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Din viața organizaț’ei noastre

Să asigurăm succes deplin 
alegerilor organelor locale ll.C.r.S.

Alegerile organelor locale ale 
J.C.F.S. constituie pentru masele de 
nembri ai U.C.F.S. un nou prilej de 
i trece in revistă frumoasele succese 
ibținute sub conducerea organelor și 
irganizațiilor de partid in indeplini- 
ea sarcinilor trasate de partid miș
cării noastre de cultură fizică și 
port.

Este desigur semnificativ faptul că 
ieste tot adunările generale și con- 
erințele asociațiilor sint 
le masele de membri ai 
lenumărate succese in 
ibiectivelor U.C.F.S., în 
azei de mase, în consolidarea orga- 
li 'Ncă a asociațiilor sportive, în 
n -a bazei materiale. Asociațiile 
loastre sportive au organizat in acest 
ăstimp ’y<tfti competiții de mase la 

gini- 
o en-

întîmpinale 
U.C.F.S. cu 
îndeplinirea 
dezyol tarea

tletism, volei, handbal, fotbal, 
astică etc, care se bucură de 
jziastă participare.
Dările de seamă, pregătite cu 

rijă in majoritatea asociațiilor 
ve.
I.C.F.S.,
>ate aceste acțiuni entuziaste
u dus in fiecare asociație la o în- 
iorare a activității sportive. Totoda- 
i, dările de seamă prezentate in 
donările pentru aiegeri dau membri- 
>r U.C.F.S. posibilitatea ca aceștia 
i ia cuvîntul, să participe activ la 
icrările adunărilor, să critice aspec
te negative ale activității 
ite și, in același timp, să 
meri pentru îmbunătățirea 

viilor. în
irticipanții la 

conferințele

multă 
spor- 

cu aportul larg al membrilor 
scot desigur in evidență 

care

discuțiile 
adunările 
asociațiilor

desfășu- 
îacă pro- 

muncii 
purtate, 

generale 
spor-

tive, au 
buție la 
intate a 
sportivi, 
pundere 
aie celor 
tivă din 
rii adunărilor din asociații 
de asemenea că discuțiile participan- 
ților — ca și întreaga desfășurare a 
alegerilor — contribuie tot mai mult 
la dezvoltarea și întărirea democra
ției interne și a disciplinei de orga
nizație, că spiritul critic și autocri
tic, care însoțește cuvîntul celor mai 
rntilți dintre participants, conduce 
spre îmbunătățirea muncii colective 
din cadrul consiliilor, la lichidarea 
lipsurilor care mai persistă in munca 
unor asociații și activiști U.C.F.S.

Folosind tot mai mult sprijinul or
ganelor și organizațiilor de partid, 
colaborind îndeaproape cu organiza
țiile sindicale, U.T.M., sfaturi populare, 
cooperație etc., unele regiuni au obți
nut rezultate bune în organizarea și 
desfășurarea acțiunii alegerilor orga
nelor locale ale U.C.F.S. O preocu
pare sporită pentru îndeplinirea in 
cit mai 
privind 
rale și 
sportive 
din regiunea 
la jumătatea acestei 
adunări și conferințe

adus o importantă contri- 
generalizarea experienței îna- 
celor mai vrednici activiști 

au analizat cu simț de răs- 
stiiul și metodele de muncă 
care răspund de munca spor- 
asociații. Analiza desfășură- 

a arătat

bune condiții a sarcinilor 
organizarea adunărilor gene- 

conîerințelor în asociațiile 
manifestă organele sportive 

Maramureș, unde pînă 
luni au avid loc 
in peste 220 aso-

(Continuare in pag. 4—5)
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Azi după~amiază pe terenul Progresul,

Reprezentantele noastre în „C.C.E.”, Știința și Rapid București, 
se întîlnesc în derbiul etapei campionatului feminin

Campionatul feminin de handbal în 
programează astăzi in Capitală pri-7

mul joc de mare atracție. Se întilnesc 
cele două reprezentante ale țării noas
tre in „Cupa Campionilor Europeni" 
Știința și Rapid București. In perspec
tivă un joc echilibrat, pasionant, așa 
cum au fost întotdeauna întîlnirile 
dintre cele două echipe. Știința, care 
a jucat mai 
alta, va miza 
rare, care în 
dovedit pînă
trecut. Rapidul are de partea sa a- 
vantajul unui atac mai puternic și 
mai variat. In plus echipa feroviară, 
neînvinsă de mai bine de un an în

bine de la o etapă la 
desigur pe buna sa apă- 
frunte cu Irina Hector s-a 
acum destul de greu de

campionatul 
și cu un lot

în vederea 
care se dispută pe terenul Progresul 
de la ora 17, cele două echipe vor 
prezenta următoarele formații : ȘTIIN
ȚA : 1, Hector (Fl. Costin) — J. Ște- 
țănescu, A. Leonte, C. Constan- 
tinescu, E. Jianu, E. Constantinescu, 
I. Vngureanu, E. Popescu, A- Chelaru; 
RAPID : M. Hanek (E. Zăinescu) — M.

republican, se prezintă 
mai omogen.
meciului de după-amiază

Constantinescu, A. Boțan, C. Dumi
trescu, E. Drăghici, FI. CoșUij. M. 
Boian, A. Li.vandru, E. Brinzei, E. Ne- 
bunoiu. In deschidere, la ora 16, se 
'desfășoară un alt joc interesant : Pro 
greșul—T.T.P

Dintre celelalte meciuri ale etapei 
se remarcă derbiul feminin timișo
rean C.S.Ș. Banatul - Știința. Citiți 
programul complet al etapei la ru
brica „La sfîrșit de săptămînâ".

Astă-seară pe stad’onul Republicii

SE INTILNESC SPERANȚELE BOXULUI ROMINESC Șl POLONEZ
Așadar, astă-seară de la ora 19, 
>ni fi martorii unei noi întilniri pu- 
listice de atracție: R.P. Romînă— 
I’. Pcdoîsă. -Intîlnirea dintre echi

PÂTRAȘCU (R. P. Romînă)

pele de tineret aie celor două țări 
este așteptată cu viu interes de ama
torii boxului din Capitală.

„Echipa noastră, ne-a spus imediat 
după coliorîrea din avion antrenorul 
Kasznya, este alcătuită din elemente 
tinere dar care, o parte dintre ele, 
posedă o bogală experiență a ringu-

Progratnul întilnirii: cat. muscă: 
Ciucă — Olccii ; cocoș : Olteanu 
Rzeviewicz; pană: Pătrașcu — 
Guttman: semiușoară: Dinu — 
Dasal ; ușoară: Marin — Szado; 
semimijlocie: Mîrza — Grzesiak; 
mijlocie mică: Stoenescu — Pa- 
piolek ; mijlocie : Monea — Siodla; 
semigrea: Ivan — Pilewski; grea: 
Gheorghioni — Furmankiewicz.

Antrenorul Kasznya ne-a prezentat 
apoi pe elevii săi în ordinea cate
goriilor. Cel mai tînăr este „mijlo
ciul" Siodla, campion de juniori al 
Poloniei. Performanțe remarcabile 
mai dețin Papiolek (19 ani), Dasal 
(20) și Furmankiewicz (19). Toți 
sînt campioni de juniori ai Poloniei. 
Fără discuție însă că întreaga for
mație poloneză prezintă elemente de 
certă valoare, pe măsura bunului re-

Contraatacurile Științei București s au dovedit extrem de periculoase in jocul cu 
C.S.Ș. Banatul, lată o astfel de aefiune încheiată cu un șut puternic de către 
Iordane Ungureanu. Așadar, apărarea Rapidului va trebui să fie foarte atentă 

la aceste acțiuni.

lui. Mă gîndesc la Olech Zbigniew, 
Guttman Piotr (participant la cam
pionatele europene de l-a Belgrad, 
învingătorul lui Puiu Nicblae), Dasal 
ș.a. Așteptăm cu mult interes în- 
tîlnirea cu echipa dvs. convinși că ea 
va fi deosebit de disputată".

’regătirile rugbiștilor noștri 
pentru jocul cu Franța

GUTTMAN (R. P. Polonii)

O victorie de prestigiu a scrimerilor noștri

Floretiștii de Ea C.C.A. au ocupat locu! I în întrecerile 
din cadrul Spartachiadei Armatelor Prietene

«lumeroși spectatori s-au alăturat, 
rcuri după-amiază, antrenorilor pre- 
ți în tribunele stadionului Republi- 
pCntru a urmări cel de al doilea joc 
selecție al rugbiștilor noștri fruntași 
fășurat în cadrul intenselor pregă- 

pentru întîlnirea cu echipa Franței, 
lecționabilii “ au dovedit precizie în 
ouțiile tehnice, o pregătire fizică 
jumitoare ca și o tendință spre joc 
ctiv, care va asigura o bună omo- 
izare a echipei. Ne-au plăcut în 
1 deosebit Drobotă, V. Rusu și M. 
u din înaintare, linia de treisferturi 
'■iac, Sava, Wusek și Penciu. Cunos- 
1 valoarea ridicată a rugbiului fran- 

puterca de luptă, nivelul tehnic și 
ic al viitorilor adversari, antrenorii 
Iri dovedesc însă multă exigență în 
rătirca jucătorilor care vor evolua 
12 noiembrie la Bayonne, în meciul- 
<nșă cu „XV“-le francez. Astfel, se 
urmări în special jocul apărării și al 
ocașilor.
inamo București a fost un bun 
enrr de antrenament, adueîndu-și 
ribuția la realizarea unei partide 
noase care a însemnat un bun prilej 
verificare a stadiului de pregătire 
fiului nostru.

★
upă partida de miercuri a fost for- 

și lotul probabil care își va con- 
a pregătirile sub conducerea antre- 
lor 'V. PădureiiiiJi. /.*. ...Cosmăneșcn 
Hi. Pîrcălubescu. Din lot fac parte: 
.ilovici, Drobotă, loncscu — ștîlpi,

Căpușan, Iordăchescu — trăgători, Ma- 
rinache, V. Rusu, Preda — linia a 
Il-a, Moraru, Demian, M. Rusu, Iliescu, 
Zlătoianu — linia a III-a, Stănescu, 
Mateescu — mijlocași la grămadă, Chi- 
riac — mijlocaș la deschidere, Iri- 
nicscu, Wusek, Cordoș — centri, Sava, 
Ciobănel, Țibulcae — aripi, Penciu — 
fundaș.

cr.... ■ —

nume de care se bucură boxul din 
această țară în Europa.

Intîlnirea de astă-seară, de pc sta
dionul Republicii, constituie o veri
ficare cît se poate de utilă și pentru 
echipa de tineret a tării noastre.

■

Fază din meciul Selecționata R.P R. — Dinamo : doi componenți ai selecționatei, 
M, Paișu și_ Deniian încercînd să inifieze o nouă acțiune pe înaintare. Atent, 
Diaconescu, unul dintre cei mai activi jucători dinamoviști, este gata să 

intervină.

BUDAPESTA (prin telefon). Ince- 
pînd de duminică, capitala R.P. Un
gare găzduiește Spartachiada Armate
lor Prietene la scrimă.

întrecerea a fost inaugurată o dată 
cu primele asalturi ale floretistelor. 
S-au detașat de la început, trei spor
tive: excelenta trăgătoare maghiară 
Gulacsi, experimentata floretistă so
vietică Arkadieva și reprezentanta 
noastră, Geta Sachelarie.

Mai calmă, cu un dozaj mai bun al 
efortului in momentela decisive, re
prezentanta clubului sportiv Honved 
Budapesta, Gulacsi, a ocupat primul 
loc întrunind cel mai mare număr de 
victorii: 6. Au urmat-o — cu cite 
4 victorii — Arkadieva (T.S.K. Mos
cova) și Sachelarie (C.C.A.) Deși lip
site de experiența marilor întreceri 
internaționale, celelalte trăgătoare ale 
C.C.A., Paula Roman-Diaconescu (3 
victorii) și Lidia Grieb (o victorie) au 
făcut o bună impresie, prin puterea lor 
de luptă și orientare pe planșă, ocupînd 
în clasamentul final, locurile 6 și res
pectiv 3

In întrecerea pe echipe, formația 
feminină a C.C A. s-a comportat toar
te bine in meciul cu Honved Buda
pesta eu care a terminat nedecis (8-8), 
pierzînd însă la cîștigătoarea turneu
lui, echipa T.S.K. Moscova (3—S). Ro- 
mîncele s-au clasat pe locul 2.

Confruntarea dintre floretiști a e- 
vidențiat forma excepțională a cunos
cutului sportiv sovietic Sveșnikov 
(T.SK. Moscova). El a realizat un nu
măr de 6 victorii care i-au asigurat 
primul loc în clasamentul general. In 
imediata sa apropiere s-a situat flo- 
retistul polonez Rozicki (Legia Var
șovia) cu 5 victorii și maghiarul 
Gyuricza (Honved Budapesta) cu 4 
victorii. Trăgătorii de la C.C.A. au 
evoluat excesiv de prudent, motiv 
pentru care n-au reușit să ocupe de-

cît locurile 6 (Ionel Drimbă — 2 vic
torii) și 8 (Ion Zilahi — o victorie).

In schimb, în întrecerea pe echipe, 
floretiștii noștri (Poenaru, Mureșanu, 
Drimbă, Zilahi) au reușit să se regă
sească, trăgind foarte aproape de va
loarea lor, fapt care le-a adus primul 
loc în clasament, in urma celor trei 
victorii obținute. Pe locurile următoa
re, echipele T.S.K. Moscova și Legia 
Varșovia cu același număr de victorii, 
dar, cu o situație inferioară la tușe. 
Echipa țării gazdă, Honved Budapesta 
a „sosit** surprinzător I — pe locul 
4, in timp ce formația berlineză Vor- 
wărts a ocupat ultimul loc, fără nici 
o victorie.

Competiția continuă cu întrecerile 
de spadă și sabie (individual și pe 
echipe).

Categoria A la fotbal
REZULTATELE DE JOI

Dinamo Bacău — Minerul 3—-0 (1-■0)
Metalul — Petrolul 2— 1 (0--0)
Rapid — Progresul 2—0 (1--0)
U.T.A. — .Știința Cluj 3— 1 (1- 1)
șt. Tim. — Din. Pitești 2_ 0 (2- 0)

CLASAMENTUL
1. Progresul 7 5 1 1 18: 4 11
2 Petrolul 7 5 1 1 20: 9 II
3. St. roșu 6 4 1 1 14: 9 9
4. Dinamo Buc, 6 4 1 1 11: 8 9
5. Rapid 7 3 1 3 11: 9 7
6. Știința Tim. 7 3 1 3 6: 7 7
7. Din. Bacău 7 2 2 3 5: 6 6
8. Metalul 7 2 2 3 10:14 5
9. AMneruI 7 3 0 4 5:15 6

10. Știința Cluj 7 1 3 3 12:14 5
11. Jiul 6 2 1 3 6:10 5
12. C.C.A. 5 I 2 2 10:11 4
13. U.T.A. 7 2 0 5 7:10 4
14. Din. Pitești 6 î 0 5 5:14 2

PRECĂTIIRILE FOTBALIȘTILOR PENTRU MECIURILE CU TURCIA
Pregătirile loturilor reprezentative în 

vederea meciurilor cu Turcia de la 8 
octombrie continuă. Mîine, lotul A

arc loc pc Stadionul 23 August, cu în
cepere de la ora 16. Bilețele de intrare 
cu preț unic se vor găsi la casele sta-



I

Îstvisîgând pe Ștnaisța Cluj,

Crișana Oradea a câștigat derbiul etapei
A patra etapă a returului campio

natului republican de polo pe apă, 
desfășurată joi după-amiază, a pro
gramat patru întilniri ale căror re
zultate au păstrat ordinea clasamen
tului din etapa a treia. Iată rezul
tatele înregistrate și cîteva amă
nunte :

CRIȘANA ORADEA — ȘTIINTA 
CLUJ'4—3 (1-0, 2—0. 0—2, 1 — 1). 
A fost un meci dinamic, cu multe 
faze frumoase, dar și cu multe nere- 
gularități comise de jucătorii ambe
lor echipe, care și-au împărțit pe
rioadele de dominare. Primele două 
reprize au aparținut gazdelor, urmă
toarele oaspeților. Clujenii, conduși 
cu 3—0. au găsit resurse de a egala 
într-o perioadă cîrid Crișana avea 
un jucător in plus (Urcan de la 
Știința fiind eliminat). Rutina oră- 
denilor și un șut executat cu efect 
de Lengyel au adus însă victoria me
ritată a echipei Crișana. Punctele au 
fost înscrise de Lengyel (min. 6,21 
și 17,19), Rujinschi (min. 3,36) și 
Voicu (4 m în min. 7,16) pentru 
Crișana și de Danciu (min 12,49), 
Cltirilă (min. 14,12) și Szabo (min. 
16,25) pentru Știința. Arbitrul A. 
Kiss (Tg. Mureș) a condus cu multă 
competență. (ILIE GHIȘA-coresp. re
gional).

DINAMO BUCUREȘTI — RAPID 
BUCUREȘTI 7—3 (1—0, 1—1, 4—1, 
1 — 1). Dinamoviștii și-au impus su
perioritatea. în special în repriza a 
treia. Păcat, insă, că au abuzat de 
faulturi, fapt care a dăunat calității 
partidei. In repriza a treia Șt. Kro
ner (Dinamo) l-a lovit cu pumnul 
pe T. Varlam (Rapid), după ce 
acesta îl atacase regulamentar. Jucă
torul de la Rapid a răspuns cu... 
cîteva palme. Arbitrul N. Nicolaescu 
(București) n-a văzut primul „act" 
al acestor ieșiri nesportive și l-a eli
minat definitiv doar pe Varlam, deși 
vinovatul principal 
Subliniem că Șt.
in diverse ocazii 
și a gesticulat tot 
arbitrului. (A.

a fost 
Kroner a 
de multe 
timpul la

AXENTE-coresp.).

Kroner, 
abuzat 

faulturi 
deciziile

Cluburile sportive sint datoare să manifeste 
mai multă răspundere și exigență

în educația fotbaliștilor

I’ază din tnlllnirea Progresul București — Mureșul Tg. Mureș, desfășurată joi 
in Capitală.

programul fotba- 
Stadionul 23 

echipele

BUCUREȘTIPROGRESUL
MUREȘUL TG. MUREȘ 4—G (0—4, 

1—0, 0—1). Mureșenii își da-3—1,
toresc victoria contraatacurilor prompt 
create
prima

sau realizate de Simon în 
repriză, in care bucureștenii 

s-au comportat sub așteptări. In ulti- 
■ ma repriză Progresul, în superioritate 
numerică, a avut posibilitate să ega
leze. dar din' cauza pripelii a 
și în final mureșenii au mai 
un punct obținind o victorie 
plin meritată.

I.C. ARAD

Foto: If. Nandi

întrecerile campionatului
ratat 

înscris' 
pe oe-

(0—0.C.C.A. 2—5
I—2, 1—2, 0—1). Poliștii de la C.C.A. 
au fost mai buni și au cîștigat destul 

Marinescu
C.C A., 

1ACOB-

de categoric. Au marcat: 
2, Firoiu 2 și Kocsis pentru 
Toth 2 pentru I.C.A. (ST. 
coresp.).

A cincea etapă a returului 
fă.șoară duminică dimineață 
gramează următoarele meciuri :
șana Oradea — I.C. Arad, Dinamo
București — C.C.A., Progresul Bucu
rești — Știința Cluj, Rapid Bucu
rești — Știința București.

se 
și

des- 
pro-
Cri-

pe echipe continuă

AZI §1 MÎINE, JOCURI IMPORTANTE IN CAMPIONATUL REPUBLICAN
Amatorii de rugbi vor avea prilejul 

să urmărească o nouă etapă (a XVIII) 
care cuprinde cîteva meciuri „tari". 
Este vorba de partida pe care C.I'.R.

Cupa de toamnă
Intre 8 octombrie 

— perioadă în care 
mei categorii va cunoaște o întreru
pere justificată de jocul cu echipa 
Franței — se va desfășura o nouă și 
interesantă competiție rugbistieă „Cupa 
de toamnă", la care vor participa toate 
echipele bucureștene din categoria A.

și 19 noiembrie 
campionatul pri-

Mîine, concurs
ps velodromul Dinamo

Mîine dimineață începînd de la ora 
10 se va desfășura pe velodromul Di
namo un interesant concurs de pistă 
la care vor participa cei mai bttni spe
cialiști ai probelor de velodrom. In 
program sînt prevăzute următoarele 
prober viteză, 1.000 m cu start de pe 
loc și semilond.

CUPA POȘTAȘULUF*

luburi și asocia- 
tală. Concursul 
le probe:
); juniori (50 
și concursul re- 

(10 km).
8 dinora

din Calea
cu

8 -
înce-

■ so

SPORTUL POPULAR
v Pag. a 2-a Mr. 3902

Grivița Roșie o va susține în depla
sare la Iași în compania formației 
C.S.M.S., în plină ascensiune, precum 
și de jocurile Metalul 23 August— 
Știința București. și l.T.B.—Progresul. 
Dar, și celelalte partide ale etapei 
promit întreceri interesante și unele 
rezultate pot aduce schimbări în cla
samentul campionatului.

SPORTORINRUnCE]

Azi continuă întîlnirile din cadrul 
campionatului republican pe echipe. 
Vor avea loc următoarele partide: 
Farul Constanța — ASA Cri.șut O- 
radea; Metalul Bocșa — Rapid Bucu
rești ; C.S.O. Craiova — Metalul „23 
August"; Energia Cimpina — C.C.A.

Paralel cu desfășurarea campiona
tului pe echipe continuă întrecerile 
din cadrul „Cupei F. R. Box“. Se 
vor disputa întilniri in cadrul etapei 
a doua. La București, formația Vo
ința va primi vizita echipei C.S.M.D. 
Baia Mare. îhtîlriirea se va disputa 
mîine dimineață pe stadionul 
de la ora 10. Iată programul 
Bacău :
Brăila :

AS.A.
C.S.M.

aduce

Voința, 
etapei : 
Sibiu ;

— Flacăra roșie.
C.S.M.

★

Se 
doresc să 
s-a redeschis în sala I.C.F. (str.

12 — stadionul Re
de box a Clubului 
Antrenamentele au 

ora 18—26, sub con- 
sportului prof.

care 
cent 
Maior Ene nr. 
pubiicii) secția 
Sportiv Școlar, 
loc zilnic de la
ducerea maestrului 
Eustațiu Mărgărit.

la cunoștința tinerilor 
practice boxul că re-

Clipa tineretului”
Comisia de sporturi nautice a ora

șului București ă organizat de curind 
campionatul Capitalei Ia caiac-canoe 
pentru categoriile II, III și neclasifi
cați. întrecerile desfășurate pe lacul 
Herăstrău s-au bucurat de succes, la 
ele participînd mulțî tineri care au 
avut prilejul să-și măsoare din nou 
forțele, acum, după consumarea mari
lor competiții oficiale. Iată rezultatele 
înregistrate: FEMININ. Caiac simplu 
(500 m): 1. peorgefa Mihai (Voința) 
2:44,0; 2. Atena Vinătoru (Progresul) 
3:02,0; 3. peorgeța Crufu (Voința)
3:02,5; 4. Magdalena Veron (C.S.S.) 
3:11,5. Caiac dublu (500 m) FI. roșie 
(Mihaela Scceleanu, Dumitra Ene) 
2:36.4. MASCULIN. Caiac simplu 
(500 m): 1. M. Ppară (C.S.S.) 2:28,4; 
2. Gh. Istrate (FI, roșie) 2:35,?; 3. 
A. Trandafir (Progr.) 2:42,9; 4. Ioaehim 
Răzvan (Progr.) 2:53.4; 5. Virgil Dun
can (C.S.S.) 2:55. Caiac simplu 1000 m: 
1. M. Vinătoru (Progr.) 4:15,0; 2. D. 
Tarțău (Progr.) 4:24,0; 3. Corneliu
Marin (Progr.) 4:24.5; 4. V. Belaos
(C.S.S.) 4:28,0; 5. A. Manoilă (C.S.S.) 
4:37.6; 6. M. Cioc (FI. roșie) 4:39.0. 
Caiac dublu (500 m): 1. FI. roșie (Gh. 
Frumușanu, Gh. Butnaru) 2:06,3; 2. 
Voința (Radu Matei, Gh. Crîngulescu) 
2:08.8; 3. C.S.S. (M. Paraschiv, M. Ghiu- 
rițân) 2:24.3; 4. Progr. (Gh. Avram,
L. Lupu) 2:29,4; 5. FI. roșie (Gh. Ion 
Dan. C. Taciopol) 2:38,8; 6. Voința (D. 
Gugan, I. Grama) 2:53,3. Caiac dublu 
(1000 m): 1. FI. roșie (V. Coeorescu, 
Gh. Taciopol) 3:43.0; 2. FI. roșie (D. 
luga, I. Stroia) 3:47,7; 3. Progr. (Gh. 
Militaru. C. Tudorică) 3:51.8; 4. Voin
ța (I. Albu, I. Pălăngeanu) 3:52,8. Ca
iac 4 (1000 m): 1. FI. roșie (I. Gheor- 
ghiță, Gh. Galan, C. Neleapcă, Gh. 
Pislaru) 3:27.6; 2. Progr. (A. Zlotescu,
M. Mușat, i. Gavriiă, L. Ilucăxeanu)

la caiac canoe
3:28,4. Canoe simplu (lOOOrri): I. Ma
rian Ionescu (C.S.S.) 4:34,0: 2. E. Geam- 
ba.șu (C.S.S.) 4:54,1; 3. I. Rusu (C.S.S.) 

roșie) 
5:35,4. Canoe dublu (1000 ,m): 1. C.S.S. 
(N. Niculescu. E. Maximciuc) 4:37,9;
2. C.S.S. (C. Iftode, A. Răduț.) 4:49.3;
3. C.S.S. (T. Mihăilă, R. Zelinski) 
4:53,9. In clasamentul general, pe pri
mul loc s-a clasat clubul sportiv șco
lar București, care a. cucerit și tro
feul „Cupa tineretului",, oferit de orga
nizatori.

5:15,5; 4. I. Anastasescu (FI.

Frumos a început 
listic de joi de pe 
gust! Intilnirea dintre 
surdo-muți ale R.P.R. și R.D.G. a pri
lejuit adesea faze remarcabile de 
bal. chiar privite cu un ochi cit se 
poate de exigent. In special jucătorii 
noștri, care au repurtat victoria cu 
4-0 (1-0), au realizat o serie de ac
țiuni pe care le-ar putea copia și e- 
chipele noastre de categoria A, ac
țiuni în viteză, bine desfășurate, care 
au dus la marcarea unor goluri deose
bit de spectaculoase.

Nici partida Rapid—Progresul n-a 
început rău. Și după debutul ei dina
mic, captivant, aveam toate motivele 
să așteptăm in continuare un joc de 
calitate, la nivelul valorii celor două 
echipe. Dar, pe măsură ce se scurgeau 
minutele, o serie de lipsuri din mun
ca educativă și de instruire cu jucă
torii se îăceau din ce în ce mai mult 
simțite. însuși „bilanțul" pe care avea 
să-l înregistreze această întilnire la 
fluierul final vorbește de la sine: cinci 
jucători accidentați! lată deci că în 
ciuda măsurilor care s-au luat și a 
nenumăratelor prelucrări care s-au fă
cut. unii jucători continuă să atace 
periculos, să uzeze de mijloace neper- 
mise, mergind pînă la durități, pină 
la lovirea adversarului pentru a-și 
ușura în acest chip necinstit drumul 
spre victorie. Ceea ce este și mai grav 
este că jucătorii, in inconștiența lor, 
s-au dedat la aceste acte de brutali
tate care au descompletat loturile 
R.P.R., in preajma celor două con 
fruntări de la București și Istanbul cu 
echipele Turciei. Dar, atitudinile re
probabile ale unora dintre jucătorii de 
la Rapid și Progresul nu s-au mani
festat numai sub acest aspect. De-a 
lungul partidei, Neacșu, Oaidă, Ozon, 
Marin, Caricaș au gesticulat, au pro
testat de parcă ar fi fost cei 
sfinți între sfinți și cineva le-ar fi 
tat nod în papură. In realitate 
arbitrul N. Mihăilescu nu numai că 
n-a fost sever (cum ar fi trebuit de 
fapt) dar a trecut cu vederea in mod 
nepermis un șir întreg de gesturi ne-

1 sportive comise de jucătorii 
echipe, fără a mai vorbi de 
care au venit una după alta 
za a doua. „Răspunzind" la 
de joc, Neacșu și-a permis 
vească adversarul chiar cind balonul 
era departe, fără ca arbitrul Mihăi
lescu să-l sancționeze, potrivit regula
mentului, cu eliminarea din joc. O im
presie penibilă a produs asupra celor 
50.000 de spectatori și „circul" pe care 
au început să-1 facă în finalul meciu
lui jucătorii de la Rapid. Și, culmea, 
Progresul care era condus cu 2 0, a 
dat o replică de același gen. din care 
și-a făcut de altfel o specialitate. 
(Spectatorii n-au uitat încă finalul 
meciului cu C.C.A.)...

Unele dintre aceste manifestări s-au 
produs și in repriza I. Așa stind lu
crurile, se pune logic întrebarea: ce 
au făcut antrenorii celor două echipe, 
în pauză ? Lucrurile intîmplate în re
priza a doua demonstrează clar că ei 
n-au făcut nimic pentru a i tempera 
pe jucători, pentru 
că se află pe un 
trebuie să respecte 
cere sportivă și pe 
parte la întrecerea

La atitudini inadmisibile s-au dedat 
și jucătorii echipelor Metalul și Pe-

■

Au
de

fot-

mai 
cău- 
insă,

ambelor 
duritățile 
în repri- 
un fault 
să-și Io

a le aduce aminte 
teren de sport, că 
noțiunea de între- 

spectatorii care iau 
lor.

Confirmări și surprize în finala feminină
După consumarea primelor trei run

de, finala campionatului republican fe
minin transformă în certitudine ceea 
ce încă de la început apăruse ca 
probabil, 
revoznic 
rioasă pretendentă la titlu, 
ploieșteancă a înregisrtat trei victorii 
consecutive, adăugind celei din prima 
rundă, alte două, obținute în fața unor 
adversare redutabile : Natalia Iliescu și 
Elena Răducanu. La */2 punct de Mar
gareta Perevoznic se află campioana 
țării, Alexandra Nicolau (victorii la 
Âlakkai și Gesticone), Rodica Reicher 
(cîștigă la Răducanu, remiză cu Mano- 
lescu) și tînăra studentă timișoreancă 
Gertrude Baumstarck (remiză cu Des- 
mireanu, cîștigă la Gesticone).

Evident aceste patru șahiste au por
nit cel mai bine ia întrecerea pentru

anume că /Margareta Pe
se prezintă ca o se-

Șahista

titlu. Nu același lucru șe poate spune 
despre Elisabeta Polihroniade, care a 
pierdut la Doina Maier și n-a putut 
obține dccit remiză în fața orădencei 
Renee Farcaș.

Iată primele aspecte ale acestei fi
nale, care se anunță și în continuare 
interesantă și dîrză. ■

Rezultate tehnice : Iliescu—Reicher 
0-1 (întreruptă din runda l-a) ; Mak- 
kai—Gogîlea ’Zj-’/z. Fărcaș—Manolescu 
’/î-'/î, Simu—Rădăcină 1-0 (runda 
2-a) ; Rădăcină—Desmircanu ‘A-‘A. 
Iliescu—Simu și Gogilea—Maicr între
rupte (runda 3-a).

Azi dimineață vor fi reluate partidele 
întrerupte, iar azi și mîine după amia
za se dispută noi runde.

(rolul, fostă campioană a țării, ir 
meciul disputat in aceeași zi ia Tirgo 
viște: faulturi repetate (Mureșan
Georgescu și Marin Marcel), insult 
la adresa arbitrului (Badea), gestur 
nesportive (Neacșu și Nițescu) — a 
titud'mi împotriva cărora comisia d 
disciplină a F.R.F. trebuie să ia mă 
șurile corespunzătoare.

I ste evident : numai măsurile luat 
de federație nu pot rezolva totul. Pune 
tul de greutate al muncii educativ 
(o spunem pentru a nu știm cita oară 
trebuie să se afle in cluburi și in ase 
ciațiile sportive, adică acolo unde s 
lucrează nemijlocit cu jucătorii, tind 
sportivii sint tot timpul sub ochiul ar 
trenorului. Nu se poate concepe 
muncă eficientă pentru redresarea fo 
balului nostru, pentru ridicarea lui I 
un nivel calitativ mai înalt, -dacă m; 
șurile de ordin tehhic nu merg min 
în mină cu preocupările temeinice pei 
tru instaurarea unui climat de sport 
vitate, a unui spirit de disciplină pe 
îectă caracteristic imensei majorități 
sportivilor noștri. Dar conducerile mu 
tor cluburi sint gata să închidă ocf 
lâ o serie de abateri ale jucătorii 
lor, le cocoloșesc și caută să le a 
cundă opiniei publice, temindu-se i 
măsurile disciplinare pe care ar treb 
să le ia să nu „dăuneze" asupra ,. 
mogenității" echipei, să nu-i scai 
șansele în lupta pentru cele doi 
puncte. In același timp, conducătorii 
de cluburi și antrenorilor nu le poa 
fi indiferentă nici viața pe care o d 
în afara terenului de sport jucătorii 
care răspund. Cum să dea randame 
tul maxim jucători ca Soare, Varj 
Kotzka, Gane, V. Alexandru, Toib 
Ivansuc șl alții, cind ei nu respei 
normele vieții sportive, cind nu în 
leg să răspundă cerințelor sportii 
de performanță, pîerzîndu-șî tini| 
pînă noaptea tirziu prin restaurai 
sau lipsind de Ia antrenamente.

S-o spunem răspicat: rtfișcarea n< 
stră sportivă nu are nevoie de e 
mente care iși fac din jocul bru 
principala armă de luptă, care au 
titudini necuviincioase față de ar 
tru și de publicul spectator sau c; 
încalcă normele vieții sportive. E ti 
pul ca conducerile cluburilor vizate 
ale altor cluburi, care nu o dată 
căzut in aceste greșeli, să se treze 
că la realitate. Munca educativă 1 
buie să formeze punctul central al 
tivitățri lor, în așa fel incit rolul ju 
torilor de fotbal să nu se rezume 
acela de a bate mingea cu mai mi 
sau mai puțină indetninare, ci de 
deveni cetățeni conștienți, demni 
epoca măreață pe care o trăim, i 
mâți și ei de elanul creator al in 
gului nostru popor care desăvirși 
cu succes construcția socialistă.

! A apărut Nr. 18 
pil revistei ilustrat*

Din cuprins :

9 Turul ciclist al R.P.R. privit d 
mașina fotoreporterilor noștri.

• FOTBAL : Petrolul a revenit 
centrul atenției generale. — Sci 
«oare deschisă Iui Pîrcălab. 
Imagini din campion ațele ung 
și francez. — Fruntașii față-n fa 
(imagini de la derbiul Pefrolu 
Progresul).

9 Alegerile organelor locale U.C.F. 
în plină desfășurare.

9 O SEARA LA MAESTRUL EM 
RIT AL SPORTULUI DINU CRI 
TEA.

• Gimnaștii japonezi în sala FI 
reasca.

• Pe cînd o răsturnare a ierarh 
în rugbi ?

• MAGAZIN—SPORTIV

• BOX - HANDBAL - MOTOC 
CLISM etc., etc.

Cereți acest interesant număr 
chioșcurile difuzării presei din C 
pitală si din provincie.



Rapid — Progresul 
minutul 53. Pentru

Surpriză la Tirgoviște Steagul roșu Brașov—Levski Sofia 2—2 (1 — 1)
’rac tic, meciul 

terminat în
golul al doilea al feroviarilor și 

■identarea imediată a Iui Smărăn- 
;cu (care a părăsit terenul) au șters 
te punctele de întrebare asupra 
uitatului acestui derbi.
■ii dacă meciul în sine n-a cores- 
is decît în parte, și mai mare a fost 
epția pe care ne-a oferit-o Progre- 

echipa care a început furtunos acest 
npionat dar care joi s-a comportat 
> orice așteptări. Pentru că, cu 
epția primului minut de joc, cînd 
o acțiune a lui Oaidă, continuată 
Marin, mingea s-a plimbat de 

lă ori prin fața porții lui Rapid,

După pauză, Balint ratează (min. 
50) o ocazie clară dar nu trec decît 
3 minute și tot el, 
magistrală de la 
cu stîngul la colț: 
minut, Smărăndescu 
părăsește terenul și

primind o pasă 
lonescu, șutează 
2—0. In același 
— accidentat —
Progresul (care 

făcuse în min. 20 o schimbare: 
Adam în locul lui Pașca-nu) rămiiic 
în 10 oameni. Din acest moment, 
jocul nu mai prezintă interes. Fero
viarii domină autoritar, Balint 
tează singur cu portarul (min. 
iar Kraus ratează “‘T* 
mai mare ocazie a 
afară 
blase

ra-
55) 

în min. 77 cea 
mare ocazie a meciului : trage 

de la 2 metri, după cc 
și portarul !

dri-

imul gol ol meciului, 
l-a depășit

mi a 
igură 
■ri să 
jiul 
«meniului. Rapid a jucat mai 
•, mai calm, mai organizat, mai nul iar lonescu și Macri, loviți și ei, 

în atac, și a obținut o victorie 
itată, la un scor (2—0) care 
: sfîrșit putea lua
un Balint foarte activ, 
fază, atacul Rapidului 

i Ozon după pauză — a 
multe <6ri apărarea ”

■hizindu-șî astfel 
•ta Iul Cozma. 
ratam, mai sus, că Progresul a 
■put jocul cu o vigoare care i-a 
>rins pe rapidiști. Minute in șir, 
rii. domină dar apărarea Rapidului 

permite atacanților adverși să 
ze la poartă. In schimb, în min. 
si 18, feroviarii ratează prin Kraus 
e scapă singur în careu dar 
e slab și Cozma blochează) și 
n (reluare cu capul, urmată de 
reflex salvator al portarului de 
’rogresul). Minutul 22 aduce pri- 
gol: Ioniță se bîlbîie în apro- 

ja careului, Balint cîștigă balo- 
pătrunde în careu și trage pu

ie, pe jos, pe sub Cozma care 
ge balonul dar nu-1 poate opri 
se rostogolească în plasă. Pînă la 
it, de reținut un șut al Iui Smă- 
lescu și dominarea feroviarilor.

făcut în tot
modestă,
se îndoiască de soliditatea 

pe c.are-1 ocupă în fruntea
Rapid a jucat 

mai organizat,

restul partidei 
făcîndu-i pe spec-

proporții, 
totdeauna 
— chiar 
„plimbat" 

Progresului, 
drumul spre

ȘT1INTA TIMIȘOARA
1 REABILITAT DOAR PARTIAL: 

2-0 CU DINAMO PITEȘTI
MIȘOARA, 29 (prin telefon). — 
i trei infringed consecutive, Ști- 
Timișoara a reușit să se rcabili- 
parțial în fața susținătorilor săi 

lînd victoria cu 2—0 (2—0) asu- 
echîpeî dinamoviștilor piteșteni. 
iința a jucat mai clar numai în 
a repriză, cînd a dominat copios, 
»ntrolat mai bine balonul și și-a 
t numeroase ocazii de gol. Inain- 
s-au pripit tocmai în faza dc fi

are ratînd, în mod nepermis, su- 
:nic dc ocazii clare. In felul a- 

rczultatui de 2—0 din prima rc- 
i nu exprimă fidel dominarea gaz- 
•. După pauză, Știința a mai păs- 
inițiativa încă un sfert dc oră 

eseu a tras două șuturi periculoase, 
care unul în bară) apoi a scăzut 
? ritmul de joc.
Ic două goluri ale partidei au fost 
isc astfel: în min. 4 Igna dema- 
i pe extremă, ajunge la colțul ca
ii mic. și înscrie pe lîngă portar, 
lin. 35 interul piteștean Constanti- 
.’ „dă acasă” o minge și. înscrie 
r-im șut la păianjen.
bitrul C. Prelîci (București) a 
us bine formațiile: ȘTIINȚA: 
an-Georgescu, Turcan, HALMA- 
NU-PETESCU, Tănase-Igna, LA- 
Manolache, Lereter (din min. 65 
anu), MIȚARU. DINAMO: Var- 
ulpeanu, BARBU, Haimovici-Cor- 
u (din min. 46 FLORESCU), 
i-Cîrciumărescu (Corneanu), Con- 
.inescu, Pîntea. ĂGIAN, Lo-^MAGIAN, Lo-

P. VELȚAN-coresg..

Metalul—Petrolul 2-1 (0-0)
TIRGOVIȘTE, 29 (prin telefon). — 
Așteptată cu viu interes, partida 

dintre Metalul și Petrolul Ploiești 
(15.000 de spectatori erau prezenți în 
tribunele stadionului la ora începerii 

atmosferă 
din miriu- 
2—-I) trei 
Munteanu 
și Neâcșu

Balint (care nu Se vede în fotografie) a șutat, balonul 
pe Cozma. lonescu și Soare urmăresc faza.

Foto: T. Cbioreanu
In acest joc am înregistrat un fapt 

cu totul neobișnuit: din cauza duri
tăților, nu mai puțin de cinci jucă
tori au fost accidentați. Ozon, Pașca- 
nu și Smărăndescu au părăsit tere-

au rămas ca simpli figuranți.
Arbitru! N. Mihăilescu-București a 

condus foarte slab. El a fost absent 
de Ia fazele meciului și jocul cu du
rități din repriza a doua se datorește 
în mare măsură toleranței lui, arbi
trajului său nehotărît.

RAPID: Dungu — Greavu, MO- 
TROC. MACRf — NEACȘU, Koszka 
— Kraus, OZON (din r. II Geor
gescu), I. lonescu, BALINT, Dul- 
glieru.

PROGRESUL: COZMA — Ncdcl- 
cu, Caricaș, Soare — Ioniță, Paș
canii (din min. 20 Adam) — Oaidă, 
SMĂRĂNDESCU 1, Voinea, Maftcu- 
ță, Marin.

RADU LIRZICEANU

jocului) s-a terminat într-o 
de mare tensiune. Incepînd 
tul 70 (cînd scorul era de 
jucători oaspeți — Anton 
(min. 70), Badea (min. 72) 
(min. 89) au părăsit, pe rmd, terenul, 
eliminați dc arbitru.

Victoria gazdelor este incontestabilă, 
ea fiind rodul ambiției cu care tîrgo- 
viștenii au luptat 
în ultimul minut.

Jocul a început 
a tîrgoviștenilor, 
fiind solicitată la 
6 o combinație Mureșan-Cazacu 
pune pe ultimul în poziție de șut în 
fața porții. Șutul este însă fără adresă. 
Jocul devine dur și Tomescu dc la 
Metalul părăsește terenul în min. 22, 
accidentat. El este înlocuit cu Barac. 
Cîteva minute mai tîrzîu. Al. Lazăr 
șutează puternic din marginea careu
lui dar lonescu în formă foarte bună 
reține. Alai notăm o ocazie a lui Cbi- 
riță care singur în fața porții trage 
în lonescu. Oaspeții contraatacă și în 
min. 30 Voinea șutează de la 8 me
tri prilejuindu-i lui Andrei o ocazie 
de a se remarca. In min. 32 la o cioc
nire Pall-Cazac.u primul se accidentea
ză și locul lui în apărarea Petrolului 
este ocupat de Cepolschi.

La reluare oaspeții atacă pc tripletă 
și Bontaș înscrie (min. 50) expediind 
mingea pe sub Andrei care a plonjat 
cu întîrziere. Intr-un singur minut echi
pa din Tirgoviște egalează și preia 
conducerea. Aceasta se întîmplă în 
min. 62. Ambele goluri sînt înscrise 
de Cazacu, la primul șutind imparabil, 
la al doilea săltînd mingea peste por
tarul lonescu. După ultimul gol jocul 
devine din nou dur și se petrec eve
nimentele 
nicii.

Partida 
zător de

METALUL: 
rac), Popescu, 
PETRESCU-Al. Lazăr, MUREȘAN, 
CAZACU, Niculescu, Chiriță.

PETROLUL: IONESCU-Pal (Ccpol- 
schi), ERONEA, Neaeșu-Tabarcea, Ma
rin Marcel-Badea, D. Munteanu, VOI
NEA, A. Munteanu, BONTAȘ.

din primul și pînă

în nota dc dominare 
apărarea Petrolului 
maximum. In min. 

îl

consemnate la începutul cro-

a fost condusă necorespun- 
Al. Pîrvu (București).

Andrei-Tomescu (Ba- 
Georgesc u ■ NIȚESCU, 

Lazăr,

Dinamo Bacău și-a regăsit cadența: 
3—0 cu Minerul Lupeni!

BACĂU 
în partida 
cu scorul 
Dinamo din localitate și-a regăsit ca
dența. Atacul a jucat la aceeași va
loare ca și celelalte compartimente, 
a acționat mai calm, mai organizat. 
Practicînd un joc în continuă mișcare, 
(în care Gram s-a plasat, dc data, a- 
ceasta mai - inspirat, șutind puternic 
la poartă, iar interii n-au mai frînat 
acțiunile ofensive), atacanții dinamo- 
viști sprijiniți permanent de mijlocași 
au tranșat disputa în favoarea lor.

Minerul Lupeni, ori de cite ori a 
reușit să... răsufle, a contraatacat, dar 
fără un pericol real (9 șuturi, dintre 
care doar 6 pe spațiul porții). Golu
rile înscrise de Dinamo Bacău au 
fost urmarea finalizării a trei dintre 
ocaziile avute la poarta oaspeților. Ast
fel, în min. 4, Gram, după ce a tre
cut de Coman (printr-o fentă scurtă) 
a șutat puternic de la 10 m desclii- 
zînd scorul. Tot Gram (min. 48) — 
după ce primise o pasă de la Cinc.u, 
avansat pe extremă — ridică scorul 
cu un șut fulgerător. Rezultatul final 
este stabilit de Ciripoi (min. 57) la 
capătul unei acțiuni colective a înain
tării dinamoviste.

Arbitrul P. Alalîța (Ploiești) a con
dus foarte bine formațiile:

DINAMO BACĂU: Ghiță-Gross. LA
ZĂR, CINCU-STO1CA. Vătafu-Mihala- 
che, RADULESCU, GRAM, Ciripoi, 
Drăgoi.

28 (prin telefon), 
cu Minerul Lupeni, 

de 3—0 (1—0),

MINERUL LUPENI: M1IIĂLACHE- 
Stanciu, Coman, DAN II-Mihailă, MI- 
IJAI.I-Sotir (Dan I, min. 46), Nisi- 
peanu, Szoke, Țurcan, St. Paraschiv.

ILIE IANCU și GH. DALBAN 
coresp.

In campionatul 
de tineret

0-0
0—3
1—5

Dinamo Bacău—Minerul
Jiul — Steagul roșu 
Metalul — Petrolul
Șt. Timișoara—Din. Pitești 1—2
U.T.A. — Știința Cluj ’ " ~ 
gapid —< Progresul

6—0
1—2

BRAȘOV 29 (prin telefon de la 
trimisul nostru). Deși a jucat mult 
mai bine și a avut numeroase ocazii 
de gol, echipa locală Steagul 
trebuit să se mulțumească cu 
zultat dc egalitate (2—2) în 
cu Levski Sofia.

începutul aparține gazdelor, 
min. 5 beneficiază de un
Execută impecabil Campo, 
zaroș — atent
capul în plasă : 1—0. Urmează o pe
rioadă dc dominări alternative, dar
puțin după mijlocul reprizei Levski
pune stăpînire pe joc și în min. 31 
tîriărul Asparokov egalează cu un 
șut imparabil Ia păianjen. In repriza 
secundă 
și chiar 
modifică 
lovitură 
moment 
Seredai , imii. ■ >- pi oo/, neiiiiuam 
(min. 68), Meszaroș (min. 69) ș 
mai ales David (min. 83)

roșu a 
un re- 
partida

care în 
corner, 

iar Mes- 
irimite balonul cu

Steagul roșu atacă impetuos 
în min. 46 fundașul Nagy 
scorul șutind puternic la o 

liberă dc la 20 m. Din acest 
brașovenii atacă dezlănțuit, 

(min. 52 și 53), Năftăiiăilă 
și 

ratează

mari ocazii. In min. 84 însă, în plină 
dominare a gazdelor, oaspeții nu pierd 
o ocazie și Docev egalează. Așadar, 
lipsa de calm a înaintașilor brașoveni 
în fața porții și neatenția din ultimele 
minute a apărătorilor echipei locale 
au făcut ca jocul să se încheie la 
egalitate în loc ca Steagul roșu să 
obțină o victorie la scor. Levski a 
jucat bine în cîmp, dar a tras puțin 
la poartă.

A condus foarte bine arbitrul grec 
Korkidis.

STEAGUL ROȘU: Gliiță — Bir- 
san, Zaharia,' NAGY — Seredai, Szi- 
gefi — Hașoti, Năftănăilă, Fusulari 
(min. 35 David), AAESZAROȘ, Cam
po.

LEVSKI : B. A'exandrov — Mano- 
lov, Arsov, Naidenov — Prodanov 
(din min. 40 P. Alexandrov), Gheor- 
gliiev — DOCEV, Gaidarov, ASPA- 
ROKOV, lliev, Kostov.

AL. INOVAN

In „Cupa Campionilor Europeni", la Viena,

F. C. Austria—€. (. A. 2-0 (2-0)
VIENA (prin telefon). — ,,Sînteni în

vingători, dar ne lipsesc laurii'’. Ani 
cîștigat partida cu C.C.A. Și atîta lot’9 
a spus după meci dl. Poppingcr, vice
președinte al clubului F.C. Austria.

,,Publicul vienez, pe care-l cunosc 
bine, a fost impresionat de focul fru
mos al echipei romîne, deși ea a jucat 
50 de minute în inferioritate numerică” 

■— a declarat dr. Lan ga din conducerea 
clubului vienez.

Iar crainicul postului de radio Viena., 
într-un comentariu, spunea : ,,Un rezul
tat egal ar fi fost mai echitabil. I.a 
stabilirea scorului de pe teren a con
tribuit arbitrul Tcsdfiici”.

După consumarea celor 90 de minute, 
publicul vienez. (aproape 70.000 dc spec
tatori au fost prezenți în Prater) a 
aplaudat cu simpatic pe jucătorii ro- 
mîni la ieșirea din arenă. Apoi, ca
bina echipei noastre a fost asaltată dc 
cronicari și fotoreporteri de Ia „Ex
pres ’ „Kurier", „Wiener-Zeitung”, 
„Sport und Toto” etc. care doreau să 
ia declarații jucătorilor și conducători
lor romîni. L-am văzut pe stoperul 
S.totz și pe ceilal|i jucători și conducă
tori ai echipei F.C.A. răsuflînd ușura ți. 
Conducătorii echipei își manifestau însă 
nemulțumirea fată de jocul prestat de 
jucătorii echipei gazdă. Și aveau moti
ve serioase să facă acest lucru pentru 
eă — după părerea unanimă a specia
liștilor prezenți — dacă C.C.A. reușea 
să treacă peste momentele ivite . 
sfîrșitul primei reprize, echipa romînă 
putea să termine meciul cu o vhIVi.c.

înainte de a reda pe scurt filmul me
ciului, cîteva cuvinte despre arbitrul a- 
ceștei partide, 
mi-a fost dat 
fluierului care 
fața publicului 
După ce a acordat (discutabil) în min. 
38, un 11 m la o ciocnire între Ivă- 
nescu și Nemec (lovitura a fost trans
formată de Stotz), n-au trecut nici 
două minute și iată-1 pe arbitru oprin- 
du-1 pe Tăiam, care se îndrepta spre 
poartă, pc motiv dc ofsaid. Constantin, 
care dăduse pasa, 
trai Tesanici, spre

ceste iugoslavul Tesanici. Rar 
să văd un cavaler al 
să se compromită în 

cum s-a compromis el.

a protestat. Arbi- 
surprinderea gcnc-

U. T. A. din nou învingătoare

ARAD, 29 
obținut o 

binemeritată: 
și-au depășit 
partidă de calitate, mult gustată de 
cei aproape 15.000 de spectatori. Ei 
au înscris trei goluri și au ratat nenu
mărate ocazii prin Sasu (în special), 
Mcțcas și Czako, astfel că scorul ar 
fi putut fi mult mai sever. U.T.A. a 
dovedit o formă ascendentă față de 
evoluțiile sale de pînă acum. La obți
nerea victoriei au conlucrat în egală 
măsură toate compartimentele echipei, 
care au desfășurat un joc simplu și 
plin de însuflețire.

Textiliștii au atacat în trombă și 
încă de la începutul partidei au lăsat 
să se întrevadă că victoria nu le 
poate scăpa. In plină dominare însă, 
în min. 32, Ivansuc trece în viteză de 
Neamțu și înscrie pe lîngă Coman ieșit 
inoportun. In min. 41 clujenii au oca
zia să majoreze scorul dar Suciu tra
ge pe lîngă poarta goală. Egalarea 
se produce în min. 44. Selymessi face 
o cursă rapidă și înscrie dintr-un 
unghi dificil.

In partea a doua a partidei textiliștii 
pun stăpînire pe joc și își obligă ad
versarii să se apere supranumeric. Deși 
studenții se apără cu strășnicie totuși

a
(prin telefon), 
nouă victorie, 
3-1 (1-1).
net adversarii, reușind o

— U.T.A. 
clară și

Gazdele

în min. 61 și 69 sînt obligați să cedeze 
și Sasu înscrie de două ori. In min 
85 la un corner Petru Emil este ținut 
de mină de apărătorii arădeni și lovi
tura dc 11 metri just acordată este exe
cutată slab dc Matcianu. Mingea șu
tată dc el este respinsă dc Faur. Ar
bitrul Aurel Bentu (București) a con
dus corect și autoritar formațiile: 
U.T.A.: Coman (din min. 45 Faur)- 
SZUCS, BACUȚ II, Ncamțu-Capaș, Sc- 
res-Selymessi, METCAS, Pop,Sasu, Cza
ko. ȘTIINȚA CLUJ: MOGUȚ-KRO- 
MELY, Mureșanu (Marcu), Cîmpeanu- 
Potru Emil, Georgescu-1 VANSUc, Ga
lic, Marcu (din min. 21 Constantin), 
Matcianu, Suciu.

ȘT. lACOB-coresp.

rală, îl elimină de pe teren pe Constan
tin. Mingea pusă în joc cu repeziciune, 

noastră și Nemcc în
eci de al doilea gol. 
tabela de marcaj a-

surprinde apărarea 
scrie din apropiere 
Era min. 40, cînd 
răta 2—0.

Acestea au fost 
care au decis rezultatul 
joi seara, momente create dc arbitru și 
care au determinat soarta calificării m 
turul următor al „Cupei Campionilor Eu
ropeni”. O marc vină o arc însă și Cons
tantin, care nu trebuia să discute cu 
arbitrul. Prin greșeala lui, Constantin și-a 
pus echipa într-o situație grea. In con
tinuare, Tesanici a dat și alte decizii 
eronate, în special împotriva echipei 
noastre, care au slîrnit ilaritate...

Meciul începe cu atacuri puternice ale 
vienezilor, axate mai ales pe Horak. Si
tuații grele în careul nostru sînt rezol
vate de Ivăncscu, Apolzan și Za roda 
11. Cînd atacanții vienezi reușesc să ș«- 
teze la poartă, Voinescu intervine c« 
siguranță. în min. 6 Stotz execută peste 
bară o lovitură liberă dc la 25 m. F.C. 
Austria atacă dezlănțuit. Apărarea noas
tră face un joc prudent. Bone și Jenei 
calmează jocul. Golul scontat de aus
trieci nu. este realizat. în ripostă, 
C.C.A. inițiază atacuri spectaculoase, 
dar ineficace. Nu se trage la poartă. în 
min. 14 și 15 Crișan ezită, iar Raksâ 
trage pc jos, pe lîngă bară. Slab cola
borează la acțiunile înaintării Cacoveanu, 
care uneori face greșeli de începător. I« 
min. 17 Nemec șutează de aproape pesi< 
bară, iar în min. 28 Freydl reține i»« 
șut al lui Tătaru. C.C.A. are o pe
rioadă dc dominare de 10 minute, ra 
care F.C. Austria se apără în 8 oa
meni. în ni in. 35 Stotz, dintr-o lovitură 
liberă 4 
colț. Revenirea în atac a 
se soldează cu 
min. 38 și 40

După pauză, 
face față cu 
gazda. Bone și 
teri, fiind prezenți atît în apărare cîl 
și în atac. Ei încearcă chiar poarta, la. 
această repriză, Tătaru joacă și el mai 
liotărît. Austriecii par surprinși de ri
postă. Văzînd că nu se pot apropia dc 
poartă, din cauza apărării energice a 
C.C.A., ci încearcă șuturi dc la dis
tanță. Publicul își exprimă nemulțumi
rea față dc jocul echipei locale. în ul
timele minute, C.C.A. are două ocazii 
de a înscrie. în min. 85 Raksi ezită să 
șuteze de la cîțiva metri, iar în min. 
86 Bone ratează de puțin lovitura ca 
capul la o centrare a lui Tătara.

Deși a pierdut, C.C.A. a prestat am 
joc superior celui de joia trecută i« 
București. Echipa romînă a lăsat o bună 
impresie spectatorilor și specialiștilor. 
S-au remarcat : Ivăncscu, Apolzan, Yoâ- 
nescu, Bone, Jenei, Tătara (C.C.A.}, 
Horak, Fiala și Stotz (F.C. Austria). 
Au jucat formațiile :

F.C. AUSTRIA: Freydl — Ldsser, 
Stotz, Strobl, — Cager, Paproth 
llorak, Geyer, Nemec, Fiala, Schleger.

C.C.A. t Voinescu — Zavoda 11, J- 
polzan, Ivăncscu — Jenei, Bone — 
Cacoveanu, Constantin, Crișan, Raksi, 
Tătarii.

cele două momente 
partidei de

trimite mingea în baril sus la
F.C. Austria 

cele două goluri diw 
descrise mai sus.
în 10 oameni, C.C.A. 

greu atacurilor echipei 
Jenei luptă din rtsjw-

C. MANTU

Reprezentativa de surdo-muți 
a R.P.R. învingătoare la scor

în deschidere la meciul Rapid— 
Progresul a avut loc întîlnirea in
ternațională dintre reprezentativele de 
surdo-muți din R.P. Romînă și R.D. 
Germană.' Prestînd un joc superior 
gi eficace, țeprezentațiva noastră a

obținut o victorie netă la scorul de 
4—0 (1—0). învingătorii au aliniat 
următoarea formație s Cristescu — 
Irimia, Pantiș, Cioca — Dehalt, Do
boș — Crișan, Miloș, Vani, Mitrache, 
Coțoară.



W -gr n întreaga țară continuă să se desfășoare in entuziasmul maselor de 
« g sportivi, alegerile organelor locale ale U.C.F.S. Fiecare adunare ge- 
6) nerală sau conferință de dare de seamă și alegeri constituie un
z? eveniment de seamă în viața asociațiilor sportive, un prilej nimerit de a 
& analiza temeinic activitatea desfășurată și, prin contribuția largă a parti- 
6) cipanților la discuții, de a se lua măsuri eficiente in vederea obținerii de 
M noi succese. De pretutindeni ne sosesc veșfi care oglindesc marele interes 
$ ce il acordă masele de sportivi acestui important eveniment din viața spor
ii tivă a patriei. Membrii U.C.F.S. privesc cu mult simț de răspundere ale- 
Ct gerea noilor organe și de aceea ei își îndreaptă atenția spre cei mai harnici 

și mai capabili tovarăși de muncă, iubitori de sport, pentru a le incre- 
0 dința conducerea activității sportive din întreprindere, instituție sau gos- 
« podărie. In rindurile ce urmează reproducem aspecte de la adunările ge- 
// nerale și conferințele de alegeri ce au avut loc de curind în țară și in 
y) Capitală.
* X4

activității sportive
mai bune con- 

organelor locale
Consiliile celor aproape 30 de aso

ciații sportive din orașul Satu Mare 
au făcut intense pregătiri pentru

IN REGIUNEA ARGEȘ
acum, în 

regiune
Piuă 

întreaga 
au avut loc 186 
adunări generale 
și conferințe 
asociațiilor, 
cum și 101 
nări

ale 
pre- 
adu- 

generale ale 
grupelor sportive, 
acolo unde s-au 
organizat conferin
țe. Numai în 
rioada 10—17 
tembrie s-au 
ganizat 112 
nări generale 
la sută în mediul

pe- 
sep-
or- 

ad ti- 
din-

tre care peste 60 
sătesc.

La adunările generale care au fost 
i organizate au participat 30.858 mem
bri ai U.C.F.S. Pe marginea dărilor 
de seamă au luat cuvîntul 1.759 to
varăși, fiind aleși în organele de con
ducere ale grupelor și asociațiilor 
peste 1.800 membri U.C.F.S.

Marea majoritate a participanților 
i la discuții au scos în evidență succe- 
' sele obținute pe linia popularizării 
i activității sportive, dar și preocuparea 
■ vechilor organe conducătoare pentru 
organizarea activității sportive de 
mase’ și performanță, făcînd propuneri 
pentru activitatea de viitor.

Astfel, la asociația sportivă „Tri
umful" Curtea de Argeș, cei 11 par
ticipanți la discuții au făcut propuneri 
ca noul organ ales să ia măsuri ime
diate pentru organizarea concursuri
lor pe asociație la popice, șah și 

’ tenis de masă. Propunerea de a se

generală, 
ales a și 
a acestei 
asociația

și proble- 
turismului. 

tot s-a ho- 
organizarea 

în co-

confecționa din resurse locale 20 de 
mese de șah, o masă de tenis, o pistă 
de popice și a se amenaja un club 
au fost aprobate în unanimitate de 
participanții la adunarea 
Noul consiliu care a fost 
trecut la aplicarea în viață 
hotărîri. De asemenea, la
sportivă Recolta G.A.S. Corbu (ra
ionul Costești), pe baza propunerilor 
participanților la discuții s-a notărît 
amenajarea unui nou teren de sport, 
îngrădirea Iui și amenajarea unei 
piste de atletism.

Lucrările urmează să fie efectuate 
prin muncă obștească și cu materia
le din resurse locale.

Mult discutată în adunările gene
rale a fost și pro
blema întăririi ba
zei materiale a a- 
sociațiilor. Au fost 
criticate consiliile 
asociațiilor Ener
gia I.G.O. Drăgă
șani, 
S.M.T. 
Avîntul 
(raionul 
care au 
tele de CEC sume 
importante de bani 
(intre 1000-6000), 
și nu au făcut nici 
o cheltuială, deși secțiile sportive ale 
acestora nu au materiale și echipa
ment suficient.

Mult a fost discutată în adunările 
generale ale asociațiilor sportive de 
pe lîngă unitățile socialiste din agri

Tractorul
Drăgășani, 

Costești 
Horezu) 

pe carne-

cultură 
ma 
Peste 
tărit 
de excursii 
munele vecine, vi
zionarea unor o- 
biective industriale 
și—a unor locuri 
pitorești din regi
une etc.

I n general, adu
nările generale ale 
asociațiilor sporti
ve pentru alege
rea 
cale 
rare 
toate

In __ __
Drăgășani s-au înscris între 50—100 
noi membri U.C.F.S., în raionul Rm. 
Vîlcea 8 asociații din mediul sătesc 
au încasat pentru prima dată pe a- 
cest an cotizații de la membrii 
U.C.F.S., în sumă de peste 5.000 lei 
etc.

Sînt însă și raioane în care acțiunea 
alegerilor organelor conducătoare ale 
U.C.F.S. se desfășoară greoi și nu în 
raport cu posibilitățile și condițiile 
acestora. Printre ele se numără raioa
nele Găiești, Rm. Vîlcea. Vedea și 
Curtea de Argeș.

Consiliul regional U.C.F.S. a luat 
recent măsuri pentru intensificarea a- 
legerilor organelor conducătoare în 
asociațiile sportive, precum și măsuri 
de pregătire a conferințelor raionale 
U.C.F.S.

organelor lo-
ale U.C.F.S. au dus la o învio- 
serioasă a activității sportive sub 
aspectele.
asociații ca Tractorul și Energia

A. MOMETE, coresp. regional

LA DINAMO VICTORIA
tar pe viitor. ,, foarte bine“

Capitală a- 
ale U.C.F.S.

Recent, a avut loc în 
riegerea organelor locale 
(în cadrul asociației sportive Dinamo 
Victoria de pe lîngă Direcția Mili
ției Capitalei. In darea de seamă 
i prezentată, cît și în discuțiile la care 
, au luat parte numeroși membri ai 
asociației sportive, a reieșit că ac- 

I tivitatea depusă în acest an a fost 
rodnică. Numărul membrilor 
a crescut în cele nouă luni 
stui an cu încă 70 la sută 
anul 1960. Succese deosebite 
stă privință au obținut grupele spor
tive nr. 8,' 5, 7, 11. 15, 23 și 24.

La marile competiții de mase ca 
Spartachiada de iarnă și Concursul 
cidtural-sportiv al tineretului au par
ticipat 95 la sută din totalul mem
brilor U.C.F.S. Demn de reținut este 
faptul că 
continua* 
în diferite 
Activitatea 
astfel la 
lentate, 
prestigiul 
de tenis 
tegoria I a campionatului orășenesc, 
echipa masculină de popice a termi
nat campionatul pe locul II în serie, 
la 
o

U.C.F.S. 
ale ace- 
față de 

în acea-

mulți dintre aceștia și-au 
activitatea, încadrîndu-se 

secții pe ramură de sport, 
sportivă de mase a dus

afirmarea unor elemente ta- 
care au făcut să crească 
asociației. Astfel, echipa 

de masă a promovat în ca-

egalitate de puncte cu Rapid, iar 
altă echipă de tenis de masă s-a

Realizări de seamă
In aceste zile 

ne. Maramureș 
succes alegerile 
ale U.C.F.S. Pină în momentul de 
față in peste 70 la sută din asocia
ții au avut loc adunările generale 
sau conferințele pentru alegerea or
ganelor conducătoare ale asocia
țiilor sportive. Cele mai frumoase 
realizări le-a avut raionul Sighet.

Din cele 53 de asociații sportive 
existente în acest raion pînă la 22 
septembrie s-au desfășurat adunări

în întreaga regiu- 
se desfășoară cu 
organelor locale

în turul campionatului raio- 
locul 1.

clasat 
nai pe

Un accent deosebit a fost pus pe 
practicarea acelor sporturi care au 
dus la fortificarea sănătății membri
lor asociației. Astfel, întrecerile de 
volei, atletism, fotbal, handbal etc., 
au constituit pentru grupele sportive 
un obiectiv 
unui număr 
cipanți. Cu 
țiat: Petre 
Ilie Traian, 
Cocioc, C. lonașcu, N. Rotaru etc.

La discuții, tovarășul Toma 
linte a arătat în cuvîntul său 
toate aceste succese se datoresc 
jinului permanent pe care l-au 
organizațiile de partid și 
U.T.M. Tov. Nicolae Cîndea a 
tat că interesul pentru participarea 
la competițiile de mase nu â fost 
întotdeauna aceeași la toate grupele. 
Unele ca nr. 1, 3, 7, 14 și 21 au 
neglijat activitatea de mase și au 
acordat prea puțină atenție diferite
lor întreceri organizate de' asocia
ția sportivă pentru membrii săi. La 
sfîrșitul lucrărilor conferinței, 
Gheorghe Vlădica a arătat că 
ciația 
rită din

important în mobilizarea 
cit mai mare de parti- 

acest prilej s-au eviden- 
Mircea, Mihai Nicolae, 
Mara Dorel, Gheorghe

Me- 
că 

spri- 
dat 
cele 
ară-

tov. 
aso- 

sportivă Dinamo Victoria me- 
plin calificativul de „bine"

în raionul Sighet
pentru alegerea organelor locale ale 
U.C.F.S. în 41 de asociații spor
tive. Cele mai ' '
fost cele de la asociațiile sportive 
Mara Berbești, " '■ 
Progresul Costiui. Lumina Cîmpu- 
lung pe Tisa și altele. Cu acest 
prilej în comunele Sarasău, Iapa 
și Vad au fost înființate noi secții 
de volei masculin și feminin

bine organizate au

Măgurii Văleni

C. POP și V. SĂSÂRANU, coresp

ce i-a fost acordat cu 
gerii noilor organe 
U.C.F.S. Desigur, noul 
fruntea căruia se află tov. Dumitru 
Tudorancea, reales datorită rodnicei 
sale activități, va trebui să acorde 
o atenție sporită complexului sportiv 
G.M.A. cît și angrenării acelor grupe 
sportive care au dovedit o mai mică 
preocupare pentru diferitele compe
tiții de mase din acest 
să angreneze marca 
membrilor asociației în 
treceri se va stimula 
ta tea sportivă și se vor obține noi 
succese pe tărim organizatoric.

prilejul ale- 
localc ale 
consiliu, în

an. Reușind 
majoritate a 

diferite în- 
astfel activi-

OTTO BENKO

(Urmare din pag. 1)

ciații sportive, Dobrogea, Crișana, Plo
iești, Oltenia etc.

Dintre numeroasele asociații sportive 
care s-au evidențiat in acțiunea alege
rilor amintim doar citeva : Tehnome- 
tal Timișoara, Poligrafia Brașov, Bere 
Grivița și Frigul București. Recolta 
Jimbolia etc. Pentru a întări tot 
mai mult din punct de vedere 
politic și organizatoric mișcarea 
noastră sportivă, in consiliile asocia
țiilor sportive sînt aleși muncitori de 
nădejde, ingineri și tehnicieni, co
lectiviști, intelectuali, oameni plini 
de pasiune pentru sport gata să pună 
umărul pentru dezvoltarea și mai lar
gă a acestei activități. In felul a- 
cesta va crește capacitatea organiza
torică a asociațiilor sportive, se creea
ză posibilitatea ca de la inceput con
siliile nou alese să activeze la nive
lul cerințelor actuale ale dezvoltării 
mișcării noastre sportive.

★
Cu toate aceste constatări pozitive 

pe linia desfășurării alegerilor orga
nelor locale ale U.C.F.S., trebuie ară« 
tat că se mai manifestă și unele lip
suri a căror grabnică lichidare se im
pune pentru ca acțiunea alegerilor să 
cunoască pretutindeni un succes de
plin. Astfel, în unele raioane, orașe 
sau regiuni nu s-a organizat suficient 
de J>ine această acțiune, nu s-a exer-

desfășurarea in cele 
dițiuni a alegerilor 
ale U.C.F.S. In acest scop s-a făcut 
o temeinică verificare a evidenței 
membrilor U.C.F.S. și a situației în
casării cotizațiilor, s-au organizat ac
țiuni de popularizare a acestui im
portant eveniment al mișcării noastre 
sportive și s-a acordat o atenție deo
sebită întocmirii dărilor de seamă 
care — in cea mai mare parte — au 
scos in evidență și au pus in discu
ția adunărilor generale cele mai im
portante probleme ale activității de 
cultură fizică și sport din întreprin
derile și instituțiile orașului Satu 
Mare.

In această direcție subliniem faptul 
că in cadrul adunărilor generale care 
au avut loc la asociațiile sportive 
Constructorul, 
Proiectantul, 
ria, precum și la conferințele orga
nizate de asociațiile sportive Mon
diala, Autorapid și Voința, dările de 
seamă prezentate nu s-au rezumat 
să scoată in relief numai succesele 
înregistrate in ultimul timp, ci au 
pus in discuția maselor de membri 
ai U.C.F.S. aspectele negative și lip
surile constatate, in așa fel incit 
discutarea lor și elaborarea măsurilor 
de îndreptare să contribuie la o și 
mai mare dezvoltare a activității 
sportive din orașul Satu Mare.

Spre exemplu, in cadrul conferin
ței pentru alegerea organelor locale 
U.C.F.S. organizată de asociația spor
tivă Autorapid, o serie din cei pre- 
zenți la adunare, ca N. Frențiu, Li- 
viu Pop și alții, au criticat serios 
activitatea consiliului asociației, ară- 
tind că in raport cu numărul mem
brilor înscriși pină în prezent, și in 
funcție de posibilitățile existente, re
zultatele nu pot fi considerate satis
făcătoare. Pentru ca pe viitor lucru
rile să se desfășoare în condițiuni 
mai bune va fi necesar ca noul con
siliu al asociației să lărgească și să 
întărească activitatea sportivă de 
mase și să organizeze munca secții
lor pe ramură de sport astfel 
rezultatele sportivilor fruntași să 
mereu mai bune.

O vie participare la discuții

Electrica, Pompierul, 
Solidaritatea și Victo-

maselor de membri V.C.t 
putut constata și in cadrul c 
ței organizate la asociația 
Mondiala. Din rindurile celo 
200 de delegați prezenți la co 
— care reprezentau pe cei 
membri U.C.F.S. - mulți au 
activitatea consiliului asociații 
făcut propuneri concrete pen 
bunătățirea muncii. Tovarășii 
ticat cu asprime delăsarea i 
tată de consiliul asociației 
problema extinderii gimnas 
producție. De asemenea, part 
la conferință au mai critic 
siliui asociației și pentru că 
laborează cu Organizația 
și cu conducerea administra 
vederea rezolvării problemei 
numărului de participanți la 
rile sportive de mase și a 
bazei materiale a asociației

Un aspect interesant a for. 
la conferința asociației spori 
ința. Aci, tov. Eugen Er6s 
că numărul de 855 de 
U.C.F.S. nu poate fi consii 
un succes al consiliului > 
sportive, deoarece, cu ma. 
perseverență și cu o organit 
bună a activității, această cif 
fi realizată doar la o singur: 
rativă. In această direcție 
vorbit și alți delegați la c<j 
care au criticat consiliul i 
pentru dezinteresul cu care 
problema creșterii numărt 
membri U.C.F.S. De altfel. Ic 
conferință a fost subliniat f 
asociația sportivă Voința nu i 
în ultimul timp rezultate Ic 
anilor precedenți și că pe ui 
consiliu va trebui să-și inul 
mod deosebit atenția în veci 
tăririi prestigiului 
sportive.

In concluzie, se 
masele de membri
dus o serioasă contribuție 
darea lipsurilor manifestate 
ca consiliilor asociațiilor spo 
orașul Satu Mare.

acestei

poate I
U.C.F.S.

ca 
tie

a

de mult a avut loc conferința a-Nu _______ __ ______  _
sociației sportive Aurul din Certej, raio
nul Ilia. Darea de seamă prezentată de 
consiliul asociației a s-cos în evidență 
faptul că în ultima perioadă de timp 
baza materială 
ce a permis ca 
înregistreze un 
cantitativ.

Din discuțiile __________ ___________  _
cestei dări de seamă a reieșit însă fap
tul Că în activitatea consiliului asocia
ției s-au manifestat o serie de lipsuri 
a căror lichidare va duce în mod di
rect la obținerea unor rezultate și mai 
frumoase, pe măsura posibilităților exis
tente. Astfel, s-a precizat că în cadrul 
consiliului asociației sarcinile nu erau 
repartizate în mod concret fiecăruia din
tre membri și că din această cauză con
siliul asociației nu a putut să le înde
plinească la timp pe de altă parte, tot 
din aceasta cauză, legătura dintre con
siliul asociației și secțiile pe ramură de

a creseut simțitor, ceea 
si activitatea sportivă 
salt serios calitativ

purtate pe marginea

să 
si

a-

AUGUSTIN 1
coresp

sport a fost sporadică, ceea co 
minat ca în cadrul acestor sec 
să nu se desfășoare Ia un nii 
punzător. Așa se explică de . 
de volei nu a făcut antrenamen 
organizat și ca o consecință 
pe un loc codaș în campionat 
și tot așa se explică de ce < 
popice înregistrează rezultate 
activitatea ci-

In planul de măsuri adopta 
ticipanții ia conferința au fost 
o serie de sarcini a căror înde 
duce Ia lichidarea acestor lip 
îmbunătățirea activității consii 
ciației, în așa fel, incit m Merit 
brilor U.C.F.S. din cele 13 gr 
tive ale asociației să fie eupri 
rodnică activitate sportivă.

NICOLAE FLO!
instructor al consiliului

U.C.F.S. ilunedoc

Să asigurăm succes de
organelor locale

citat 
kilui 
rile luate și nu a fost folosit un activ 
larg 
pentru 
geri-
nile Hunedoara și București, de exem
plu, au fost aminate unele adunări, iar 
dintre cele care au avut loc numai o 
parte au fost precedate de o susținută 
muncă de impulsionare a activității 
sportive pe plan local : nu s-au mo
bilizat toate forțele pentru ca alege
rile să se desfășoare în cadrul unor 
acțiuni menite să ducă la dezvoltarea 
activității sportive de masă, la creșterea 
numerică a membrilor U.C.F.S., la în
deplinirea planului de venituri și chel
tuieli, !a întărirea bazei materiale și 
la creșterea performanțelor sportive.

De asemenea, în unele asociații 
sportive participarea la adunările de 
dări de seamă și alegeri este slabă, 
fapt care oglindește munca superfi
cială a unor consilii ale asociațiilor 
sportive. S-a constatat, de exem
plu, că în raionul Aiud dările de 
seamă .poartă pe alocuri amprenta

un control permanent asupra fe- 
in care sint îndeplinite măsu-

pentru 
dări 

Din

pregătirea adunărilor 
de seamă și. ale- 

această cauză, in regiu-

formalismului, că în unele 
sportive din raioanele Sibiu 
Lugoj etc., dările de seamă 
intocmite pe baza unei mt 
unei consultări colective a 
lor consiliilor asociațiilor s| 
mai mult, de delegații
U.C.F.S. Mai sînt. de asen 
zuri cînd confirmările
nu se fac la timp (Galați), 
sînt aleși delegați la confe 
ciației sportive tovarăși car 
sini membri ai U.C.F.S. (U

In unele regiuni cum sin 
Bacău, Hunedoara. Argeș 
Autonomă Maghiară, ritmul 
nizare și desfășurare a adt 
conferințelor pentru dări de 
alegeri este încă necort

Na peste tot organele L 
asociațiile sportive s-au < 
spre alegerea unui număr c 
tor de femei în noile consili 
rite asociații sportive din re 
căii, raioanele Lipova, Orșc 
Medgidia, Urziceni au fost 
consiliile asociațiilor prea pi

Este evident că se impun-



....... •’ .' ' .

Craiova. Recent a avut loc adu- 
rea generală pentru prezentarea 
rii de seamă și pentru alegerea 
ului consiliu al asociației spor- 
e de pe lăngă fabrica de fermen- 
e a tutunului din Craiova. De 
narcat faptul că în noul consiliu 
fost alese 3 fete : Ana Cocoșilă, 

.'ședință, Marieta Gîscă și Jana 
□banii.

T. Ștefănescu — coresp.

Un minunat prilej de realizare
a unor noi și frumoase succese

sprijinul și îndrumarea or- 
și organizațiilor de partid.

• De curînd a avut loc prezen- 
ea dării de seamă și alegerea 
janelor locale U.C.F.S. la aso- 
ția sportivă Erupția, din Tîrgo- 
te. (A. Radulescu — coresp.).

• In orașul și raionul Birlad 
iu desfășurat pînă acum 31 adu- 
•i generalo-'și alegeri ale noilor 
rane focale. U.C.F.S. Printre a- 
iiațiile care și-au ales noul con-

3 la corespondenți
iu pot fi citate: Constructorul, 
icăra, Strungul, G.A.C. Izlaz 
:. (F. Panait — coresp.).

• La Poiana Mare a avut loc 
unarea generală a asociației 
orlive înainte. In urma discu- 
or purtate, adunarea generală a 
eciat ca satisfăcătoare activitatea 

c-tiiului consiliu și apoi s-a trecut 
alegerea noului consiliu. A fost 

optat de asemenea, un plan de 
isuri (M. Carauleanu, coresp.).

Avînd 
ganelor 
asociațiile sportive din orașul Roman 
desfășoară în prezent o susținută 
muncă de creștere a numărului de 
membri ai U.C.F.S., de organizare a 
unor cît mai variate și atractive com
petiții de mase, de extindere a gim
nasticii în producție și de amenajare 
a unor baze sportive simple. Ritmul 
susținut în realizarea acestor sarcini 
se datorește, în bună măsură și faptu
lui că alegerile organelor locale ale 
U.C.F.S., sînt întîmpinate cu realizări 
dintre cele mai frumoase. Astfel, în 
cinstea alegerilor organelor locale 
U.C.F.S. în cadrul asociațiilor spor
tive Fulgerul, Betonul, Moldova, Olim
pia, Săgeata, Progresul și Voința 

■s-au desfășurat o serie de întreceri 
sportive de mase la care au participat 
mii și mii de oameni 
asemenea, numai în 
cinstea alegerilor au 
U.C.F.S. peste 100 de 
a fost înființată o 
sportivă, Electronica.
lizări au fost înregistrate și în ceea 
ce privește reamenajarea bazelor 
sportive. Astfel, la asociația sportivă 
Viitorul a fost construită o pistă 
G.M.A., asociația Unirea F.Z.R. a îm
prejmuit cu un gard de seîndură te
renul de fotbal, iar asociația sportivă 
Laminorul (fabrica de țevi), folosind 
din plin resursele locale, a împrej
muit stadionul și a construit o tri
bună din beton pentru 2000 de locuri.

Deosebit de important este faptul 
că o atenție majoră a fost acordată 
creșterii și întăririi bazei materiale

a asociațiilor sportive. In această 
direcție vom menționa că pînă la 
începutul lunii septembrie asociațiile 
sportive încasaseră cotizații în va
loare de 61.432 lei, ceea ce reprezintă 
un procent de 92 la sută din totalul 
cotizațiilor ce trebuiau încasate pe un 
an întreg în orașul nostru.

GH. GRUNZU
președintele consiliului orășenesc

U.C.F.S. Roman

Pașcani. In 43 din cele 65 de 
aciații sportive din raionul Paș- 
ni au avut loc adunări generale 
ntru prezentarea dărilor de sea- 
î si alegerea noilor organe locale 
C.F.S.

c. .-.nea, coresp.

Deta. Majoritatea 
onul Deta și-au 
i. De exemplu : 
îirea Banloc, 
colta Fizes. Hotăririle luate in 
unările generale au început să 
rină fapte. La Unirea Banloc a 
eput amenajarea bazei sportive 
baza hotăririi adoptată in adu- 

■ea de alegeri.
Livia Cîmpeanu, coresp.

asociațiilor din 
ales noile con- 
Furnirul Deta, 

Recolta Berini,

Sibiu. 96 de delegați au repre- 
itat pe cei 723, de membri U.C.FS. 
conferința asociației Pielarul Si- 
. In noul consiliu au fost realeși 
la Pascui — președinte. Ștefan 
țiu — secretar, Vasile Botez — 
■pagandă, Iosif Tocay — finan- 
r.

Mircea Lupuțiu, coresp.

degeri lor
5.

ută pentru lichidarea grabnică a 
r acestor lipsuri, luarea de mă- 
hotărite care să ducă la obți- 

unor noi și importante succese 
•țiunea de desfășurare a alege- 
organelor locale ale U.C.F.S.

care au mai rămas pînă la 
erea acestei prime etape a ale- 
r organelor loca’e ale U.C.F.S. 
e folosite din plin pentru interi- 
ea ritmului de organizare a adu- 
r și conferințelor de alegeri, 
liile asociațiilor sportive, cele o- 
sști, raionale și regionale sint 
re să folosească mai intens spri- 
organelor și organizațiilor de 

, să colaboreze îndeaproape cu 
ele și organizațiile sindicale si 
.., pentru îndeplinirea sarcinilor 

revin in acțiunea alegerilor — 
iv de mare importanță pentru 
rea noastră sportivă.
isiliile U.C.F.S., activiștii spor- 
.rebuie să acorde o deosebită a- 

mobilizării membrilor U.C.F.S. 
drul adunărilor de alegeri, să le 
; astfel posibilitatea de a 
ipa efectiv la dezbateri, la dis- 
a problemelor ce interesează

al muncii. De 
cîteva zile. în 
fost primiți în 
noi membri și 

nouă asociație 
Frumoase rea-

Gimnastica în producție se bucură de mult succes în rîndul muncitorilor de 
la întreprinderea „Carmen" din Capitală. In prezent, cu prilejul alegerii 
organelor locale ale U.C.F.S. a fost discutată îmbunătățirea și îmbogățirea 

exerci fiilor de gimnastică în producție.
Foto : 0. Banu

Să obținem aceleași succese in sport
Însuși faptul că din 109 delegați 

la conferința asociației sportive 
Cauciucul, de pe lingă Combina

tul de cauciuc Jilava, au fost prezenți 
109 ne-a părut semnificativ pentru vii
toarea activitate sportivă de aici. Dar 
aceasta nu este totul. Interesul viu cu 
care s-a discutat, grija cu care se ana
lizau posibilitățile existente dar încă 
nefolosite, toate aceste lucruri conduc 
la concluzia că la ~ 
treburile sportive 
bine.

Darea de seamă 
cipanți la discuții 
pînă acum activitatea sportivă a stat 
la loc de cinste. Ce s-a reproșat însă 
vechiului consiliu al asociației spor
tive ? In primul rînd că a lucrat sec
tar. Vechiul președinte, loan Popa, nu 
a știut să creeze un colectiv larg și

a preferat să lucreze de unul singur. 
Aceasta a dus la îngustarea activită
ții sportive. De aceea doar secțiile de 
fotbal și de volei au avut o activitate 
continuă. In ultima vreme, în cadrul 
asociației sportive a activai și un co
ordonator tehnic, profesorul George 
Popa. De atunci activitatea sportivă 
s-a schimbat în bine.

Cauciucul Jilava 
s-au schimbat în

și numeroșii parti- 
au relevat că și

De o veche tradiție în întreprin
dere se bucura turismul. In di
ferite competiții de orientare tu

ristică, atît în București cît și în pro
vincie, echipa întreprinderii a ocupai 
focuri fruntașe. De aceea, cînd consi
liul asociației a luat inițiativa orga
nizării unei excursii la Piatra Arsă, 
Caraiman și Omul, iar apoi pe litoral, 
numărul celor care au participat a fost 
destul de mare.

De ce numai fotbal și popice
Asociația sportivă de la uzinele de 

laminate neferoase din București este una 
dintre cele mai vechi ca tradiție. De-a 
lungul anilor, muncitorii de aici și-au 
organizat din ce în ce mai bine activi
tatea, reușind să obțină succese cu 
care pe bună dreptate se mîndresc. Cei 
aproape 650 membri U.C.F.S. au la dis
poziție o bază sportivă bine utilată, 
materiale și echipament sportiv îndes
tulător. Ei își plătesc cu regularitate 
cotizațiile sportive, ceea ce a dat po
sibilitate consiliului asociației să aibă 
la dispoziție fondurile necesare procu
rării de material și echipament spor
tiv, organizării de competiții etc. In 
primele 8 luni ale anului s-au încasat 
15.316 lei din cotizații, fapt care con
stituie o dovadă grăitoare a dragostei 
membrilor față de asociația lor spor
tivă.

Despre toate acestea cît și despre 
frumoasele rezultate obținute de spor
tivi în producție, despre sportivii care 
s-au clasat pe primele locuri în cam
pionatele orășenești și raionale (fotbal, 
volei, popice etc.) și despre multe al- 

darea de seamă 
>, de fostul con- 

în conferința 
organe locale.

• numeroși mem

tele a vorbit pe larg t 
prezentată zilele trecute 
siliu al asociației 
pentru alegerea noilor 
La discuții s-au 
bri ai asociației, ridicind cu competență

înscris

asociațiile sportive respective, la sta
bilirea măsurilor cele mai potrivite 
pentru îmbunătățirea muncii.

O preocupare sporită trebuie să 
existe pentru acele sporturi care cu
nosc o largă popularitate, au o pu
ternică tradiție și condiții specifice de 
dezvoltare într-o anumită regiune.

Cu o grijă deosebită trebuie pre
gătite proiectele de hotărîri ale adu
nărilor generale și conferințelor care 
să cuprindă tocmai aceste principale 
sarcini ale asociațiilor sportive, care 
— îmbunătățite prin discuțiile parti
cipantelor — să poată contribui în cea 
mai mare măsură la dezvoltarea acti
vității sportive.

Este, de asemenea, necesar ca ime
diat după alegeri, activiștii sportivi 
care au condus adunările să asigure 
o minimă instruire a organelor nou 
alese, să le arate cum să muncească 
pentru a răspunde prin 
mai frumoase încrederii 
acordată de 
U.C.F.S.

Alegerile 
U.C.F.S. vor 
întărirea asociațiilor noastre sportive, 
pentru ca acestea să facă față cu tot 
mai mult succes sarcinilor mereu 
crescinde care sint puse în fața miș
cării sportive de către partid, să mo
bilizeze tot mai mulți oameni ai mun
ții în marile acțiuni sportive de mase,

masele de

organelor 
duce, fără

7”

ca și in producție
Din păcate, toate aceste realizări (nel 

referim mai ales la sportul de mase ț 
și turism), nu au constituit o preocu- I 
pare permanentă a vechiului consiliu. 
Așa se și explică de ce la compbtiții 
de mase ca Spartachiada de iarnă, cro
sul „Să întîmpinăm 1 Mai* etc. na. 
mărul partietpanțiior a fost cu mult 
sub posibilități. Așa cum au subliniat 
și participanții cu acest prilej asocia
ția sportivă a dovedit prea mic iute-, 
res, singurul ajutor fiind dat de co. 
mitetul U.T.M.

rezultate cit 
ce le-a fost 

membri ai

locale ale 
îndoială, la

fi spirit de răspundere probleme deo
sebit de importante pentru activitatea 
sportivă din uzină.

,DE CE NUMAI FOTBAL 
Șl POPICE

fost întrebarea pusă de multi 
cei prezenti in sală. Intr-adevăr, 
consiliu al asociației a neglijat

... a 
dintre 
fostul 
celelalte secții sportive în favoarea fot
balului și popicelor. Problema a fost 
ridicată, printre alții, și de tov. Mircea 
Cîmpeanu, din partea consiliului raio
nal U.C.F.S. El a arătat că existau con- 
dițiuni pentru ca această asociație să 
activeze puternic cu cel puțin 5 secții 
pe ramură de sport. Din păcate consi
liul asociației a căutat permanent. . 
justificări, afirmînd, de exemplu, că 
pentru atletism nu ar avea pe cine an
trena, din lipsă de... tineret. Aceasta, 
deși în uzină sînt sute de tineri, mulți 
dintre ei fiind membri ai asociației. 
Firesc a fost ca mulți vorbitori (Petre 
Dumitru, D. Papa, Nic. Capoianu șa.) 
să combată acest punct de vedere și să 
propună noului consiliu atît amenaja
rea încăperilor în care să se desfășoare 
activitatea secțiilor de șah și tenis de 
masă, cît și atragerea membrilor aso
ciației în practicarea cît mai multor 
discipline sportive.

MAI MULT ACCENT PE DISCIPLINA

Din darea de seamă și din discuții a 
reieșit că vechiul consiliu nu a acordat 
suficientă atenție muncii de educație a 
sportivilor, întăririi disciplinei. Jucă
torii de fotbal au lipsit de la antrena
mente, au dus viață nesportivă (Du
mitru Gheorghe, Vasile Pilea, Ștefan 
Apostolescu) și au avut atitudini de 
vedetism, fără ca antrenorul echipei.

tov. 
ției 
măsurile ce se impuneau, 
plică de ce echipa de fotbal a pierdut 
ultimele jocuri în campionat. Membri 
ai asociației ca tov. Vlad Gheorghe, 
Angliei Popescu și alții au scos în evi
dență aceste lipsuri, precum și cele ce 
mai dăinuie în secția de popice unde, 
de asemenea, insuficienta muncă de 
educație a dus la slăbirea disciplinei, 
la acte de îngîmfare și vedetism. Este 
o dovadă în plus a faptului că munca 
de educație a lăsat de dorit, că antre
norii și instructorii făcînd anumite... 
concesii de la disciplină au favorizat 
această stare de lucruri în detrimentul 
rezultatelor sportive în general.

Numărul celor care au luat cuvîntul 
în adunarea generală a membrilor aso
ciației Laminorul a fost mare. Proble
mele importante discutate au constituit 
un prețios ajutor pentru noul consiliu 
ales, pentru activitatea de viitor a aso
ciației.

Ștefan Asbiceanu, conducerea 
și consiliul asociației să fi

Așa se

sec- 
luat 
ex

AUREL CRIȘAN-coresp.

um am amintit și mai sus, îrt 
ultima vreme asociația sportivă 
Cauciucul, dispunînd și de un 

coordonator tehnic, a „refăcut" mult 
din terenul pierdut. A fost înființată o 
secție de box, care datorită muncii en
tuziaste depuse de instructorul volun
tar Dumitru lonescu face serioși pași 
înainte. De asemenea, secția de ciclism, 
deși nu dispune în momentul de față 
decît de două biciclete de concurs, are 
mari perspective de dezvoltare. Iubi-, 
torii popicelor au pornit și ei să-și în
ființeze secția, iar popicăria se anunță 
a fi nu peste mult timp gata. Tirul cu 
arcul se bucură de o destul de mare 
popularitate în rîndurile muncitorilor 
și tehnicienilor. De aceea, cînd ingi-, 
nerul Ion Lăzărescu a propus înfiin
țarea unei asemenea secții ceilalți l-au 
aprobat în unanimitate. „Avem rezer
ve mari in ceea ce privește activitatea 
sportivă în întreprinderea noastră — 
a spus inginerul Constantin Clielă- 
rescu, directorul Combinatului de cau
ciuc Jilava. De ce nu ne am strădui 
să obținem și in acest domeniu suc
cese ca in producție ? S-a spus in a- 
ceastă conferință că unii șefi de secție 
și maiștri nu cunosc foloasele gim
nasticii în producție. Le-a explicat insă 
cineva cum stau treburile? Nimeni n-a 
făcut acest lucru. De altfel, aceeași si
tuație a fost și cu treburile sportive, 
iată de ce, prezenta conferință trebuie 
să fie pentru noi un punct crucial în 
viitoarea noastră activitate sportivă. I 
Sint sigur că vom obține succese!". '

O. B. I
I

Mai multi membri U. C. F. S.a ------------ ---------— --------- ----------- —

în activitatea sportivă
Cîteva sute de membri ai U.C.F.S. din 

Ministerul Transporturilor si Telecomu
nicațiilor au participat zilele trecute la 
conferința asociației sportive pentru a- 
legerea organelor conducătoare U.C.F.S. 
Lucrările conferinței au fost așteptate 
cu un mare interes, deoarece consiliul 
asociației sportive M.T.Tc. avea de pus 
în discuția membrilor U.C.F.S. activi
tatea consiliului pe perioada 1 ianuarie—

Popicul : — Ce curios ! De otita timp ei n-au descoperit că mai există jî 
sporturi l Poate ne-ar mai lăsa și pe noi să ne odihnim J.

1 septembrie, activitate care Ia 
tul perioadei respective a fost 
de a străluci. Darea de seamă 
tată de consiliul asociației a __
printre altele, că finind seama de defi
ciențele constatate în munca unora din
tre membrii consiliului, s-a procedat la 
schimbarea acestora, fapt care a dus în 
scurtă vreme la înviorarea muncii în
tregului consiliu. Astfel, printr-o mun
că temeinică a consiliului asociației, pre
cum si a celor 32 de grupe snortive, cu 
sprijinul organizațiilor de partid, a fost 
posibil ca în mai puțin de cinci luni ( 
numărul membrilor U.C.F.S. de la. 
M.T.Tc. să crească cu peste 25 Ia sută. 
In prezent, asociația sportivă din mi
nister numără peste 2000 de membrii 
U.C.F.S. cu cotizațiile achitate Ia zi.

Participau ti i la discuții au abordat o 
serie de probleme legate de munca con- | 
siliului asociației sportive.

Cea care a reținut mai mult atenția i 
a fost felul cum se desfășoară activita- I 
tea sportivă de mase. Darea de seamă | 
s-a ocupat de această latură a activi
tății sportive - insuficient însă, după 
părerea noastră.

Fără îndoială că organizarea campio- i 
natului asociației sportive la șah, fot- I 
bal, volei, tenis de masă, tenis de ci mp I 
și popice constituie un lucru pozitiv. I 
S-a pus însă întrebarea țsi nu putini 
au fost acei care au făcut acest lucru): 
uiți din cei 2000 de membri ai asocia
ției practică cu regularitate sportul 7 
Răspunsul l-a dat, în mod clar, darea 
de seamă : „Am reușit să angrenăm cu ’ 
regularitate în activitatea sportivă peste-' 
700 de membri ai asociației M.T.Tc.". , 
Disproporția este. deci, evidentă. E toc
mai lucrul de care va trebui să tină 
seamă noul consiliu al asociației 
tive, deoarece angrenarea cît mai 
tor membri U.C.F.S. in activitatea 
tivă va duce la întărirea — sub 
aspectele ?- a asociației.

începu- 1 
departe 
prezen- | 
relevat, •

sp-or- 
mul- 
spor- 
toate

I
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E. KINCSES J

CEL MAI FERICIT ATLET DIN BALCANI
i' rAni de a riadul sprinterii noștri nu 

au prea oferit multe satisfacții. Am 
yțputea spune, că, dimpotrivă, rezulta-
■ •iele și comportarea alergătorilor noștri

viteză, la marea majoritate a corn-
■ petițiilor internaționale la care au par
ticipat, au prilejuit multe constatări 
tamare. Și nu o singură dată ne-am gîn- 
Hit plini de nostalgie la zilele minunate

t ale sprintului nostru, pe vremea ciad 
alerga Ion Moina.

Din 1957. de la meciul cu echipa 
! R. D. Germane de la Aue, și. pînă as
tăzi nici unul din „sutiștii” noștri n-a 
mai avut ocazia să treacă primul peste 
linia de sosire în, indiferent care, com
petiție internațională ! Și cînd ne gîn- 
”dim că în acest interval de timp am 
ipvut atilca și afîtea concursuri...

La recenta ediție a Jocurilor Balca
nice de la Belgrad am trăit — în sfîrșit 

clipe de bucurie. Tînărul nostru re- 
fprezentant Elod Kineses (student în 
'fânul III la Inst. de Științe Juridice din 
fjlucurești, împlinește la 2 octombrie.. 
i£0 de ani !) a fost cel care ne-a provo- 
$at această bucurie. După aproape un 
'sfert de veac, Kineses a reușit să re
aducă Romîniei titlul de campion bal
canic la 100 metri. Rezultatul său (10.6 
’Secunde — record personal) și mai a- 
Ies siguranța cu care a repurtat victo
ria au provocat, cum era și firesc, su- 
Piedenie de comentarii din partea tutu
ror specialiștilor prezenți la Belgrad. 
Printre ei au fost unii care au apreciat 
că victoria lui Kineses a fost un... ac
cident ! Dar a venit și ultima zi a în
trecerilor în care Elod și-a reeditat 
'succesul, cîștigînd titlul balcanic și în 
proba de 200 metri. Astfel „acciden
tul” de vineri a putut deveni dar pen- 
'iru toată lumea ... o victorie meritată» 
pe deplin meritată !

Atunci, la Belgrad, în zilele întrece
rilor sîntem convinși că n-a existat om 
mai fericit în... Balcani, decît Elod 
Kineses ! Fericirea sa a atins culmea 
atunci ănd i-a fost înmînată o tele
gramă de felicitare trimisă de părinții 

’Săi !
Ținînd se^.uă de toate acestea am 

"găsit nimerit că pentru rubrica noastră 
He astăzi să stăm de vorbă cu Eliid 
'Kineses.

Cui i se datorează succesele în
registrate la Belgrad ?

î— Pregătirii și numai pregătirii fă
cute sub conducerea antrenorului Ion 
Soter. In condițiile excelente ce mi au 
Jost asigurate am început pregătirea 
pentru acest sezon încă de la 10 no
iembrie 1960. Am lucrat mult, pot 
Apune chiar foarte mult. Am lucrat cu 
(Convingerea că numai în acest fel voi 
putea obține succese. Am participat la 
zeci și zeci de crosuri, pe orice vreme. 
M-am antrenat foarte mult alături de 
^Săritorii-alergători”, de la lungime și 
triplu.

După cîte știm în ultimii ani n-ai

La sfârșit de săplămîtiă
ÎN CAPITALA 

AZI

ATLETISM : stadionul Tineretului, de 
Ea ora 16 : divizia Capitalei pentru înce
pători.

RUGBI: teren Gloria, la ora 14,30 : 
Metalul 23 August—Știința București 
(campionatul republican).

TENIS : centrul de antrenament nr. 2. 
ide la ora 14,30 : ProgresuI-C.C.A. și 
C.S.M. Cluj—C.F.R. Timișoara.

OBOX : stadionul Republicii, de la ora 
19 : întîlnirea echipelor de tineret ale 
jR.P. Romîne-R.p. Polone.

FOTBAL : stadionul Flacăra roșie, ora 
16: Flacăra roșie—Farul Constanta (ca- 
teg. B); teren Gloria, ora 16: Metalul 23 
August-C.S.M. Mediaș (categ. B).

HANDBAL : teren Progresul, de la 
ora 16 : Progresul—I T.B. și Știința—Ra
pid (campionatul feminin în 7).

MÎINE
ATLETISM; stadionul Tineretului, de 

la ora 8 : divizia Capitalei pentru înce
pători : sos. București-Ploiesti km. 8. 
ora 9 : start în concursul de maraton 
organizat de clubul I.T.B.

FOTBAL: stadionul Republicii, de la 
ora 16 : lotul A - lotul B.

SPORTUL POPULAR
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participat la nici un concurs pe teren 
acoperit. Cum se explică, aceasta?

— Răspunsul este foarte simplu. . 
Concursurile de sală din iarna anului 
I960, 1061 nu intrau în planul meu de 
pregătire ! Datorită faptului că pregă
tirea mea fizică era complet deficitară, 
antrenamentul l-am axat pe dezvoltarea 
generală a organismului. Am lucrat și 
lucrez încă foarte mult pentru dezvol
tarea calităților care-mi lipsesc: forța,1 
coordonarea. îndemînarea. Pentru a- 
ceasta ioc baschet și sar în lungime, 
în înălțime și triplu fără elan. Am sa
tisfacția să constat că lucrînd în felul 
acesta am reușit să ridic de mai multe 
ori haltera de 95 kg. Multora le poate 
părea nesemnificative aceste 95 kg. dar 
pentru mine ele reprezintă foarte mult, 
mai cu seamă că pînă mai anul trecut ț 
abia puteam lucra cu o halteră de ' 
45—50 kg.

împreună cu antrenorul meu am stu
diat îii amănunt toate programele do 
pregătire ale marilor sprinteri și am ' 
aplicat tot ceea cc mi-a convenit mai
mult.

— După cîte am remarcat nici cu
startul nu stai încă prea bine...

— Mi s- a mai spus lucrul acesta, dar
să vedeți... nu e chiar așa ! Nu startul 
este punctul meu slab. ci primii 
metri după plecare. Nu am încă sufi
cientă forță în picioare și de aceea mă 
cam împleticesc ! Sînt convinș însă că 
pînă anul viitor voi remedia și cu a- 
ceastă slăbiciune. în afară de aceasta 
nu am parcurs încă suficicnți kilome
tri de alergare. Anul acesta, într-o lună 
făceam 5—6 km de alergare lansată, 
dar din aceștia abia 10% erau sprint 
pur. Pentru la anul...

— Ce obiective ți-ai propus pentru 
sezonul lui 1962 ?

— Este prematur să vorbesc despre 
sezonul viitor din moment ce nu l-am 
încheiat încă pe acesta. Mai am de a- 
Iergat cîteva curse tari, două chiar 
săptămîna viitoare la Timișoara, în 
compania sprinterilor unguri și altele 
la Varșovia, peste două săptămîni, ală
turi de Foik și Mandlik. Abia după a- 
ceea mă voi gîndi și la 1962.

Dacă Kineses nu s-a gîndi t încă la 
sezonul viitor, apoi antrenorul său Ion 
Soter a și făcut-o...

— în anul 1962 cele mai importante 
întreceri sînt desigur cele ale campio
natelor europene de la Belgrad (12—16 
septembrie). Bineînțeles că Elod se vi 
pregăti special pentru aceste campio
nate. Am convingerea că anul viitor el 
va reuși să sc numere printre finaliștii 
cursei dc 200 metri de la Belgrad, cu 
un rezultat de sub 21,0 secunde. Are 
posibilități pentru o asemenea perfor
manță și cum el este foarte conștiin
cios am convingerea că va fi capabil 
să-și ducă la îndeplinire acest obiec
tiv...

ROMEO VILARA

VOLEI : sala Dinamo, de la ora 8,30 : 
meciuri în cadrul ,,Cupei Dinamo“ : 
Dinamo—Dinamo I. Flacăra roșie—C.C.A. 
și Rapid—Progresul.

POLO : ștrandul Tineretului, de la ora 
11 : Progresul—Știința Cluj, Rapid—Știin
ța Buc. și Dinamo—C.C.A. (campionatul 
republican).

CICLISM : sos. București—Pitești km. 
8. de la ora 9 : start în competiția do
tată cu „Cupa Poștașului"; velodromul 
Dinamo, de la ora 10: concurs de pistă.

TENIS : centrul de antrenament nr. 2. 
de la ora 8,30 și de la ora 14,30 : Pro- 
gresul—C.C.A. și C.S.M. Cluj-C F.R. Ti
mișoara.

RUGBI : stadionul Dinamo, ora 9,30 : 
Dinamo — Olimpia Brașov : stadionul 
C.C.A. (Ghencea). ora 11 : C.C.A.—Știin
ța Petroșani ; stadionul I.T.B.. ora 15 : 
I.T.B.—Progresul (campionatul republi
can); campionatul de calificare : teren 
Parcul Copilului, ora 10.30 : C.F R. Gri- 
vița Roșie II—Autobuzul : stadionul Ti
neretului IV, ora 11 : Arhitectura—Rapid 
II; stadionul Dinamo II. ora 10.30 : Di
namo II—știința Inst. Constr.; stadionul 
Tiner etului III. ora 9 • Știința I.P.G.G.- 
Universitatea, ora 11,30 : Petrol Chimie- 
S.N. Oltenița ; stadionul Tineretului II, 
ora 10,30 ; Sirena—C.S.O Craiova; teren 
Gloria, ora 10.45: Gloria—Metalul 23 Au
gust.

LUPTE : sala M.T.D., ora 10 : etapa 
campionatului republican pe echipe.

DUMITRU I1NTEA Șl ECHIPA C.C.A. CAMPIONI REPUBLICANI
S-au încheiat întrecerile celei dc a 

VH-â ediții a campionatului republi
can de pentatlon modern pe anul 
1961 I Din capul locului trebuie 
să subliniem faptul că întrecerile 
din acest an s-au ridicat cu mult 
deasupra celor din edițiile prece
dente. Pledează pentru aceasta nu
mărul record de participant (25 
dintre ei au terminat concursul), va
loarea destul de bună a celor mai mulți 
dintre debutanți, punctajele superioare 
ale primilor clasați și mai ales lupta 
extrem dc strînsă care s-a dat pentru 
cucerirea titlurilor.

Așa cum am scris, desfășurarea

Dinamo — Progresul 11 — 4
Beneficiind de un Țiriac constant 

și sigur, de Mina Ilina în . deosebită 
vervă și de tînărul Dron, o adevăra
tă revelație, Dinamo a dispus (în 
grupa I) cu un scor sever dar meri
tat de Progresul cu 11—4. De altfel, 
întreaga formație dinamovistă, antre
nată de Marin Bădin, merită o men
țiune specială pentru dîrzenia cu care

Peste cîteva zile, 
campionatele republicane
Incepînd de miercuri 4 octombrie, ora

9.30 și pînă duminică la ora 12, pe po
ligonul Tunari se desfășoară cel mai 
mare concurs intern al anului, campio
natele republicane de tir rezervate se
niorilor si senioarelor, pe echipe și in
dividual. Rezultatele foarte bune și con
stante din acest an, obținute de multi 
trăgători, fac ca noii campioni ai tării 
să nu poată fi prevăzuți pînă după ter
minarea ultimului foc. Din toată tara 
și-au anunțat participarea cei mal va
loroși concurenți. hotărîți să smulgă cît 
mai multe titluri tintașilor fruntași din 
cluburile bucureștene.

Dar să lăsăm să vorbească cifrele.
Iată programul campionatelor: miercuri 

4 octombrie, ora 9.30 : armă liberă ca
libru redus 60 focuri culcat seniori se
ria I, iar de la ora 12 seria a Il-a. ta
lere aruncate din șanț manșa I Și Pis
tol viteză manșa I. Joi 5 octombrie, ora
8.30 : armă liberă calibru redus 3x40 
focuri seniori poziția culoat seria I, ora 
9 talere aruncate din șanț manșa a II-a; 
ora 9,30 pistol viteză manșa a II-a, ora
10.30 poziția culcat 40 focuri seria a II-a, 
ora 12 poziția în genunchi seria I Si ora 
14,43 poziția în genunchi seria a II-a. 
Vineri 6 octombrie, ora 8,30 : Armă li
beră calibru redus poziția în picioare 
seria I, ora 11. aceeași probă seria a 
II-a, iar la ora 13,50 armă liberă calibru 
redus 60 focuri culcat senioare. Simbătă 
7 octombrie, ora 8,30 : armă liberă ca
libru redus 3x30 focuri senioare, ora 9 
talere aruncate din turn manșa I șl 
armă liberă calibru mare 3x40 focuri, 
iar la ora 13 pistol precizie 60 focuri. 
Duminică 8 octombrie, ora 9 : talere a- 
runcate din turn manșa a II-a, pistol 
calibru mare, armă militară 3x20 focuri, 
iar la ora 14 festivitatea de închidere a 
campionatelor. 

ÎN TARA

RUGBI : campionatul republican : Iași: 
C.S.M.S.—C.F.R. Grivița Roșie ; Cluj : 
Știința—Rapid Buc. : campionatul de ca
lificare : Tr Severin : Drubeta—Vulcan 
Buc. ; Pitești : Petrolul — Flacăra roșie 
Buc.; Ploiești : Petrolul—Progresul Sănă
tatea Rm. Sărat ; Constanța : Farul — 
Precizia Săcele : Năvodari : U.S.A.S.-
Cimentul Medgidia : Buzău : Metalul— 
Constructorul Ploiești ; Roman : Lami
norul—Petrolul Tecuci : Brăila ; C.S.M — 
Rulmentul Bîrlad; Galați : Ancora—Di
namo Bacău: lași: Constructorul I.U T.— 
Ceahlăul P. Neamț : Timisoara: C.F.R — 
Știința Timișoara : Vulcan : Mincul— 
Chimica Tîrnăveni ; Petroșani : Jiul - 
Minerul Lupeni.

POLO • campionatul republican ; Ora
dea : Crișana—I.C. Arad.

HANDBAL : campionatul republican în 
7: Sibiu : C.S.M. — Mureșul Tg. Mureș 
(f) și Voința—Știința Timiș, (m) : Timi
șoara : Banatul—Știința (f) și Tehnome- 
tal—Știința Craiova (m) ; Petroșani : 
S.S.E. — Tractorul Brașov (f): Tg. Mu
reș : Dinamo — Știința Petroșani (m) ; 
Brașov : Dinamo—I.T.B. (m) și Tracto
rul—Știința Buc. (m); campionatul repu
blican în 11 ; Sighișoara : Voința-Petro- 
lul Ploiești.

probei de cros avea să decidă 
pe noii campioni ai țării din acest an. 
Pentru aceasta sportivii participant nu 
și-au menajat cituși de puțin efortu
rile. Ei au aruncat în locul luptei 
sportive toată energia lor și cei mai 
buni au fost, firește, încununați de 
succes.

Tomiuc nu a reușit să-i „smulgă"-iui 
Țintea decît 11,8 sec. din cele 90 de 
care avea nevoie, astfel că cel de al 
doilea a reușit să-și mențină primul 
loc în clasamentul general al compe
tiției. In schimb, în întrecerea pe echi
pe, sportivii militari Lichiardopol, To
miuc și D. Țintea clasîndu-se nu numai

a luptat. Nu același lucru se poate 
spune despre unii din reprezentanții 
Progresului, mai ales Julieta Namian, 
Mărmureanu și Boaghe, lipsiți parcă 
de dorința de a învinge. Citeva rezul
tate tehnice: Țiriac — Bosch 8—6, 
3—6, 6—2, 6—4, Rakosi—Cristea 4—6,
1—6, 3—6, Rakosi—Bosch 4—6, 0—6,
1— 6, Țiriac—Cristea 6—3, 6—0, 6—1,
Dron—Mărmureanu 6—3, 6—1, 4—6, 3—6, 
8—6. In ultimul set, Mărmureanu a 
avut 5—3, 5-4 și 40—0 ! Dron—Boaghe 
6-3, 6v-4, 3-6, 4-6, 7-5. In setul de
cisiv, Boaghe a condus cu 4—1 și 5—3 ! 
Mina Iliha—Julieta Namian 6—1, 6-3, 
Țiriac, Rakosi—Cristea, Georgescu 
6—4, 6—3, 6—1, Dron, Ionescu—Mărmu
reanu, Boaghe 2—6, 6—2, 5—7, 6—4, 
6-2.

In grupa secundă, C.S.M. Cluj și-a 
impus o netă superioritate asupra 
Steagului roșu Brașov, cîștigînd cu 
11—4 : Baia—Călinescu 6—1, 7—5, 6—3, 
Beke—Flnichiu 1—6, 6—2, 6—4, 2—6,
2— 6, Beke—Barabaș 6—3, 6—1, 5—7, 
6—0, Silvia Bogdan— Hermina Bre
ner 2—6, 0—6, Vera Rado—Doris Bo- 
kor 7—5, 6—0, Sopa, Baia—Sekely, Că- 
linescu 6—3, 6—3, 6—3, Beke, Covaci— 
Flnichiu, Kerekeș 6—4, 2—6, 8-6, 6—3, 
V. Rado, Kakucs-D. Bokor, Ba
rabaș 2—6, 6—3, 6—3.

Astăzi (de la ora 14,30) și mîine 
(de la ora 8,30 și 14.30) tot pe tere
nurile centrului de antrenament nr. 
2 vor avea loc întîlnirile Progresul— 
C.C.A. (gr. I) și C.S.M. CIuj-C.F.R. 
Timișoara (gr- a II-a).

Ct. C.

80.627 tei premiul I la concursul Pronosport nr. 39
Așa arată o variantă cu 12 rezultate

la concursul Pronosport nr. 40 — in
termediar — etapa de joi, 28 septem
brie 1961 :
I. F.C. Austria—C.C.A. 1
II. Rapid—Progresul 1
III. Metalul—Petrolul 1
IV. Lcvski Sofia—Steagul roșu x
V. Știința Timiș.—Dinamo Pitești 1
VI Dinamo Bacău—Minerul 1
VII. U.T.A.—Știința Cluj 1
VIII. Rapid—Progresul (tineret) 2
IX. Metalul Tîrgoviște — Petrolul

(tineret) 2
X. Jiul—Steagul roșu (tineret) 2
XI. Știința Timișoara—Dinamo Pi

tești (tineret) 2
XII. ’U.T.A.—Știința Cluj (tineret) 1

Variante depuse: 213.000.
Pentru acest concurs buletinele cu 

12, 11 sau 10 rezultate se depun la a- 
gențiile autorizate pînă luni, 2 octom
brie 1961, ora 13.

— Meciuri din campionatul U.R.S.S., 
campionatul R.P.R. categoria B și 
campionatul italian, în programul con
cursului Pronosport de mîine.

PROGRAMUL CONCURSULUI 
PRONOSPORT NR. 41

Etapa din l octombrie 1981 :

I. Spartak Moscova — Torpedo Moscova
(camp. U.R.S.S.)

II. S.K.A Rostov — Dinamo Kiev (camp. 
U.R.S.S.)

III. Dinamo Tbilisi — Spartak Erevan 
(camp. U.R.S.S )

IV. Știinta Galati — Dinamo Galati 
(cat. B.)

V. Steaua roșie Bacău — Prahova Plo
iești (cat. B.)

VI. C.S Craiova — Dinamo Obor (cat. B) 
vri. C.S.M. Sibiu - C.S.M. Reșița (cat. B)
VIII. C.S.M. Crișana - Ind. Sîrmei C.

Turzli (cat. B)
IX. Chimia Govora — Tractorul Brașov 

(cat. B)
X. Tnternazionale — Milan (camp, ita

lian)
XI. Torino—Juventus (camp, italian)
XII. Lanerossi - Roma (camp, italian) 

bine, dar și cu timpuri superioare ad
versarilor lor de Ia Știința (Sîrbu- 
lcscu, Croitoru, C. Țintea) au obți
nut o categorică victorie care le‘-a adus 
primul loc în clasament și totodată 
titlul de campioni republicani.

Iată rezultatele înregistrate în pro
ba de cros: 1. V. Ștefănescu 15:26,4 
—922 p, 2. Lichiardopol 15:27,9— 
919 p, 3. Tomiuc 15:45,2—865 p, 4. 
D. Țintea 15:57,0—829 p, 5. Sîrbulescu 
16:10,0—790 p, 6. Croitoru 16:20,6— 
760 p, 7. Panciti 16:22,0—754 p, 
8. Albiei 16:32,5—724 p, 9. Co- 
man 16:52,6 — 664 p, 10. Deac 
16:54,9—658 p etc. Echipe: 1. C.C.A. 
2613 p, 2. Știința 2151 p, 3. A.S.A. 
Brașov 1 1854 p, 4. Grănicerul 1533 
p, 5. A.S.A. Craiova 1035 p., 6. A.S.A. 
Brașov I! 1014 p.

In urma calculelor făcute ^cla
samentele generale se prezintă ast
fel: INDIVIDUAL: 1. DUMITRU
ȚINTEA (C.C.A.) 4592 p — campion

DUMITRU TINTEĂ (C.C.A.)

al R.P.R.; 2. Gh. Tomiuc (C.C.A.) 
4359 p; 3. Tr. Croitoru (Șt.) 4090 p;
4. Th. Sirbulescu (St.) 3708 p; 5. C. 
Țintea (St.) 3701 p; 6. Gh. Măivuță 
(A.S.A. Br. I) 3701 p; 7. Gh. Panciu 
(A.S.A, Br. I) 3549 p; 8. Cr. Lichiar
dopol (C.C.A.) 3544 p; 9. V. Ștefă
nescu (C-C.A.-ind.) 3209 p; 10. M.
(Ionian (Grănicerul) 3116 p; ECHIPE:
1. C.C.A. 11623 p — campioană a 
R.P.R.; 2. Știința Buc. 11421 p; 3. 
A.S.A. Brașov I 9949 p; 4. Grănicerul 
7763 p; 5. A.S.A. Craiova 7150 p;
6. A.S.A. Brașov II 5579 p; 7. A.S.A. 
Cluj.

V. R

• Au mai rămas doar 4 zile în care 
vă mai puteți procura abonamente la 
Pronoexpres pe luna octombrie.

• Loto-Pronosport a deschis o an
chetă pentru participanții la Pronosport 
în legătură cu următoarele probleme ■

1. Este bine să se atribuie premii 
pentru 9 sau 8 rezultate ?

2. Să se fixeze taxa de participare 
la Pronosport la 2 lei .varianta ?

3. Să se fixeze plafonul minim de 
premiu la 5 lei?

Părerile și sugestiile participanților 
se pot depune ia orice agenție Loto- 
Pronosport pînă la 10 octombrie a. c. 
PREMIILE CONCURSULUI PRONO

SPORT Nr. 39/24.IX
Cat. I 1 premiu de 80.627 lei.
Cat. II 146,9 premii a cîte 658 Ici.
Cat. III 1805,1 premii a cîte 82 lei. 
Premiul de 80.627 lei a fost obtinut 

de BUDUCA VASILE din Chisinen 
Criș, Rcg. Crișana.

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sporl.

De la I.E.B.S.
Pentru îritîlnirea internațională de 

box R.P.R. (tineret)—R.P.P. (tineret) 
care va avea loc sîmbătă 30 sept. a.c. 
ora 19 pe stadionul Republicii, sînt 
valabile următoarele categorii de per
mise vizate pe anul 1961 :

— albastre și roșii în piele, al
bastre dermatin, gri dermatîn, cu 
ștampila „Box", verzi de ziariști pre
cum și cele de arbitri și antrenori 
de box cu acces la ring.

Biletele pentru această competiție 
se găsesc de vînzare la casele de 
bilete din str. Ion Vidu și Agenția 
Centrală Pronosport din calea Vic
toriei 9 precum și la casele Sta
dionului în seara competiției.



ARBITRÎND UN MECI LA DOMNEȘTI
Duminica trecută am 

arbitrat un meci din 
campionatul raionului 
V. Lenin. între echi
pele asociațiilor sportive 
Viața Nouă-Domnești și 
G.A.C. Slobozia. Plecînd 
spre meci, am căutat 
să-mi închipui cam ce 
mă... așteaptă acolo : un 
joc mediocru, cu greșeli 
la tot pasul, un public 
necunoscător și pătimaș 
în susținerea echipei fa
vorite și alto „surprize" 
nu dintre cele mai plă
cute, Mărturisesc sincer, 
aceasta a fost imaginea 
pe care mi-am făcut-o 
despre acest meci, în ziua 
cînd mi s-a înminat ra
portul de arbitru, amin- 
tindu-mi de unele jocuri 
conduse în primii ani ai 
activității mele de „ca
valer al fluierului".

Dar, aștepiările mele 
au început să fie infir
mate chiar din momen
tul cind am ajuns in 
șatul situat la 16 kilo
metri depărtare de Ca
pitală. Un afiș mare a- 
nunța adunarea genera
lă a asociației sportive 
din Domnești. La sfîrșit, 
cei din Domnești erau 
chfemați totodată să vină 

A.r număr cit mai mare 
la jocul tradițional cu 
G.A.C. Slobozia. într-a. 
devăr, între aceste echi
pe există o veche și 
frumoasă rivalitate spor
tivă, nețranșată nici pînă 
astăzi. Și o curiozitate : 
întotdeauna victoria a 
revenit echipei in... de
plasare. La Slobozia au 
ciștigat mereu cei din 
Domnești, iar la Dom
nești au fost mai tari 
cei din Slobozia !

armand dima, bucu
rești. — 1. Merică n-a să
rit niciodată 2 metri. Cel 
mai bun rezultat al său 
este 1,98. Aii pierdut, deci, 
rămășagul. Aveți însă toa
te scuzele : nu vă putea ti 
închipui că Merică n-a 
.,luat“ încă 2 metri. Poa
te suferă omul de amețeli 
la înălțimi prea mari ! 2. 
Arbitrul Stelian Mataiser 
are 39 de ani. A jucat mul
tă vreme fotbal Ia Trico
lor C.F.P.V.

DUMITRU STOIANOV. 
TIMIȘOARA. - 1. Să vă
spunem dacă Locomotiva 
Timișoara a învins vreo
dată pe C.C.A cu... 7-0 ? 
Cine v-a spots acest lu
cru, si-a adus aminte doar 
«scorul. A uitat însă că lu
crurile s-au petrecut... in
vers si anume în campio
natul anului 1951. 2. Ulti
mul meci disputat la fot
bal cu Albania, în 1950, la 
București, s-a încheiat cu 
victoria noastră cu 6-0. 3. 
Antrenorul Iile Savu a a- 
părat poarta echlnej c.C A. 
în anii 1948 Si 1949.

ION PASCU. TIMIȘOA
RA. - 1. Prietenul dv. cu 
care aii pus rămășag e... 
ploieștean ? Altfel nu în
țelegem de ce nu-sl mal 
aduce aminte că ultima 
confruntare dintre Ra-pid 
și Petrolul. în primăvara 
acestui an. la Ploiești, s-a 
terminat cu victoria răpi- 
diștiîov : 2-1. 2. Cscrmak

n-a abandonat atletismul.
El a concurat acum cite- 
va săptăniini. obtinlnd 
performanta dc 60.42 rn. 
Ceea ce era mult, cînd și-a 
făcut el apariția în arena 
internațională, dar e cam 
ptițin astăzi 3. Veți primi 
răspuns prin scrisoare.

MIHAIL BAnCIULESCU, 
BUZĂU. — 1. Gîrleanu a 
jucat în echipa națională 
de fotbal, a făcut parte 
din reprezentativa A, care 
a jucat în 1954 cu echipa 
Ungariei. Scor : 1-5. 2. A- 
tleiul Sorin Ioan are 26 
ani. 3. V-am răspuns prin 
«scrisoare.

Surprizele nu s-au o- 
prit aici. La cîțiva metri, 
pe ulița ce duce spre 
terenul de fotbal, ne-au 
așteptat delegați ai gaz
delor, care ne-au condus 
la locuința unui sătean, 
transformată ad-hoc in
tr-o... cabină pentru ar
bitri și utilată cu tot ce 
era necesar. întîlnirea 
cu... terenul de joc a 
constituit o nouă și plă
cută surpriză : îngrijit, 
cu un frumos gard îm
prejmuitor (pentru con
strucția căruia inimoșii 
suporteri au prestat cu 
însuflețire multe ore de 
muncă voluntară), cu oa
meni de ordine (cu ban
derole) și un public en
tuziast, care aștepta în
ceputul jocului. Comen
tariile din „tribune" do
vedeau că oamenii de 
aici știu destule dintr-ale 
fotbalului...

Tradiția nu s-a dez
mințit : echipa din Dom
nești a fost învinsă pe 
teren propriu, cu scorul 
de 3—1. Totuși, local
nicii nu erau chiar atît 
de supărați. Poate unde 
știau că își vor lua re
vanșa la... Slobozia ! In 
orice caz, nu s-au plîns 
că adversarii au jucat 
dur, că în jumătatea lor 
de teren a plouat și a 
bătut vintul și — închi- , 
puiți-vă ! — n-au spus că 
arbitrul „le-a mîncat" 
meciul, așa cum zic de
seori suporterii marilor 
echipe de categorie A...

Ce aș putea spune în 
încheiere ? I-aș îndemna 
pe colegii mei, atît pe 
cei tineri cît și pe cei,

AVRAM . CONSTANTIN, 
TIMIȘOARA - 1. Anghel 
Vasile nu este încă resta
bilit de pe urma Acciden
tului suferit cu prilejul 
turneului de la New-York, 
iiAtfel că nu se pune pro
blema reintrării lui în a- 
tacul echipei Dinamo Bucu
rești în turul acostui cam
pionat. 2. Recordul mon
dial la 5009 m evite 13:35 
și este deținut de Vladi
mir Kut.

COSTICA ANGHELUTA, 
ODOBEȘTI. - 1. Constan
tin Grecescu a ciștigat 
pînă acum 7 titluri de 
campion balcanic. Si anu
me : în 1958 : ia 10.800 m, 
în 1959 : la 5.000 si 10.000 
m. în 1960 : la Crds. 5.000 
Si 10.000 m, în 1961 : la 
cros. 2 Mircea prldea a 
jucat de 4 ori in echipa 
națională Are 25 de ani.

FUL VIU COTTRUA. A- 
RAD. — 1. Cădafiu s-a re
tras din actiyitatea fotba
listică. Profesiunea lui ? 
Inginer. 2. Știința Timi
șoara deține o victorie cu 
5-0 asupra echipei C.C.A. 
Bucy.reștenii au folosit a- 
tunci numeroase rezerve, 
astfel că n-a fost de fapt 
o confruntare între prime
le formații. E adevărat 
însă : în palmares nu se 
scriu si amănuntele, ci nu
mai scorul ’

NELU NICOARA. BUCU
REȘTI - In primul meci 
cu Cuba, jucat la Tollhou
se, în Franța, în cadrul 
campionatului mondial, in 
1938 (scor 3-3) golul nos
tru egalizator a fost mar
cat de Baratki. în penul
timul minut de joc. In a- 
cest meci noi am aliniat 
următoarea echipă : Pav- 
lovici - Burger. Chiroiu II 
— Vintilă. RĂșinaru, Ra- 
finski — Bindea. Covaci, 
Baratki, Bodola, Dobay. 
La rejucare, cu o echipă 
schimbată (Bodola. Bindea, 

hai să le spunem, con- 
sacrați, să conducă ast
fel de meciuri. Vor găsi 
satisfacții noi în această 
dificilă dar atît de fru
moasă activitate pe tă- 
rîmul sportului.

MIHAI POPA
arbitru internațional 

de fotbal

„Băietii veseli* (George Ncgocscu, Petru Popa și 
Valeriu Amfiutu) se văd în neplăcuta situație de a 
fi puși de strungarul fruntaș Mihai (Dorin Moga) 
la col iul codașilor. Asta, doar la începutul piesei. 
Mai tîrziu însă... Dar nu e mai bine să aflați dv. 

singuri, văzînd spectacolul ?IN 4 RINDURI
Boxerii noștri j uniori 

au întrecut cu 14-6 ne 
cei din R.P. Bulgaria.

Publictri le spuse : 
— Bravo, juniorii ?
Jocul vocstru-adus- 
Un pumn de... victorii !

V. D. POPA

Pavlovici au fost înlocuiți) 
am pierdut cu 2-1.

PETRE TROI. BRĂUA- 
1. Mora Windt continuă să 
fie legitimată în echipa de 
handbal Tractorul Brașov, 
unde joacă din cînd în 
cînd. In ultimul timp n-a 
mai apărut în formația 
brașoven celor. 2. Rezulta
tele sportive se dau prea 
repede la radio si n-aveți 
timp să le... notați r Nu 
uitați că sint foarte mul
te informații sportive, iar 
timpul rezervat transmi
terii lor e limitat. Nu e 
cu putlntă ca șpicherul 
să-i.. aștepte pe toți as
cultătorii pînă ce aceștia 
îsi notează rezultatele. Și 
apoi ce ne facem cu acei 
care n-au înțeles bine ? 
Reluăm emisiunea de Ia 
început ?

ION POSTAȘU

nistul Udrea răsfoiește 
cărțilede f otbal, ca să 
■aibă ce discuta cu Po- 
pesdti-Henț, care se de
clară „microbist" incura
bil, simulează că e și 
el amator de romane po
lițiste, ca să-i facă pe 
plac îndărfltnicului Ma
nole, il învață pe Băs
cuță cu ce vorbe să cu
cerească inima fetei care 
ii este dragă. Și așa, 
încel-încet, „pintenații", 
răminînd bineînțeles și 
in continuare „băieți ve- |

Vor fi necesari 12, mi
liarde yeni pentru a 
pregăti orașul Tokio și 
echipa Japoniei în ve
derea ' Olimpiadei anu
lui 1964. In capitala țâ
rii „Soarelui răsare" vor 
fi construite un stadion 
de atletism, un palat al 
sporturilor, trei bazine 
de înot. Cel mai mare 
dintre ele va avea o 
capacitate de 25.000 de 
spectatori. Un dispozitiv 
special va putea trans
forma cada într-un te
ren capabil să găzdu
iască întreceri de box 
sau lupte. în plus, în 
împrejurimile capitalei 
Japoniei va fi amena

CUNOȘTINȚĂ CB...
...Cu meșterul Udrea 

poți vorbi despre orice, 
afară de... fotbal! Straș
nic om acest Udrea. Pri
ceput, săritor, cu o ini
mă mare cit roa-ta ca
rului. Dar, la HO de ani, 
dacă nu te-au purtat 
niciodată pașii înspre 
stadion, nu prea iți vine 
sâ te amesteci cu cei 
tineri, să te apuci și tu 
să sari in sus de bucurie, 
atunci cînd Dridea sau 
Pircălab înscriu golul 
victoriei. Parcă nu mai 
merge...

Așa a crezut și mește
rul Udrea. De altfel, 
dacă a nimerit intr-o zi, 
pe „23 August", la un 
meci de fotbal, n-a fă
cut-o din dorința de a 
intra in marea familie 
a pasionalilor acestui 
sport, ci din cu totul 
alte motive. A găsit că 
e un bun mijloc de a 
se apropia de sufletele 
„pintenaților" din briga
da lui, băieți buni toți, 
capabili de lucruri mari, 
dar prea zburdalnici,

prea neastimpărați. De
sigur, tinerețea merge 
mină in mină cu voio
șia, cu șoaldele. Dar 
merge tot atit de bine 
braț la braț și cu mun
ca. Și tocmai asta au 
„uitat" cei trei „băieți 
veseli** Popescu-Henț, 
Băscuță și M anole, care 
au ajuns astfel să calce 
de-a binelea pe urmele 
lui... Marinică.

Dornic să-i readucă pe 
drumul cel bun, comu-

GRIJI OLIMPICE
jat, .șalul olimpic care 
va găzdui pe participan- 
ții la marea întrecere.

Aproximativ’. o treime 
din cheltuieli. vor fi su
portate de guvernul ja
ponez. Restul sumei va 
reveni comitetului de 
organizare a Jocurilor și 
recent înființatei Asocia
ții olimpice japoneze, 
care se ocupă cu vin
derea de ilustrate, su
veniruri și timbre, cu 
organizarea de colecte și 
felurite reuniuni care sâ 
aducă fonduri comitetu
lui olimpic. Spre deose
bire de construcțiile ma
sive ridicate la Roma, 
inginerii japonezi inten
ționează să ridice ame

„BĂIEȚII VESELI"
seli", cum șade bine vir- 
stei lor, devin munci
tori de nădejde, cu di
plome de fruntași și fo
tografii la panoul de 
onoare. Asta a și urmă
rit Udrea. Ceea ce nu s-a 
așteptat însă este că, în
tre timp, va fi cucerit 
și el de farmecul fotba
lului și că va semna... 
condica de prezență la 
toate meciurile, la fel 
ca toți „microbiștii".

Acesta este, pe scurt 
bineînțeles, subiectul de
licioasei comedii „Băieții 
veseli". Autorul ei, cu
noscutul comic H. Nico- 
laide, folosește un dia
log sprinten, spumos, cu 
multe vorbe de duh, care 
stimesc hohote de ris. 
O echipă de tineri și 
talentați actori ai tea
trului „C. Nottara" (Va
leriu Arnăutu, Petru Po
pa, George Negoescu, 
Manea Enaehe, Dorin 
Moga, Sebastian Rado
vici, Cristina Tacoi și 
Vera Lazăr) avind in 
mijlocul ei pe Nucu 
Păunescu, laureat al 
Premiului de Stat, în 
rolul lui Udrea, susține 
cu multă vervă replicile 
și momentele acestei co
medii, pe care o vor 
aplauda, desigur, în pri
mul rind, amatorii de 
fotbal, satisfăcuți că în 
rindurile lor a mai pășit 
un pasionat: Udrea. Sau 
mai bine zis... H. Nico- 
laide.

Sugestivă, punerea în 
scenă a lui Mircea A- 
vram.

JACK BERARIU 
VALERIU CHIOSE

...o interesantă lucra
re beletristică cu titlul 
„Povestiri despre șah" a 
fost editată de curînd 
la Moscova ? Printre al
tele, in acest volum sînt 
redate cîteva partide mai 
puțin obișnuite, ai căror 
protagoniști au fo6t... I. 
S. Turgheniev, L. N. 
Tolstoi, J. J. Rousseau, 
prințul de Conti, Napo
leon și doamna de Re- 
mussat.

...recordmanul lumii la 
săritura în lungime, ne
grul american Ralph 
Boston, a concuraț, nu 
de mult, în cadrul unui 
concurs internațional dis
putat la Hamburg, nu 
numai la proba în care 
s-a consacrat, ci , și la... 
110 m, garduri ? El a 
sosit pe primul loc, în 
timpul de 14,1 sec.; care 
nu e rău deloc... mai 
ales pentru un . săritor 
în lungime. In aceeași 
cursă a alergat și... John 
Thomas. Timp : 15 sec.

...primele cluburi de 
rugbi au fost înființate, 
între anii 1863—1867, la 
Manchester, Richmond, 
Bradford și Liverpool ? 
Tot în acea perioadă au 
apărut și celebrii „Har
lequin!*, care au evoluat 

najări, ușoare, puțin cos
tisitoare. Explicația? De
sele manifestări seismi
ce din Japonia. Compa
niile de radio și tele
viziune din Japonia au 
și început tratative cu 
reprezentanți din dife
ritele țări pentru orga
nizare de transmisiuni 
directe din Tokio în 
timpul Olimpiadei anu
lui 1964. Se bănuiește, 
însă, că pînă atunci te
leviziunea va face pași 
uriași înainte și că vor 
deveni posibile transmi
sii mondiale cu ajutorul 
unor sateliți artificiali 
lansați în cosmos în a- 
cest scop.

UMOR

TELEGRAME...
GIGEL CAPATUIALA

FECIOAREI 5 - BRAILA
VINO URGENT AICI SIN AVRAM STOP VEDEM 

NOI TRANSFER STOP ȘTII TU

NAE D. OCHEATIJ
BACHUS 14 - CIULNITZA

VALABIL STOP PRIMUL TREN STOP CRED CA 
DEZLEGARE STOP VEDEM NOI AL VOSTRU VECI 

GIGEL
A. S. V1RFUL CU DOR 

BRAILA

RUGAM URGENT DEZLEGARE MOTIV CĂSĂTORIE 
STOP DRAGOSTE VECHE RETUR STOP REGRETE 
ETERNE

A S. BARAGANUL
CIULNITZA 

GIGEL CAPATUIALA
CIULNITZA

DE CE SUBIT SUPARAT NOI STOP INTRE TIMP 
PRIMA TRIMESTRU STOP NU ACORD SA PLECI 
RECLAMAM FEDERAȚIE STOP FARA STOPER STOP 
VINO VORBA NELU ACORDEONIST BOLTA RECE 
TORNA PICINA MIA STOP

ECHIPA DRAGA — BRAILA
VIRFUL DOR - BRAILA

INCETATZI INTERVENTZII NEPRINCIPIAL STOP 
GIGEL ȘI AICI PRIMA TRIMESTRU STOP COPILĂ
RIT NOI REVENIT LA PROVERB MATCA-TEAPA 
STOP AICI INSOARA AICI VREA LOC VECI STOP 

PT. BARAGANUL 
FANE D. OCHEATU

F. R. FOTBAL 
BUCUREȘTI

GH CAPATUIALA PARaSIT ECHIPA STOP MARE 
ȘMECHER PASARE CALATOARE NECINSTIT PLACE 
BEA, ETCETERA RUGAM SUSPENDATZI DOI ANI 
SAU CHIAR VIATZA STOP VREM EXEMPLU EDU
CATIV STOP

A. S. VIRFUL CU DOR 
BRAILA

VIRFUL DOR - BRAILA

FRATZILOR STOP VECHI ATAȘAMENT STOP NU 
DIN CAUZA TRECUT PERIOADA TRANSFER STOP 
IMPOSIBIL ADAPTARE AICI COPILĂRIA COPILĂ
RIE ACUM ALTCEVA STOP MOR DOR TELEME.1 
STOP RAMAS SPECIALITATE ORAȘ NOSTRU DRAG 
STOP AL VOSTRU VECI

GIGEL 
P.S. NU UTTATZI PRIMA TRIM. 

ACELAȘI
F. R. F. - BUCUREȘTI

REVENIM TELEGRAMA NOASTRA STOP FOST 
GLUMA STOP CAPATUIALA OM BAZA ECHIPA 
STOP RUGAM ANULATZI SUSPENDARE STOP AJU- 
TATZI POPULARIZAM IN ..SPORTUL" PENTRU 
ATAȘAMENT CULORI ECHIPA STOP CU FOTO 
CHENAR STOP

VIRF DOR BK
N.A. Orice asemănare între cazul de mai ’sus șl 

vreun eventual caz concret este o simplă și nevino
vată coincidentă.

MIRCEA COSTEA

Știați c ă...
acum cîțiva ani și pe 
stadioanele bucureștene.

...boxerul francez Gil
bert Lavoine, fost pînă nu 
de mult unul dintre cei 
mai buni „mijlocii" eu
ropeni, deține un record 
original ? Intr-adevăr, el 
era, se pare, unicul 
boxer care a apărut pen
tru prima oară pe ring 
la... 27 de ani, vîrstă la 
care alți boxeri încep 
să se gîndească la re
tragere.

Bunicii gimnasticii în întrecere. La Freiburg (R.D.G.) 
a avut loc un concurs de gimnastică cit participarea 
celor mai vîrstriici. La bară fixă unul dintre compe
titori, care a debutat în acest sport în urmă cu șase 

decenii...

...Louison Bobet se nu
mără printre veteranii 
„Turului Franței" ? El a 
participat la 9 ediții ale 
competiției. A ciștigat de 
trei ori (in 1953, 1954
și 1955), a terminat al 
4-lea în 1948, al 3-lea 
in 1950 și al 20-lea in 
1951 și a abandonat in 
1947, 1949 și 1959.

...baieurile pentru bi
ciclete au fost născocite 
în 1875 de francezul 
Truffault ? Pînă la el, 
roțile bicicletelor erau în
velite în... stofă sau pie
le !



C’t’nd pro’ectul de Program al P.C.U.S.

Tot mai sus avîntul gîndrii științifice! (il)
0 frumoasă victorie
a baschetbaiiștilor

Spartak Varșovia joacă 
la 11 octombrie în Capitală

Sprintul este o 
verigă slabă în a- 
tletismul nostru. 
Mulți sînt înclinați 
să caute rădăcinile 

D. OBBAR1US 
candidat în științe pedagogice, 

antrenor emerit al U.R.S.S.
acestei rămineri în
urmă in imperfecția tehnicii alergă
torilor. Ni se pare că nu aceasta este 
principalul. Cauza se aîă in sistemul 
de antrenament, in lipsa lui de va
riație. Sprinterii noștri se antrenează 
după standardul prescris. In mod cu
rent. ei iac alergări repetate pe par
cursul obișnuit de distanțe scurte. O 
parte din ei utilizează aceleași proce
dee și pe distanțe mari. In pantă as
cendentă aleargă foarte puțini, iar in 
pantă descendentă doar unii. In ace
lași timp alergarea in pantă ascen
dentă este utilizată de d'îeriți alergă
tori de pretutindeni; intre alții, in 
mod intensiv recurg la aceasta fon- 
diștii noștri. Dar despre alergarea in 
pantă ascendentă ca mijloc de dezvol
tare a forței musculare a scris incă 
în anul 1938 D.A. Semenov, intr-un 
manual de atletism pentru institutele 
de invățămînt. Idei interesante despre 
valoarea pozitivă a alergării pe pantă 
înclinată in scopul dezvoltării vitezei 
a formulat N. G. Ozolin în 1946 în 
lucrarea „Bazele antrenamentului în 
atletism". Am avut prilejul să cerce
tez in amănunt aceste două stiluri de 
antrenament intre anii 1946—1952. Și 
iată ce este _ curios: alergătorii noș
tri au inceput să utilizeze—alergarea 
în pantă ascendentă numai după ce 
au făcut acest lucru alergătorii austra
lieni, primii care au inclus-o in arse
nalul lor de antrenament. Australienii 
au împrumutat această idee de la spe
cialiștii noștri! Alergarea pe pantă 
descendentă este puțin populară as
tăzi, dar are un mare viitor E po
sibil ca si utilizarea ei să fie recu
noscută Dar oare mulți sprinteri fo
losesc pista dreaptă de 200 de metri ’ 
Asupra tuturor a produs impresie aler
garea pe 100 de metri a lui Ovane- 
sian. la Spartachiada sindicatelor. Dar 
e știut că Ovanesian „a crescut" pe 
pista inclinată și s-a „întărit" pe pista 
de 200 metri în linie dreaptă. Sprin
terilor le este necesar un joc intere
sam ea mijloc de antrenament în aler
gare. Ei au nevoie in alergare și de 
stimulente emoționale. In această pri
vință specialiștii noștri au un cimp 
vast de cercetări.

Exemplele de mai sus de conserva
torism nu sînt izolate. Sarcina cerce- 

; tătorilor este de a deschide sportivi- 
|tor și antrenorilor drumul spre nou, 
spre tot ceea ce este progresist în an
trenament și tehnică.

Ritmul creșterii rezultatelor sportive 
este limitat de oboseala provenită din 

; antrenament. Noi pierdem Foarte mul- 
j tă vreme cu odihna intre grupele de 
i exerciții intensive. Trebuie descoperită 
: cale? unei refaceri rapide a potenția

lului
Traumatismele sînt un mare rău 

■ pentru activitatea sportivilor. Chiar 
' cea mai neînsemnată vătămare a apa- 
i râtului locomotor ii scoate din circui- 
‘ tu| antrenamentelor pe mulți atleți. Ce 
: putem pune Ia dispoziție in vederea
> unei rapide vindecări ? Cortizonotera-
> pia, cuarțul etc. Fricționările regenera- 
i.toare aproape că nu se utilizează. Ele

trebuie introduse in practică
Metoda electromiografică aduce mul- 

( te noutăți în studierea tehnicii spor- 
i five. Ea va da posibilitatea de a con

trola nemijlocit conținutul mișcărilor. 
Trebuie salutată activitatea lui I. Ra
tov, V Fedorov și M. Mirski, care 

| lucrează in această direcție și popu
larizează metoda lor (revista „Legka- 
îa atletika" nr. 7/1961).

Fondistul aleargă, antrenorid îi ur
mărește mișcările și timpul parcurgerii 
anumitor distanțe, dar cum se produc 
în timpul activității acestuia procesele 
interne din organism și in primul rind 
în inima atletului, nu știe nimeni. In 
vremea istoricului zbor cosmic al lui

IF O T O A L IP E <& E (OH®
IN PRELIMINARIILE

CAMPIONATULUI MONDIAL

încep să se clarifice lucrurile în 
tot mai multe grupe preliminare ale 
campionatului mondial. Miercuri, de 
pildă, in cadrul grupei a doua, Fran
ța a întrecut cu 5—1 pe Finlanda, 
acumulînd din trei partide disputate 
punctajul maxim: 6. In cazul cînd 
selecționata bulgară va întrece în 
meci revanșă echipa Finlandei, a- 
tunci meciul decisiv se va desfășura 
la 12 noiembrie la Sofia: R.P. Bul- 
'garia—Franța. Pînă atunci, iată cum 
arată clasamentul:

Gherman Tilov, sa- 
vanții au primit 
informații precise 
despre activitatea 
organismului aces
tuia pe parcursul a , 

sute de kilometri In această privință ) 
de mare ajutor le-a fost tehnica. Elec- j 
tronica trebuie să fie pusă la dispoziția | 
antrenorilor. Fără aceste mijloace sfa- j 
turile antrenorului sint neobiective, j 
pot avea un caracter primitiv, empiric.!

Cîteva cuvinte despre măsurile în i 
vederea pregătirii cadrelor științifice ■ 
și pedagogice în lumina sarcinilor j 
C.C. al P.C.U.S. și Consiliului de Mi- 5 
niștri. !

Am avut în față dizertația maestru- ț 
lui emerit al sportului V. V. Kuzne- l 
țov. Autorul este cunoscut întregii lumi 
ca recordman fa aruncarea suliței. I 
Tema lucrării sale a Fost „Cercetarea j 
problemelor de învățare a aruncării cu i 
sulița’. Fiind in plină cunoștință dej 
cauză, autorul ajunge la concluzii jus- | 
te. Pe baza cercetării experienței per-1 
sonate, el dă prețioase sfaturi practi-1 
ce. La rindul lor aceste recomandări; 
au fost verificate în activitatea pro-1 
prie. Despre acestea știm și noi: in) 
procesul muncii asupra dizertației Kuz- j 
nețov a ajutat in privința însușirii teh- j 
nicii aruncării cu sulița pe foarte mulți 
sportivi, intre alții pe decalloniștii 
I Kutenko și M. Storojenko. O ase
menea muncă științifică împletită cu 
practica este demnă de a fi răspin- 
dită. '

Fără îndoială, dezvoltarea științei în 
domeniu) culturii fizice poate merge 
din succes in succes dacă activitatea 
specialiștilor se va bucura de îndru
mare și de control. In lumina noilor 
sarcini, reieșite din proiectul de Pro
gram, trebuie ridicată la un nivel și 
mai inalt munca consiliilor științiîico- 
metodice. Introducerea cuceririlor ști-' 
inței in practica sportivă, lupta hotă-, 
rîtă împotriva conservatorismului — 
iată sarcina ce stă în fața consiliului 
științifico-metodic al Consiliului Cen
tral al organizațiilor sportive din 
U.R.S.S.

Antrenorii șl sportivii așteaptă de la 
specialiștii noștri lucrări și cercetări 
care să Ie ajute la obținerea de noi { 
și noi succese, spre gloria sportivă a 
patriei.

(Din „Soviețki sport")

N.R. Publicînd acest material, 
considerăm că multe idei și obser
vații cuprinse în ei sînt de o vie 
actualitate și pentru mișcarea spor
tivă din țara noastră la o serie de 
discipline în care cercetarea știin
țifică încă nu se află în pas cu 
progresele tehnicii pe plan mondial. 
Dorința noastră este să deschidem 
cu acest prilej o discuție în rindul 
specialiștilor, a! căror cuvînt este 
necesar în dezbaterea unor proble
me de mare însemnătate pentru 
mersul înainte în procesul de in
struire și antrenament la toate ra
murile de sport. Valorificarea a tot 
ceea ce este progresist în tehnica 
sportivă trebuie să stea în atenția 
cercetătorilor noștri. Introducînd în 
practica sportivă, alături de ele
mentele tradiționale, cele mai noi 
procedee de antrenament, specia
liștii noștri au datoria să se apro
pie mai mult decît pînă acum de 
activitatea de pe terenuri și din să
lile de sport. Lor te revine sarcina 
să elaboreze cete mai eficiente mij
loace de antrenament șî instruire, 
care să ridice la un nivel mai înalt 
activitatea unor discipline rămase 
în urmă. Ne referim în special la 
fotbal, gimnastică, natație și la 
unele probe din atletism, la care 
încă nu am înregistrat performan
țele așteptate pe măsura condițiilor 
create.

Cercetătorii noștri au cuvîntul 1

1. Franța
2. R.P. Bulgaria
3. Finlanda

3 3 0 0 10:2 6
2 10 1 2:3 2
3 0 0 3 2:9 0

Oarecum asemănătoare este situa
ția și în grupa a șasea : întrecînd joi 
cu 4—1 selecționata Luxemburgului, 
echipa Angliei a acumulat 5 puncte 
din trei meciuri disputate. Echipa 
Portugaliei, aflată pe locul II în 
serie, are trei puncte din două jocuri. 
Meciul care va opune echipele cu 
sanșe de calificare va avea loc la 
Londra la 25 octombrie, fapt ce dă 
o șansă în plus echipei gazdă.

1. Anglia
2. Portugalia
3. Luxemburg

3 2 10 14:2 5
2 1 1 0 7:1 3
3 0 0 3 1:19 0

bucureșteni
în 'Uniunea Sovietică

BAKU 29 (Agerpres). — Conti
nuii idu-și turneul în U.R.S.S. echi
pele de baschet ale orașului Bucu
rești au susținut noi jocuri la Baku.

In fața selecționatelor asociației 
sportive studențești Burevestnik. 
echipa noastră feminină a obținut un 
rezultat egal (44—44) în timp ce la 
masculin au cîștigat gazdele (70—62).

Joi seara baschetbaliștii bucureșteni 
au întilnit selecționatele capitalei 
R.S.S. Azerbaidjene. In meciul dintre 
echipele masculine victoria a revenit 
echipei romîne cu scorul de 76—58 
(35—34). Corespondentul sportiv al 
agenției TASS subliniază că baschet- 
baliștii bucureșteni au practicat un 
joc rapid, tehnic, bine coordonat. Cei 
mai buni jucători ai romînilor au fost 
Novacek, care a înscris 20 de puncte 
și Nedcf, excelent dirijor al atacului. 
Partida care a opus echipele feminine 
ale orașelor București și Baku s-a 
încheiat cu scorul de 37—34 ( 22— 
19) în favoarea gazdelor.

înotătoarele din R. P. Chineza 
cuceresc noi succese

După proclamarea Republicii Popu
lare Chineze, în întreaga țară au 
fost create minunate condiții de dez
voltare a mișcării de cultură fizică 
și sport. In rîndul disciplinelor spor
tive care au înflorit în China nouă 
se numără și natația. In numeroase 
orașe și sate au fost construite bazine 
de înot modern utilate, unde mase

își
gimnastică.

Școlari și școlărite din Tientsin 

întregi de tineri si tinere au posi
bilitatea să practice cu regularitate 
acest sport dătător de sănătate.

Este foarte interesant de notat 
popularitatea de care începe să se 
bucure natația în rîndul femeilor chi
neze. In ultimii ani, această disciplină 
sportivă atrage nu numai tinerele din 
uzinele, școlile și instituțiile de la 
oraș, ci chiar pe acelea din cele mai 
îndepărtate sate.

Larga răspîndire a natației în rîndul 
elementului feminin a avut ca rezul
tat descoperirea de talentate cam-

1NTILNIRI INTERNAȚIONALE

Returul întîlnirii Juventus Torino — 
Panathinaikos Atena, contînd pentru 
„Cupa Campionilor Europeni", a re
venit echipei italiene cu scorul de 
2—1. Juventus se califică pentru 
turul următor al competiției. Rezul
tate din „Cupa Cupelor" : Spartak 
Varna — Rapid Viena 2—5; Ujpest — 
Floriana (Malta) 10—2; Leicester 
City — Glenarvon (Irl. de Nord) 3—1; 
Dunferline (Scoția) — St. Patrick 
(Irlanda) 4—1 ; Atletico Madrid — 
Sedan (Franța) 4—1. In „Cupa ora- 
șelor-tirguri" : M.T.K. Budapesta — 
R.C. Strasbourg 10—2; F.C. Koln — 
Internazionale 4—2.

După vizita formațiilor feminine 
poloneze Legia Varșovia și Gedania 
Gdansk, iată că o altă echipă din 
R.P. Polonă, este vorba de formația 
masculină SPARTAK VARȘOVIA, va 
întreprinde un turneu în țara noas
tră. Oaspeții vor disputa prima par
tidă în Capitală, la 11 octombrie, 
în compania voleibaliștilor de la Fla
căra roșie.

Pregătirile acestora au început de 
; mai multă vreme, prin participarea 

la competiția de volei dotată cu 
„Cupa Flacăra roșie". In ultima etapă 
s-au înregistrat următoarele rezul
tate : Progresul — Flacăra roșie 3—2

Campionatul de fotbal al U.R.S S.
Campionatul de fotbal al U.R.SS. 

intră mîine în faza sa decisivă — 
prima etapă a returului turneului 
final. In cursul săptămînii s-au des
fășurat noi jocuri — ultima etapă 
a turului turneului final. întrecînd 
cu 3—2 pe Dinamo Tbilisi, echipa 
moscovită Spartak a înregistrat cea 
de a șasea sa victorie consecutivă în 
cadrul campionatului, ultimele cinci 

pioane și recordmane de înot. In 
1958, R. P. Chineză a confirmat prima 
maestră a sportului dintre înotătoare, 
pe Dai Li-hua din Șanhai, după care 
a urmat Fu Tui-nei din Fu Tsian și 
Tan Van-sui din Guan Dun. Nume
roase alte nume întregesc astăzi lista 
maestrclor sportului din rîndul înotă
toarelor chineze. In cursul anului tre- 

îrtcep lecția de înot făcînd exerciții la 

cut, o tînără de 16 ani Cian Sio-bin 
din provincia Ce-Tian a ameliorat de 
cinci ori recordul național pe 100 m 
stil craul, aducîndu-1 la 1:06.9. Tot ei 
îi aparține și recordul pe 200 m în 
același stil cu 2:34,3. In sezonul 
actual sportiva din Șanhai, Ciou Iun-ți 
a stabilit un nou record al țării pe 
200 m spate, cu rezultatul de 2:59,0.

E semnificativ de notat că printre 
finalistele campionatelor de natație 
ale R. P. Chineze, desfășurate în 
acest an, se numără nu mai puțin 
de 35 de junioare. Clasa lor crește 
foarte rapid. De pildă, Lin San-he, 
care anul trecut debuta în campio
natele țării la 100 m bras, a cucerit 
în actuala ediție titlul de campioană 
în această probă cu rezultatul de 
1:23,3. Tot ea deține recordul național 
cu remarcabilul rezultat de 1:19,6. 
Campioana la 100 m spate este o 
tînără de numai 14 ani din Guan Dun, 
școlărița Miao Siao-min, care a lăsat 
în urmă în finala probei numeroase 
sportive consacrate.

Și este neîndoios că în rîndul celor 
304 înotătoare, calificate dintr-o serie
întreagă de competiții premergătoare 
în finalele campionatelor de junioare 
ale R. P. Chineze se află numeroase 
viitoare campioane și recordmane de 
înot ale țării.

VAN ȘAO-ȚIU
ziarist din R. P. Chineză 

și C.C A. — Dinamo 3—1. Termi- 
nînd fără nici o înfrîngere, C.C.A. 
a cucerit trofeul pus în joc, fiind 
urmată în clasament de . Progresul, 
Flacăra roșie și Dinamo.

Pregătirile echipelor bucureștene în 
vederea turneului formației Spartak 
Varșovia continuă cu prilejul , unei 
alte competiții care începe mîine. 
Este vorba de „Cupa Dinamo" la 
care vor lua parte echipele Rapid, 
Progresul, Dinamo, Flacăra roșie, 
C.C A, Dinamo I (din campionatul 
de calificare). Prima etapă are loc 
mîine în sala Dinamo, începînd de 
la ora 8,30.
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obținute în cadrul turneului final. 
Intr-un important derbi moscovit 
Torpedo, liderul clasamentului, a în
trecut cu 3—0 pe Ț.S.K.A., distan- 
țindu-se pentru moment la un punct 
de Dinamo Kiev, care nu a reușit 
să învingă pe Lokomotiv Moscova : 
2—2. Alte rezultate: Pahtakor — 
Avangard 3—1, Spartak Erevan — 
S.K.A. Rostov 2—5. In clasament:
Torpedo 38 p., Dinamo Kiev 37, Spar
tak Moscova 35, Ț S.K.A. 33, Loko
motiv 31, Dinamo Tbilisi 30, Spar
tak Erevan și Avangard — cite 27, 
Pahtakor 26, S.K.A. Rostov 25 p. etc.

• După terminarea campion.) (ului 
mondial de haltere, la Vicnrr’te avut 
loc uri mare concurs cu prilejul că
ruia renumitul halterofil sovietic Juri 
Vlasov a stabilit un nou record mon
dial la categoria grea, stilul aruncat, 
cu o performanță de 208 kg. Vechiul 
record era de 206 kg. și aparținea 
tot lui Vlasov.
• PENTRU a doua oară consecutiv, 

titlul de campion mondial la ciclism ar
tistic (acrobatic) a revenit elvețianului 
Arnold Tschopp, care a totalizat 341,008 
puncte. El a fost urmat de Gerhard 
Brauer (R. D. Germană) cu 331,004 p.

® După o zi de pauză, turneul te 
șah de la Bled a fost reluat cu jdes- 
fășurarea celei de a 16-a runde. Nu
mai trei partide s-au încheiat în 
timpul regulamentar. Tal a cîștigat 
la Germek, iar partidele Gligorici — 
Trifunovici și Parma — Matanovici 
s-au terminat remiză. La întrerupere, 
Fischer deține avantaj pozițional în 
fața lui Keres. In clasament conduce 
Tal cu 12 puncte, urmat de Fischer 
11 (1), Gligorici 11, Keres și Petro
sian 10 (1).

• COMITETUL de organizare a viitoa
relor campionate mondiale de fotbal a 
comunicat federațiilor de specialitate din 
țările ale căror echipe se vor califica pen
tru turneul final că sînt obligate ca pînă 
la 15 martie 1962 să înainteze lista ju
cătorilor selecționați în loturi (40 de oa
meni) cu fotografiile lor. iar la 22 mal 
— lista definitivă cu cei 22 de jucători. 
Se menționează că după data de 22 mai 
nu vor mai fi admise nici un fel de mo
dificări în listele înaintate.

• Echipa de lupte libere a R. P. 
Romîne a susținut un nou meci în 
cadrul turneului ce-1 întreprinde în 
U.R.S.S. Intîlnind la Erevan repre
zentativa R.S.S. Armene, echipa 
noastră a fost întrecută cu scorul 
de 5*/2—2*/2. Victoriile echipei romîne 
au fost aduse de Ballo și Hathazi. 
Balogh a obținut un meci nul.
• ECHIPA de baschet Spartak Soko- 

lovo din Praga a efectuat recent un 
turneu in Italia si Grecia. Ea a cîștigat 
toate cele 12 meciuri disputate, cu •— 
cosaveraj de 847:674.

• Viitoarea ediție a campionatului
mondial masculin de baschet va avea 
loc în decembrie anul viilor la 
Manilla (Filipine). Printre țările care 
și-au confirmat pînă acum participa- 
lea se numără: U.R.S.S., S.U.A.,
Japonia, Iugoslavia, Izrael, Porto 
Rico etc.
• RECORDUL R. P. Chineze la înălti- 

me bărbați a cunoscut o ascensiune 
vertiginoasă în ultimii ani. Dacă cu 
batru ani în urmă el era de numai 2.00 
m. astăzi atletul Ni Ci-țiu l-a ..urcat" 
pînă la 2,10 m. Ultima performantă a 
fost stabilită zilele trecute în cadrul 
unui concurs desfășurat la Pekin. Auto- 

I rul recordului are doar 18 ani. iar în 
întrecerea în care a stabilit recordul a 

I început să sară la 1,90 m, trecînd din 
prima încercare toate înălțimile.
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