși să obțină victoria. O vic
torie clară, urmare a unei concepții 
tactice superioare. Constructorul a be
neficiat duminică de o înaintare omo
genă și în cea mai bună formă, ca si 
de o linie de treisferturi, foarte inspi
rată, în mare vervă. In special Ion Sava 

'el mai bun jucător de pe teren) și 
^liade Simion au impus echipei gazdă 
o trenă sufocantă. Așa se și explică 
vin bună măsură) de ce rugbiștii de la 
Petrolul au cedat pasul chiar de ia în
ceput (minutul 6), nefiind capabili să 
evite deschiderea scorului: I. Sava a 
țișn’t de la jumătatea terenului și fen- 
tînd întreaga apărare petrolistă a cul
cat balonul aproape de butul advers 
(încercarea a fost transformată de P. 
Nicubscu). Tot I. Sava a mai realizat 
aive trei încercări (minutele 14, 53 și 71). 
Restul punctelor înscrise de Construc
torul au fost opera 1 1 Simion (minu
tul 34 — încercare), Vasile Nistor (mi
nutul ’■'-77 — încercare transformată de 
Rădulescu). Oaspeții au înscris punc
tele de onoare prin Beloaie, la o fază 
confuzi. în imediata apropiere a spa
țiului de țintă ai Constructorului.

Victoria meritată de duminică de la 
Ploiești, n-ar trebui să scutească însă 
echipa Constructorul de o critică se
veră din partea conducerii clubului 
per u evoluția nepermis de slabă d’in 
uit* .iele eJ •'.pe...

q știința Timișoara a cîștigat ultimul 
joc din campionat, cu C.S.M.S. Iași. A 
cîștigat la limită (o încercare realizată 
de Cumpănaș) dar - așa cum ne relata 
corespondentul nostru regional Al. Gross 
— pe merit, la cap iul unui meci dinamic. 
Timișorenii puteau obține o victori- și 
mai clară, dacă oaspeții n-ar fi închis 
jocul.

Spre regretul suporterilor ei, Știința 
Timișoara deși victorioasă n-a reușit 
să evite retrogradarea, totalizînd la 
sfîrșitul ca npionatului t.n număr de 
puncte (35), inferior însă echipei Con
structorul (37) cealaltă, candidată la re
trogradare.

® Victorioasă și în ..'.meciul cu Știința 
Petroșani, echipa Metalul a terminat 
campionatul tocmai pe cui 8 ! Jucînd 
complet relaxați (nu mai era Ia mijloc 
nici un fel de... miză) metalurgiștii 
n-au mai făcut ca de - obicei un joc 
orientat pe acțiuni închise, destructive, 
ci au practicat un rugbi ofensiv, des
chis, spectaculos. Ernst Teodorcscu a 
înscris de o manieră impresie nantă 
două încercări (prima transformată de 
Chirvase). Scorul final (8-0) nu oglin
dește totuși superioritatea Metalului, 
care după avalanșa atacurilor inițiate 
si a ocaziilor avute, ar fi putut cuceri 
\ Ictoria cu un rezultat și mai catego
ric.

e Pe un ger t: minus 7 grade, ne-a 
comunicat corespondentul nostru din

Cluj, Valentin Hossu, Știința a întrecut 
pe Progresul cu scorul de 3—0.

— Dimensiunile reduse ale scorului se
explică doar prin starea vremii ? —
l-am întrebat noi.

— în parte, da. Terenul înghețat, 
foarte tare i-a obligat pe sportivii am
belor echipe să joace prudent, să evite 
accidentările. Pe de altă parte însă, 
oaspeții — adepți ai tacticii bazată pe 
apărare —au închis f darie mult jocul, 
ceea ce a scăzut din spectaculozitatea 
întrecerii și a împiedicat în același timp 
echipa gazdă să-și dezvolte acțiunile 
ofensive.

— Cum s-a marcat ?
— în minutul 68, la o grămadă, Horia 

Pop a lansat pe partea închisă pe Ghe- 
rasim. Acesta, dejucînd apărătorii echi
pei Progresul i-a transmis balonul lui 
Căliman, care complet nestingherit în
scrie...

★
Așadar a luat sfîrșit și ultima etapă 

a campionatului republican de rugbi 
din acest an. A luat sfîrșit cu înregis
trarea unei adevărate performanțe, rea
lizatoare fiind C.F.R. Grivița Roșie, pen
tru a patra oară co"Qecutiv campioană 
republicană, cu ieșirea din cea mai im
portantă competiție a țării, a formații
lor Știința Timișoara și Petrolul Plo
iești. în locul acestora, în viitoarea e- 
diție a campionatului, vor activa cele 
două ~chipe recent promovate, cîștigă- 
toare ale turneului de baraj, Rapid 
București (antrenor Gh. Pîrcălăbescu) 
și Olimpia Brașov (antrenor Al. Ștefă- 
nescu).

Despre evoluția în campionat a celor 
12 echipe competitoare cît și despre 
cele două promovate vom avea prilejul 
să vorbim într-un viitor apropiat.

Astăzi după-amiază, • dată cu cea 
de a 10-a rundă, finala campionatului 
republican intră în a doua jumătate. 
Au rămas în urmă 9 runde, mai sînt 
10 înainte, dar o parte de jucători vor 
susține doar nouă partide, datorită 
faptului că prin retragerea lui D. Dri- 
mer, numărul participanților a deve
nit impar.

Ce ne-a arătat pînă acum turneul 
care trebuie să desemneze pe primul 
jucător al țării ? Finala a prilejuit 
constatări în general îmbucurătoare. 
S-au jucat multe partide interesante, 
de luptă, abundînd în combinații spec
taculoase și manevre tactice de efect. 
Pregătirea teoretică a participanților 
se arată de asemenea la un nivel sa
tisfăcător. In contrast se situează doar 
comportarea pasivă a unora dintre ju
cători, despre care vorbim în mate
rialul alăturat.

Fără îndoială că revelația ediției din 
acest an a finalei o constituie foarte 
tînărul șahist ploieștean, Florin Gheor
ghiu, care cu 4'/2 puncte și 2 partide 
întrerupte în poziții cîștigate amenință 
serios poziția liderilor. Cu multă pros
pețime în joc, stăpînind un bagaj 
teoretic impresionant, cu • remarca
bilă forță de calcul, mezinul finalei 
confirmă a fi un talent real al șahului 
nostru. Dar desăvîrșirea acestuia nu 
se va putea înfăptui decît printr-e 
muncă intensă în continuare și mai 
cu seamă printr-o disciplină de joc 
mai riguroasă. Dacă „plimbările" lui 
Florin printre mesele de joc ar fi mai 
scurte, poate că unele jumătăți de 
punct din palmaresul lui ar fi fost 
unități întregi...

Dintre ceilalți debutanți în finală

ies în evidență Emil Ungureanu și 
Vladimir Bondoc, jucători combinativi 
și vădind multă ambiție. Așteptăm ca 
a doua jumătate a întrecerii să ne 
ofere posibilitatea unor constatări si
milare și despre V. Georgescu, Gh. 
Nicoleanu, Z. Nagy, prezenți de ase
menea pentru întîia oară în rîndul 
finaliș tiler.

Dar privirile spectatorilor sînt ațin
tite mai cu seamă spre tablele la care 
joacă maeștrii noștri consacrați. A pro
dus uimire „startul" foarte slab, luat 
de campienui țării, maestrul interna
țional V. Ciocîltea. El a pierdut pri
mele două partide. Cu atît mai spec
taculoasă este însă ascensiunea sa 
ulterioară, el aflîndu-se acum în par
tea de vîrf a clasamentului. Ciocîltea 
a oferit suporterilor săi partide de 
atac, conduse cu energie și inventivi
tatea sa cunoscută. Dar aceleași cali
tăți — dublate de o mai mare regu
laritate — le arată Iuliu Szabo, vir
tual lider la jumătatea concursului.

Szabo a lăsat adversarilor săi doar 
2 puncte, față de cele 5 cîștigate 
O neșansă: prin retragerea lui Dri- 
mer (la care cîștigase) i s-a scăzut 
un punct întreg din total I

O oboseală firească este manifes
tată de unii dintre componență lotu
lui nostru olimpic. Partidele dificile 
jucate la Leipzig sau în alte con
cursuri recente, grevează asupra po
tențialului de joc al cîtorva dintre as
piranții autorizați la titlul de cam
pion. Ghițescu și Troianescu au jucat 
pînă acum evident sub forța lor obiș
nuită. Mai rezistenți apar Mititelu și 
Radovici, ultimul însă cu prea multe 
remize la activ.

„Finișurile" strînse au intrat în 
tradiția campionatelor noastre. După 
modul cum a decurs lupta pînă acum, 
se pare că actuala ediție n-o să facă 
excepție de la regulă. Dar aceasta nu 
poate decît să bucure pe spectatorii 
care zi de zi iau loc în aula Biblio
tecii Centrale Universitare.

EXIGENȚE.

TIBERIU STAMA

de Graur fi Dia-

Gazetarului îi este împotrivă să 
abordeze subiecte „uzate". Mai ales 
tind ele sînt și neplăcute... Totuși, iată 
că din nou trebuie să scriem în aceas
tă rubrică despre mult prea cunoscu
tele „remize de salon".

Avusesem speranța că la finala 
din acest an vom fi scutiți de a 
„admira" asemenea partide de 14—15 
mutări, la capătul cărora adversarii 
își string tacticos mina anunțirtd pe 
arbitru că au convenit la remiză deși 
majoritatea pieselor de pe tablă 
nici n-au părăsit încă locul de start. 
Procedeul este în 99 la sută din ca
zuri cel puțin ridicol. Dacă nu chiar 
nesportiv... De altă părere au fost 
însă perechile Halic—Rădulescu, Pa
vlov—Bălanei, Pușcașu—Pavlov, Bă
lanei—Nacht, care în rundele de la 
sfîrșitul săptăminii trecute au termi
nat partidele lor... înainte de a le 
începe, spre hazul unora dintre spec
tatori și spre dezamăgirea celor mai 
mulți. Am regretat gestul, nu numai

pentru autorii săi, ci și pentru sală, 
pentru campionat, pentru șah... Fiind
că este păcat ca alături de atitea 
partide bune, de luptă, care se joacă 
în această finală, să existe și aseme
nea „creații", care nu fac cinste 
unui șahist. Este un contrast izbitor, 
care ar trebui desigur să lipsească.

Am avut prilejul să arătăm și al
tădată despre insuficiențele tradițio
nalului sistem de disputare a com
petițiilor șahiste, sistemul turneu. 
Unii joacă îndîrjit, alții se odihnesc 
la adăpostul literei regulamentului. 
Preconizam o dată sistemul semi-eli- 
minatoriu („elvețian"). Evident însă 
că exigențele trebuie să existe nu în 
formula de ‘întrecere, ci în conștiința 
sportivului. Către aceasta din urmă 
facem apel aci, nutrind din nou spe
ranța că nu vom mai fi marjorii 
anostelor „remize de salon".

Pentru frumusețea jocului de șah—

V.

Fază din meciul de rugbi 
conescu,

C.C.A.-Dinamo : Iordăchescu susținut 
pe cal. să dezvolte o nouă acțiune dinamovistă

Foto : Th. Roibn

Programul turului campionatului categoriei A (masculin)
Etapa I, 8 ianuarie 1961

Farul Constanța-Progresul București
Victoria București-Petrolul Ploiești
Jiul Pct.-oșani-C.C.A. București
Știința Cluj-Știir.ța Galați
Dinamo București-Tractornl Or. Stalin
Rapid Bucure; Știința Timișoara

Etapa a Il-a, 15 ianuarie 1961

Progresul București-Știința Timișoara
Tractorul Or. Stalin-Rapid București
Știința Galați-Dinamo București 
d.C./i. București-Știința Cluj 
Petrolul Ploiești-Jiul Petroșani 
Farul Constanta-Victoria București

Etapa a Ill-a, 22 ianuarie 1961

Victoria București-Progresul București 
Jiul Petroșani-Farul Constanța
Știința Cluj-Petrolul Ploiești
Dinamo București-C.C.A. București 
Rapid București-Știința Galați
Știința Timisoara-Tractorul Or. Stalin

Etapa a IV-a, 29 ianuarie 1961

Progresul București-Tractorul Or. Stalin 
Știința Gafați-Știința Timișoara 
G.P.A, București-Rapid București
Petrolul Ploiești-Dinamo București
Farul Constanța-Ști.nța Cluj
.Victoria București-Jiul Petroșani

Etapa a V-a, 5 februarie 1961

Jiul Petroșani-Progresul București
Știința Cluj-Victoria București
Dinamo București-Farul Constanța
Rapid București-Petrolul Ploiești
Știința Timișoara-C.C. A. București
Tractorul Or. Stalin-Știința Galați

Etapa a Vl-a, 12 februarie 1961

Progresul București-Știința Galați
K3.G.A. București-Tractorul Or. Stalin 
'Bettolul Ploicști-Știința Timișoara

Farul Constan|a-Rapid București
Victoria București-Dinamo București
Jiul Petroșani-Știii>|a Cluj

Etapa a Vil-a, 19 februarie 1061

Știința Cluj-Progresul București
Dinamo București-Jiul Petroșani
Rapid București-Victoria București
Știința Timișoara-Farul Constanța
Tractorul Or. Stalin-Petrolul Ploiești
Știința Galați-C.C.A. București

Etapa a FlII-a, 26 februarie 1961

Campionatul masculin al
întrecerile continuă

Ultimele runde ale finalei campio
natului Capitalei (masculin) au stat 
sub semnul unei lupte foarte dîrze 
ai cărei principali protagoniști au 
fost candidații de maestru L. Rădu
lescu și B. Menas. Ultimul, după o 
serie neîntreruptă de victorii (prin
tre care și la Rădulescu) a suferit 
două înfrîngeri decisive (la Țucă și 
Samarian). Ultima rundă trebuia să 
desemneze pe campion. L. Rădules
cu totalizase 10 puncte, dar Menas 
lupta cu șanse în fața lui Braun- 
slein, amenințînd să egaleze pe pri
mul clasat, lată însă că într-un fi
nal avantajos, Menas n-a știut să 
evite o contracombinație a adversa
rului său, partida încheindu-se cu 
remiză...

Astfel, L. Rădulescu — cu un to-

in finala feminină
tal de 10 p. (din 13 posibile) — de
vine campion al Capitalei pe anul 
1960. Pe locul II, B. Menas cu 9l/2 p. 
In continuare clasamentul definitiv 
al concursului este următorul: Ber- 
becaru 9, Samarian și Erdeuș S1/^ 
Braunstein 7'/2, Mateescu 7, Nacu 

6>/2, Olteanu și Șucă 5, Rotaru W» 
Ott 4. Macri și Sîrbu 3.

In finala feminină, care continuă 
în sala din str. Lipscani 16, lupta 
pentru primele locuri este foarte 
strînsă. Conduce Maria Haimovici 
cu 6 p., urmată de Elena Răduca- 
nu 5 (1) și Natalia Iliescu 4 (2). 
Toate aceste jucătoare au disputat 
cîte 8 partide. Deținătoarea titlului, 
Domnița Sutiman se află deocamda
tă pe locul șase, cu 3*/2 (3) p.

ULTIMA ZI PENTRU PARTICIPAREA 
LA CONCURSUL SPECIAL PRONOEXPRES

Progresul București-C.C.A. București
Petrolul Ploiești-Știința Galați
Farul Conștanța-Tractorul Or. Stalin
Victoria București-Știința Timișoara
Jiul Petroșani-Rapid București
Știința Cluj-Dinamo București

Etapa a IX-a, 5 martie 1961

Dinamo București-Progresul București
Rapid București-Știința Cluj
Știința Timișoara-Jiul Petroșani
Tractorul Or. Stalin-Victoria București
Știința Galați-Farul Constanța
C.C.A. București-Petrolul Ploiești

Etapa a X-a, 12 martie 1961

Progresul București-Petrolul Ploiești
Farul Constanța-C.C.A. București
Viotoria București-Știința Galați
Jiul Pctroșani-Tractorul Or. Stalin
Știința Cluj-Știința Timișoara
Dinamo București-Rapid București

Etapa a XI-a, 19 martie 1961

Rapid București-Progresul București
Știința Tiinișoara-Dinamo București
Tractorul Or. Stalin-Știința Cluj
Știința Galați-Jiul Petroșani
C.C.A. București-Victoria București
Petrolul Ploiești-Farul Constanța

★
Returul campionatului se va disputa în continuare, înce- 

gînd de la 26 martie și pînă la 4 iunie 1961,

țjffionosDort

cestea cele mai echilibrate ni se par: 
Marseille — Sochaux, Metz — Stras
bourg și Besancon — Beziers.

Amănunte despre meciurile din acest 
program sînt date în Programul Loto- 
Pronosport nr. 347.

In urma trierii variantelor depuse la 
concursul Pronosport nr. 49 din 4 de
cembrie 1960, au fost găsite următoarele 
variante susceptibile de premiere : 10
variante cu 12 rezultate exacte, 278,1 
variante cu 11 rezultate șl 2890 variante 
cu 10 rezultate.

Omologarea este în curs de desfășu
rare.

★
I. S. LOTO-PRONOSRORT organizează 

un concurs pentru firma emblemă - a 
întreprinderii și con
curs uri pentru afișe 
de reclamă ale siste
melor de joc. (Loto 
Central, Pronosport^ 
Pronoexpres și Loz 
în Plic).

Fiecare concurs este dotat cu urmă
toarele premii :

Premiul I : 2.000 lei
Premiul II : 1.500 lei 

Premiul m : 1.000 lei.
Deci, concursul este dotat cu 5 pre

mii a 2.000 lei, cinci premii a 1.500 led 
și 5 premii a 1000 lei. în total premii 
în valoare de 22.500 lei.

Aceste premii se oferă în afara eva
luării fiecărei lucrări ce va fi reținută 
de I. S. LOTO-PRONOSPORT.

Machetele vor fi prezentate pe for
mat 21/30 cm.

Informații suplimentare asupra aces
tor concursuri, se pot primi de la 
sucursalele regionale LOTO-PRONO- 
SPORT.

Machetele se vor trimite la Direcția 
Generală LOTO-PlcONOSPORT pînă la 
data de 15 decembrie a.c.

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

Totdeauna concursurile speciale Pro
noexpres s-au bucurat de un deosebit 
succes, deoarece pe lingă premiile o- 
bișnuite în bani se acordă numeroase 
premii suplimentare în bani și obiecte.

Nu trebuie neglijat însă faptul că 
numai azi mai puteți juca la acest in
teresant concurs special Pronoexpres. 
Și rețineți ! Participarea la acest con
curs special se face pe buletine acor
date GRATUIT de către I. S. LOTO- 
PRONOSPORT.

49 Tragerea specială Pronoexpres de 
mîine miercuri 7 decembrie a.c. are loc 
la Caracal.

O Se aduce la cunoștința participanți
lor la Pronoexpres, că pentru simplifica
rea și buna deservire, începînd cu con
cursul din 7 decem
brie 1960, se scot din 
uz buletinele cu or
dine de preferință, 
atît ca formular 
cît și ca sistem de 
participare. In con
secință, participarea
la Pronoexpres se face numai pe for
mularele obișnuite (cele cu casete pen
tru 5 variante) pe care se pot completa 
variante simple, repetate, combinate 
(colective) și variante după schemele 
reduse.

★
Să facem cunoștința cu concursul 

Pronosport din 11 dec.
Concursul Pronpsport din 11 decem

brie se deosebește oarecum de ultimele 
concursuri, prin faptul că întîlnim me
ciuri la care trebuie să se indice atît 
pronosticul final cît și cel la pauză. în 
fruntea programului se află întîlnirile 
Franța — Bulgaria și Bulgaria — Italia 
(tineret).

în rest, de la meciul VI, programul 
acestui concurs cuprinde întîlniri din 
campionatul francez, divizia a H-a : 
Marseille — Sochaux, Toulon — Nantes,- 
Metz — Strasbourg, Lille — Cannes, 
Montpellier — Roubaix, Bordeaux — Aix 
și Besancon - Beziers. Dintre toate a-



țau j/i --
Campionatul republican masculin După campionatele Internationale ale Scandinavici

este mai disputat ca oricînd!
Echipele Rapid

Deși au trecut șase e- 
tape, situația în clasa
mentul campionatului re
publican masculin de 
baschet este departe de 
a fi clară, deoarece frun
tașele clasamentului, Ra
pid și Dinamo București, 
sînt „asaltate" de cele
lalte formații, aflate la 
numai un punct sau 
două diferență. In „pe
riferia" clasamentului 
sînt nu mai puțin de... 
șase echipe, adică jumă
tate din totalul partici- 
panților, despărțite doar 
de coșaveraj, iar unele 
din acestea (Știința Cluj, 
Știința București și chiar 
Știința Timișoara) sînt 
pretendente la locurile 
fruntașe.

O astfel de situație nu 
am întîlnit de mulți ani 
în campionatul republi
can. Faptul este cît se 
poate de îmbucurător, 
mai ales dacă ținem sea
ma că acest echilibru de 
valori se datorește în 
orimul rînd saltului în- 
igistrat de majoritatea 

echipelor care s-au pre
gătit intens în vederea 
campionatului,

continuă să conducă in clasamente

-«O spectaculoasă aruncare la coș a Dorinei Marian 
(Constructorul), „stopată- însă de blocajul Măriei 
Borși. Fază din meciul Constructorul Hucurești-Foinfa 
Oradea disputat duminică dimineață tn Mia Ciulești

iar pe 
parcurs și-au îndreptat 

defecțiunile manifes- 
In această

multe din 
tate în primele etape, 
situație se află, de pildă, Știința Cluj, 
care — după cîteva partide slabe 
— a făcut duminică la Cluj un 
joc de bună valoare, dispunînd de 
Dinamo Tg. Mureș, una din can
didatele la primele locuri.

Disputa pasionantă din campiona
tul masculin are o influență favo
rabilă asupra dezvoltării baschetului, 
deoarece pe de o parte formațiile 
participante sînt obligate să se pre
gătească cu toată seriozitatea și prin 
aceasta crește însuși nivelul valoric 
al baschetului, iar pe de altă parte 
sînt atrași din ce în ce mai mulți 
spectatori.

De altfel, dîrzenia întrecerii este 
oglindită foarte bine de clasamente, 
care după șase etape 
astfel :

Foto : B. Ciob a au

5. Mureșul Tg. Mureș
6 4 2 324:292 10

6. C.S. Oradea 6 4 2 379:361 10
7. Știința Cluj 6 3 3 266:318 9
8. I.C.F. 6 2 4 275:294 8
9. Progr. Buc. 6 1 5 264:331 7

10. Voința Brașov 6 1 5 283:365 7
11. Voința Oradea 6 1 S 294:343 7
12. Petrolul Ploiești 6 0 6 250:335 6

Clasamentele se întocmesc după
următoarele criterii:

In caz de egalitate de puncte între 
două echipe se iau în considerație 
în ordine : a. victoria directă ; b. coș- 
averajul general. In caz de egalitate 
de puncte între trei sau mai multe 
echipe contează: a. coșaverajal di
rect ; b. coșaverajul general. Coșave- 
rajul se obține prin scădere.

Datorită participării unor jucători 
și jucătoare de valoare din 15 țări 
printre care R. P. Chineză, R.P.F. 
Iugoslavia, R. S. Cehoslovacă, R. P. 
Romtnă, Suedia, Anglia etc., campio
natele internaționale de tenis de masă 
ale Scandinaviei au constituit o etapă 
importantă de verificare a forțelor 
înaintea campionatelor mondiale din 
1961 de la Pekin. In cadrul celor 
patru zMe de concurs, la Helsingborg, 
maeștri ai mingii de celuloid ca 
Iuan lui-hua, Ciu Lan-sun, Markovic 
II, Teran, Stipek, Stanek, Cobîrzan, 
Borg, Hu Ke-min, Ma Kuan-hu, Geta 
Pitică, Maria Alexandru, Diana Rowe 
și alții au disputat întreceri de un 
înalt nivel tehnic.

Acest concurs a fost dominat de 
reprezentanții tenisului de masă din 
R. P. Chineză, care au cîștigat patru 
din cele șase probe: simplu bărbați, 
dublu bărbați, dublu femei și dublu 
mixt și s-au calificat și în finala 
de simplu feminin. Factorul deter
minant în obținerea acestor victorii 
a fost temeinica pregătire a jucăto
rilor chinezi. „Fenomenali", așa au 
fost caracterizați ei de ziarele sue
deze. Jucătoarele și jucătorii de tenis 
de masă din China populară și-au 
disputat întîietatea între ei în fina
lele de simplu bărbați, dublu bărbați 
și dublu mixt, oferind meciuri de 
mare spectaculozitate.

Trecînd în revistă comportarea 
sportivilor noștri se poate spune că 
ei s-au străduit să facă față, în com
pania valoroasă de jucători și jucă
toare de la Helsingborg. In condițiile 
grele de joc, dezavantajați uneori și 
de sorți, dar mai ales avînd o pre
gătire insuficientă pentru un aseme
nea concurs, în cele din urmă jucă
torii noștri au cedat. De menționat 
că în majoritatea partidelor repre
zentanții noștri au fost eliminați de 
cei chinezi. Cu toate acestea, cu mai 
mult calm și voință s-ar fi putut 
ctștiga cel puțin la proba de dublu 
mixt unde, în al doilea tur, perechea 
Ma Kuan-hu, Ciu Lan-sun a învins, 
la mare luptă cuplul Maria Ale
xandru, Cobîrzan. In această partidă 
dublul romîn a condus cu ~—0, pen
tru ca în setul III și următorul să 
aibă o cădere neașteptată. In setul 
decisiv Maria Alexandru și Cobîrzan 
aa arătat o revenire și au condus 
chiar cu 19—17. Dar două greșeli 
consecutive ale Măriei Alexandru au 
egalat scorul, iar la 20—20 jucătorii

noștri au fost depășiți de atacurile 
hotărîte ale adversarilor și au pier
dut o întîlnire care a fost mult mai 
interesantă și mai echilibrată decît 
însăși finala probei.

O comportare meritorie a avut Geta 
Pitică, care a ajuns pînă în semi
finale la simplu feminin, învingînd 
printre altele și pe cunoscuta jucă
toare engleză Diana Rowe. Geta Pi
tică a fost învinsă însă de chine
zoaica Ma Kuan-hu, deoarece a ratat 
multe retururi de servici. Cobîrzan și 
Rethi s-au comportat sub valoarea 
lor. Cobîrzan este un jucător bun, 
care știe să se orienteze la masa de 
joc, dar nu insistă suficient, nu 
acționează în același ritm pe în
treaga durată a concursului, a unui 
meci sau chiar a unui set. Rethi, 
deși este un jucător foarte 
nu a reușit să-și pună în 
calitățile, fiind inegal și 
numeroase mingi ușoare.

Comportarea celor patru 
în această atît de imoortantă corn 
petiție internațională din Suedia tre
buie să dea de gîndit federației de 
specialitate și în special antrenorilcr 
lotului R.P.R. Nu este de conceput 
ca după un îndelungat schimb de 
experiență făcut cu jucătorii chinezi 
atît în tară, cît și în turneul între
prins în septembrie în R. P. Chineză, 
tehnicienii noștri să nu găsească cele 
mai bune metode pentru a face față 
jocului chinez, bazat pe servicii vs- 
riate, cu mult efect și atacuri sus
ținute. S-a văzut de departe că jucă
torii care au reușit să riposteze cu 
mingi scurte, pe jumătatea mesei, au 
pus în dificultate pe chinezi. Așa 
s-a întîmplat în finala de simplu 
fete, unde Ma Kuan-hu a fost în
vinsă de Simon, care a aplicat o 
asemenea tactică. Tot în acest con
curs s-a observat că sportivii cu un 
joc complet, bazat pe o apărare ra
zantă și bine dirijată, dublată de 
contraatacuri din ambele părți, pot 
de asemenea combate cu succes jocul 
chinezilor.

O 
ceea 
jocul 
neraj

ofensiv, 
valoare 
pierzînd

sportivi

Aceste cîteva deficiente au fost 
arătate în scopul ca, analizînd com-: 
portarea sportivilor noștri în Suedia, 
Federația de tenis de masă ca și 
toți factorii de răspundere să tragă 
învățămintele necesare. Pînă la Pekin 
este încă suficient timp pentru înlă
turarea lipsurilor existente. Antre
norii loturilor republicane, ca și cei 
de la cluburi vor trebui să privească 
cu mai mult simț de răsoundere 
procesul de instruire, întrucit posi-i 
bilități pentru o bu. ă pregătire există, 
iar sportivii noștri fi mijloace de a 
obține rezultate cu mult superioare 
celor realizate la Helsingborg.

în încheiere se poate spune că 
campionatele internaționale de tenis 
de masă ale Scandinavici au consti
tuit un bun prilej pentru strîngerea 
legăturilor de prietenie între sportivii 
din 15 țări, pentru o cunoaștere re-f 
ciprocă mai bună.

I. N1TULEJCU

S-au încheiat întrecerile
H Cupei de iarnă”

O dată cu desfășurarea probelor de 
pistol liber și 
concursul de 
iarnă*.

La ultimele

armă sport s-a Încheiat 
tir dotat cu „Cupa de

MASCULIN

se prezintă

1. Rapid 'Buc. 6 5 1 379:340 11
2. Dinamo Buc. 6 5 1 365:337 11
3. Dinamo Tg. Mureș

6 4 2 395:355 10
4. Știința Craiova 6 4 2 412:379 10
5. Dinamo Oradea 6 3 3 430:392 9
6. C.C.A. 6 3 3 393:361 9
7. Știința Cluj 6 2 4 401:387 8
8-9. Știința Buc. 6 2 4 392:410 8
8-9. Știința Tim. 6 2 4 374:392 8

10. St. roșu Brașov 6 2 4 350:374 8
11. Voința Iași 6 2 4 329:398 8
12. C^S.M. Galati 6 2 4 329:424 8

FEMININ
1. Rapid Buc. 6 6 0 414:255 12
2. Știința Buc. 6 5 1 360:2.59 11
3. Constr. Buc. 6 5 1 335:274 11
4. Voința Tg. Mureș 6 4 2 336:353 10

Campionatele Capitalei
In penultima etapă a campionatului 

de calificare din orașul București au 
fost înregistrate următoarele rezul
tate : MASCULIN : Petrol Chimie — 
S.P.C. 62—61 (36—13); Metalul — 
Olimpia 78—70 (30—30); Știința — 
Dinamo 68—64 (28—20); Academia
Militară — Artă-Cinematografie 
52—29 ( 20-12); Electrica — Rapid 
13—6 (întrerupt în minutul 16 din 
cauza unei defecțiuni tehnice); FEMI
NIN : Victoria — Constructorul 
36—16 (13—6).

In seria echipelor studențești au 
fost obținute următoarele rezultate : 
MASCULIN, calificare: I. Construcții 
— I.P.B. 51—47 (29—14); I.CK —

IMF. 64—54 (29—31); I.S.E.
UJ’.B. 68—20 (35—8); categoria 
Inst Agronomic — I.P.G.G. 47—45 
(23—KJ); L Pedagogic — I. Arte 
50—46 (22—17); I. Arhitectură — 
I.M.G. 76—43 (36—26); categoria a 
H-a: I.P.B. — I. Construcții 74-—42 
(30—18); EM.F. — I.C.F. 43—26 (25— 
8); I.S.E. — U.P.B. 20—0 (neprezen- 
tare); FEMININ, categoria I: I.C.F. — 
I.M.G. 75—11 (31—1); Inst. Arhitec
tură — I.S.E. 41—28 (23—12); Inst. 
Pedagogic — I.M.F. 36—16 (14—6). 
U.P.B. — Inst. Construcții 21—12 
(4-6).

deficiență este și faptul că în 
ce privește pregătir a pentru 
de dublu, aceasta este în ge- 
neglijată și, datorită interese

lor de club, de cele mai multe 
jucătorii și jucătoarele participă 
tr-o anumită formulă de dublu 
țară și în alta în străinătate, 
asemenea, unii jucători și ma: 
Maria Alexandru nu 
în forțele proprii, lucru care face ca 
ei să se considere uneori învinși 
înainte de a începe concursul.

ori 
în- 
în

De 
ales 

au încredere

probe ale concursului,- 
prin performanțele realizate, s-au evi
dențiat Mircea Dan, Lidia Lazăr, Ion 
Onuță și Gabriela Ranghelovici, cî~ti- 
gătorii de la probele de armă sport. 

Iată rezultatele tehnice : pistol libert 
(60 f) : 1. T. Jegiinschi (Dinamo) 538 p.j 
2. T. Manicatide (Sănătatea) 534 p., ÎL 
C. Heidendorf (Victoria) 534 p., 4. E.
Drăgan (Dinamo) 529 p ; 5. G. Maghiar 
(Dinamo) 528 p. ; Armă sport 3x10 f. 
seniori : 1. M. Dan (Știința) 26r p., 2. 
G. Vasilescu (Progresul) 260 p., 3. E.
Gherman (Știința) 258 p. ; Sen5oaie : 1. 
L. Lazăr (Progresul) 269 p. ; 2. A. Ca
pela (Voința) 258 p., 3. F. Petrovici (Ra
pid) 257 p.; Juniori: I. Onuță (Știința) 
271 p., 2. M. Ariciu (S.S.E. 1) 267 p., 3. 
G. Itu (Dinamo) 257 p. ; Junioare : 1. 
G. Ranghelovici (Știința) 258 p., 2. G. 
Tepeș (Dinamo) 254 p., 3. M Bălăncanu 
(Știința) 232 p. Clasamentul generai pe 
echipe : 1. Știința 264 p.. 2. Dinamo 182 
p., 3. Voința 140 p., 4. C.C.A. 93 p., 
Progresul 91 p.» 6. Victoria 57 p. Pentru 
cea mai bună mobilizare a sporti dor 
la concurs s-a acordat o cupă clubului 
sportiv Dinamo.

PAUL GORETI, antrenor

FINALA CAMPIONATULUI REPUBLICAN G£ SABIE

CR. POPESCU-coresp.

ORADEA 4 (prin telefon). Orașul 
nostru a găzduit timp de două zile 
(sîmbătă și duminică), etapa de zonă 
a campionatului republican de sabie. 
Sîmbătă, în prima zi a întrecerilor, 
a avut loc turneul pe echipe ca-: 
s-a soldat cu următoarele rezultate: 
Meteor Satu Mare — Recolta Care. 
9—4; Satu Mare — Știința Tg. Mureș 
9—2; C.S. Oradea — Tg. Mureș 
9—0; Tg. Mureș — Cărei 9—5; C.S.O.

— Cărei 9—3; C.S O. — Satu Maif 
9—6; C.S.M. Cluj — Satu Mire 
9—7; C.S.M. Cluj — Tg. Mureș 8-_3 
(clujenii au cL/tigat la tușă).
finală C.S.O. — C.S.M. Cluj 9—6, 

Duminică a avut toc turreu' indi
vidual.

Pentru locui 1, în joc de baraV 
Szanto l-a învins pe Szantai cu 5—3.

t.

ALEXANDRU JILAU-coresp.

...A început campionatul. Mai iutii, 
seriile preliminare, unele la Sao Paolo, 
al doilea centru comercial și industrial 
al Braziliei, altele chiar la Bel o Hori
zonte, acolo unde ne aflam. La 29 octom
brie primul meci, cel cu selecționata 
statului Peru. Fără a cunoaște multe 
elemente ale voleiului modern, scunzi 
și.., dolofani, peruvienii nu au rezistat 
tn meciul cu R.P. Pomină (toată partida 
a durat doar 25 de minute, cel mai 
scurt meci al campionatului). De altfel, 
cei 5.000 de spectatori din Bel o Hori
zonte care veniseră la această întîlnire 
cu speranța că vor vedea un joc fru
mos, au cerut după încheierea lui să 
mai jucăm cîteva seturi, între noi. Ceea 
ce, la rugămintea organizatorilor, jucă
torii noștri au și acceptat. A doua par
tidă, din seriile preliminare, cea cu re
prezentativa R.P. Polone, a fost și cei 
mai frumos meci văzut vreodată în capi
tala statului Minas Gerais. Și dacă în 
sală erau aproape 6.000 spectatori, cre
dem că încă pe atîta stăteau pe la por
țile ei. In urma victoriei cu 3—1, re
prezentativa noastră s-a clasat pe pri
mul loc în serie și deci...

...DIN NOU LA RIO

Călătoria pînă în orașul de la poa- 
lolo . rnuntilfir . cr Cnnnfiun

Note de drum (III)
de zahăr* (denumit astfel din coton 
formei lui asemănătoare cu • căpățînd 
de zahăr), fosta capitală a Braziliei, 
am făcut-o tot timpul privind pe fo- 
reastră. Ne atrăgea frumosul peisaj bra
zilian, cu culorile lui vii, cu o vegeta
ție luxuriantă. La Rio am fost întâmpi
nați de celelalte echipe calificate In 
cele două turnee finale. Formațiile mas
culine care aveau să se întreacă pen
tru ocuparea unuia din locurile 11—17. 
și echipele feminine care luptau pentru 
locurile 7—11, aveau să-și dispute între
cerile în alt oraș, La Volta Redonda, lo
calitate aflată cam la 150 km depărtare 
de Rio.

Cele 10 echipe masculine, deci inclu
siv reprezentativa Braziliei, au fost can
tonate în orașul Niteroi, din imediata 
apropiere a lui Rio de Janeiro. Ca să 
ajungem însă de la sala Marocana pînă 
la cantonamentul nostru, improvizat In 
vestiarele sălii de sport Caio Martins din 
Niteroi, trebuia să pierdem cel pu
țin cîte 90 de minute. De la Marocana 
plecam cu autobuzul pînă la un port din 
Rio, unde eram îmbarcați pe un vapor 
r.ti /vira frmtorsam ani ful dintru Rin SL 

NUerei. La portul orașului Niteroi ne 
aștepta alt autobuz care ne ducea la 
reședința noastră, lucru destul de 
obositor. Cum am arătat, toate e- 
chipele «a fost cazate în vestiarele de 
la Cei» Martins. niște camere de 4x4 
transformate ad-hoc în dormitoare cu 
cite 4 paturi suprapuse, deci 8 jucători 
intr-o cameră. Adăugind la această în
ghesuială și faptul că paturile erau 
foarte mici (brazilienii au crezut proba
bil că europenii sînt niște liliputani), 
nici nu te puteai odihni. In plus, într* 
sală (unde au avut loc cîteva meciuri 
de volei mai puțin importante din cadrul 
turneelor finale) și vestiare, nu exista 
nici un perete despărțitor. Vă închipuiți 
deci cită gălăgie era și cît de bine ne 
puteam odihni! Condițiile de locuit erou 
atît de improprii, îneît chiar din prima 
zi sovieticii, francezii, romînii și cehii au 
părăsit cantonamentul. Cu toții ne-am 
dus la hotel, suportîndu-ne cheltuielile. 
La ședința tehnică care a avut loc în 
seara aceleiași zile, toate delegațiile au 
protestat în fața organizatorilor împo
triva acestor condiții de cazare. In loc 
să ia măsuri pentru remedierea situației, 
organizatorii... nu s-au supărat că plecăm, 
ci au sous că cei care au rămas în vestia

rele de la Caio Martins vor avea ast
fel condiții mai bune de dormit !?... De 
asemenea, nu putem avea cuvinte prea 
bune nici despre hrana oferită partici- 
panților, care era insuficientă.

După cîteva zile, Paul Libaud, preșe
dintele Federației internaționale de volei 
a vizitat „cantonamentul** de la Cmo 
Martins. Total nemulțumit și el a cău
tat să intervină pe lingă organizator* 
pentru remedierea situației. Dar fără 
succes general.

In puținele zile pe care delegați 2 noas
tră le-a avut libere la Rio de Janeire, 
am vizitat muntele Corcovado, imp wju- 
rimile orașului și grădina zoologică. Iu 
special despre ultima păstrăm o amintire 
foarte plăcută. Ne-am plimbat pe aleea pa
pagalilor, unde am fost întîmpinați 
ca orice grup de vizitatori — cu multă 
gălăgie. Im insula șerpilor am siat 
destul de puțin. Ne-am dot seama 
că dacă un boa (care, relaxat, 
are lungimea unei plas^. de volei* * • 
întinde puțin, poate să treacă foarte 
ușor peste șanțul de apă care ne despăr
țea de el...

CÎTEVA CUVINTE DESPRE DESCIIL 
DEREA TURNEELOR FINALE

Din desfășurarea întrecerilor a fost 
clar pentru toată lumea că nici o echipă 
nu s-a prezentat în plenitudinea forțe
lor. Toate (bineînțeles afară de cele din 
America de Sud) au luptai cu climatul, 
cu căldura, și condițiile de cazare. Doar 
brazilienii au arătat de la jo& la joc o 

creștere a potențialului. In schimb, grijă 
principală a celorlalte echipe a fos< e- 
conomia forțelor: să ajungă cu bine /* 
sfîrșitul competiției. Noaptea nu puj» 
teai dormi de căldură, ziua nur și sim
plu te sufocai...

Deschiderea oficială a cum pi ouate!or, 
în ziua de 3 noiembrie, fost fo<j *3 
spectaculoasă, făcută în fața un.i scite 
pline (aproape 20.000 dc oameni). Toat. 
delegațiile au defilat pri fața specta
torilor. In fruntea coloanei, confort.» 
obiceiului împămintenit dincolo de o 
ecan, evolua braziliancă îmbrăcată In
tr-un 'ostum pi» resc local. După ce s-t* 
rostit jurumîutul campionatelor de căt»J 
un jucător al echipei gazde, lummila 
s-c.u stins și pe un ecran special a apdnu 
figura !~i William Morman, inventator l 
volei ului.

S-au cîntat imnurile tuturor țărilor par
ticipante. Am simțit o emoție deosebită 
atunci cînd s-av făcut »/zite acordurile 
imnului R. P. Romine. In sala Maro
cana la atîteu mii de LAometri de patriei 
steagu1 nostru se urca pe catarg spre e* 
moția bucuria delegației romîne, care 
era mereu cu gîndul la patrie, la cel 
dragi.

Nu după mult timp, terenul de joc 
s-a golit, echipele au plecat la încălzire 
și turneele finale au început...

IOAN TONE 
NICOLAE SOTIR
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DIN SPORTUL SOVIETIC
„CLASA HOCHEIȘTILOR 

SOVIETICI A CRESCUT.-**

MOSCOVA (Agerpres). — Cunos
cuta echipă canadiană de hochei pe 
gheață, Chatam Marroons, cîștigătoa
rea cupei Allan, și-a încheiat dumini
că turneul său la Moscova. Din cele 
7 întîlniri susținute, echipa canadia
nă a obținut o singură victorie, un 
meci s-a terminat la egalitate, iar 
celelalte 5 au revenit echipelor sovie- 
t'ce care au realizat, un. golaveraj fa
vorabil de 34—20. La partidele dis
putate în Palatul Sporturilor au asis
tat peste 90.000 de spectatori.

înainte de plecarea spre Stockholm, 
unde formația canadiană va întîlni e- 
chipa Suediei, președintele Federației 
canadiene de hochei, Jack Roksbourg, 
a declarat corespondentului agenției 
Tass: „Plecînd din Moscova, unde 
am stat zfece zile, vreau să subliniez 
că am fost îneîntat de primi' ->a cor
dială pe care ne-au făcut-o oamenii 
sovietici. Noi ne-am convins de fap
tul că locuitorii Moscovei iubesc foar
te mult sportul și cunosc toate subti
litățile jocului de hochei. Cred că ho- 
-heiștii sovietici vor juca un rol im
portant la viitoarele campionate mon
diale din Elveția. Echipa U.R.S.S. a 
fost completată cu cîțiva jucători de
osebit de talentați, puternici, tineri 
și posesori ai unei tehnici excelente*.

Antrenorul principal ii echipei ca
nadiene, Tom J? ' s, a spus: „Clasa 
Focheiștilor sovietici a crescut de cînd 
l-am văzut pe aceștia jucînd în Ca
nada. Chiar și atunci ei au produs a- 
supra mea o impresie puternică. Me
ciurile de la Moscova au fost foarte 
frumoase și echipele sovietice au ob
ținut victorii ce le fac cinste. Linia 
de atac alcătuită 
frații Maio.-ov ar 
ba oricărei echipe

ri in Starșinov și 
putea să fie podoa- 
canadiene".

LA START — 
DE

OPT MILIOANE 
SPORTIVI

Întîlnire internațională de gimnastică la Cluj

Sporturile de 
najul, hocheiul 
gea — se 
laritate în 
de mase la 
iarnă 
dată 
tonei, 
cinci

iarnă — schiul, 
cu pucul și cu 

bucură de o mare popu- 
R.S.F.S. Rusă. întreceri 
disciplinele sportive de 
desfășurat pentru prima

pati- 
min-

s-au
în R.S.F.S.R. acum trei ani. A- 

au luat parte la concursuri 
milioane de tineri și tinere. In

PE SCURT
« Turneul internațional studențesc 

de volei, desfășurat timp de cinci zile 
la Praga, a luat sfîrșit cu victoria 
echipei R. S. Cehoslovace, care în 
meciul decisiv a întrecut cu 3—0 se
lecționata R. P. Polone. Pentru locu
rile 3—4, R. P. Bulgaria a întrecut 
selecționata R. P. R mine cu 3—1. 
Clasament final : R. S. Cehoslovacă, 
R. P. Polonă, R. P. Bulgaria, R. P. 
Romînă, Italia, R. D. Germană, Bel
gia.

• Tntr-un meci contînd pentru pre
liminariile campionatului mondial de 
fotbal, disputat la Guayaqui, echipa 
Argentinei a învins reprezentativa 
Equadorului cu 6—1 (4—0).

• rn cel de-al doilea meci al tur
neului internațional de fotbal de la 
Hanoi, echipa R. P. Chineze a între
cut cu 1—0 (1—0) formația R.P.D. 
Coreene, cîștigătoarea turneului de 
anul trecut.

• Sportivii maghiari au dominat 
concursul internațional de natație des
fășurat duminică la Viena. Iată cîteva 
rezultate: BĂRBAȚI: 100 m liber: 
Lantos (R.P.U.) 58,4 sec ; 100 m 
soațe: Csikany (R. P. U.) 1:04,5;
100 m fluture: Lotter (R.F.G.) 1:04,6; 
FF.A4EI : 100 rn liber: Madarasz
(R.P.U.) 1:05,9; 200 m bras: Killermann 
(R. P. U.) 2:58,8; 100 m fluture:
Egervary (R. P. U.) 1:17,6.

• Selecționata de rugbi 
de Sud se -flă în turneu 
Britanie. In primul lor meci 
cei de la „Springbocks" 
cu 3—0, la Cardiff, 
Țârii Galilor.

a Africii 
în Marea 
inter-țări, 

au întrecut 
reprezentativa

viitor, vor par- 
preliminare,

o întrecere

opt

de 
cu
bu

N. Pucikov, portarul echipei de hochei a U.R.S.S,, s-a evidențiat din nou cu 
prilejul tntilnirilor susținute în compania echipei canadiene Chatam Marroons 

ultimii ani, numărul acelor care au 
îndrăgit sporturile de iarnă a crescut 
simțitor. La cea de a doua Sparta- 
chiadă a popoarelor din R.S.F.S.R., 
programată să se desfășoare în pri
mele luni ale anului 
ticipa, dună calcule 
milioane de sportivi.

Spartachiada este
amploare, în programul său fiind 
prinse sporturile de iarnă care se 
cură de cea mai largă răspîndire în 
întreaga țară Acestea slnt: schiul- 
fond, sărituri de la trambulină, pro
ba combinată, patinajul-viteză și ar
tistic, hocheiul cu puc și hocheiul cu 
mingea. Ghiar și începătorii, care do
resc să-și Încerce forțele, vor putea 
lua parte cu toții la întrecerile celei 
de a doua Spartachiade a popoarelor 
R.S.F.S.R.

In afară de 
la întrecerile 
vor participa,
natele următoarelor republici 
nale: Ucraina, Beforusia, Kazahstan, 
Gruzia, Armenia, Letonia, Lituania și 
Estonia.

sportivii din R.S.F.S.R., 
finale ale spartachiadei 
de asemenea, selecțio- 

unio-

PARC SPORTIV POPULAR
Din însărcinarea Comitetului Exe

cutiv al Sovietului orășenesc din 
Moscova și a Prezidiului Consiliului 
Central al Uniunii asociațiilor și or
ganizațiilor sportive din U.R.S.S., In
stitutul „Mosproiect" a început ela
borarea planurilor primului parc spor
tiv popular din Uniunea Sovietică. 
El va fi construit în raionul Ismai- 
lovo. După calculele preliminare se 
prevede că în acest stadion-parc vor 
putea 
30.000 
lui va 
50.000
poziția vizitatorilor se vor afla 60 te
renuri de tenis, 15 de volei, 30 de 
baschet etc. In afară de acestea vor 
mai fi amenajate un velodrom, un 
bazin de Înot în aer liber, un sector 
pentru atletism. Un sector special al 
stadionului va fi rezervat copiilor. 
Pentru ei va fi amenajat un bazin de 
înot și numeroase terenuri.

Pe terenul parcului sportiv popular 
va fi construit și noul Institut de

practica concomitent sportul 
de oameni. In centrul parcu- 
fi construit un stadion cu 
de locuri. De asemenea, la dis-

Cultură Fizică din Moscova. El va 
dispune de corpuri de clădiri pentru 
studii, cămine studențești și alte o- 
biective sportive. Totuși, cu . aceasta 
nu sînt epuizate posibilitățile celui 
mai mare complex sportiv din Uni
unea Sovietică. El va fi, de aseme
nea, loc de desfășurare a unor mari 
întreceri sportive internaționale, 
fel de „orășel olimpic" sovietic.

O

un

III!
Derbiul budapestan — nedecis

Meciul cel mai important al etapei * 
Xll-a a campionatului R.P. Ungare a o- 
pus echipele Ujpesti Dozsa și M.l.K, 
fruntașe ale competiției. Partida s-a în
cheiat cu un scor alb : 0—0 Cum în 
etapa precedentă Ujpesti Dozsa întrecuse 
cu 3—0 pe Csepel, ea se află acum în 
fruntea clasamentului cu 18 p. Alte re
zultate înregistrate duminică : Szeged— 
Salgotarjan 1—1, Csepel—Tatabanva
1—0, Pecs—Gyor 1—-1, Dorog—Vas'as 
1—2 Debrețin—Diosgyiir 3—0, Honved- 
Ferencvaros 4—2. In clasament: Ujpesti 
Dozsa 18, Wasas și M.T.K. — 17, Salgo
tarjan și Ferencvaros — 16, Szeged 15, 
Csepel 13. Pînă la încheierea turului a 
mai rămas dc disputat o singură etapă.

Partizan Belgrad pe primul

loc la sfîrșitul turului

Sîmbătă și duminică au avut loc jocu
rile cuprinse în ultima etapă a turului 
campionatului R.P.F. Iugoslavia. Intre- 
cînd cu 3—2 pe Radnicki, Partizan Bel
grad și-a asigurat primul Ioc pînă la 
reluarea, în primăvară, 'a întrecerii. Ce
lelalte întîlniri ale etapei au avut loc 
duminică. Vojvodina Novisad n-a putut 
întrece pe teren propriu pc Split. Dim
potrivă. echipa oaspe a obținut victoria 
cu 3—0, după ce la pauză conducea cu 
2—0. O evoluție palpitantă a scorului 
a avut loc în meciul dintre echipele 
Hajduk și Rjeka. După ce la pauză con
ducea cu 2—0, echipa gazdă a fost e- 
galată în ultimele minute ale jocului 
pentru ca înaintea fluierului final să 
obțină victoria cu 3—2. In partida Steaua 
roșie—O.F.K. Beograd, adevărat derbi 
al etapei, victoria a revenit primei 
formații cu scorul de 3—1. Alte rezul
tate: Vardar—Dinamo Zagreb 0—1, 
Velej—-Sarajevo 2—2.

1. Partizan 11 7 2 2 22:11 16

Pregătirile fotbaliștilor bulgari
pentru jocul cu Franța

Duminică la Paris, reprezentativa 
R. P. Bulgaria va susține prima par
tidă din cadrul preliminariilor cam
pionatului mondial din 1962. _ 
liștii bulgari vor întîlni 
Franței (cealaltă țară din 
grupă este Finlanda).

în vederea acestei partide, 
R. P. Bulgaria — recenta învingă
toare a R.F.G. și Turciei (cu același 
scor: 2—1) — a susținut duminică 
un meci de verificare la Sofia în

Fotba- 
echipa 

această

echipa

compania 
care la 
joace cu 
biție, tinerii fotbaliști bulgari au în
vins reprezentativa A cu 1—0 (1—0) 
prin punctul marcat de Tanev. Prima 
echipă națională a jucat în formația 
următoare: Naidenov — Metodiev, 
Manolov, Dimitrov — Largov, Kova- 
cev — Diev, Abdgiev, Iordanov, Ia- 
kimov, Kolev. Au mai fost folosiți 
Velicikov și Sokolov.

selacționatei de tineret, 
II decembrie urmează să 
Italia. Jucînd cu multă am-

CLUJ, 5 (prin telefon). — Du
minică după-amiază sala sporturi
lor din Cluj a găzduit întîlnirea in
ternațională de gimnastică dintre 
reprezentativele feminine și mascu
line ale orașelor Cluj și Chișinău. 
Desfășurate în fața unui public nu
meros. întrecerile au fost de un bun 
nivel tehnic. Cele două echipe și-au 
împărțit victoriile: la băieți a în
vins reprezentativa orașului Chișinău 
iar la fete gimnastele din Cluj. Iată

Handbaliștii 
din R. D. Germană 

au evoluat 
in R. P. F. Iugoslavia
Echipele masculine și feminine de 

handbal în 7 ale R. D. Germane au 
susținut recent la Zagreb întîlniri cu 
reprezentativele R.P.F. Iugoslavia. Se
lecționata masculină a R. D. Ger
mane a dispus cu 23—15 (11—8) și 
12—10 (6—7) de echipa R.P.F. Iugo
slavia, iar echipa feminină a R. D. 
Germane a terminat la egalitate 6—6 
(3—1) și a fost întrecută de formația 
Iugoslaviei cu 7—5 (2—4).

Radnicki 6, 12. Vardar 4.

Deși a dominat, Internazionale 

a fost învinsă

A IL IP IE
2. Dinamo Zagreb 11 6 3 2 18:13 15
3. Hajduk 11 5 4 2 18:13 14
4. O.F.K. Beograd 115 4 2 15:11 14
5. Steaua roșie 11 5 4 2 19:14 11
6. Rjeka — 13, 7. Vojvodi na 10, 8.
Split 10, 9. Sarajevo 8, 10. V<elej 8, 11.

întîlnirea dintre Bologna și Intemazio- 
nale (etapa a X-*a a campionatului ita
lian) a avut o desfășurare dramatică. 
După ce au luat conducerea prin Li-nds- 
kog, se părea că milanezii vor obține o 
victorie ușoară. Dar puțin timp după 
aceasta, Campana a adus egalarca pentru 
echipa gazdă. Atît repriza întîi cît și 
cea de a doua au aparținut în continuare 
echipei oaspe, însă forma excepțională 
a portarului Saltarelli a făcut ca îna
intarea lui Inter să nu mai poată înscrie. 
Mai mult chiar, la un contraatac Vinicio. 
(Bologna) înscrie, gol care consemnează 
victoria gazdelor. Partida Catania—Roma 
a dat loc la o dispută dîrză, pe alocuri 
cu durități, încheiată pînă la urmă cu 
un rezultat de egalitate : 1—1. Alte re
zultate: Bari—Padova 1—0, Fiorentina— 
Udinese 3—0, Juventus—Lanerosi 2—0, 
Lazio—Spal 4—0 (prima victorie în ac
tualul campionat a echipei Lazio), Lecco 
—Napoli 1—0, Milan—Torino 2—0, 
Sampdoria—Atalanta 1—0. Meciul dintre 
Napoli și Fiorentina (etapa a Vila), 
întrerupt cu scorul de 0—0, a luat sfîr
șit cu victoria gazdelor : 1—0. In clasa
ment : Roma 16, Internazionale și Mi
lan — 14, Fiorentina, Juventus, Samp
doria— cu cîte 13, Catania 12, Bolbgna 
și Napoli cu cîte 11.

Reims a întrecut pe Racing

Campioana Franței, Reims, manifes
tând o bună dispoziție de joc, a reușit 
să întreacă pe actualul lider al campio
natului, Racing : 5—3. In eventualitatea 
că va cîștiga meciul restantă cu Angers, 
Reims va putea reduce diferența ce o 
separă de Racing la 3 puncte. Principalul 
urmăritor al liderului, Monaco, a obți
nut o nouă victorie: 2—0 cu Sedan. 
Alte rezultate din etapa a XlX-a : Nancy 
— Nîmes 2—2, Angers—Lens 3—2, 
Rennes—Le Ilavre 3—2, Stade Franțais 
—Rouen 0—1, Lyon—- Troyes 5—2, 
Grenoble—Valenciennes 0—0, Limoges— 
St. Etienne 1—I, Toulouse—Nice 0—0. 
Conduce Racing cu 30 p., urmată de Mo
naco 28, Reims 25, Angers 24, Lens 22, 
Rennes 21, Nîmes și Sedan 20 etc.

rezultatele înregistrate: băieți; Chfe 
șinău 336,70 p., Cluj 334,95 p. L« 
individual primele locuri au fost octi-: 
pate de: l. V. Kolcin (Chișinău)' 
57,40 p., 2-3. T. Drumuș și C. Cer- 
nușca (Cluj) 56,80 p- fete ■' Cluj 
223,65 p., Chișinău 222,90 p. Indivi
dual : 1. Sonia Iovan (Cluj) 39,10 
p., 2. A. Podgorskaia (Chișinău) 
37,75 p., 3. E. Nagy (Cluj) și Z. 
Sevcenko (Chișinău) 37,55 p.

A DUMITRIU-coresp. |

Hocheiștii de la Wismut 
Karl Marx Stadt

pe locul III în clasament
BERLIN 5 (prin telefon). înainte de 

a pleca la București echipa Wismut 
Karl Marx Stadt a susținut două me
ciuri de campionat. Sîmbătă, Wismut 
a terminat la egalitate 5—5 cu Dy
namo Berlin, a doua clasată în tur-i 
neul final al campionatului R. D.' 
Germane, iar duminică ea a jucat cu 
Vorwărts Grinbach, scorul fiind de 
4—4. In clasament conduce Dynamo 
Weisswasser cu 12 p., urmată de Dy
namo Berlin cu 5 p. și Wismut Karl 
Marx Stadt cu 4 p.

HANS GEORG ANDERS

Cp IL O B
Tottenham—Burnley 4—4

Deși a marcat 3 goluri în mai puțin 
de 3 minute, în prima repriză, liderul 
campionatului englez, Tottenham, n-a 
reușit să întreacă pe campioana Burn
ley. Scor final : 4—4. In derbiul secund, 
s-a confirmat declinul lui Sheffield, în
vins cu 4—2 de Everton. Jimmy Greaves 
— interul dreapta al lui Chelsea —- a 
dovedit că este cel mai bun jucător 
pe... noroi, mareînd 5 goluri în meciul 
cu West Bromwich (7—1) disputat po 
un teren complet desfundat de ploaie. 
Alte rezultate de sîmbătă : Wolverhamp
ton—Arsenal 5—3, Aston Villa—Man
chester C. 5-—1, Blackburn—Fulham 
5—1, Bolton—Newcastle 2—1, Black** 
pool—Birmingham 1—2, Leicester—Not
tingham 1—1, Manchester U.—Preston 
1—0. West Ham—Cardiff 2—0. In cla
sament : Tottenham 36, Everton și Wol
verhampton 28, Sheffield și Aston Villa 
26. •

Real și-a luat revanșa...

O nouă confruntare între Real Madrid 
și F. C. Barcelona, de data aceasta 
pentru campionatul țării, a dat acum 
cîștig de cauză madrilenilor, învingători 
în deplasare cu 5—3! Astfel, avansul în 
clasament al eclripei din Madrid este de 
4 puncte : Real 20, Barcelona 16, Se
villa și Atletico Madrid 15, Valencia, 
Santander, Valladolid, Real Sogfr^ad 12. 
In celelalte meciurL^Mfe^1’1.etapei (a 
12-a) : Mallorca—Atletico Bilbao 0—0, 
Oviedo—Saragosa 3—0, Valladolid—Gra
nada 4—0, Sevilla—Betis 0—0, Santan
der—Valencia 3—0, Atletico Madrid—- 
Espanol 1—1, Real Sociedad—Elcho 
3-2.

Austria Viena, campioana de

toamna

Deși conducea cu 3—0 la pauză, Au
stria Viena a avut emoții în ultimul 
său meci din tur, fiindcă după pauză 
Graz a refăcut aproape handicapul 
(3—2), scor cu care s-a încheiat însă 
partida. In derbiul vienez, W.S.K. a în
trecut pe Rapid cu 1—0, prin punctul 
marcat de Hof în min. 48. In rest: 
WAC—Wiener Neustadt 4—1, LASK-— 
S.V.S. Linz 3—0, Vienna—Wacker 3—1, 
Schwechat—Simmering 2—1, Dornbirn- 
Austria Salzburg 5—1. Clasamentul pri
mei părți a campionatului austriac este: 
Austria Viena 21, WAC 19. Vienna și 
Schwechat 16, Graz 15, W.S.K., Rapid 
și Wiener Neustadt 14, LASK 12, S.V.S. 
Linz și Wacker 10, Austria Salzburg 8, 
Simmering 7, Dornbirn 6.


