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In orașul Reșița

S-au aprins luminile 
în noua sală de sport...

Cunoșteam multe despre Re
șița zilelor noastre. Și totuși 
cînd am poposit în gara de pe 
malul Bîrzavej am simțit și 
mai puternic suflul marilor pre
faceri. Nu am putut rezista ten
tației și am pornit să colind 
străzile Reșiței. Impunătoarele 
turnuri ale furnalelor, imensele 
hale, uruitul puternicelor mo
toare și macaralele ce poartă 
ca pe niște jucării piese de mii 
de kilograme, toate acestea ne 
copleșea' ne arătau fața mereu 
nouă a .'.șiței noastre dragi. 
Am trecui micul pod peste 
Bîrzava și am pătruns direct 
în orașul de pe lunca Pomostu- 
iui. Orașul Nou cum l-au bote
zat reșfțeniî. Cite s-an schimbat

TR. IOANIȚESCU

Finala campionatului republican de șah
Situația s-a precipitat in . fi

nala campionatului republican 
masculul de șah.
XVI-a
n-au avut darul

Runda a 
și partidele întrerupte 

să clarifice

Alexandra Ni col au 
este noua campioană 

de șah a țării
Alexandrei Nicalau i-au fost 

suficiente numai trei partide, 
din cete patru cite programa 
meciul de baraj, pentru a tran
șa în 
eu Margareta 
miZînd partida 
situație grea) și cîștigînd-o pe 
cea de a treia 
Iau obține victoria 
meci cu scorul de 2'/2—'/2 și o 
dată eu aceasta titlul de cam
pioană a țării.

favoarea sa rivalitatea
Re-Teodorescu. 

a doua (într-o

Alexandra Nfeo- 
linală in 

IZ
/2

situația fruntașilor. In momen-. 
tul de față problema locului I 
continuă să ’ rămînă 
fapt care pasionează 
torii frumosului joc.

In partida întreruptă 
cîltea (runda a XV-a) 
avea o interesantă cale de re
miză. Pentru âceasta, însă, el 
trebuia să dea în plic mutarea 
cea mai bună. Ar fi rezultat 
un final de regi și pioni în care 
negrele obțineau egalitatea prin 
cîteva mutări .de' studiu. .Deși 
avea suficient timp înainte de 
a înscrie mutarea, Szabo n-a 
analizat prea adine, â ales o 
continuare mai ' slabă, permf-; 
t;nd campionului țării să în
scrie, la ruluare, un punct deo
sebit de prețios.

deschisă 
pe iubi-

cu Cio-
Szabo

(Continuare in pag. a 3-a)

Afișe mari anunțau tineretul 
din uzină că peste cîteva zile 
vor începe concursurile din ca
drul Spartachiadei de iarnă. E- 
venimentu! a stîrnit 
Nu-i vorbă, tenis de i 
șah jucau des tinerii 
de la uzinele textile 
brie" din Capitală, 
zi, la club, șahurile 
de tenis de masă n-aveau clipă 
de răgaz. Dar concursul e alt
ceva. „Să vedem acum cine e 
mai bun..." 
probleme se purtau discuțiile 
zilele premergătoare datei 
începere a concursurilor.

Miercuri, în sala clubului 
fost o 
oricînd: 
treceri, 
înscriși 
luaseră 
putau întîietatea în cadrul gru
pei respective. Alături se făceau 
primele schimburi de mingi la 
tenis de masă...

— Nu se fine așa paleta 1
La masa de lîngă noi, una 

din jucătoare frece în partea 
adversarei ei și îi arată cum 
se ține corect paleta. Steliana 
Cîrstoiu, portărița echipei de

interes, 
masă sau 
Și 
„7 
In 
Și

tinerele 
Noicm- 
fiecare 

mingile

iată în jurul cărei 
în 
de

a
ca
în-

animație mai mare 
se disputau primele
Din cei 230 de tineri 
la concursul de șah, 10 
loc la mese și își dis-

handbal a asociației Bumbacul 
vrea ca Dumitra Cliirivilă, re
zerva ei în meciurile de hand
bal, să joace la fel de bine ca 
ea tenis de masă. Secția de 
handbal nu trebuie să se facă 
de rușine I

La cealaltă masă, întrecerea 
este foarte aprig disputată. Vic
toria surîde pe 
concurente. Ele 
țeapă" reciproc, 
lupte îndîrjit

rînd celor două 
glumesc, se „în- 
dar continuă să 
pentru fiecare

minge. Aflăm că sînt două corn-- 
ponente ale cunoscutei brigăzi 
artistice „7 fete cucuiete". Deci 
două 
tărît
bună
Vîlcu
nuă să-și dispute jocul, în mij
locul unui interes general. In 
jurul mesei s-au strîns mulți 
tineri,

dintre „cucuiete" s-au ho- 
să vadă care este mai 
la tenis de masă. Aurora 
și Victoria Plăeșu conti-

care urmăresc duelul

(Continuare în pag. a 2-a) |

(Continuare în pag. a 2-a) au Început campionatele republicane de tenis de masă

festivitatea de inaugurare sa terminat. Peste cîteva minute noua 
sală de sport va găzdui primul meci de handbal 

l'olo: V. J’faffniliauscr

Inaugurat prin turneul echi
pei S. K. Wismut, sezonul in
ternațional la hochei pe gheață 
va continua cu -- ------
le va susține 
lecționata R.P. 
acestei echipe, 
în ultimii ani 
fața 1
tuie de fapt o revanșă a întîl- 
nirilor disputate în toamna a- 
nului trecut de hocheiștii noș
tri la Budapeâta.

Devenite 
dintre

jocurile pe care 
la București se- 
Ungare. Turneul 
care a evoluat 

____ . . de multe ori în 
publicului nostru, consti-

maghiari s-au încheiat în 
mai mare parte a cazurilor 
victoria reprezentanților 
In ultimul timp însă, 
hocheiului pe gheață 
crescut mult, fapt

tradiționale, 
hocheiștii romini

cea 
cu 

noștri, 
valoarea 

maghiar a 
probat de 

unele rezultate bune înregistrate 
în această perioadă; de hocheiș
tii din țara vecină șl prietenă. 
Dar pentru edificarea cititorilor 
noștri 
jocurilor disputate în 
timp de hocheiștii romîni 
maghiari.

iată mai jos palmaresul 
disputata în ultimul 

șl cei

.1 1957
1959 
1959 
1959
1959
1960

13 II Belgrad
7 II București
10 III Plzen
21 IX Budapesta
22 IX Budapesta
18 II București

Hocheiștii maghiari sînt 
tați să sosească la L-

--------* --------T1 
întrecerile de tenis de masă 
sînt în plină desfășurare și 
la asociația sportivă Sănătatea 
din Capitală. In fotografie 
utemistul Mihai Ghiuri țari în 

timpul unei partideAzi au loc finalele pe echipe
Tehnometal Timișoara (Hasz 2 v., 
Șuba 2 v., Gidricz 1 v.) - Rapid 
Oradea (Tripa 3 v., Roth, Van- 
ca) 5—3.

Echipe femej, seria I: Con
structorul I București (Geta Pi
tică, Catrinel Folea) - Voința 
Arad (Mihaica, Procopeț) 3-0, 
Progresul București (Maria Ale
xandru, Mariana Jandrescu, Vic
toria Jandrescu) — C.S. Oradea 
(Elenfeld, Locomcik) 3-0 ; seria 
a II-a : C.S.M. Cluj (Biro, Tom- 
pa, Cobîrzan) - Constructorul II 
București (Răduică, Novac) 3-0, 
Voința București (Constantinescu, 
Slăvescu) - Aripile C.F.R. Bra
șov (Ștefănescu, Chiriac) 3-0.

Echipe femei seria I: Progre
sul București — Voința Arad 3-0; 
Constructorul I București — Pro
gresul București 3—2; Construc
torul I București 
3-0; ” '
3-0; 
rești 
rești 
CFR

Echipe bărbați seria I:
II București — Constructorul ÎI 
București 5-2; C.S.M. I Cluj — 
Voința II București 5-0; Voința 
Arad — Progresul București 5-4; 
C.S.M. I Cluj — Progresul Bucu
rești 5-0; seria a IX-a: Voința I 
București — Rapid Oradea 5-0; 
Constructorul I București — Ari
pile CFR Brașov 5-0.

Competiția continuă astăzi de 
la ora 9 și 16 șl vineri de la 
ora 8,30 și 16.30.

Ieri dimineața au început în sala Floreasca din Capitală în
trecerile conțin,d pentru desemnarea echipelor (masculine și 
feminine) campioane de tenis de masă ale R.P.R. In com

petiția formațiilor de bărbați participă 12 echipe împărțite în 
două serii : I : C.S.M. Cluj, Voința Arad, Progresul București, 
Voința II București, Constructorul II București, Orizontul Bucu
rești ; II : Construe.orul I București, Voința I București, Tehno
metal Timișoara, C.S.M. II Cluj, Rapid Oradea și Aripile C.F.R. 
Brașov. Pentru titlul de campioană feminină pe echipe concu
rează 8 formații împărțite și ele în două serii ; I : progresul Bucu
rești, Constructorul I Bucu .1'.ști, Voința Arad, C.S. Oradea ; II : 
C.S.M. Cluj, Voința București, Constructorul 11 București, Aripile 
C.F.R. Brașov. In serii se joacă sistem turneu iar cîștlgătoarele 
fiecărei serii (masculine și feminine) vor disputa finalele.

tenis de masă ale R.P.R. in eoni-

masculine 
Constiuc- 

de

Foto : T. Roibu
____________

finalele campionatelor
de floretă femei și spartă
La sfîrșitul săptămînii tre

cute, floretiștii și-au desemnat 
campionii pe anul în curs. După 
ei intră în întrecerile finale ale 
campionatelor republicane — pe 
echipe și individual — floretis- 
tele și spadasinii.

întrecerile au Ioc după ur-< 
mătorul program: sîmbătă —* 
echipe, duminică — individual. 
Tn București se vor întrece fio- 
retistele (în sala de la ștran
dul Tineretului), iar la Ploiești 
spadasinii (în sala 
Petrolul).

Participă la floretă 
chipele: C.S.M. Cluj, 
roșu
Mureș, Petrolul Ploiești, 
și Progresul București, 
spadă: C.C.A., Meteorul 
Progresul București etc. 
dividual: Olga Szabo,
Vicol, Ana Ene, Ecaterina La
zar, Ștefan Haukler, Răzvan 
Dobrescu, Constantin Stelian și 
alții.

v.: Procopeț 1 v.) — Construc
torul II București (Ionescu 2 v., 
Goliac, Cohn) 5-2, C.S.M. Cluj 
(Negulescu 3 v., Rethi 2 v., Hid- 
vegi) — Orizontul București (Teo
dorescu 1 v., Zender 1 v., Bi
levschi) 5-2 ; seria a II-a : Voin
ța I București (Bottner 2 v.. An- 
geiescu 2 v., Nazarbeghian 1 v.)
- C.S.M. II Cluj (Majtehny 1 v., 
Zador, Giugiucă) 5-1, Aripile 
C.F.R. Brașov (Săniuță 2 v., Po
pescu 2 v., David 1 v.) - Rapid 
Oradea (Tripa 3 v., Vanca, Roth) 
5-3, Constructorul I București 
(Gantner 2 v., Naumescu 2 v., 
Iscovici 1 v.) — Tehnometal Ti
mișoara (Hasz, Gioricz, Suba) 
5-0, Voința 1 București (Bottner 
2 v., Angelescu 2 v., Ruber 1 v.)
— Aripile C.F.R. Brașov (Săniu
ță 1 v., Popescu, David) 5-1, 
Constructorul I București (Gant
ner 2 v., Pesch 2 v., Iscovici 
1 v.) — C.S.M. II Cluj (Giugiucă 
1 v.,’ Majtehny, Szentivani) 5—1;

c.s. 
c.s.Voința Arad

seria a II-a: Voința
— Constructorul II 
3-0; C.S.M. Cluj - 
Brașov 3-0.

Oradea 
Oradea 
Bucu- 
Bucu-

Aripile

Voința

clubului

femei e- 
Meteorul 

Satu Mare, Știința Tg. 
C.C.A. 
iar la 

roșu, 
și in- 
Maria

Dintre întrecerile desfășurate 
în prima zi a reținut atenția 
confruntarea formațiilor femini
ne bucnreștenc Constructorul I 
și Progresul. După o luptă dîr- 
ză victoria a revenit la limită 
primei echipe cu scorul de 3—2. 
Pitică și Fotea au eîștigat la M. 
Jandrescu precum și meciul d« 
dublu, în timp ce Maria Alexan
dru le-a învins pe ambele jucă
toare de la Constructorul.

In întrecerile echipelor mascu
line s-au înregistrat rezultate 
normale, singura exc&pție oon- 
stituind-o infringer ea Progresu
lui București la Voința II Bucu
rești la 4—5 după ce Progresul 
condusese cu 4—1.

In cadrul întîinirii 
Orizontul București
torul II București Ia scorul 
2—2 la meciuri s-a înregistrat un 
fapt care nu s-a maj petrecut 
de 12 ani. jucătorii Teodor eseu 
(Orizon Lui) șj Cohn (Constructo
rul li) au terminat la... egalitate: 
IV2—1'/2 ’ primul set a revenit lui 
Tsodorescu Ia 
terminat egal 1 
13—13, iar în
10 minute de .
se alb, 0—0. . 
inele 5 minute 
cîștigă» 
Cohn a 
câștigînd 
La ora cînd scriem ____
duri întîlnirea continuă.

Iată cîteva rezultate mai 
portante : echipe bărbați, 
ria I : Voința Arad (Covaci 
Bodea 2 v., Procopeț 1 v.) — Ori
zontul București (Teodorescu 1 
v., Bilevschi, Zender) 5-1, Voința
11 București (Lăzărescu 2 v.;
Rusu 2 v., Pîrvu 1 v.) — Progre
sul București (Sîndeanu 2 V-, Bu- 
nea 2 v., Cumarnischi) 5-4, Voin
ța Arad (Covaci 3 v.; Bodea 1

21—13, al doilea s-a 
la limită ate timp: 
ultimul set după 

joc scorul rămăse- 
Acordîndu-se 

j - „primul
- după 4 min 30 
tras și 
setul

ulti- 
piuict 

S»2>C 
punct

Azi la prînz va sosi în Ca- O. Baciu, seini mijlocie: M 
pitală echipa Dukla Praga care, Stoîan, mijlocie mică: N. Șer- 
după cum se știe, va susține v ‘ ''
sîmbătă în sala Floreasca o în- 
tîlnire cu formația C.C.A. In 
vederea acestei partide lotul 
boxerilor militari și-a încheiat 
pregătirile. Antrenorul Fiat ne-a 
comunicat că în partida cu 
Dukla Praga va folosi urmă
toarea formație: muscă : M. 
Dobrescu, cocoș: 
nu, pană: E. Cismaș, 
ușoară: V. Gzegeli,

a făcut 
eu 1—0 ! 

aceste bu, mijlocie: V. Tiță, semigrea: 
Gh. Negrea, grea : V. Mariuțan-

rîn-
jocurile 
și cei
Budapesta—București 5-2 (3-2, 2-0,
București—Budapesta 9-2 (5-0, 4-1,
R.P.R.-R.P.U. 7-2 (0-1, 5-0, 2-1). 
R.P.U.—R.P.R. 1-7 (1-0, 0-4, 0-3).
Budapesta—București 1-4 (0-1, 0-0,
București—Budapesta 4-2 (1-1, 1-0,

săptămînii viitoare. Ei vor juca 
în Capitală in zilele de 21 și 22 
decembrie. In vederea acestor 
jocuri federația noastră a invi
tat doi arbitri cehoslovaci.

t aștep- 
începutul

Echipa Slovan Bratislava 
participă la 

„Cupa orașului București4 
ia hochei pe gheață
Recent, ziarul de 

tata „Ceskoslovenski 
a anunțat că 
hochei din R.S. 
a hotărît ca 
IV-a ediție a 
lui București* 
să fie reprezentată 
echipa SLOVAN------
VA, 
nice echipe cehoslovace; 
sată în momentul de față pe 
locul secund în 
Echipa SLOVAN 
VA va face 
București cu 
plet, adică și 
naționali pe 
Bubnik, Stârci, 
nlcki, Golonka, 
Kordiak.

speclali- 
sport" 

federația de 
Cehoslovacă 

la cea de a 
„Cupei orașu- 
țara prietenă 

prin 
BRATISLA- 

una din cele mai puter- 
cla-

campionat.
BRATISLA- 

deplasarea 
efectivul 

cu cei 7 
care îi

Fako,
Dzurilla

0-0).
0-1).

1- 3).
2- 1).

im- 
se- 

2 v., f

Despre un
M.

N. Mîndrea- 
semi- 

ușoară:

care n-a
simpozion.- 
avut loc!

Patru campioni la lupte clasice ai R.P.R. pe

GAVRIL TOROS
o •

De la stingă 
(Citiți in

la dreapta: Gh. Szalxul, 7 Cernea, IV. Baciu și I. Țăranu, văzufi de
pag. a 2-a comentarii asupra desfășurării campionatelor republicane de lupte clasice)

la 
com- 

inter-

Asociația sportivă Combi- 
natul Poligrafic București 
a luat lăudabila inițiativă 
de a organiza un simpozion 
cu tema: „Boxul /_ .. 
glii anilor", care să contri
buie la cunoașterea de către 
boxerii, activiștii sportivi și 
antrenorii din Capitală a 
momentelor importante din 
istoria boxului din (ara noas
tră. Antrenorul federal Ion 
Popa a pregătit un mate
rial bine documentat, care 
urma să fie expus în fața 
celor de mai sus. 
ședință (inută cu 
rii, ei au fost i 
din timp de acest 
mind ca duminică i 
să participe la : 
împreună cu elevii lor. Gaz
dele au pregătit totul din 
timp, iar echipa artistică a 
C.P.B. anunțase un program 
din cele mai reușite.

Duminică dimineața însă, 
cînd urma să aibă loc sim-

inițiativă

de-a lun-

Intr-o 
antrena 

înștiințați 
lucru, ur
ci im inea ța 
simpozion

pozionul, lucrurile s-au 
trecut cu totul altfel, 
sală erau prezenți doar 
ferenfiarul, 
sportivi și 
antrenori ciți sînt în Bucu
rești. Ora începerii simpo
zionului trecuse de mult, dar 
sala continua să rămînă 
goală. In această situație, 
desigur că simpozionul nu 
a mai avut loc!

Se pune întrebarea: de ce 
oare antrenorii bucureșteni 
— printre care cei de la 

Metalul 
cu atîta 

lipsă de 
manifes-

pe- 
tn 

con- 
cifiva activiști 
3 din cei 30

Dinamo, C.C.A., 
etc. — au privit 
superficialitate și 
răspundere această 
tare și nu au participat cu 
elevii lor ? lată de ce comi
sia orășenească ar trebui să 
atragă atenția celor care au 
lipsit, asupra comportării ne 
care trebuie s-o aibă cadrele 
noastre tehnice

N. TOKACEK 
arb'tru de box

1 » k f

Ăl



?-

Tinerii se apropie de valoarea f!

veanul I. Bîrsan. Posesor al unei teh
nici superioare, 

jv „„ „ __________ _ _______ a produs multe
toare. In primul rînd, trebuie să men-, la titlu.

■.............. ' ’ M- Campionul de

ale campionatuluiRecentele finale . ,
R.P.R. de lupte clasice seniori au pri-

■ lejuit o Serie de constatări înibucură-

• tionăm nivelul tehnic superior al în- ., 
trecerilor. Unele întîlniri, — ■ aprecie- murit, (Dinamo 

'rile aparțin numeroșilor specialiști 
prezeiîți la campionate, —• s-au ridi
cat. la nivelul unor• campionate euro
pene de valpare superioară. Printre

■ acestea . amintim cîteva meciuri din 
"categoria pană, finala'categoriei mijlo

cie, unele . întreceri de la, categoria 
grea" $'i disputa pentru titlu dintre'

-Marin Cristea și Ion Cernea.
Alături de membrii lotului republi

can, o serie de , tinere elemen
te, dornice de afirmare, au impri
mat întrecerilor o notă puternică de 
combativitate. La categoria miiscă, pe 
lîngă consacrați s-a afirmat N. Cris- 
tea (Metalul Buc.). El s-a prezentat 
bine pregătit din punct de vedere teh
nic. Locul trei ocupat de juniorul N. 
Cristea, imediat după Gh. Szabad și 
C. Ofițerescu (pe care l-a învins de 
altfel) îl va obliga să se prezinte și 
mai bine la viitoarele concursuri mai 
ales la capitolul forță. Campionul ca
tegoriei, Gh. Szabad (Dinamo Buc.) 
a dovedit o formă excepțională. 
Combativ, atent tot timpul, el și-a 
dominat adversarii.

Vicecampionul olimpic I. Cernea a 
obținut 4 victorii la tuș. In meciul cu 
M. Cristea a învins la puncte, fapt 
care i-a. adus titlul categoriei cocoș. 
La aceeași categorie C. Tănase (C.S.M. 
Galați), în vîrstă de numai 18 ani a 

. reușit, inimoasa performanță de a ocu
pa locul trei înaintea consacraților D. 
lonescu ' ’ ’ " ' '
reș) și

Titlul 
lui V. 
greșitei 
(Dinamo Buc.). Acesta,

dotat și cu forța, el 
emoții pretendenților

Citeva considerații după finala campionatului

(Tg. Mu- 
Brașovj.
a revenit 
urmare a

(Sinaia), I. Szabo 
I. Nemeș . (St. roșu 
la categoria pană 

Micula (Lugoj) ca 
orientări tactice a lui M. Sultz 

crezînd că 
numai printr-o victorie la tuș poate 
obține titlul, a riscat în meciul final 
pe care l-a avut cu lugojeanul V. 
Micula și după ce a condus la punc
te a fost învins printr-un contrapro- 
cedeu (tur de cap pe stînga) la tuș. 
Petre Popescu și Alex. Geantă (ambii 
C.C.A.) s-au comportat mulțumitor, 
ultimul ocupînd locul II. O revelație 
a acestei categorii o constituie brașo-

anul trecut, Gh. Dtt- 
Buc.), deși n-a obți- 

îutt decîț o victorie la tuș, a fost to
tuși cel ’ mai bun om al categoriei 
ușoară'. In lupta pentru titlu el a 
întâlnit pe M. Bolocan (Reșița). Ulti
mul, deși a ocupat locul doi, a dove
dit lipsuri la capitolul pregătirii mo
rale și de voință. El este prea timid 
față de unii concurenți consacrați. 
Aceeași lipsă ain observat-o și la H. 
Mavridis (Progresul Buc.) care a ocu
pat locul trei.

V. Bularca (St. roșu Brașov) deși 
lipsit de antrenament (a suferit o. ope
rație de apendicită cu 25,zile înainte 
de concurs) grație vitalității și forței 
sale inepuizabile a reușit să cucerea
scă locul întîi la categoria semi-mijlo- 
cie. Mențiuni pentru I. Toth (C.F.R. 
Timișoara), în real progres, A. Varga 
(Oradea) și N. Elefterie (Progresul 
Buc.).

Pentru prima oară în ultimii zece 
ani de zile M. Belușică (Dinamo Buc.) 
a trebuit să cedeze titlul categoriei 
mijlocie lui N. Baciu (St. roșu Bra
șov). Dinamovistul nu a știut să se 
apere de „rebururile" necruțătoare ale 
adversarului său. C. Badea (C.C.A.) 
al treilea clasat s-a comportat mulțu
mitor. Mențiuni pentru I. Torok (Cluj), 
E. Biro (Hunedoara) și E. Kiraly (Tg. 
Mureș).

Titlul la semigrea a fost cucerit de 
cel mai bun om al finalelor, meda
liatul olimpic I. Țăranii. O comportare 
frumoasă au avut I. lonescu (Reșița) 
locul doi și Gh. "Galdoș (Cluj), clasat 
pe locul trei.
Și...........................................

s-au 
Cel 
viei 
Fr.

întrecerile de la categoria grea 
ridicat la un nivel foarte înalt, 

mai bun s-a dovedit Gh. Popo- 
(Dinamo Buc.) urinat imediat de 
Ballo (Tg. Mureș) și T. Tarbă 

(C.C.A.). O mențiune specială pentru 
un începător, N. Martinescu (Galați). 
Descoperit în „Cupa Moldovei", după 
7 luni de antrenament la lupte clasice, 
el a ocupat locul șase înaintea unor 
sportivi conșacraț’. Despre arbitraje, 
organizare și alte probleme vom reveni.

O. BENKO

S-au aprins luminile in noua
(Urmare din pag. 1)

aici de la ultima noastră vizită făcută 
- acum cîțiva ; ani 1 Blocuri moderne, 

care mai de care mai atrăgătoare, alei 
asfaltate pe care zburdau copiii mun
citorilor... Și tot privind în dreapta 

' și in stingă, iată-ne în fața unei săli 
impunătoare. „E noua noastră sală de 
sport" îmi spuse unul din tinerii care 
lucrau de zor la nivelarea aleilor cu 
Zgură roșie.

— Se poate intra ?
— Se poate. Cu două luni în urmă 

n-ați fi avut ce vedea, dar acum...
... Multă vreme s-au sfătuit acti

viștii sportivi din orașul Reșița. Pînă 
acum două luni cînd după o consfă- 

■ tuire cu tovarășii de la partid și de 
la sfat, s-a hotărît ca această hală fo- 
losită pînă atunci ca hangar, să fie 
transformată în sală de sport. Clubul 
sportiv muncitoresc din localitate s-a 
angajat să o amenajeze prin resurse 
interne. Vestea aceasta a umplut de

. n
au înregistrat 

la Tg. Mureș- 
___ ___ , republican de 
scrimă: au „smuls" echipei militarilor 
bucureșteni titlul de campioni pe care 
aceștia’ îl dețineau de 9 ani 1 Cum a 
fost posibil acest lucru? In primul șabrer, 
rînd datorită faptului că ploieștenii 
au reușit să formeze o echipă omo
genă de sportivi hotărîți să lupte din 
toate forțele pentru cucerirea titlu
lui. In al doilea rînd, echipa C.C.A. 
a fost dezavantajată prin slaba com
portare a unuia dintre sportivii isăi 
de bază, Gh. Matei, care de-a lungul 
finalei a dovedit o insuficientă pre
gătire. Adăugind la aceasta și preci
zarea că al patrulea om în echipă,

Constantin, este un element 
puțină experiență (deși el a 
ce 
că
a

Florctiștii ploieșteni 
sîmbătă și duminică 
surpriza campionatului

a revenit regiunii Constanța
CONSTANȚA 12 (prin telefon). — 

Sîmbătă și duminică Sala Sporturi
lor din localitate a găzduit cea de a 
H-a ediție a „Cupei Mării" la tenis 
de masă. La întreceri au participat 
echipele regiunilor Stalin, Ploiești, 
Galați și Constanță. Din cele patru 
probe disputate sportivii din regiunea 
Constanța au cîștigat 3, iar cei din 
regiunea Ploiești una. întrecerile au 
fost în general dârze, de exemplu par
tida dintre reprezentativele masculi- 
we ale regiunilor Ploiești și Stalin 
(câștigată cu scorul de 5—4 de prima) 

a durat mai mult de 5 ore. Proba pe 
echipe fete a revenit regiunii Con
stanța, urmată de reg. Ploiești și reg. 
Stalin. La băieți pe primul loc s-a 
clasat echipa reg. Ploiești; 2. reg. Con
stanța ; 3. reg. Stalin. Concursul in
dividual la fete a fost cîștigat de Iri
na Șchreiber (Constanța), iar La 
băieți de N. Mureșan (Constanța). 
Iată clasamentul general: 1. reg. 
Constanța 44 p.; 2. reg. Ploiești 31 

. p. ; 3. reg. Stalin 20 p.; 4. reg. Ga
lați 17 p.

6, GOLDENBERG, corespondent

inimile sportivilor reșițeni și 
îndeosebi ale jucătorilor de handbal. 
De atunci, 
tombrie, au 
de tineri și 
drumați de 
nescu.

— Vorba 
vrea, mută și munții din |oc“. Așa s-a 
îtitîmplat și cu sala aceasta, ne-a spus 
tovarășul Ștefan Petru, secretarul clu
bului. Muncitorii noștri au vrut sală 
și iată că au reușit. Handbaliștii, în 
frunte cu harnicul Jucător și antrenor 
Anton Ferenschutz au muncit și ziua 
și noaptea. Nu exagerez dar cred că 
au prestat vreo 2.000 de ore muncă 
patriotică. Doream ca sala să fie gata 
la 10 decembrie, cînd se împlineau 30 
de ani de la înființarea primei echipe 
de handbal pe lingă sindicatul munci
torilor din orașul nostru.

Sâmbăta trecută, la festivitatea 
inaugurare a acestei baze sportive 
o capacitate de peste 1.200 locuri 
amenajată după ultimele cerințe mo
derne, tovarășul Iosif Mitrea, preșe
dintele consiliului orășenesc U.C.F.S., 
spunea că noua sală este rodul unui 
efort colectiv. Au fost efectuate peste 
7.000 de ore muncă voluntară, Merită 
felicitări în egală măsură ufemiștii 
din Combinatul metalurgic, elevii de 
la școlile elementare și medii, brigă
zile de muncă patriotică de la 
I.C.M.M.R. și îndeosebi Valentin Mun-

de la începutul lunii oc- 
lucrat în fiecare zi sute 
tinere, elevi și eleve, în- 
inginerul I Constanti-

proverbului: „Cînd omul

de 
cu
Ș>

republican de floretă

Nicolae 
cit mai 
dat tot 
faptului 
pundere 
trăgători: 
naru. Lor 
de a suplini „golurile" lăsate 
doi. Dacă în celelalte înfîlniri , 
sportivi au putut face față, în meciul 
cu Petrolul n-att mai dat același ran
dament, cu atît mai mult cu tjyijn- 
tîlneau o echipă — după cum am a- 
rătat — omogenă, bine pusă la punct

La valoarea tehnică a finalei cam
pionatului republican de floretă mas
culin pe echipe a contribuit și parti
ciparea unor echipe ca Știință Tg. 
Mureș și Știința Cluj. Spre deosebire 
de acestea, formațiile Stăruința Timi
șoara și C.S. Oradea, care cu două 
săptămâni în urmă, la faza de zonă, 
se dovediseră bine pregătite, clâsîn- 
du-se pe locuri, fruntașe, acum ne-.au 
decepționat,, nu atît prin locurile pe 
care le-au ocupat (Stăruința locul V, 
C.S. Oradea locul VI), ci prin felul 
cum s-an prezentat, ca și prin rezul
tatele obținute (C.S.O. a pierdut de 
pilda la Știmța Tg. Mureș eh 2—9, 
după ce cîștigase în faița acesteia la 
Satu Mare în etapa de zonă).

Spuneam mai sus că valoarea teh
nică a finalei de floretă bărbați a fost 
satisfăcătoare. Totuși, sîntem încă în 
urmă față de valoarea internațională.

a putut), avem imaginea 
întreaga greutate și răs- 
rămas pe umerii a doi 

Iosif Zilahi și Sorin Poe-. 
le-a revenit astfel sarcina 

„golurile" lăsate de cei 
|icești

sală de sport

bărbați
este că nu toate 

să formeze echipe
Una dintre cauze 
cluburile reușesc 
complete, cu trăgători la fel de bine 
pregătiți, prezentîndu-se de multe ori 
cu improvizații (exemplu: Știința Cluj 
a avut în eohipă un spadasin și un 

, C.S.O. a avut un antrenor, 
iar Petrolul, doi antrenori).

La individual au intrat în finală 
sportivii noștri cei mai bine pregătiți : 
Zilahi, Isopescu, Csipler, Falb, Poe- 
naru, Mureșanu. Favoriți erau Mure- 
șanu, Zilahi și Csipler. Dintre aceștia 
însă, Mureșanu a ieșit din lupta pen
tru primul loc chiar după 
asalturi (a fost 
deoarece după Olimpiadă a 
întrerupere prea lungă — o lună și 
jumătate — și a adoptat o tactică 
greșită în tot timpul finalei). Ceilalți 
doi, cărora li s-a adăugat Isopescu, 
au luptat cu multă ardoare, avînd fie
care, pe rînd, perspectiva de a cuceri

primele
insuficient pregătit,

făcut o

titlul. Cel mai bun a fost pînă la 
urmă Iosif Zilahi, care merită pe de
plin această frumoasă satisfacție, cu. 
atît mai mult cu cit de ani de zile el 
este pe primul plan al întrecerilor, dar 
nu a reușit să cîștige.

îmbucurător este, de asemenea, fap
tul că în finală s-a calificat și un tî- 
năr trăgător, Iuliu Falb, de la Stă
ruința Timișoara, care a ocupat locul 
IV înaintea unor floretiști cu mai 
multă rutină ca Mureșanu, Poenaru 
și Hovany. Falb este un trăgător .pe 
care-1 caracterizează elanul, dîrzenia 
și perseverența în muncă; El trebuie 
să-și îmbogățească însă bagajul de 
procedee tehnice atît în ofensivă cît 
și în defensivă, pentru că bazîndti-se 
pe un singur atac, nu va putea ob
ține întotdeauna rezultate bune.

DIONISIE TEPSAN 
secretar al F.R.S

Mai sînt unii tovarăși dirt consiliile asociațiilor, 
care sc amestecă în munca antrenorilor

teanu, antrenorul de box al școliiî 
sportive și sportivii Ion Indf, Fr. Fa- 
zekas, Petre Pop și Daniel .'taier, care 
au dat exemplu mobilizator în munca 
voluntară. Tinerii reșițeni au fost ani
mați de dorința de a cinsti cea de a 
XIII-a aniversare a Republicii noastre 
dragi și cu realizări pe tărîm sportiv. 
De aceea, tov. Ernest Vist, secretar al 
comitetului orășenesc P.M.R., a pro
pus ca noua bază sportivă să primea
scă numele de „30 Decembrie". Pro
punerea a fost primită cu aplauze pu
ternice, îndelungate...

... Pe bolta imensei hale s-au aprins 
toate luminile albe de neon. Turneul 
de" handbal la Care au participat și 
cîteva echipe din Timișoara a început 
cu un meci între elevii școlilor ele
mentare nr. 1 și 4- Priveam cu cîtă 
ardoare luptau! Mîine îi vom vedea 
poate în echipele de seniori ale ora
șului Reșița. întrecerile au continuat 
pînă seara tîrziu într-o atmosferă spe
cifică marilor săli de sport din țara 
noastră. Orașul Nou de pe Lunca Po- 
mostului s-a îmbogățit cu o frumoasă 
bază sportivă.

Marți seara a avut 
nelor „Mao Tze-dun" 
ne în cadrul fazei a

Antrenorul : — N-o să-l pot băga pe lonescu II in meciul 
de miine; nu e în formă ! E

lin o să-l bagi; l-a visat soacră-mea mincind dulceață 
cu lingurifă de argint. Asta înseamnă că mîine o să fie în zi 
mare... ffosen de S. NOVAC

' , /L ■

, Ferdinand Mos»'
un dosar al recordurilor regional» 
din 
mai

Deși maestrul sportului 
cătuit
Marc,
nu se

Ș:i a al-
1 Baia 

neglijentă el s-a pierdut, asth'J ca azi 
pot întocmi evidente.

(V. Săsăranu—coresp. reg.)

• •

ultima speranfu cu să nu se piardă evideitfa
Desen de. N. CLADD1U

l\J»

— Ce vrei ! E 
recordurilor !

„Cupa
loc. în sala uzi- 
o nouă reuniu- 
doua a „Cupei

LA ASOCIAȚIA SPORTIVĂ BUMBACUL...
(Urmare din pag. 1)

sportiv, 
revenit...

In tot
la întrecerea de haltere efectuau pri
mele antrenamente. Dorind să popu
larizeze o serie de sporturi în rîndu- 
rile tineretului din uzină, consiliul a- 
sociației sportive Bumbacul a hotărît 
să folosească pentru acest scop între
cerile din cadrul Spartachiâdei de iar
nă. Astfel, s-a pus un accent deosebit 
pe unele sporturi cum sînt halterele 
și schiul. In privința halterelor s-a 
preconizat ca la început să se facă 
doar antrenamente de acomodare, pen
tru ca mai tîrziu să se organizeze și 
întrecerea propriu-zisă, Cit privește

In cele din urină victoria a 
Victoriei Plăeșu.

acest timp concurenții înscriși

schiul, deoarece vremea nu se ațată 
încă „îngăduitoare" cu sportivii, s-au 
luat deocamdată doar măsuri organi
zatorice. Echipamentul este pregătit, 
listele de înscrieri au fost întocmite, 
așa îiicît nu se. așteaptă decît... pri
mii fulgi. Pînă atunci de trei ori pe 
săptămână la clubul uzinei vor con
tinua să se desfășoare întrecerile pre
liminare din cadrul concursurilor de 
tenis de masă și șah^ isporturi care 
la ora actuală se bucură de o mai 
mare popularitate în -rândurile tinere
tului din fabrică. Dar nu pentru multă 
vreme... Interesul cu care a fost pri
mită. vestea organizării concursurilor 
de haltere și schi stă mărturie în 
această privință,

orașul ui București66
» 5

orașului București". Din cele 11 par
tide programate s-au disputat doar... 7, 
datorită absentării multor pugiliști.

N. Hîrșiu (Dinamo) b.ab. 2 M. Flei- 
cuș (S.P.C.); C. Anton (Șc. sportivă) 
b.p. M. Vasiliu (Rapid); Anton Con
stantin nu a avut „probleme" în pri
mele două reprize, pe care le-a cîș
tigat detașat. In schimb, în a treia, 
Vasiliu. a avut o revenire deosebit de 
puternică, reușind să echilibreze, în 
parte, situația; Gh. Predescu (I.C.F.) 
b.p. V. Matei (Semănătoarea); Pre
descu a făcut o demonstrație de box, 
mult apreciată de spectatori. A trimis 
lovituri clare, cu adresă și s-a mișcat 
cu multă ușurință în ring; C. Toma 
(Dinamo) b.ab. 3 R. Șerban (Grivița 
Roșie). Au absentat de la reuniune 
boxerii I. Mitu (S.P.C.), S. Hoinar 
(Voința), L. Dogaru (Școala sportivă 
Rapid), S. Saramando (Timpuri Noi).
• O impresie nefavorabilă au lăsat 

elevii prezentați de antrenorul Gh.

neregulamentare. De altfel, rezultatele 
obținute de boxerii de la Semănătoa
rea sînt edificatoare: toți au coborît 
învinși din ring. I. Manea a pierdut 
prin abandon în repriza a treia în 
fața lui I. Dumitru (Progresul), Ma
tei a pierdut, așa cum relatam mai 
sus, la Gh. Predescu, I. Ion a fost în
trecut de V. Barbure (Dinamo), iar 
Th. Lucian, după o repriză echili
brată, a fost depășit de dinamovisftll 
P. Vizitiu. In meciul dintre Manea și 
Dumitru, alpinei cînd arbitrul a dat 
un avertisment boxerului de la Semă
nătoarea (just, după părerea noastră), 
antrenorul Zamfirescu, enervat, a a- 
runcat prosopul în mod demonstrativ, 
producînd discuții neprincipiale printre 
spectatori. Comisia orășenească de box 
trebuie să ia măsuri pentru ca ase
menea „ieșiri", din partea antrenorilor 
să nu se mai repete. . .

Mîine seară, de la ora 18,30 este 
___  r,_____ _____ ____  __ programată ■ o nouă reuniune în ca- 
Zamfirescu (Semănătoarea.). In gene- . drul „Cupei orașului București". Gala 
ral, ei au dovedit un stjl de luptă va avea loc în sala clubului uzinelor, 
confuz și au folosit deseori lovituri Semănătoarea,



NOI JOCURI DE VERIFICARE 
A LOTULUI REPUBLICAN DE JUNIORI

ȘTIRI

Marți, pe stadionul Dinamo, lotul 
cprezentativ de juniori pentru tur- 
eul U.E.F.A. 1961 a susținut două 
oi jocuri de verificare. Echipa A 
întîlnit formația de categoria B Di- 

amo Obor, iar echipa B a jucat cu 
letalul București. S-au înregistrat 
rmătoarele rezultate: Dinamo Obor- 
chipa A 3-2 (2-2) : Metalul — Echi- 
a B 4-3 (1-2). Golurile echipei A au 
>st înscrise de Gane (2), iar pentru 
chipa B au marcat: Adam, Jac și 
vram. Iată formațiile folosite-
Echipa A: Duca — Balaș, Hălmă- 

eanu, Radulescu — D. Popescu. Paș- 
anu — Selymesi II, Năftănăilă, Gane, 
rățilă. Dridea II.
Echipa B: Adamache (Arghișanu) 

- Mihăilă,. Lungan, Chiujdea — Po
mi, 1. Popescu — Avram, Torheș. 
dam. Jac, Ciornoavă.
In legăiură cu aceste jocuri, i-am 

;rut părerea antrenorului federal C. 
■raun. care ne-a declarat următoa- 
;le: - • ■ • . ■ _
v,//t ciuda timpului nefavorabil și 
terenului desfundat, meciurile lo- 

'ilui de juniori au fost foarte edifi 
atoare, ele atingind scopul propus: 
erificarea formei jucătorilor și a ca- 
acității , lor. Componența echipelor A 
i B au prestat un joc de calitate, 
ovedind multă perseverență. Dintre 
•.ctitori s-au evidențiat Hălmăgeanu, 
'ădulescu, D. Popescu, Pașcanu și 
ane (echipa A), Tomeș, Adam, I. 

'opescu și Avram (echipa B). A mai 
‘șit in evidență Pojoni, prin tehnica 
ii, dar el mai are deficiențe in ceea 
e. privește pregătirea fizică. Țin să 
ubliniez că cele două echipe de ju- 
ipri sînt sensibil egale. Dacă in linia 
e atac a echipei A am remarcat cîți- 
a jucători mai valoroși (tripleta), în 
chimb atacdnții echipei B au jucat 
r general rnai legat. Din echipa A 
lafțijjlăilă, Gane și Frățită au abu- 
a'f uneori de joc indivdual și au 
egiijat aripile. Partenerii de antre-

nament, Dinamo Obor șt Metalul, au 
dat o replică bună celor două forma
ții, forțlnd pe componența lor să de
pună eforturi serioase. De altfel an
trenorul federal Gh. Ola, care răs
punde de pregătirea jun'orilor, a pro
gramat și in continuare jocuri 
și la inter voie foarte, scurte, 
a-i obișnui pe tinerii ' fotbaliști cu e- 
forturi susținute".

★
Azi și sîrnbătă lotul de tineret va 

susține noi jocuri de verificare. .'Vstăzi, 
de pildă, cele două echipe de juniori 
vor juca la Cîmpina. în compania 
formațiilor Poiana și. Rafinăria 4. 
Sîrnbătă o echipă de juniori va în- 
tîl.ni; ia București, pe Progresul, iar 
cealaltă formație se va deplasa la 
Ploiești unde va juca cu Petrolul.

„tari“ 
pentru

© Lotul reprezentativ de fotbal a fă
cut antrenament ieri după-antiaz.ă. Pre
gătirile vor continua astăzi cu un joc 
la două porți. La pregătiri participă 
următorii jucători : V oinescu, Turna și 
Ufa — portari. Popa, Nunweiller III. 
Staicu. Ioni fă și Panait — fundași, Je
nei. Seredai. Nimweiller IP și Bone -— 
mijlocași, V. Angliei, ■ Pirciilab, Constan
tin. Țtrcovnicu, line II. Marcu, Eftimie,

© Comisia de disciplină din eaiirul 
federației a sancționai‘pe jneălorii Mar
cu și Bălneeanu (Poiana Cîmpina) cu 
suspendarea pe doi ani și, respectiv, un 
an pentru acte de huliganism săvîrșite 
în cursul meciului de campionat Rapid 
Focșani—Poiana Cîmpina. De' asemenea, 
comisia de disciplină a dat un avertis
ment secției de fotbal Poiana Cîmpina 
pentru insuficientă muncă educativă 
sportivii.

Sâmbătă și duminică

Importante consfătuiri pe țară
Analiza sezonului de toamnă in lumina planului de măsuri 

privind îmbunătățirea
La sfîrșitul acestei săptămîni vor 

avea loc ședințe important? în cadrul 
federației: noastre de fctbjaJ. Este vor
ba de consfătuiri pe țară, care se 
desfășura, sîmbâtă și duminică în 
pitală.

Sîmbâtă (dimineața de. la ora 
și după-amiazâ de la ora 17) 
avea loc -în sala de festivități a
bului Dinamo o consfătuire cu prile
jul căreia va fi analizat sezonul de 
toamnă, în lumina planului, de mă
suri al U.C.F.S, privind îmbunătăți
rea activității fotbalului. In cadrul 
acestei, consfătuiri vor fi ’ prezentate 
rapoarte de activitate a unor comi

vor
Ca

10
va 

clu-

activității fotbalistice

rază din intîlnirea C.C.A.—Știinfa Cluj, cea mai importantă din etapa 
de duminica trecută. Flancat de Bugnariu. Demian si Vizi, biovarek (C.C.A.) 

reușește totuși să arunce la coș. Albii urmărește și el atent faza

FINALA. CAMPIONATULUI REPUBLICAN
(Urmare din pag. 1)

Cealaltă partidă întreruptă, de mare 
mportanță pentru configurația prime- 
or locuri, a readus în fața tablei pe 
rtezinul finalei,- Florin Gheorghiu, și 
naestrul internațional O. Trcianescu. 
na nie de deschiderea plicului Gheor- 
?hiu a propus remiză, refuzată de 
idven’sartil său. Partida a continuat 
ji... Troianescti a pierdut pînă la 
înmă. ■ , .

Iată rezultatele tehnice: Szabo-Bălă- 
rel 1-0, Ră-duiescu-Soos 04, Ge-or- 
xescu-Ctocîltea 0-1, Nicoleanu-Gheor- 
ghiu V’-'A, Mititelu-Nagy 'A-'h, Rado- 
vicii-Bon-doc 'A-’A, Ghițescu-Pușcașii

a

T»

„Cupa de iarnâ“ 
a F.R.H. la București
ln sala Floreasca au continuat în- 

recerile din cadrul „Cupei de iarnă" 
i F.R.H. la handbal în 7.

In primul meci, handbalistele de la 
Jzineiie „Griigore Preoteasa" (Vestito- 
•ul — antrenor I. Borugă) au întrecut 
■u 9—6 pe cele de la Constructorul, 
lupă ce au fost conduse cu 6-4 în 
nin. 29.

Al doilea meci al serii C.C.A.— 
i.T.B. a oferit spectatorilor cele mai 
frumoase faze. Tînăra echipă a C.C.A., 
iucind în mare viteză, cu acțiuni des
fășurate pe toată suprafața terenului, 
apărîndu-șe strîns și recuperînd multe 
mingi și-a depășit .clar adversarul. 
Evoluția scorului este edificatoare. 
2-0, 9-1, 19-5 ultimul fiind și scorul 
de la pauză. Repriza a doua a fost 
mai echilibrată în final tabeia de mar
caj consemnind scorul de 31-18 în fa
voarea C.C.A.

In intîlnirea dintre Știința și Con
structorul, ștudenții, posesori ai unei 
■tehnici mai bune și cu mai multă pre
cizie în aruncările la poartă, au ter
minat învingători cu scorul de 34-15 
(14-8).

Fizionomi'a partidei Dinamo-Titanii 
a fost determinată în mare măsură de 
calitatea slabă a arbitrajului lui H. 
Wachsman. Confuz, imprecis, fluierînd 
Cu înfîrziere. H. Wachsman a deza
vantajat ambele echipe. Dinamoviștii 
beneficiind de aportul Iui Covaci și 
Simion Pompiliu au terminat .învingă 
tari cU scorul de 21-18 (14-10). Rapid- 
Unirea 3.3-21 (20-12). O surpriză plâ 
cută: foarte tînărul jucător l.iviu 
Lăpușan (15 ani) promovat în prima 
echipă a Rapidului. V. P.

'/a-’/i (runda a XVI-a) Nicoleanu-Ră- 
dulescu 1-0, .Pușcașu-Halic ’/«-'A, Soos- 
Bondoc 1-0, Paviov-Nagy 0-1 (între
rupte).

In runda a XVlI-a cursa fruntași
lor a continuat. Gheorghiu a cîștigat 
o partidă .dramatică la Radulescu, 
lucind excelent intr-o grea criză, de 
timp. Szabo a cîștigat la Pușcașii, iar 
Ciocîitea a întrerupt în poziție de re
miză intîlnirea cu Troiancscu. Și pe 
această tablă s-a dat o luptă agitată 
și grep. Partidele Mititelu—Radovici, 
Naclit—Haiic și Ungiireanu—- Nico-
leauu au fost remize.

Iată clasamentul în partea sa su
perioara: Gheorghiu 11 >/2 p.,. Szabo 
10'/2 p.,‘ Ciocîitea (1), Soos (1), Mi
titelu 10 p. .(ultimii doi au o par
tidă mai mult), Radovici 9*/2 p. Pav
lov (2), Ghițescu (1) 8 p. ete.

Astăzi j. . “ ‘. 7
(Gheorghiu—Ungu re a nu, ' Szabo—Pav
lov, Nicoleanu—Ciocîitea), .ziua
mîine este afectată în întregime 
treruptelor și amînatelo'r, urmând 
ultima rundă să se joace sîrnbătă, 
partida derbi CIOC1LTEA—GHEOR
GHIU.

sii regionale de fotbal, secții de fot
bal fruntașe, colegii de antrenori și 
arbitri. La această consfătuire vor 
lua parte membrii Biroului federal și 
ai comisiilor și colegiilor centrale F.R.F., 
președinții comisiilor regionale, pre
ședinții cohgiilor regionale de antre
nori și arbitri, președinții secțiilor de 
fotbal cu echipe in categoria A și B, 
antrenorii echipelor de categorie A și 
B, arbitrii din lotul republican A și 
B, jucători fruntași, metodiști regio
nali de fotbal, ziariști si activiști ai 
U.C.F.S.

Duminică dimineață, de la ora 8.30, 
vor avea loc, separat, două consfă
tuiri pe țară: a antrenorilor în sala 
de festivități a U.C.F.S. (etajul VIII) 
și a arbitrilor în sala de festivități, a 
clubului Dinamo, y — - 
prisma planului 
pe orientarea în 
ca de instruire.
două consfătuiri
poarte din partea unor colegii regio
nale de anirenori și arbitri, precum și 
din partea unor antrenori și arbitri. 
In încheiere vor fi trasate sarcini pri
vind sezonul de primăvară.

Vor fi analizate, prin 
de măsuri cu r.ccent 
joc a ec Iii pe lor, mi in

și arbitrajul. In cele 
vor fi prezentate ra-

se joacă runda a XVIII

de 
în
că 
cu

62.933 ici pentru
Premiile concursului 

duminică 11 decembrie 
rele:

Una variantă ou 11 rezultate exacte 
în valoare de 62.933 lei;

52.20 variante cu 10 rezultate exac
te a cîte 5.446 lei;

532.20 variante cu 
te a cîte 212 lei.

Fond de premii:
Premiul I a fost 

cipantul Vas Tiberiu din Oradea. El 
a mai obținut și 3 premii II și 6 pre
mii III, in total 68.543 lei.

Excelentele premii înregistrate la 
concursul de duminică sînt un prelu
diu binevenit pentru marele concurs 
special Pronosport de duminică 18 de
cembrie. Pentru depunerea buletine
lor au mai rămas trei zile. Gră-biți-vă 
să depuneți cît mai multe variante 
la acest concurs care are programul

Pronosport de 
sînt următoa-

9 rezultate exac-

251.732 lei. 
obținut de parti-

întreceri tot mai pasionante
Sălile care au găzduit meciurile e- 

tapei a Vil-a a campionatelor repu
blicane de baschet s-au dovedit din 
nou neîncăpătoare pentru numărul 
mare de spectatori dornici să urmă
rească aceste pasionante întreceri. La 
băieți, în special, disputele sînt din 
ce în ce mai dîrze, fruntașele luptînd 
din răsputeri pentru fiecare punct, 
iar codașele strâduindu-se să scape 
de locurile care vor aduce retrogra
darea. După etapa de duminică, Ra
pid a rămas singură în. frunte, dar 
în etapa a VIH-a va da un examen 
foarte dificil la Cluj în faț- Științei, 
care în partida cu C.C.A. a dovedit 
că se află în revenire de formă. Di
namo Tg. Mureș și C.C.A. „pîndesc" 
din apropiere primul loc, iar Dinamo 
București' și \ Știința Craiova — în
vinse duminică — 
pretenții justificate 
fruntașe, 
meciurile
echipe s-au comportat bine, mantfes- 
tînd o simțitoare îmbunătățire a jo
cului față de primele

Ambele echipe au jucat foarte 
corn ițind numeroase greșeli de 

de mult.

continuă să emită 
pentru locurile 

Ca o remarcă generală, în 
de duminică 10 din cele 12

CE S-A PETRECUT

etape.

LA GALAȚI ?

de la Galati

„Cupa Dunării
La Galați, în organizarea comisiei 

regionale de volei, începe vineri o 
interesantă • competiție - dotată ' cu 
„Gupa Dunării", organizată atît pen
tru echipe masculine, cît și pentru 
formații feminine. La turneul mascu
lin vor lua parte: Farul Constanța, 
C.C.A., Tractorul Brașov, Petrolul 
Ploiești, Dinamo București, Progresul 
București, Jiu! Petroșani și Știința 
Galați. Echipele Voința Miercurea 
Ciuc, reprezentativele regiunilor Ba
cău și Iași împreună cu Voința Brăi
la, se vor întrece în turneul feminin.

Rezultatul întîlnirii
dintre echipa locală C.S.M. și Dina
mo București constituie o mare sur
priză, nu atît. prin victoria gălățe-ni- 
lor, ■ — a căror comportare pe teren 
propriu a fost întotdeauna excelentă, 
— cit prin scorul neobișnuit de mic. 
C.S.M. Galați a marcat 39 de puncte 
(în prima repriză doar 15), iar Dina
mo 29. de puncte (în prima repriză 
doar 12), fapt care nu s-a petrecut 
nici măcar Intr-un meci de fete din 
actualul campionat. Cîteva amănunte 
ni le-a furnizat unul din arbitrii me
ciului, Gh. Dinescn :

f . ’

Preludiu la concursul special Pronosport!

o variantă cu
VI. 

VII. 
VIII.

IX.

Atalanta—Padova 1
Mimes—Reims X, 2 
Sedan—Monaco X, 2
Racing—Angers 1

X. Le Havre—Toulause 1 
XI. Grenoble—Lyon 1, X

XII. Nancy—Stade Francais 1
★

Ciștigătorii scuterelor „Manet' 
concursul special- Pronoexpres.

Qfonosport

« 11 rezultate exacte

tragerea la sorti, care 
marți 13 decembrie, 

' cîștigător-ii celor 10 
la concursul special 
7 decembrie.

Iată-i: 1. Berialan

' la 
Prin

ți avut loc 
au fost stabiliți 
scutere „Manct" 
Pronoexpres din

viei Leon — București, Calea Călă
rași 85; 8. Marcu Schwartz — Orșo
va, str. V. Alecsandri 5; 9. Gh. 'Fa
nase București, str. Cot. Preoțescu 
nr. 5; 10, Gheorghiu. Gabriela —
București, str. Cpt. Demetriade 12. 
Celorlalte variante cîștiigătoarc li se 
vor atribui obiecte în valoare de cîte 
2.000 lei.

slab,
pase și ratind exasperant
Deși s-a aruncat deseori la coș, în 
prima repriză s-au înscris doar 27 de 
puncte! In partea a doua a meciu
lui, Dinamo a avut o perioadă de re
venire, cînd a luat un avans de nouă 
puncte (24-15). Timp de cinci mi
nute gălățenii nu au înscris nici un 
punct! Apoi a urmat perioada de re
venire a localnicilor, care au egalat 
și au preluat conducerea, în timp ce 
dinamoviștti nu au marcat între mi
nutele 30—35 nimic! in general, ju
cătorii ambelor lormații au acționat 
pripit, nervos.

Deoarece Dinamo București a mai 
avut o repriză în care -a înscris 
doar 12 puncte (prima din meciul 
Dinamo Oradea), credem că este 
zul ca 
analizeze cauzele acestor căderi, 
care nu se datorează numai lipsei 
experiență a jucătorilor, — șt să 
cerce eliminarea lor. Poate că e vor
ba de supraantrenameut

antrenorul Dan Niculescu

DESPRE ARBITRAJE

tot
CU

ca
să

de 
în-

I. 
F.

i

In cele șapte etape disputate pînă 
acum am constatat cu bucurie că ar
bitrajele prestate au lost de bună ca
litate și au contribuit m mare măsu-i 
ră la buna desfășurare a meciurilor.

îmbucurător este și faptul că ală
turi de arbitri cu experiență ca E. Hot- 
tya, C. Armășescn, O. Straciuc, Al. 
Dănilă, 1. Știrbu, P. Marin, L. Vasi- 
lescu, I. Krasznai, Gb. Dinescn, 
Mihăescu, I. Petruțiu, I. Bodoni,
March, Fi. Andor, Șt Roșii, au dat 
deplină satisfacție și o sene de ar
bitri recent promovați în prima cate
gorie. Printre aceștia vom cita pe 
Gh. Ftillop, a cărui competență, promp
titudine și calm ne dau certitudinea 
că va deveni unul din cei mai bir i 
arbitri ai țării, A. Berger și M. Cuni- 
cer- (care au condus meciul Voința 
Iași—C.C.A. cu multă pricepere și 
curaj), Z. Diossegy și Cr. Popescu. 
Sperăm că în etapele viitoare vom 
putea face și pe mai departe aprecie
rile pozitive de pînâ acum

★
Vreți să cîștigați un autoturism 

„Wartburg" ? Vreți să petroceți 
Revelionul la Sofia ? Atunci par
ticipați la concursul special Prono
sport de' duminică 18 decembrie' j

Participarea la concursul spe
cial Pronosport de duminică 
tace pe buletine gratuite.

PRONOEXPRES

D. STANCULESCU

Clasamente la zi
MASCULtN

se

1.
2.

Rapid București (1J 
Dinamo Tg. Mureș (3> 
Dinamo București (2) 
C.C.A. (6)i. .

5. Știința Craiova (4)
fi. Șiiința București (8-9)
7. Știința Timișoara (1-9)
8. Dinamo Oradea (S)
9. C.S.M. Galați (12)

10. ȘUinta Cluj (7)
11. St. ~
12.

roșu Brașov (18) 
Voința " ..............Iași <11*

FEMIM1N

7 6 1 470-405
752 4X0-416 
7 5 2 394-376
7 4 3 471-429 
743 473-464
7 3 4 459-467 
7 3 4 431-447
7 3 4 485-449 
7 3 4 368-453
7 2 5 469-465
725 407-441 
7 2 5 394-489

13
12
12
11
11
10
10
10
10
9
9
9

1.
2.
3.
4.
5.

i 6-
U;

s.
10.
11.

1 12. Petrolul Ploiești (12}

BuruîfM, (1) 
Bueurvștî (2)

W

14 
13 
12
12
12
11
11
9
i
8
8
7

7 7 8 478-308 
7 C 1 425-306
7 5 2 388-338
7 5 2 331-395 
7 5 2 446-419
743 331-367 
743 373-357
7 2 5 317-349 
7 2 5 349-423 
715 341-412
775 322-398
7 8 7 348-401

Rapid 
știința
Construe. Buc. (3) 
Voința Tg. Mureș 
C.S. Om dea (6) 
Știința Cluj (7) 
Muveșu' Tg. Mures 
I.C.F. (8)
Voința Brasov 
Voinț,* Oradea (11) 
Progr*<«u.l Buc. (9)

I de
lir nit

Coloman — Si- 
. Chendi 69.. A; .2. 

București, sțr. Scoar
ței 24; 3. Morgovan Maria —. Qr.t- 
dea, str. Spart.if.us 39; 4. Cărămidă 

:ri> Nicolae , — Craiova, str. Mobănescn 
6; 5. Leib Marcu — Iași, str. Pante- 
limon IR; 6. P'urcavel Nic-'lne '’ro. 
Sărat, str.’ Emlnescu 1 A; 7. Lenchie-

de mai jos. Totodată publicam prono- _1r ț
stivurile internaționalului Tiberht Bone
(CCA): "" tei 94- 3 Morun

I. Inter—Juventus 1. 2
Roma M ien 1, X, 2
Spăl—'Fiorentina X, 2 
Udines’e BNogn.a X

II.
III.
IV.
V. Catania—Sampdoria1 1, X

La tragerea Pronoexpres din 14 
cTiubrie 1960, au fort extrase din i 
următoarele numere:

1 28 8 32 49 30
Numere de rezervă: 38 35 
Eoț’d de -premii: 723 450 lei.

Pul»rică redactată de I. S.
Pronosport.

Loto-

w



U. R. S. S
X>a box

R. F. Germană
MOSCOVA 14 (Agerpres). 

In Palatul sporturilor din Mos
cova s-a desfășurat întîlnirea 
internațională de box dintre 
ediipele selecționate ale U.R.S.S. 
și R.F. Germane. Pugilișfii so
vietici au obținut o categorică 
victorie ai scorul de 8—2. In 
cel mai spectaculos meci, la 
categoria „ușoară" Nikanorov 
(URSS) La învins la puncte 
pe Johanpeter (R.F. Germană). 
O formă excelentă au aratat de

r-

8-2
(pană),asemenea V. Bîstrov

Radoniak (mijlocie mică), Feo
fanov (mijlocie) și Liasota (se
migrea). La categoria cocoș n 
fost înregistrat un rezultat sur
priză: Rascher (R.F. Germană) 
a obținut decizia în fața lui 
Grigoriev (IJRSS). Al doilea 
punct al echipei oaspete a fost 
realizat de semimijlociul Ditter, 
care La învins la puncte pe Ka
rimov.

La 10 ianuarie va începe

Campionatul de șah al U.R.S.S
Finala celui de-al 28-!ea cam

pionat de șah a! U.R.S.S. va 
începe la 10 ianuarie la Mos
cova și Va reuni 
cureriți 
maeștri V.
noi, T. Petrosian, D. Bronstein, 
li. Gheller, M. Taimanov, B. 
Spasski. Potrivit unei hotărîri 
a Federației internaționale de 
șah, campionatul U.R.S.S. con
tează și ca turneu zonal, primii

20 de con- 
în frunte cu marii 

SnMslov, V. Korei-

patru clasați ca|iticîndu-se pen
tru turneul interzonal — a 
doua etapă a campionatului 
mondial de șah.

La actuala ediție a campio
natului U.R.S.S. nu participă 
Mihail lai, campionul lumii, și 
Mihail Botvinik, care se pregâ. 
tesc pentru meciul revanșă ce 
va avea loc în primăvara anu
lui viitor. (Agerpres).

A fost inaugurat Palatul
Sporturilor din Kiev

Preliminariile campionatului mondial

Deși de data de 30 mai 1962, 
cînd va începe turneul final al 
campionatului mondial de fot
bal, ne desparte aproape 
un an și jumătate, de pe acum 
în numeroase țări ale lumii ac
tivitatea competițională fotbalis
tică gravitează în jurul eveni
mentului amintit. Ne referim la 
cele peste 50 de țări ale căror 
reprezentative participă la în
trecerile preliminare ale com
petiției. Este știut însă că nu
mai 14 echipe naționale (în a- 
fara Braziliei și selecționatei 
statului Chile, calificate direct) 
vor putea participa la turneul 
final.

întrecerile preliminarii sînt, 
așadar, în centrul atenției atît 
în grupele europene cît și în 
cele din zona americană. Vă 
prezentăm în rîndurile de mai 
jos situația din grupele în care 
s-au desfășurat deja primele 
jocuri. Vom începe, mai întîi, 
cu zona europeană. în grupa 1 
(Suedia, Belgia, Elveția) s-au 
desfășurat doar două întîlniri : , 
Suedia — Belgia 2—0 și Bel
gia — Elveția 2—4. Surprin
zător, Belgia, care a susținut 

meciuri, se află pe ulti-
a

sarcină ușoară 
în seria ei ne
singur adversar 
mult mai slab, 
în două meciuri

două t ___ _ __  r _
mul loc, cu puține șanse 
recupera terenul

1. Suedia
2. Elveția
3. Belgia

pierdut.

0 0
0 0
0 2

de

2:0
4:2
2:6

2
2
0

Cu si rara9

yjBaau Geste”
Este numele atribuit unui ofi- 

fer american, erou de roman și 
film, cu intenția transparentă 
de a idealiza cîteva pretinse vir
tuți yankee. Cică personajului 
respectiv i-ar fi propriu •numai... 
gestul frumos, generozitatea și 
cumsecădenia, respectul față de 
semenii săi. Exemplificările au 
fost arătate în film... Bineînțeles, 
ele diferă substanțial de cele o- 
f cri te de viața reală. Cum este ca
zul petrecut duminica trecut pe 
un teren de tenis din orășelul 
Perth (Australia de vest). Se juca 
partida de dublu Piei an goli. Si- 
rola (Italia)—Bucholz, Mckinley 
(S.U.A.). In joc, calificarea pen
tru finala „Cupei Davis* din care, 
în treacăt fie spus, Statele Unite 
n-au lipsit începînd din anul 
'1937. La Perth, însă avea să fie 
consfințit declinul tenisului trans- 

• oceanic. Partida citată a deschis 
seria înfviagerilor suferite de a- 
mcricani, culmitund cu eliminarea 
lor din competiție. Amărăciunea 
învinșilor este naturală. Exteriori
zarea acesteia nu tocmai... La în
cheierea meciului de dublu, jucă
torul american Charles („Chuck") 
McKinley, care pierduse punctul 
decisiv, a binevoit să completeze 
lovitura ratată aruneîndu-și ra
cheta în adversari...

Răzbunare ? Nu ! Doar un 
'„gest* caracteristic pentru cei 
care nu se pot împăca cu gîndid 
că î.și pierd pretinsa atotputerni
cie și pe terenul de sport.

Silogismul reclamei
După o întîlnire de catch, în

grijitorii de la t,Palais des 
Sports* din Paris au adunat de 
pe ring următoarele obiecte: 65 
kg. mere putrede, 7 kg. cartofi 
stricați, 2 kg. morcovi, 37 covri
gi, 3 poșete de damă, 2 danturi 
false, un manșon de damă, un 
cornet acustic, cîteva sute de 
nasturi, creioane și o biblie nouă- 
nouță aparținând, după semnă
tură, unui oarecare Georges Mer
cier. Toate acestea au constituit 
„argumente99 cu ajutorul cărora 
temperamentoșii spectatori cânta
seră să influențeze o decizie con
troversată.

Nu se desminte atmosfere, de 
„civilizație99 în care se desfășoară 
așa-zisele competiții sportive, ti-

PE SCURT
• A luat sfîrșît prima pa 

te a campionatului de basch 
al R.S. Cehoslovace. „Cai 
pioană de toamnă" este echi] 
Jiskra Svit, care în 11 mecii 
a totalizat 20 de puncte. 1 
locul 2 se află Spartak Ri
ga Sokolovo, campioana < 
anul trecut

• In continuarea turneul 
pe care-1 întreprinde în Su 
dia, echipa canadiană de h 
chei pe gheață Chatam Mar 
ons a susținut un nou meci c 
reprezentativa Suediei. Par! 
da s-a încheiat cu un rezult 
de egalitate: 3—3 (0—1. 3— 
0—2).

• La Bombay se desfășoa: 
campionatele internaționale < 
tenis de masă ale Indiei. 1 
primul meci echipa Japoni 
(Ogimura, Shibutani, Hoshinc 
a dispus cu scorul de 5—0 ( 
echipa Indiei. Alte rezultat? 
Tailanda — Burma 5—0, li 
dia — Nepal 5—0, Pakistan 
Ceylon 5—4, India — Filipu 
5—1.

• După încheierea Jocurili 
Olimpice de la Roma, major 
tatea pugiliștilor selecționa 
în echipa Italiei au trecut 1 
profesionism. In vederea a 
Gâtuirii unei noi echipe repr 
zentative, care ar urma > 
participe la campionatele eun 
pene de la Belgrad, Federați 
de box amator din Italia 
selecționat recent un număr ' 
30 tineri boxeri, c.are-și v< 
începe pregătirile la 22 deceir 
brie în localitatea Orvietc 
sub îndrumarea antrenorili 
Poggi și Pin

• Cu patru runde înaintț 
încheierii campionatului femin 
de șah al U.R.S.S., pe primi 
loc în clasament se află t 
năra șahistă Tatiana Zatulo 
skaia din orașul Baku. Ea 
totalizat 11 puncte din 14 p< 
sibjle, obținînd . victorii asnpr 
celor mai puternice șnhiste s< 
vietice. Pe locurile următbai 
se află Nona Gaprindașvili c 
9*4 p (din 14 partide) și L- 
risa Volpert cu 9’/2 p (din 1 
partide)

e S-au încheiat campionate 
le de volei ale Republicii Popi 
lare Chineze. In întrecere 
echipelor masculine au lu: 
parte 19 formații, în timp c 
la femei s-au întrecut 17. U 
succes deosebit au înregistr: 
echipele de volei din orașî 
Sanhai, care au cîștigat ti 
lurile atît la feminin cît și 1 
masculin. Echipa masculină 
cîștigat toate întîlnirile, i< 
cea feminină a cunoscut înfrîi 
trerca doar într-o singură pa> 
tidă

• Echipa de hochei pe țzhei 
fă Legia Varșovia și-a cont 
nuat turneul în Austria, su 
finind o întîlnire cu format 
A. C. Klagenfurt, campioni 
țării. Hocheiștii polonezi a 
terminat învingători cu scori 
de 5—3 (1—2, 2-1, 2- 0).

• In ultimul meci al turnet 
Iui pe care I-a întreprins t 
Suedia, selecționata de ten 
de masă (tineret) a R.P. Ch 
neze a întrecut la Stockhoh 
cu 5—3 echipa reprezentaliv 
a Suediei.

• Intr-un meci retur conțin 
pentru C.C.E. la baschet, ech 
pa Galatasaray din Istanbul 
dispus cu scorul de 65—55 d 
echipa Olimpiakos Pireu. Cut 
în tur victoria revenise de t 
semenea echipei turce (72—41 
aceasta s-a calificat pentru i 
tapa următoare.

• Tradiționala întîlnire inter
națională de gimnastică din 
tre echipele de juniori al 
R.S. Cehoslovace și R. P. Un 
gare desfășurată li Pr'ga i 
luat sfîrșit cu dubla viitori 
a echipelor gazdă: 276,90-
267,40 p (masculin) și ]86,65- 
184,75 (feminin).

• In orașul Kosice a avu 
loc întîlnirea internațională d 
judo dintre selecționate!» R S 
Cehoslovace și R.P Ungare 
Sportivii cehoslovaci au în 
vins cu scorul de 12 —10.

calificare nici Portugaliei și, cu 
atît-niai mult, luxemburghezilor.

Italia are o 
în preliminarii, 
avînd decît un 
și de un nivel 
Italia va întîlni
pe învingătoarea întîlnirii tur- 
rettir Etiopia — Israel, aceasta 
din. urmă calificată după alte 
două partide cu Cipru : 1—1 și 
6-t-l.

învingătoarea în meciul tur- 
retur 
avea
IX- a 
tă a 
va fi 
preliminare, 
șase echipe din Africa, împăr
țite în trei subgrupe : Ghana — 
Nigeria (2—2 și 4—1), Maroc
— Tunisia (2—1 și 1—2) și 
Sudan — R.A.U.

Ghana, învingătoarea celui de 
al treilea meci Maroc — Tuni
sia, precum și Sudanul sau 
R.A.U. vor participa la un tur
neu, urmînd ca prima clasată 
să se califice în grupa a IX-a 
din Europa.

în afară de R.P. Polonă și 
R.P.F. Iugoslavia,” din grupa, a
X- a face parte și o echipă re- 
prezentînd continentul asiatic, 
drept pe care și-l dispută Indo
nezia, Japonia și Coreea de 
Sud. Pînă acum s-a disputat e 
singură partidă : Coreea de Sud
— Japonia 2—1.

în grupa I din zona ameri
cană s-a disputat un singur joc: 
Ecuador — Argentina 1—-6, re
turul urmînd să se desfășoare 
duminica viitoare la Buenos Ai
res. O luptă dîrză se dă pentru 
calificare în cea de a IV-a gru
pă americană, în care e în
scrisă direct doar echipa Para- 
guay-ului. Candidatele au fost 
împărțite în trei subgrupe: A. 
Mexic — S.U.A. (3—3 și 3—0): 
B. I Ionduras, Costa Rica și 
Guatemala (Honduras — Costa 
Rica 2—1, Costa Rica — Hon
duras 5—0, I Ionduras —- Gua
temala 1 — 1); C. Insulele Antile 

■— Surinam (2—1, 0—0). în
vingătoarele din aceste subgru
pe vor participa la un turneu, 
iar prima clasată va întîlni în- 
tr-un meci de două partide e- 
chipa Paraguay-ului.

Și acesta e doar începutul. 
Anul viitor urmează să aibă 
Ioc numeroase alte partide, în
tîlniri decisive pentru califica
rea în turneul final al campio
natului mondial.

Spania — Țara Galilor va 
ca adversar în grupa a 
europeană o reprezentan- 
continentului african, care 
desemnată după întreceri 

la care iau parte

de duminicăDupă victoria
(3—0 cu R.P. Bulgaria) și cea 
anterioară în meciul cu Fin
landa (2-1), selecționata Franței 
și-a consolidat poziția de lider 

șanse se-

gimnastică, lupte,Tu capitala R.S.S. Ucrainene. chet, tenis, 
haltere, scrimă, antrenamente de 
atletism etc.

Iubitorii sportului din Ucrai
na au primit un dar minunat.

a fost încheiată construcția 
unui mare Palat al Sporturilor, 
care a găzduit sîmbătă meciul 
de box dintre reprezentativa se
cundă a U.R.S.S. și cea a R.F. 
Germane. Palatul dispune de 
tribune pentru 11.000 de spec
tatori, Una dintre ele se poate 
transforma în numai 20 de mi
nute într-o scenă imensă. O ins
talație de gheață artificială va 
permite desfășurarea întreceri
lor de patinaj artistic și hochei. 
De asemenea uriașa sală va 
găzdui competiții de volei, bas-

Floyd Patterson din non
în actualitate

al seriei a Il-a, cu 
rioase de calificare.

1. Franța
2. Finlanda
3. Bulgaria

și

comentarii
pice 
liste.

sportului din fUrile capita-

Bani-sînge-bani...

orășelul american Windsor

2
1
1

2
0
0

4
0
0

In
(stalul New Jersey) există o bi
necunoscută pistă de automobi
lism, unde au loc curse rezervate 
profesioniștilor. Punct de atrac
ție pentru publicul amator de 
senzații ..tari” și, bineînțeles, pen
tru businesmanii în căutare de 
cîștiguri. Aceștia au organizat o 
foarte activă societate de pariuri, 
care ,,curăță" în modul cel mai 
ideal buzunarele spectatorilor. Mai 
mult decît atît, dibacii afaceriști 
au găsit metoda de a stoarce 
/turale chiar și celor ,,decavațiu, 
care 
altă dorință decît 
bani
însă în calc un afiș scris cu litere, 
de o șchioapă: „Ați pierdut la 
pariuri ? Nu vă întristați degeaba. 
Chiar sub aceste tribune vă stă 
la dispoziție serviciul nostru de 
recoltare a sîngclui. Doritorii pot 
obține pe loo frumoasa sumă de 
5 dolari. Iar cu aceasta aveți toa
te șansele să vă rcfaceți, pariind 
din nou la ghișeele noastre !“

Iată ce înseamnă o afacere bine 
pusă pe roate. Formula bani-sînge- 
bani este însă numai unul din 
mijloacele prin care rechinii spor
tului capitalist smulg cu neruși
nare și ultimul bănuț din buzu
narul iubitorului de sport.

în mod normal n-ar mai avea 
să-și găsească 

de autobuz. Acestora le stă

Fără să apară pe ring, cam
pionul mondial la grea Floyd 
Patterson a mai cucerit un tit
lu... El a fost declarat „boxe
rul anului", în cadrul tradițio
nalului plebiscit al cronicarilor 
de specia li ta te din presa de 
peste ocean.

Noii lauri obținuți de boxe
rul de culoare îi revin desigur 
pe merit. După cum se știe, 
Patterson este singurul campion 
mondial la categoria grea care 
a reușit marea performanță de 
a recuceri titlul pierdut. Intere
sant de menționat că Floyd 
Patterson a mai fost odată ales 
„boxerul anului" în S.U.A., cu 
prilejul cuceririi titlului mondial 
în 1956, cînd l-a întrecut pe 
veteranul Archie Moore.

Știrea difuzată ieri de agen
țiile de presă readuce în actua
litate problema campionatului 
mondial profesionist la catego
ria grea. Va mai avea loc re
vanșa Patterson-Johansson ? Și 
cînd ? La aceste întrebări, nici 
un răspuns precis deocamdată...

O situajie 
fosta campioană 
chipa R.F. Gen 
două i 
obținut 
Irlanda 
Grecia.

bună are 
e- 
în 

meciuri în deplasare a 
două victorii: 4—3 cu 

i de Nord

mai 
mondială, 

mane, care

și 3—0 cu

1. R.F.
2. Irlanda de Nord 1
3. Grecia 1

Germană 2 2 0
0 0
0 0

0
1
1

7:3
3:4
0:3

4
0
0

în grupa a Vl-a s-a disputat 
doar un singur 
burg — Anglia 
victorie, precum 
zultate obținute 
acest an nu dau... speranțe de

meci: Luxem- 
0—9. Această 

și celelalte re
de englezi în

Wisimtt Karl Marx Stadt—Rapid Viena
se joacă săptămîna viitoare

A fost fixată data celui de al 
treilea meci dintre Wismut Karl 
Marx-Stadt și Rapid Viena, din 
cadrul optimilor de finală' ale 
„Cupei campionilor europeni" la 
fotbal. întîlnirea va avea loc 
la 21 decembrie la Basel (El
veția). După cum se știe, în

CAMPIONUL MONDIAL
LA ȘAHIȘTI’.

o
Campionul mondial de șah, 

Mihail Tal, este des solicitat de 
numeroase cluburi de șah din 
orașele Uniunii Sovietice și de 
peste hotare. Recent, el a fă-

DIN
IN VIZITA
MINSK

vizită jucătorilor din 
ma-

primul meci, disputat la Viena, 
austriecii învinseseră cu 3—1. 
Pe teren propriu, însă, campi
oana R.D. Germane a refăcut 
handicapul, cîștigînd returul cu 
2—0. Este nevoie deci de încă 
o confruntare pe teren neutru.

Cu acest ultim meci se va 
completa lista echipelor califi
cate în sferturile de finală ale 
competiției. învingătoarea ur
mează să întîlnească pe I.F.K. 
Malmo. Reamintim celelalte 
jocuri din sferturi: Burnley — 
S.V. Hamburg, Benfica — Aar
hus, Spartak Ilradec Kralove — 
F.C. Barcelona.

Renumitul schior finlandez 
Veikko Hakulinen, care a ob
ținut succese de seamă Ia Jocu
rile Olimpice de iarnă de la 
Squaw Valley, a fost declarat 
cel mai bun sportiv al Finlan
dei pe anul 1960. După cum se 
știe, participînd în ultimul 
schimb al ștafetei de 4x10 km 
el a făcut o cursă extraordi
nară, care a permis echipei 
Finlandei să cucerească meda
lia olimpică de aur la această 
probă. Hakulinen a obținut de

asemenea medalia de argint în 
proba de 5 km și cea de bronz 
pe distanța de 15 km. " 
marcat că Hakulinen 
mit pînă acum de încă 
titlul de cel mai bun sportiv 
al țării sale. Locul II în acest 
tradițional 
de an este 
un schior, 
cîștigătorul 
proba de 50 km la Olimpiada 
de la Squaw Valley.

De re- 
a deți- 
trei ori

clasament la sfîrșit 
ocupat tot de către 
Kalevi Hamalainen, 
medaliei de aur în

cut o
Minsk. La Casa ziariștilor 
rele maestru a ținut o amplă 
expunere despre bilanțul recen
tei Olimpiade, despre proiectele 
sate și pregătirile în vederea 
meciului revanșă cu Mihail Bot- 
vini'k. Campionul lumii a răs
puns la numeroase întrebări. 
In încheiere Ta! a susținut un 
simultan la 37 de table, cîști
gînd 26, remizând 8 și pierzînd 
3. Printre cei care au cîștigat 
la campionul mondial se nu
mără și tînăra jucătoare de ca
tegoria I, Lidia Golovei. După 
cum se știe, în cursul acestei 
luni Mihail Tal va pleca în 
Cehoslovacia pentru a încheia 
la tablă simultanul înpeput prin 
radio cu un grup de 
din rîndul 
slovaci.

Campionatele
mondiale de „Star”

pionierilor
A 
a

șahiști
ceho-

In golful Guanabar, în fața 
orașului brazilian Rio de Ja
neiro, s-a desfășurat cea de a 
39-a ediție a campionatelor 
mondiale de iahting pentru cla
sa „Star". Au luat parte 46 de 
echipaje din 11 țar:. printre 
care 17 din S. U. A. Absența 
iahtmenilor sovietici, care au 
cucerit la Olimpiadă o victorie 
strălucită, a mărit mult șan
sele americanilor. încă înaintea 
începerii coin petiției ziarele pro
nosticau victoria lor. Așa s-a 
și întîmplat. Ambarcația „North 
111“ condusă de L. North și R. 
Steerns a cîștigat 3 din cele 
5 regate, ocupînd primul loc. 
Cei doi snortivi și-au menținut 
astfel titlul de campioni ai lumii.
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