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Echipa de handbal în 11 a R. 0. Germane 
-a pregătit serios pentru jocul de la București

CAMPIONATUL MONDIAL FEMININ D£ HANDBAL IN 7 |
SE VA DISPUTA IN 1962 IN R. P. ROMÎNĂ jj

1
Nu cu mult timp in urmă, Federația Internațională de Handbal a .. 

făcut unoscut federal iei de specialitate din țara noastră că in cadrul 
lucrărilor Consiliului F.I.H. a fost stabilit ca cea de a Il-a ediție a .. 
campionatului mondial feminin de handbal în 7 să se dispute in anul -■ 
1962 in R. P. Romînă. jj

In felul acesta țara noastră este pentru prima oară gazdă a unei " 
mari competiții de handbal, după ce echipele reprezentative și formațiile .. 
de club din R P. Romină au realizat o serie de excelente performanțe. "

Datele exacte de disputare a campionatului, precum și localitățile •> 
unde se vor desfășura jocurile urmează să fie stabilite ulterior, după *’ 
ce se va deîintiva lista de înscrieri și după ce Comisia tehnică a F.I.H. -■ 
in colaborare cu Federația noastră va elabora regulamentul de organi- ” 
zare al competiției. '<»• k

21 iunie 1959. La această dală la 
ena se disputa finala campionatului 
♦ndial masculin dc handbal îiv 11.

întîlneau, echipa unită a Gernia- 
n și reprezentativa țării noastre, re
lația acestei ediții a campionatului 
mdial. în cele din urmă victoria a 
zenit mai experimentaților handbaliști 
rmani, tinerilor jucători romîni re- 
nindu-le doar medaliile de argint. 
V-am amintit toate acestea, pentru 

dc atunci echipa masculină de hand- 
1 în H a țării noastre nu a mai 
>putat nici un joc oficial. Peste cî- 
ra zile, ea va evolua însă în fața 
ectatorilor bucureșteni în compania 
temicci reprezentative a R. D. Cer
ne, socotită, pc bună dreptate, una 
itrc cele mai bune din lume.
Impresia excelentă lăsată la campio- 
Lul mondial de tinerii handbaliști 
nîni a determinat ca acest meci să 
scite un interes deosebit In R. D. 
rmană. Întîlnirea este privită cu toată 
iozitatea și, datorită acestui fapt,

0 ÎNTÎLNIRE TRIUNGHIULARĂ DE ATLETISM 
CARE SE ANUNȚĂ FOARTE „TARE“

[n palmaresul întîlnirilor de atle- 
m ale reprezentativelor feminine 
■ R.P. Romîne și Italiei va figura 
>te cîteva zile și cel de al cincilea 
<d. Prima întîlnire a avut loc în 
■6 la Napoli, în cadrul unui „tri- 
ghiular" la care a mai participat 
îipa Cehoslovaciei. Victoria a re
lit italiencelor (50—43). După un 

la București, atletele noastre 
au luat revanșa cîștigînd întîlni- 
i cu 49,5—43,5. Cel de al treilea 
ci a avut loc în 1958 la Bmo și 
i nou italiencele au terminat vic
ioase (48—47).
Jupă 2 ani echipele R.P. Romîne 
Italiei s-au găsit iarăși la startul 
Jeiași întreceri, de data aceasta 
turi de formația R. P. Ungare, 

meciul desfășurat în octombrie 
0 la Napoli atletele noastre au 
:erit o victorie categorică 
.5—36,5). Și acum, sîmbătă și du (Continuare în pag. a 4-a) ***.

antrenorii au selecționat încă de multă 
vreme un lot de 16 jucători : Bern
hardt, Haberhauffe, Jurgen, llirsch, 
Kretzschmar- Reiner, Liedike, Matz. Pa- 
pusch, Petzold, Prtisse, Zenger, Tiede
mann, Warn, Zielke. llebler. Dintre a- 
ccștia mul ți au făcut parte cu dife
rite ocazii din echipa unită a Germa
niei, fiind recunoscuți ca unii dintre cei 
mai valoroși handbaliști din lume. Este 

'cazul lui llubcrliauffe. Tiedemann. Pa- 
pusch, Matz, llirsch, Krelzschmar'. Jur
gen. Lotul echipei R. D. Germane își 
va încheia pregătirile inline cînd va fi 
definitivată echipa care va evolua la 
București. Ilandbalișlii germani vor sosi 
în Capitală vineri seară pe calea acru
lui, delegația lor fiind condusă de tov. 
Herman Milins- președintele federației 
dc handbal din R. I). Germană. Lotul 
va fi însoțit și dc Giinther Grass mau, 
redactorul șef al revistei ,,Dcr Hand
ball”, precum și de un crainic al Ra
diodifuziunii din R. D. Germană, care 
va transmite meciul.

minică, la Timișoara este progra
mată în cadrul întâlnirii triunghiula
re cea de a cincea întrecere dintre 
cele două echipe. înaintea acestui 
meci „scorul1* general arată egalita
te de victorii 2—2, dar atletele noas
tre dețin un punctaj superior: 207 p 
față de 178 p.

In vederea acestei întîlniri atletele 
noastre s-au pregătit cu toată serio
zitatea și speră ca la Timișoara ele 
să obțină o nouă victorie. In ceea 
ce Ie privește pe italience, ele au 
participat recent la campionatele na
ționale de la Torino. Iată rezultatele 
cele mai bune obținute cu acest pri
lej: 100 m: Govoni 12,0, Mecocci 
12,2, Carnevali 12,3, Nattino 12,4 ; 
400 m: La Barbera 57,1, Savorelli 
57,6, Nardi 58,5; 800 m: Jannaccone

În drum spre București, 
echipa Turciei se va antrena 

miercuri la Sofia
ISTANBUL, 2 (prin telefon de la re

dacția ziarului „Milliyet"). Luni dimi
neața, fotbaliștii din loturile A și B 
ale Turciei au intrat în cantonament 
în vederea întîlnirilor pe care le vor 
susține duminică la București și Istan
bul împotriva reprezentativelor R. P. 
Romîne, O deosebita atenție se acordă 
partidei dintre echipele A, despre care 
antrenorul italian Pupo Sandro a spus 
următoarele: „Intilnirea de la Bucu
rești este deosebit de importantă pen
tru noi, deoarece ne va permite să ne 
verificăm stadiul de pregătire înaintea 
jocurilor din preliminariile campiona
tului mondial cu Norvegia și U.R.S.S. 
Din păcate, în aceșt joc nu-1 vom pu
tea folosi pe Metin, care joacă în Ita
lia la Palermo, dar vom beneficia de 
aportul lui Can. care se află în bună 

j formă"
Lotul reținut pentru București este 

alcătuit din următorii jucători: Țurgay 
(Galatasaray), Necmi (Besilțțas), Is
mail (Beykoz), Basri (Fenerbahce), 
B. Ahmet (Galatasaray). Syrvya (Bc- 
siktas), Naci (Fenerbahce), Osman 
(Fenerbahce), Seref (Fenerbahce), Lef
ter (Fenarbahce), llilmi (Fenerbahce), 
Can (Galatasaray), Ogiin (Kasiaka 
Izmir), Bahri (Galatasaray). Kadri 
(Fenerbahce), Mustafa (Fenerbahce).

Echipa turcă părăsește Istanbiihil 
marți cu un autobuz, ĂAiercuri fotbă*  
li.știi turci vor face un antrenament pe 
stadionul „Vasil Levski" din Sofia, iar 
joi vor sosi în București

★

• In deschidere Ia meciul R. P. Ro
mînă —■ Turcia (care va începe la ora 
15.30), duminică pe stadionul „23 Au
gust", se va disputa partida interna
țională de handbal în 11 dintre echi
pele R. P. Romîne și R. D. Germane 
(ora 14).

• Lotul nostru B va juca miercuri 
cu Dinamo Obor, iar lotul A joi cu 
Metalul București. Tot joi va juca si 
lotul de tineret: la Constanța cu Farul

De ce
Asistam din tribuna stadionului din 

Roșiorii de Vede la un meci de fotbal 
ce se desfășura pe gazonul terenului. 
Două echipe se întreceau cu dirzenie. 
Mingea trecea cu iuțeală dinlr-o parte 
în alta, punînd în primejdie ambele 
porți. Jucătorii se străduiau să învingă. 
Spectatorii încurajau cele doua forma
ții. Se desfășura meciul final dintre 
echipele asociațiilor Unirea din comuna 
Belitori și Victoria din comuna Drăgă- 
nești, meci care urma să desemneze 
campioana raională a „Cupei Agricul
turii*.

Deodată, tribunele amuțiră. Unul din 
înaintașii echipei din Drăgănești depăși 
toți apărătorii; stătu o clipă în cum
pănă și apoi șută cu putere. Interven
ția portarului a fost de prisos. Tabela 
dc marcaj a consemnai golul.

Alături, în tribuna din stingă, cîțiva

Au trecut destui ani de 
cînd spectatorii timișoreni, 
recunoscuți ca mari iubi
tori ai atletismului, n-au 
mai avut ocazia să asiste 
la o competiție internațio
nală de mari proporții. Dar 
iată că la sf ir și tul acestei 
săptămîni se va organiza 
tn localitate cea de a II-a 
ediție a „triunghiularului" 
echipelor feminine ale R.P. 
Romîne, Italiei și R.P. Un
gare și meciul formațiilor 
masculine ale R.P. Romîne 
și R.P. Ungare. In fotogra
fiile noastre: trei dintre 
viitoarele protagoniste ale 
întrecerilor de sîmbătă și 
duminică: Paola Paterno
ster (Italia), Judit Bognar 
(R.P. Ungară) și Olimpia 
Cataramă (R.P. Romînă).

Stadionul Tineretului 
a găzduit duminică di
mineața prima etapă 
din cadrul diviziei de 
atletism a Capitalei 
pentru începători.

Foto: II. NanJy

hi cadrul campionatu- , 
lui republican pe echipe, 
C. Bosch (Progresul) a 
obținut două oic'orii în 
meciurile cu tenismanii 
de la C.C.A., Constan
tin Năslase și Dumitru 
Tiziru.

Seredai (in tricou 
alb) a făcut duminică 
o primă repriză foarte 
bună, ■ fiind mereu pre
zent — ca inter — fie 
in apurare, fie în atac, 
la poarta lui Mîndru. 
In fotografie: „duel a- 
~erian“ Seredai — Min
ării.

loto: T. ChiorcaM

a lipsit portarul...
tineri din Belitori schimbau păreri cu 
privire la golul marcat.

— Frumos, ce să zicem, spunea unul. 
Dar să fi fost Cristea în poartă nu mar
cau „ei”. Cristea este portar cu expe
riență. Simte faza.

— Da. a răspuns altul, Cristea Up-

Însemnări din 
„Cupa Agriculturii"

sește astăzi. Este o zi mare pentru 
el...

Curios, am întors capul. Mă întrebam 
ce „zi mare" poate determina un portar 
să lipsească echipa de aportul său, în 
unul din cele mai importante meciuri. 
Vedeam deja materialul critic pe care 
aveam să-l scriu despre un portar lip
sit de dragoste față de echipă, de cu
lorile asociației...

Un frumos succes al gimnasticii noastre

Sonia louan a cîstiuai turneul 
international de la Torino

Sîmbătă și duminică s-a desfășurat la Torino un turneu 
internațional de gimnastică la care au participat urmă
toarele țări : R. F. Germană, R. P. Romină, Suedia și Italia la temei, 
Elveția, R.P.F. Iugoslavia și Italia la bărbați La acest turneu R. P. 
Romină a fost reprezentată de Sonia lovan Gimnasta noastră, r-ompor- 
tindu-se excepțional, a ciștigat întrecerea la individual compus s-a clasat 
pe primul Ioc la paralele și bîrnă și pe cel de al doilea la sărituri și sol. 
Rezultatul ei este cu atit mai valoros, cu cit Sonia a concurat in condiții 
deosebit de grele. Din cauza întîrzierii pe drum, ea a fost nevoită să intre 
in concurs fără încălzire. Dind dovadă de dirzenie și voință exemplară lotuși 
a reușit să obțină o victorie pentru care merită sincere felicitări.

Cei cîțiva tineri au înțeles în felul 
lor întrebarea mea nerostită :

— 11 cunoașteți și dv. pe Cristea ? 
Așa-i că este un portar bun ? Cel mai 
bun din raion.

Spre dezamăgirea interlocutorilor mei 
am ridicat din umeri. Nu-l cunoșteam 
pe Cristea.

— Cum, nu-l cunoașteți pe Cristea 
Daniel ? Este nu numai cel mai bun 
portar, dar și unul dintre cei mai buni 
zidari din gospodăria noastră colec
tivă. Cele 6 grajduri, 2 magazii pentru 
cereale, 2 pătule, 1 saivan, cu care co
lectiviștii noștri se mîndresc, sînt do
vada măiestriei lui și a celorlalți co
lectiviști din brigada de construcții. 
Este un utemist cu care ne mîndrim, 
încheie scurta prezentare a portarului

AUREL CRIȘAN—corcsp.

(Continuare în pag. a 3-a)



Un eveniment de
in viața

ln întreaga țară continuă, intr-un 
ritm susținut, alegerile organelor lo
cale ale U.C.F.S. Evenimentul se află 
pretutindeni in centrul atenției mase
lor de sportivi, care au prilejul, cu 
ocazia adunărilor generale sau a con
ferințelor organizate în acest scop, să 
scoată in relief diferite aspecte ale 
muncii desfășurate de vechile consilii 
ale asociațiilor sportive, să vină cu 
sugestii pentru îmbunătățirea muncii. 
Atmosfera de entuziasm in care se 
desfășoară această importantă acți
une este caracteristică și asociațiilor 
sportive din cuprinsul regiunii Cluj.

Pină acum, această acțiune a fosî 
desfășurată in aproape 60 la sută 
din numărul asociațiilor sportive din 
regiunea noastră. Au fost cuprinse 
mai toate asociațiile sportive cu uu 
număr mare de membri U.C.F.S. — 
in orașul Cluj — Tehnofrigul, Depoul 
C.F.R., Metalul roșu, Soda-Ocna Mu
reșului și o serie de raioane ca Nă- 
săud (deși este raion de munte;. 
Cimpeni ș.a.

In majoritatea cazurilor, membrii 
U.C.F.S. care au participat la dis 
cutii au scos in evidență necesitatea 
consolidării organizatorice a asocia
țiilor sportive, a dezvoltării bazei 
materiale, a creării de cadre tehnice 
cit mai numeroase, cu o calificare 
tot mai înaltă. De asemenea, 
foarte mulți vorbitori au pus pe tapet 
problema lărgirii numărului de secții 
pe ramură de sport, mai ales de 
handbal, volei, gimnastică, turism si 
atletism, sporturi care sînt pe cale de 
a căpăta mereu mai mulți aderenți 
chiar și in mediul sătesc. O problemă 
deseori aflată în centrul discuției a 
fost aceea a achitării la timp a coti
zațiilor de membri U.C.F.S. In sîir 
șit, atragerea unui număr cit mai 
mare de femei in activitatea asociații 
lor sportive — numărul acestora este 
apreciat ca nesatisfăcător, proporția 
pe regiune fiind de circa 17 la sută 
— a constituit o problemă de bază in 
discuții.

In foarte multe asociații sportive, 
alegerea noilor consilii a fost intimpi- 
nată prin organizarea de întreceri la 
fotbal, volei, atletism, trintă, prin 
tentative de noi recorduri, cit și prin

Minierii din Șotînga și-au ales noul consiliu 
al asociației sportive

De cum intri in comuna Șotînga 
; (reg. Ploiești) îți dai seama de pre- 
1 facerile care s-au petrecut aici în anii 
regimului democrat-popular. Școala 
nouă de 7 ani, cu clase luminoase și 
flori la ferestre parcă te îmbie la învă
țătură. Aici, în orele de după-amiază, 
sute de mineri urmează cursurile se- 

1 rale ale școlii medii, pentru a putea 
deveni mai tîrziu maiștri sau ingineri. 

' Frumoasă e și clădirea căminului cul
tural, cu sala sa de spectacole, care 
poate rivaliza cu o sală de teatru din 

I oricare oraș. O impresie deosebită îți 
I lasă și bazele sportive: stadionul cu 
,pistă de atletism, terenul de volei și 
poligonul de tir. Curînd va fi gata și 

iiioua arenă de popice.
...In ziua aceea în frumoasa sală a 

•căminului cultural, minerii din Șotînga 
s-au adunat să aleagă organele locale 
ale U.C.F.S.

Acest eveniment a fost pregătit încă 
de mult timp. Cei 2.200 membri 
U.C.F.S., componenți ai asociației spor
tive din Șotînga, au dezbătut în șe
dințe de grupe modul cum se desfă
șoară activitatea sportivă și și-au ales 
delegați la conferința asociației. Prin
tre cei prezenți la conferință unii au 
venit direct din „șut” și cu toată obo
seala unei zile de muncă. în care s-au 
luptat cu „normele", ascultă atenți da
rea de seamă prezentată de ing. I. G. 
Ion, vicepreședinte al asociației spor
tive.

Acesta, în cuvinte simple, a arătat 
activitatea din cele 12 secții, eviden
țiind secțiile de oină (locul II în cam
pionatul regional), volei (locul II în 
campionatul raional) fotbal (în cam
pionatul orășenesc). De asemenea, a 
fost elogiată activitatea și inițiativa 
secției de ciclism, care a organizat 
concursuri cu biciclete de oraș, criti- 
cindu-se în schimb, secțiile ce au avut 
o activitate mai slabă (atletism, șah 
etc). Pe de altă parte, darea de seamă 

|a scos în evidență că la asociația spor
tivă din Șotînga baza materială a acti
vității sportive este asigurată. Despre 
aceasta vorbește modul cum membrii 
asociației iși achită cotizațiile : din cei 
58.000 Iei planificați au fost Încasați

asociațiilor
PETRE JURCA 

presediniele consiliului regional 
U.C.F.S. Cluj

concursuri pregătitoare in vederea 
primei etape a crosului „Să înlimpi- 
năm 7 Noiembrie". De relevat de a- 
semenea, exemplul consiliilor raio
nale U.C.F.S. Bistrița și Dej, care, 
cu prilejul acestui important eveniment 
au extins desfășurarea întrecerilor din 
cadrul „Cupei Agriculturii". încă un 
fapt pozitiv pe care aș vrea să-t 
subliniez : in aproape toate asociațiile 
sportive — cu prilejul alegerilor — 
au fost amenajate baze sportive sim
ple sau reamenajate cele existente. 
Este un lucru îmbucurător care va 
contribui mult la lărgirea activității 
sportive.

In ce privește sectorul școli, ale
gerile consiliilor asociațiilor sportive 
urmează să se încheie in jurul datei 
de 10 octombrie. Pentru ca alegerile 
din acest important sector de activi
tate — numărul asociațiilor sportive 
școlare reprezintă aproximativ o șep- 
time din acela al asociațiilor sporti
ve din întreaga regiune — să de
curgă in condiții cit mai bune, s-au

Gospodărirea cu 
o sarcină

Delegații grupelor sportive s-au a- 
dunat in sala de ședințe a fabricii 
..Tricotajul roșu". Cu toții au aștep
tat nerăbdători începerea conferinței 
de alegeri a organelor locale ale 
U.C.F.S...

Cuprinzătoarea dare de seamă rele
vă o serie de realizări: în anul în curs 
numărul membrilor U.C.F.S. a crescut 
cu aproape o sută; s-a Înființat secția 
de handbal în 7; secția feminină de vo
lei a obținut locul 3 în campionatul 
raional și acum joacă în „calificare"; 
se construiesc prin muncă patriotică 
un teren de volei și unul de handbal. 
Toate acestea constituie succese de 

pină in prezent 45.000 Iei. Din acești 
bani numai în anul acesta a fost cum
părat echipament sportiv în valoare de 
16.000 lei. La terminarea dării de sea
mă aveai impresia că la discuții nu 
vor fi multe de spus...

Dar, cei 15 delegați care au luat 
cuvîntul, dezbătind cu mult simț de 
răspundere activitatea sportivă, au scos 
in evidență o serie de lipsuri ale con
siliului asociației, lipsuri care frînau 
activitatea acestuia.

Luînd cuvîntul, muncitorul Apostol 
a criticat activitatea secției de fotbal, 
în cadrul căreia nu a existat preocupare 
pentru promovarea tineretului din rin-, 
dul localnicilor, aducîndu-se elemente 
din altă parte, neatașate asociației. 
Faptul că tiu s-a angajat un instructor 
sportiv, arăta tov. Apostol, a făcut ca 
o sene de secții să aibă o activitate 
slabă.

Tov. Stan Petre a subliniat că con
siliul asociației s-a ocupat mai puțin 
de educarea sportivilor. Astfel, jucă
torii de fotbal se eschivează de la 
muncă așa cum este cazul căpitanului 
echipei Ion Mierloiu, care nu dă pe Ia 
locul de producție zile în șir.

In cuvîntul său vagonetarul F. Balică 
a criticat consiliul asociației că nu a 
acordat importanță dezvoltării sportu
lui de mase. El a arătat că minerii vor 
să facă sport propi.itlinei să se organi
zeze campionate ale asociației la dife
rite discipline ca șah, tenis de masă, 
popice, fotbal etc., de unde elementele 
de perspectivă să lie promovate.

Toți vorbitorii au arătat în cuvinte 
calde sprijinul neprecupețit pe care l-a 
dat activității sportive comitetul de 
partid, sprijin care a influențat mult 
asupra rezultatelor pozitive obținute.

După dezbaterea dării de seamă de
legații la conferință au ales noul con
siliu al asociației sportive.

Printre cei aleși se numără fruntașul 
în producție Ion Pleșa II, minerul co
munist Gh. Bălașa, inginerul Constan
tin GJieorghc, secretarul comitetului 
U.T.M. Eftimie Dumitrescu și alții.

I. NIȚUtESCU 
\ activist U.C.ILS,

seamă 
sportive

luat măsuri pentru prelucrarea in
strucțiunilor cu profesorii de educație 
fizică și birourile organizațiilor 
U.T.M. din școli.

In general, pină acum, alegerile au 
decurs in bune condițiuni. Au fost 
întocmite dări de seamă cu o varietate 
de probleme, care au oglindit in mod 
real viața asociațiilor sportive, rele- 
vind totodată lipsuri care se mai fac 
simțite. Pe marginea dărilor de sea
mă s-au purtat discuții vii, intere
sante — participare, circa 10 la sută 
din numărul celor prezenți — s-au 
făcut propuneri constructive. Cîteva 
exemple : Fabrica de ciment-Turda, 
Atelierele C.F.R. 16 Februarie, Teh- 
ncfrîgul etc. Au fost insă și cazuri in 
care dările de seamă au fost Întocmite 
la modul general, au fost sărace în 
exemple, lipsite de conținut, ca de 
pildă în asociațiile sportive din ra
ioanele Aiud, Huedin, Zalău.

S-au luat măsuri pentru ca adu
nările generale de aiegeri care vor 
mai avea loc să se desfășoare in 
bune condițiuni, cu rezultate rodnice, 
să constituie in mod real un eveni
ment deosebit in viața asociațiilor 
sportive din regiunea noastră.

chibzuință a fondurilor asociației— 
importantă a noului consiliu
seamă în activitatea asociației. Dar, 
după cum a reieșit atit din darea de 
seamă cit și din discuțiile purtate, ac
tivitatea putea să lie mult mai bogată 
dacă n-ar fi existat unele lipsuri în 
munca vechiului consiliu al asociației.

— Eh, să mai spună cineva că nu

Mulți vorbitori au arătat că nu toți 
membrii consiliului au muncit cu tra
gere de inimă, iar tov. Vasile Dică, 
președintele consiliului, n-a reușit în 
suficientă măsură să coordoneze și să 
controleze activitatea. Astfel, s-a ajuns 
la situația că în ultima perioadă s-au 
încasat numai 60 la sută din cotiza
ții, iar fondurile asociației n-au fost 
repartizate și folosite în mod judicios. 
Iată și cîteva exemple din darea de 
seamă a comisiei de revizie și din dis
cuții: din fondurile asociației s-a cum
părat echipament pentru, secția de hal
tere, a cărei activitate este inexistentă 
(de fapt, nici nu este de mirare intr-o 
întreprindere in care majoritatea sa- 
lariaților sînt femeii), în schimb sec
ția fruntașă a asociației — cea de vo-

Turismul in
Ia raionul Drăgășani, adunările ge

nerale pentru alegerea organelor lo
cale U.C.F.S. sint in plină desfășu
rare. Membrii U.C.F.S. prezenli la a- 
ceste adunări dezbat pe larg activi
tatea sportivă de mase, consolidarea 
materială a asociațiilor, construirea 
și amenajarea de noi baze sportive 
etc.

Printre problemele ridicate în dis
cuția adunărilor generale a fost și 
activitatea turistică, care în acest 
an a înregistrat succese deosebite. 
Astfel, asociații ca Tinerețea Dobro- 
teasa, Spicul- Șutești, Oltul G-A.C- 
Voicești, Știința și Tractorul Drăgă
șani au organizat excursii pe Valea 
Oltului, vizjtind locuri jn

Realizările de pină acum—indemn 
pentru o muncă și mai rodnică in viitor

N-ar fi o exagerare dacă am afirma 
că una dintre- cele mai rodnice șe
dințe de alegeri ale organelor locale 
ale U.C.F.S la care am asistat în 
ultimul timp este cea organizată în 
cadrul asociației sportive „Frigul" de 
pe lingă întreprinderea Antefrig din 
Capitaiă. Făcind aceasta apreciere n:i 
ne gîndim neapărat numai la faptul 
că sala a fost arhiplină (erau oameni 
și în picioare !) sau că discuțiile pur
tate nu s-au concentrat doar în jurul 
unei echipe, ci au îmbrățișat cele mai 
variate probleme ale angrenării unui 
cît mai mare număr de oameni ai 
muncii în practicarea sportului.

Ceea ce ne-a determinat să apre
ciem astfel conferința asociației spor
tive „Frigul" a fost, în primul rînd, 
faptul că în ciuda numeroaselor și 
semnificativelor succese cu care aso
ciația se mîndrește pe bună dreptate, 
cea mai mare parte a celor prezenți, 
în frunte cu membrii consiliului nu 
au considerat că... pot dormi liniștit, 
ei s-au străduit să găsească mijloa
cele de a asigura în viitor un progres 
mai mare activității de cultură fizică 
și sport din cadrul acestei întreprin- 

lei — nu dispune de echipament co
respunzător pentru a se prezenta la 
competiții. Materialele sportive nu 
sînt păstrate în condiții corespunză
toare, mulți sportivi nu restituie la 
timp echipamentul, folosindu-1 nu nit- 

slntem utilafi cu material sportiv

mai pe teren, ci și pe stradă, și în fa
brică. In momentul de față 50 la sută 
din echipament este deteriorat, ca să 
nu mai vorbim de lipsurile din inven
tarul magaziei.

Membrii asociației au cerut noului 
consiliu să acorde o mai mare impor
tanță acestei probleme, deoarece ne
glijarea ei dăunează mult muncii spor
tive. Pe lîngă alte sarcini însemnate, 
ca organizarea unor competiții cu ca
racter de mase, angrenarea mai mul
tor tineri în activitatea sportivă etc., 
gospodărirea cu chibzuință a materia
lelor sportive trebuie să constituie o 
sarcină permanentă a consiliului nou 
ales al asociației sportive „Tricotajul 
roșu".

1. RUSSU Ș1RIANU

dezbaterile adunărilor generale
stațiunile balneo-climaterice. De a- 
semenea, au fost vizitate muzeul Dof- 
tana și muzeul de istorie a Partidu
lui.

Dezvoltarea activitălii turistice a 
constituit unul dintre punctele im
portante in discuțiile care au avut 
loc în adunările generale de alegeri 
de la asociațiile menționate mai sus 
și de la altele din raionul Drăgășani.

Iată, de pildă, cîteva propuneri :
Țăranul muncitor Ion Boștinaru 

(Tinerețea Dobroteasa) : „In anul 
1962 să se organizeze două excursii 
la Sibiu și Petroșani". Propunerea a 
fost aprobată in unanimitate de adu
narea generală și trecută in planul 
de măsuri. 

deri. Numai așa se explică de ce dis 
ctițiile au ocolit rezultatele bune al 
unor secții și s-au oprit mai mult 1: 
aspectele care au împiedicat realiza 
rea unor succese și mai frumoase 
Astfel, secția de popice a fost seve 
criticată pentru faptul că printr 
sportivii fruntași ai secției se mi; 
află cite unii care se comportă ne 
sportiv, vădind încă multe lipsuri 1 
capitolul educație. în acest sens 
fost criticată sportiva Maria Draga 
pentru comportarea urită pe care 
avut-o față de alte jucătoare din < 
chipă, cărora le-a adus . injurii. P 
bună dreptate, unii dintre ce a 
luat cuvîntul și-au exprimat părere 
că succesele realizate pe terenul d 
sport de secția de popice nu trebu 
să determine „trecerea" cu vedere 
a unor asemenea lipsuri. In afară d 
Maria Drăgan au mai fost critica 
și Valentin lonescu, Anghel Mari 
care au obiceiul de a lipsi de la ai 
trenamente.

Un alt exemplu care demonstrea? 
dorința masei de membri ai U.C.F.: 
din cadrul asociației sportive „Frigu 
de a găsi cele mai bune metode î 
vederea dezvoltării activității «porții 
este și acela al felului în care a fo 
discutată echipa feminină de vol< 
Pentru a înțelege mai bine cum st; 
lucrurile trebuie să vă spunem c 
secția de volei a acestei asociații : 
mîndrește cu succesele echipei ma 
cui ine, în timp ce formația feminb 
nu r^unai că nu obține rezultate bur 
dar la multe meciuri nici măcar t 
a putut prezenta efectivul compli 
Darea de seamă nu a ocolit aceas 
problemă, criticînd unele jucătoa 
cum ar fi Ana Vlăduț, Ioana Nic 
lae și Ileana Șerbănescu. La discuț 
sportiva Ana Vlăduț a arătat în cîte 
cuvinte că iși însușește critija și 
pe viitor va veni cu regularitate 
antrenamente și la jocuri. Dar ia 
că tot în cadrul discuțiilor purtate 
marginea dării de seamă, după ce 
luat cuvîntul Ana Vlăduț, a vorbit 
o altă sportivă, Smaranda Nist 
Ea a arătat că nu este prima oa 
cînd Ana Vlăduț își ia astfel de t 
gajamente de paradă, că la aut 
namente vine cînd „are chef" e 
etc. Ea a criticat și consiliul asoe 
ției care îneîntat de succesele echi' 
masculine a uitat total de forma 
feminină.

O problemă viu discutată a -fost 
aceea a angrenării într-o măsură n 
mare a tineretului în practicarea 
feritelor sporturi. Pe această te 
mulți dintre cei ce au luat cuvin 
și-au spus părerea, făcind propui 
concrete în privința colaborării din 
consiliul asociației și organiza 
U.T.M. De altfel nici nu este nece 
să enumerăm aci toate problem 
discutate de participant la confer 
ța de alegeri a asociației sportive „f 
gul". Ceea ce este însă neapărat 
cesar să subliniem este tocmai taț 
că participarea masivă la disci 
problemele interesante discutate, ț 
punerile făcute — toate acestea .> 
un indiciu sigur că rezultatele ej 
lente realizate pină acum de acea 
asociație sportivă, vor fi depășite 
viitor.

Nicolae Pirvu, muncitor (S.N 
Drăgășani) : „Să se organizeze excu 
pentru tractoriști in perioada 
iarnă". Propunera a fost adoptate

Uie Stoica, colectivist (Oltul G./ 
Voicești) ; „La toate jocurile susți 
te in campionatul raional de fot 
de către echipa asociației să se 
ganizeze excursii la G.A.C. din cot 
nele cu echipe in campionat. In a 
1962 să fie organizate excursii pe 
lea Prahovei și pe litoral". Propu 
rea a fost trecută în planul de i 
suri- Propuneri interesante au i 
făcut Ion Dincă (Fulgerul P.T.T- 
Victor Manolescu (Farul).

AL. MQMElE-cpresj



&a început de an universitar
Bazele sportive 

sînt gata de start...
S-au deschis din nou porțile uni

versităților, ale institutelor noastre de 
învățămînt superior. Zeci de mii de 
studenți au dat viață sălilor de curs, 
laboratoarelor, amfiteatrelor. bibliote
cilor... și, bineînțeles, terenurilor și să
lilor de sport.

Acum, la startul noului an unîver- 
îitar, ne-am propus să facem o vizită 
irin citeva institute și facultăți din 
Capitală, pentru a constata la fața 
ocului cum au fost pregătite bazele 
sportive pe care se va desfășura ac
tivitatea studenților noștri.

Un prim popas — la Institutul 
Medico-Farmaceutic din Cotro- 
ceni. Ne-a „întîmpinat" frumoa

sa bază sportivă a acestui institut. 
Din bogăția de verdeață încă proas
pătă a parcului ne apar parcă mai a- 
răgătoare terenurile: două de volei, 
iile două pentru baschet, pista spe
cială pentru sprinteri, terenul de tenis 
ii brîul de zgură roșie ce se întinde 
>e 400 de metri împrejurul terenului 
le fot.1. Toate sînt gata pentru pri
nde ore de educație fizică. Dar, „te
zaurul" sportiv al I.M.F. a mai fost 
mbogățit cu un teren pentru handbal 
n 7, care primea ultimele îngrijiri în 
nomentul vizitei noastre.

— Fața nouă a bazei noastre spor- 
ive, ne-a spus cu satisfacție șeful ca- 
edrei de educație fizică de la I.M.F., 
ectorul Octavian Bănățean, este do- 
ada interesului față de sport mani- 
estat de conducerea Institutului și tot- 
>dată rodul a numeroase ore de mun- 
ă voluntară eîec- 
uate de studenți, 
e cadrele noastre 
lîdactice. Tre
mie să vă spun 
ă aproape fiecare 
eren a fost „re- 
ușat", iar pista 
le atletism a primit 
gură. Așa că, cele 
etiții interne care bat la ușă. Cupa 
nilor i Ia volei și „Ziua Institutu- 
ui“, ce se va desfășura la mai mul- 
e discipline sportive, au „scenele" 
e desfășurare puse la punct...
Ne-am bucurat și noi de haina în- 

.rijită a complexului sportiv I.M.F., 
eoarece aici fac sport nu numai vii- 
ori medici și farmaciști, ci și multe 
Ite colective de studenti din Capi
ta.

RAID ANCHETA
ft-am oprit, în continuare, în str. 
Ștefan Furtună, tinde se află 
cea mai. mare sală de sport uni- 

ersitară din București, aceea a Insti- 
itului Politehnic. Și aici, preocupări 
ospodărești. Au fost montate lam- 
riuri noi, podeaua a fost revopsită, 
estiarele au fost zugrăvite ele. Astfel 
ă sala pare scoasă... ca din cutie. In 
lus, terenul de handbal și de baschet 
a avea zilele acestea un nou strat 
e zgură. Impresionează, de asemenea, 
ogăția sortimentelor de echipament 

materiale sportive, modul cum sînt 
le întreținute.
— De altfel. ne spunea conferenția- 

tl Dan Brăiloiu, șeful catedrei de e- 
ucație fizică de la I.P.B., anul trecut 
e-am împrospătat substanțial rezer- 
ele de echipament. Este, cred, sufi- 
ent să arăt că la 
e iarnă, studenții 
și într-un număr 
itr-o singură serie 
lunci, însă, aș vrea să vă anunț că 
;zonul sportiv 
urat la noi 
iasă, cu care 
ata calitățile 
lativ 2.000 de 
u prima dată pe porțile Institutului 
olitelinic.

începutul sezonului 
noștri vor putea 
record pe munte : 
aproape 500! Pînă

universitar va fi inau- 
printr-un triatlon de 

prilej vom putea con- 
fizice ale celor aproxi- 
tineri care pășesc peti-

Ultima etapă a raidului nostru: 
Ia Universitatea „C. 1. Par-
hon“... De fapt, două etape. Pen

ii că a trebuit să vizităm cele două 
șezări sportive principale ale Univer- 
tății. Prima, centrala sală „Carpați" 
i pe b-dul 6 Martie, unde viitorii 
rofesori, chimiști, matematicieni etc. 
ar afla „tainele" gimnasticii, voleiu- 
li, scrimei, baschetului și ale altor 
xjrttiri. Era în plină atenție a îngri- 
torilor care o făceau strălucitoare ca 
oglindă. A doua, situată în corpul 

ădirii Institutului de Științe Juridice, 
: găsea și ea în aceeași stare. Mai e 
î spus despre frumoasele terenuri din 
arcul Institutului, gata și ele să-si 
rimească oaspeții și despre o con- 
arbire scurtă cu inimosul antrenor de 

Jim Călinescu. L-am surprins in 
dendida sală de cultură fizică gene- 
ilă. pregătind programul pentru vii- 
>rii cursanți, plin de nădejde in roa
de noului an. Rezultatele de pînă a- 
tm îi dau dreptul să fie optimist

multă preocupare, „zestrea" 
a miilor de studenți ai aces
tor de învățămînt sporind 
Cităm ca intrate în inventa-

Iu ce privește dotarea Universității 
„C. I. Parhon" cu materiale și echipa
ment sportiv, trebuie spus că și aci se 
constată 
sportivă 
tui înalt 
simțitor.
rul magaziei, într-un scurt interval de 
timp : 200 bluze pentru voleibaliști și 
baschetbalist!, aproape 100 de ghete 
pentru fotbal, handbal și baschet, nu
meroase haltere, o scrie de aparate 
speciale, pentru exersarea loviturii de 
atac la volei, pentru dezvoltarea de
tentei, ca și 7 ambarcațiuni 
care vor brăzda apele lacului 
baza nautică a Universității) 
început de iarnă.

După cum se vede, bazele 
universitare din Capitală sînt 
start I

(canoe) 
Tei (la 
pînă la

sportive 
gata de
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Iată și cîteva relatări — pe aceeași 
ternă — ale corespondenților noștri 
din țară...

IAȘI : Pentru studenții Universității 
„Al. Ioan Cuza", cadrele didactice 
care predau educația fizică au rezer
vat o adevărată surpriză : ele au ame
najat in timpul verii, in curtea cămi
nului „Justin Georgescu", un frumos 
teren pentru volei și baschet. In ace
lași timp a fost recondiționat și corn 
pletat echipamentul sportiv. La Insti
tutul Pedagogic cu secție de educație 

fizică au fost ame
najate două 
de sport, iar 
gazia și-a 
gătit 
inventarul 
biecte în 
de 60.000 
este in

săli 
ma- 

îmbo- 
substanțial 

cu o- 
valoare 
lei. La 

curs de 
alcă- 
bas-

același institut 
finisare un complex sportiv 

tuît din terenuri de volei, 
chet și handbal in 7. Și la institu
tul Agronomic „Ion lonescu de la 
Brad" va fi dat în folosință, chiar in 
cursul acestui an, un complex sportiv 
format din terenuri de volei, baschet, 
tenis de cîmp, pistă de atletism, sec
toare pentru aruncări și sărituri etc. 
Magazia institutului a fost completată 
și ea cu echipament și materiale spor
tive in valoare de circa 10.000 lei. O 
atenție deosebită pentru bazele spor
tive se manifestă și la 
tehnic și Institutul de

Institutul Poli- 
Medicină.

GH. VAS1LIU, corespondent

in anti precc-TIMIȘOARA: Ca și 
denți, centrul activității sportive stu
dențești îl va constitui Institutul Poli
tehnic, cu o veche și puternică tradi
ție în această direcție. Pentru aceasta, 
sala de sport a Institutului a fost pusă 
la punct și dotată cu o serie de mate 
riale noi (aparate pentru gimnastică, 
haltere, frînghii ș. a.). In cursul lunii 
va fi inaugurat și terenul de fotbal. 
Și la Institutul Medico-Farmaceutic, 
pregătirile pentru noul an universitar 
s-au încheiat la timp. Au fost amena
jate vestiare la sala de sport (foarte 
bine dotată), s-a terminat instalația 
de lumină (fluorescentă), s-au revizuit 
din timp terenurile de volei și baschet 
(în număr de 3). Pentru activitatea 
sportivă a studenților de aici a fost 
amenajat și un club, unde se vor pu
tea 
șah

desfășura mai ales concursuri de 
și tenis de masă.

AL. GROSS, coresp. regional

Campionatul 
republican pe echipe

Simbătă au continuat întrecerile 
din cadrul campionatului republican 
pe echipe, seria B. Derb-ul etapei a 
avut loc la Craiova, unde s-au intîl- 
nit echipele C. S. Craiova și Meta
lul Buc. Craiovenii și-au adjudecat 
victoria cu scorul de 24—15, singu
rele succese ale bucureștenilor fiind 
realizate de I Olteanu (fără adver
sar!) și Gbcțu Velicu. Dintre cele
lalte rezultate, menționăm victoria 
lui V. Vintilă asupra lui M. Cristea, 
precum și cea realizată de Oh. Gia 
în fața lui Glt. Dumitru. (ȘT. GUR
GUI, coresp.).

La Cîmpina, formația C.C.A. a ob
ținut o prețioasă victorie în deplasare, 
în fața echipei Energia. Scor : 25—13. 
Rezultate tehnice: M. Dobrescu b. p; 
Al. Stănescu, N. Mîndreaau b. p. C.

Primele jocuri din (. E.“ bat la ușă 
și echipele noastre teinininc nu sînt încă puse la punct

Pe marginea jocului Rapid-—Știința București
Remarcam în cronica jocului dintre 

echipele feminine Știința București 
și Rapid ca, în ciuda faptului că in
tilnirea a plăcut, pe noi nu ne-a 
mulțumit felul în care au evoluat a- 
ceste două echipe fruntașe ale hand
balului nostru. Este posibil ca unora 
dintre sjjectatorii prezenți la această 
partidă afirmația noastră să li se 
pară puțin exagerată. Dar, nu trebuie 
să uităm că aceste două formații ne 
vor reprezenta în „Cupa Campionilor 
Europeni", a cărei primă ediție a 
fost ciștigată, după cum se știe, de 
echipa Știința București. In această 
situație este deci normal ca exigența 
noastră să fie mai mare fală de 
handbalistele de la Știința și de la 
Rapid.

Știința a arătat desigur și multe 
lucruri bune. Pentru viitor însă este 
neapărat necesar ca noul antrenor 
ale echipei, Ion Bota, să insiste pen-

Demonstrație de măiestrie și curaj

Gimnasticu la

Cărei, Baia Mare, Satu Mare, Dej, 
Alba lulia, Cluj, Deva... Iată orașele în 
care fruntașii sportului nostru aviatic 
au evoluat în cadrul mitingurilor avia
tice organizate de F.S.A.IÎ. în colaborare 
eu consiliile ILC.F.S. locale. Succesul 
a fost mare. Zeci de mii de oameni ai 
muncii au aplaudat la „scenă deschisă" 
înalta clasă a sportivilor aviatori în 
pilotarea diferitelor aparate de zbor, 
în mînuirea parașutelor.

Recordmanii noștri mondiali Gheorghe 
lancu, Ștefan Badioc. Elena Băcăoanu. 
l'Jisabeta Popescu și ceilalți sportivi 
parașutiști au făcut o adevărată de
monstrație de măiestrie și curai. Prin 
evoluțiile lor acrobatice, maeștrii spor
tului și recordmani la zborul cu motor 
Constantin Manofacite, Ștefan Calotă 
Simion Oțoiu și Octavian Băeanu, au 
dat clipe de emoție publicului spectator 
De lin frumos succes s-a bucurai „vînă- 
loarea de balonașc" executată de pîloții 
Bănică Eneiuleseu și Traian Rotam. 
Lansarea din figură acrobatică a para- 
șutistului Ștefan Badioc și gimnastica 
la trapez aerian executată de Gheorghe 
lancu au entuziasmat pur și simplu 
publicul. O deosebită impresie a lăsat 
evoluția maestrului sportului la plano
rism Gheorghe Cîîcă, a piloților aviatori

Derbiul etapei la Craiova:
C.S. Craiova-Metaiul București 24-15

Radulescu, I. Turcu egal cu V. Bîr- 
san, I. l lorea b. p. M. Vișoiu, O. 
Baciu cîștigă fără adversar, M. Rîn- 
jeu b. p. 1. Pătran, N. Șerbu b. p. 
G. Trică, 1. Păduraru (E) b. ab. 1 
I. Pițigoi, M. Nicolau b. ab. 2 P. 
Mihai, Gh. Negrea cîștigă fără ad
versar. Foarte bun arbitrajul prestat 
de 1. Anglieloiu (Pitești).

ST. CONSTANȚI NESCU-coresp.

• Boxerii de la Rapid Buc., ne co
munică corespondentul nostru P. Pe- 
trișor, s-au comportat foarte slab la 
Bocșa și au pierdut intilnirea cu Me
talul cu scorul de 14—24. Doi dintre 
ei (Lucian Gavrilă și T Crîngașu) 
au pierdut prin descalificare. Iată 
citeva rezultate: D. Davidescu (R) 

tru eliminarea unor lipsuri cum ar 
fi cele legate de tendința de a juca 
în atac prea mult cu spatele la poar
tă (așa s-au petrecut lucrurile în 
prima parte a meciului cu Rapid) si 
de inegalitatea acțiunilor ofensive 
care sînt bine închegate pe partea 
dreaptă, unde Elena Constantinescu 
se pare că devine din ce în ce mai 
sigură pe postul de extremă, în timp 
ee pe partea stingă ineficacitatea lui 
Ungureantt a privat echipa de o vic
torie. Cînd mingea ajungea la ea, 
apărarea feroviară, care își concen
tra atenția pe partea cealaltă, nici 
măcar nu mai reacționa. Datorită 
acestui fapt Ungureanu a fost de 3 
sau 4 ori singură la semicerc în ul
timele 5 minute și a... ratat I O ase
menea lipsă este destul de gravă 
pentru o echipă care ne va reprezen
ta în „C.C.E.", unde cit un atac 
„într-un picior" — cum se exprima

trapes aerian!...
Foto: V. Săsăranu

Ion Steblea, Nîcolae Vulpoi și Tudor 
Comă nes cu.

Intr-un cu-vînt, mitingurile aviatice 
organizate în vederea popularizării aces
tui sport în rîndul maselor largi de 
oameni ai muncii, au fost la... înălțime. 
Atît în ceea ce privește organizarea cit 
și spectaculozitatea lor.

A fost o inițiativă frumoasă a Fe
derației sportului aviatic și radioamator 
și ea trebuie continuată și în alte re
giuni ale țării.

De ce sa lipsit portarul...
(Urmare din pag. 1) 

său preferat, spectatorul pe care tl mi
rase faptul câ putea exista cineva care 
să nu l cunoască pe Cristea.

Citeva faze spectaculoase au între
rupt convorbirea noastră. Apoi am fost 
întrebat dacă o cunosc, „măcar1' pe 
Niculina. N-o cunoșteam și nici nu ve
deam ce legătură există între discuția 
noastră anterioară și Niculina.

— Se vede, tovarășe, că nu ați prea 
fost pe la meciurile de volei. Altfel o 
cunoșteafi precis. Cînd trăgea ea o...

b. ab. 2 A. Bumbea (M), V. Suru
giu (M) egal cu 1. Pătruț (R). A 
fost cel mai frumos meci al galei.

• Farul Constanța a cîștigat în- 
tîlnirca cu A.S.A. Crișul Oradea eu 
scorul de 23—16. Intilnirea a fost de 
slabă factură. Cel mai frumos meci 
al galei l-au furnizat Gh. Neagti (F) 
Și Toth Geza (A.S.A.) (C. GOLDEN
BERG coresp.)
• Tot simbătă s-au disputat și în- 

tîlnirile contînd pentru Cupa F. R. 
Box. La Brăila, după cum ne comu
nică corespondentul V. Dumitrescu, 
echipa C.S.M. din localitate a între
cut cu scorul de 23—17 formația 
Flacăra roșie Buc. ALTE REZUL
TATE. A.S.A. Bacău—C.S.M Sibiu 
25—13; Voința Buc—C.S.M.D. Baia 
Mare 22—16, 

un spectator — nu sînt de scontat 
rezultate bune 1

Echipa feroviară a arătat sîmbătă 
după-amiază că atunci cînd este 
scoasă din „ritmul" ei obișnuit, se 
„pierde" repede. Handbalistele de la 
Rapid au început jocul reținut, pentru 
ca apoi să demonstreze... rapid că 
știu să folosească bine contraatacul 
(excelentă in această privință Hanek, 
care a lansat-o de cîteva ori foarte 
bine pe Maria Constantinescu), că 
se apără corect, lată insă că în re
priza secundă cînd Puica Constanti
nescu a marcat-o ca o „umbră" pe 
Ana Boțan, echipa feroviară și-a 
pierdut subit eficacitatea. Experiența 
a fost interesantă și ea ne-a arătat 
că această echipă nu își poate baza 
tot _ jocul pe eficacitatea șuturilor 
Anei Boțan sau pe promptitudinea 
și iuțeala contraatacurilor Măriei 
Constantinescu. In jocurile interna
ționale pe care le vor susține, hand
balistele de la Rapid vor întilni de
sigur echipe mai puternice, care vor 
ști să anihileze repede cele tlmiii 
principale „atu-uri" ale formației noa
stre. Și atunci ce se va întîtnpla ? 
Ce s-a întîmplat și sîtnbălă dttpă-a- 
miază I O astfel de eventualitate 
trebuie evitată.

lată deci motivele pentru care noi 
am precizat că evoluția acestor două 
formații nu ne-a mulțumit. Ele au 
in fața lor un bogat program inter
național, in vederea căruia trebuie 
să se pregătească mult mai serios, 
în așa Ici incit asemenea lipsuri, 
deloc neglijabile, să fie cit mai cu- 
rînd eliminate.

CĂLIN ANTONESCU

Un reușit concurs 
de motocicKsm

Orașul Sf. Gheorghe a găzduit im 
reușit concurs de motociclism dotat cu 
trofeul „Cupa Voința". Concursul s-a 
bucurat de o mare popularitate în rai
dul spectatorilor din localitate. Au 
participat sportivi din Ploiești. Bra
șov, Sibiu și Sf. Gheorghe. iată cisti- 
gătorii : 125 cmc: N. Vasilescu (!>i); 
175 cmc: Șt. Florian (PI.): 25(1 cmc: 
D. Filip (PI.); 350 cmc : Șt Florian 
(PI); începători, cat. 98—125 cmc: 
Alex; Kolcze (Sf. Gh.): 250—350cmc: 
1. Kovacs (Bv.); cat. nelimitat: P 
Drăghici (Bv.).

Cupa a fost ciștigată pe merit de 
motocicliștii din Ploiești, care au fost 
urmați în clasamentul final de spor
tivii din Brașov, Sf. Gheorghe și Si
biu.

Zoltan Papp — corcsp. j

„bombă", nici un „zid" nu rezista. 
Punct sigur ! Niculina Niculae este 
utemistă fruntașă în brigada I de la 
cîmp. Fruntașă la muncă, fruntașă la 
sport. De curînd echipa în care joacă a 
ieșit prima ne raion în „Cupa Agricul
turii". Ce s-au mai bucurat colectiviștii 
noștri. Colectivistele o îmbrățișau unda 
o găseau. Se bucurau că fetele nu se 
lăsau mai prejos decît băieții

Pe teren, cele cîteva minute de acal
mie, următoare golului, trecuseră Spec
tatorii se agitau din nou Fazele erou 
palpitante. Deși nu mă lâ murisem de 
ce lipsea totuși portarul, ba dimpotrivă 
mai rău mă încurcasem, asculți nd in
terlocutorii care erau departe de n-l .. 
critica, pînă la slirșilul meciului nu a 
fost chip să mai discut cu nasionafii 
spectatori, tovarășii de muncă ai por
tarului Cristea Cînd arbitrul a fluie
rat s fir și tul meciului, tabela de marcat 
confirma victoria fotbaliștilor din He
li lori. Cuceriseră titlul de campioni ra
ionali și fără Cristea

Interlocutorii mei se grăbeau spro 
mașinile gospodăriei care ii așteftiftu 
afară. I-am oprit o clipă Doream să 
aflu totuși de ce a lipsit portarul Era 
un fapt esențial în articolul ne caro 
voiam să-l scriu.

— Nu ați înțeles de ce a lipsit por
tarul ? — mi s-a răspuns Priviți fot
baliștii care se grăbesc spre mașini, 
Merg să-l felicite pe Cristea Izt se1 
cunună cu Niculina. Greu l-au convins 
ca măcar cu prilejul unui astfel dr •- 
veniment să lipsească din echipă Dar 
ce-o să se mai bucure de vi ctor'a băie
ților !

... Am înțeles că ratasem materudut 
critic. Dar n-am regretat nici o clină.
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Valoarea ridicată a tirulu ■■
și la „europenele" țăKfi Budapesta

afirmată c

Intre 18 și 24 septembrie, Buda- 
.pesta a fost locul de întîlnire al celor 
mai buni trăgători juniori și senioare 
de pe continentul nostru. Interesul 
pe care l-a prezentat această ediție 

. a campionatelor europene, a fost re
flectat de numărul mare de partici
pant! : 24 de echipe, reprezentînd 12 
țări cu tradiție in acest sport și cu 
performanțe recunoscute pe plan 
mondial. Datorită acestui fapt, între
cerile pentru cucerirea titlurilor euro
pene au început intr-o mare tensiune 
nervoasă, iar unii dintre favoriți ne- 
avind rezistența necesară au reali
zat cifre cu mult sub posibilitățile 
lor. Totuși. in general, se poate 
spune că acesta a fost cel mai tare 
campionat european, că au fost obți
nute unele rezultate de-a dreptul ui
mitoare așa cum a fost de pildă cel 
al sovieticului. Eduard laroș (866 p.), 
care nu numai că a depășit 
puncte recordul mondial la 
3x30 focuri juniori, 
recordul 
senioare.
dență, 
juniorilor Traian Cogut (R. P. Ro
mînă) 855 p., cifră care depășea cu 
un punct vechiul record mondial al 
probei și este egală cu recordul țării 
noastre, Cereslenko și
KU.R.S.S.), Hammerl (R.
pară), M. Rusescu (R. P. Romînă), 
Kalmtis (R. P. Polonă) precum si 
cele ale senioarelor Lomova, Riabin- 
fckaîa și Dolgoborodova (U.R.S.S.), 
Wischnewski (R. D Germană), Mar
gareta Filip (R. 
wowska (R. 1
Cosma (R. P.

Componenții lotului nostru au dat 
satisfacție — cu mici excepții — în 
toate probele la care au concurat, 
cucerind două medalii de argint și 
două de bronz. Cu acest prilej au 
fost stabilite și două noi recorduri 
republicane, dintre care unul, cel de 
la armă 3x30 focuri juniori poziția 
în picioare, deosebit de valoros, este 
superior chiar și recordului mon
dial. Peste așteptări s-au comportat 
juniorii Traian Cogut și Margareta 
Filip, care au adus puncte prețioase 
formațiilor noastre, contribuind ast
fel la cucerirea medaliilor. Ei nu 
s-au intimidat de renumele și perfor
manțele unor trăgători cunoscuți și 
datorită rezultatelor bune au ocupat 
locuri fruntașe în clasamentul gene
ral individual al probelor la care au 
concurat. Mai 
țări, au , 
și Mircea 
/uitatelor 
feminină 
dalie de 
s-a regăsit nici un moment, i-a lipsit 
stăpinirea de sine și a făcut greșeli 
care ar fi putut duce echipa noastră 
de juniori pe locul 111. Mai mult ar 
fi putut să dea chiar și Aurelia Cos
ma în proba de armă liberă 50 de 
focuri culcat senioare, ca și toți cei
lalți trăgători romini care au parti
cipat individual în concurs — Gh. 
Stoian și I. Olărescu.

Cu toate aceste scăderi, apreciem 
însă faptul că echipele noastre, atît

cu 12 
armă 

egalat 
pentru 

în evi-

dar a și 
mondial al probei 
Merită să fie scoase 
de asemenea, performanțele

Kneazev
P. Un-

P. Romînă), Sta-
P. Polonă), Aurelia 

Romînă).

slab, chiar sub aștep- 
„mers“ Cleopatra Alexandru 

i Lazăr. Prima, datorită re- 
mediocre, a privat echipa 

a țării noastre de o me- 
argint, iar M. Lazăr nu

S DE MASĂ

Prima competiție 
importantă de toamnă
Deschiderea sezonului competițional 

intern de toamnă la tenis de masă 
■va fi făcută la sfîrșitul acestei săp- 
tămîni in Capitală. Vineri, sîmbătă 
și duminică va avea loc în sala Giu- 
lești cel de al doilea concurs al eta
pei finale a campionatului republican 
individual și a Cupei F.R.T.M.

După cum se știe la întreceri par
ticipă maeștrii emeriți și maeștri ai 
sportului, jucători de categoria I și 
sportivii calificați în primul concurs 
'din primăvară de la Tg. Mureș. In 
scopul asigurării unui nivel tehnic cit 
mai ridicat, forul nostru de speciali
tate a luat măsura justă și regula
mentară de a nu mai chema la Bucu
rești jucătorii care nu au dovedit ia 
Tg. Mureș o pregătire satisfăcătoare, 
corespunzătoare unei finale de cam
pionat republican. In schimb a fost 
invitată o serie de elemente tinere, de 
perspectivă. Deci, la această compe
tiție vor fi prezenți fruntașii împre
ună cu speranțele tenisului nostru de 
masă.

Intîlnirile sînt eliminatorii în toate 
cele cinci probe: simplu bărbați,
simplu femei, dublu bărbați, dubiu 
femei și dublu mixt. Se alcătuiesc 
clasamente pe fiecare probă, iar pen
tru Cupa F.R.T.M., clasamentele se 
vor întocmi pe asociații și cluburi 
(prin adițiune de puncte)
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cit 
pe 

lotului

cele de senioare 
niori, s-au clasat 
că antrenorii 
Papură) au știut să 
cultive trăgătorilor spiritul 
și dîrzenia, întrajutorarea 
dragostea pentru apărarea 
patriei

și cele de ju- 
locuri fruntașe, 
(Paladescu și 

imprime și să 
de echipă 
reciprocă, 

culorilor

zatoril n-au fost destul de 
in această privință. Pe viitor 
ține seamă ca toți trăgătorii să 
condiții egale de 
lucru va f 
pionatelor mondiale 
de la Cairo".

întrecerile de la Budapesta au

: concurs și 
fi aplicat cu prilejul 

din anul

exigenți 
vom 
aibă 

acest 
cam- 
1962

con-

Juniorul Traian Cogut a obținut la campionatele europene medalia de argint.
l oto: Tb. Paladescu

După terminarea campionatelor eu
ropene am stat 
specialiști, care 
toarele: OLEG 
torul delegației 
valorii apropiate 
greu de prevăzut cine 
mai ales după fluctuația de rezultate 
de la concursurile pentru insigna de 
maestru trăgător. Toți concurenții 
păreau foarte emoționați. In concurs 
însă, la armă 3x30, rezultatele s-au 
ridicat la un nivel foarte mare. Per
formanța Iui laros este deosebit de 
valoroasă, dar nu este tot ceea 
poate da. A tras sub posibilități la 
poziția in genunchi și chiar dacă la 
poziția culcat a pierdut numai trei 
puncte, acest rezultat poate fi incă 
îmbunătățit. Factor hotăritor | 
acest rezultat a fost stăpinirea 
sine. Noi ne-atn temut 
— cunoscîndu-le valoarea 
curenții romini și polonezi, 
așa cum se

de vorbă cu cîțiva 
au declarat urmă- 
ZGUȚOV, conducă- 
sovietice: „Datorită 
a concurenților era 

va ciștiga,

firmat încă o dată că avem o clasă 
ridicată în tir, că succesele de piuă 
acum nu sînt întîmplătoare ci rodul 
minunatelor condiții 
mișcării de cultură 
din țara noastră.

create de partid 
fizică și sport

V. GODESCU

ce

1

înaintea finalei campionatului 
republican la proba completă

In tjmp ce călăreții de la obstacole 
și dresaj răsuilă ușurați după marele 
examen la care i-au supus finalele 
campionatelor republicane, cei de la 
proba completă trăiesc în aceste zile 
emoțiile firești dinaintea marii con
fruntări ce va avea loc între 6—8 oc
tombrie. Justificate, dacă ținem seama 
de miza mare a întrecerii (titlurile de 
campioni la celt două categorii) ș;
mai ales de gradul de dificultate al
traseului. Ce surprize le va mai oferi
în acest an Sibiul, locul obișnuit de
desfășurare a probei complete ? Iată 
întrebarea care îi frămîntă la ora ac
tuală pe numeroșii concurenți și aspi
ranți la titlurile de campioni republi
cani la proba completă, pe anul 1961. 
Oricum, lupta va .fi grea. Pregătiri se 
fac pretutindeni cu asiduitate. Preten- 
denți cu mari șanse la titlu sînt di
namoviștii, sportivii de la C.C.A. și 
călăreții ploieșteni care s-au dovedit 
în repetate rînduri capabili de sur
prize. Un cuvînt greu il vor avea de 
spus la ediția din acest an și spor
tivii de la Știința București și cei de 
la C.S.M. Sibiu.

Proba completă, așa cum o reco
mandă și denumirea, pretinde concu- 
renților o pregătire temeinică în toate 
cele trei ramuri ale echitației: dre
saj, obstacole și fond. Cea mai difi
cilă este, desigur, proba de fond care 
se desfășoară de regulă în a doua zi 
de concurs, după cea de dresaj. Adi
ționarea de puncte de la toate cele 
trei probe îl obligă pe concurent să 
stăpînească bine elementele de dre
saj, să aibă o serioasă pregătire fi
zică, tehnică și tactică și, in cazul 
celei din urmă, multă precizie la tre
cerea obstacolelor. Sistemul de dis
putare al acestei probe este desigur

pasionant și nu o dată am fost mar
torii unei lupte acerbe, cînd 
a fost hotărîtă doar de cîteva

și aldiferență intre primul 
clasat.

O vizită făcută prin secțiile

victoria 
puncte 
doilea

O vizită făcută prin secțiile de că
lărie din Capitală ne-a încredințai 
că și în acest an vom asista la între
ceri dîrze, majoritatea concurcnțiloi 
țintind spre înaltul titlu de campion 
Maestrul sportului Gheorghe Langs 
pe care l-am întîlnit de curînd la ur 
meci de fotbal ne-a dat și el întilnir; 
la Sibiu. „Nu trebuie să vă mire -- 
ne spunea el. Aceasta este una dil 
probele mele favorite și apoi sper c; 
sorții să-mi fie mai binevoitori deci 
la campionatele republicane de obsta 
cole“. Așadar, o participare valoroasi 

promite întreceri spectaculoase

NOI ARBITRI

0 întîlnire triunghiulară care se anunță foarte „tare“

pentru 
i de 

foarte mult 
de con- 
Apreciez 

luicuvine rezultatul
Traian Cogut și consider că ar fi 
putut ciștiga dacă nu s-ar îi 
'' ' văzut foarte nervos
transpirat. Am făcut remarca 
asemenea că fumează prea 
Cuvinte frumoase pot spune și des
pre junioara Margareta Filip, a 
comportare (la etatea de 16 ani) este 
foarte promițătoare. Va fi necesar 
insă ca antrenorii să vegheze perma
nent ca acești tineri să nu alunece 
pe panta înfumurării".

K. LARSSON, președintele comi
siei tehnice a U.I.T.: „Organizarea 
a fost bună, standurile de tragere 
corespunzătoare, iar rezultatele 
cepționale, aș putea spune că unele 
din ele chiar fantastice (cele 
trăgătorilor și trăgătoarelor 
tice). Mi-a plăcut de asemenea, com
portarea rotninilor, ungurilor și po
lonezilor. Am numai cuvinte de 
laudă pentru rominca Margareta Filip, 
care deși tînără, a ținut pasul 
trăgătoare de valoare mondială, 
vedind că poate face față 
pe acum î 1 *'  “

ționat. L-am
emo

ji 
de 

mult

cărei

ex-

ale 
sovie-

cu 
do- 

. i încă de 
într-o echipă de senioare. 

Am constatat însă cu regret că in 
afară de concurenții romini, ceilalți 
nu au respectat regulamentul privind 
îmbrăcămintea de concurs. Organi-

In cursă pentru
Cea de a 4-a rundă a finalei a 

adus o nouă fruntașă pe primul loc 
al clasamentului- De fapt, nimic sur
prinzător, deoarece este vorba de ac
tuala campioană, Alexandra Nicolau, 
decisă să-și apere cu dîrzenie titlul. 
Profitînd de cele două remize făcute 
de Margareta Perevoznic (la Mano- 
lescu și Polihroniade), campioana 
noastră — care acum înregistrează o 
impresionantă „serie“; 5 victorii — 
a trecut în frunte, luînd un minim 
dar prețios avantaj de o jumătate 
de punct. împreună cu Perevoznic, 
la aceeași distanță continuă să șe 
afle Rodica Reicher, care și ea a fă
cut remiză cu Elisabeta Polihroniade.

Și astfel, aproape de jumătatea 
turneului, începe să se impună acest 
„trio" (Nicolau — Perevoznic — Rei
cher) care promite și de aci încolo 
să joace un rol major în întrecerea

In cadrul campionatului raionul; 
Galați își dispută întîietatea 18 echif 
de fotbal împărțite în două serii. Fat 
de acest număr mare de echipe, ni 
mărul arbitrilor a devenit nesatisfăc: 
tor. De aceea, consiliul raion; 
U.C.F.S. a luat inițiativa dc a org. 
niza un curs de arbitri de fotbal 
care s-au înscris 15 tovarăși Pină 
prezent s-au predat 5 lecții. Ședințe 
de pregătire au loc o dată pe săpt 
mină.

Ștefan Constantin — cores p.

CONCURS DE TENIS IN
ALEGERILOR U.C.F.S.

CINSTI

(Urmare din pag. 1)
2:13,4, Collodo 2:17,7, Savorelli 2:19,2; 
80 m.g.: Bertoni 11.6, Galluzzo 11,8, 
Castellari 11.8; înălțime: Bortoluzzi 
1.63, Cacciavillani 1,54, Cremonti 1,54, 
Giardi 1,54; șutită: Paternoster 43,90, 
Spagolla 40,83, Torti 38,90.

Intre echipele R.P. Romîne
R.P. Ungare au avut loc 6 întîlniri: 
1932 
1947 
1949 
aceste 
maghiare.

Recent echipa 
curat 
R.S.
cu t-o
atletele maghiare au realizat rezul
tatele: 100 m: Marko 11,9, Heldt 
200 m: Munkacsi 24,7, Heldt 
800 m: O. Kazi 2:06,3 — record, 
vâri 2:07,7; 80 m.g.: Somogyine 
Nemeth 11,5; lungime: Weile și 
zsavolgyine 5,75; înălțime:

la 
la 
la

și

Brașov, 1933 Ia Budapesta, 
Timișoara, 1948 la Budapesta, 
Cluj și 1960 la Napoli. Toate 
întîlniri au revenit echipei

R.P. Ungare a con- 
alături de formația 

pe care a între-
la Brno

Cehoslovace,
cu 62—44 p- Cu acest prilej

12,1; 
24,9; 
Saș
ii,4, 
Ro- 

5,75; înălțime: Steiz și 
Gelei 1,55; greutate: Bognar 15,18, 
Kontsek 14,40; disc: Kontsek 53,31, 
Bognar 48.50; suliță: Antal 49,16, Pi- 
trolffy 45,50; 4x100 m: echipa națio
nală (Heldt, Marko, Mihalovits, Ba
ta) 46,5.

După cum se vede atletele ma
ghiare au realizat o serie de rezul
tate remarcabile care anunță o luptă 
deosebit de dirză în compania re
prezentantelor noastre.

Stadionului C.F.R. din Timișoara, 
care va găzdui întrecerile dintre at-

■

italience și ma-letele noastre, cele 
ghiare, i s-au adus serioase îmbună
tățiri în ceea ce 
locurile de elan la 
cări. Dacă și timpul va Ii favorabil 
sîntem convinși că spectatorii timi
șoreni vor fi martorii unor întreceri 
sportive deosebit de spectaculoase 

de un ridicat nivel tehnic.
CONCURS DE MARATON 

IN CAPITALA
Clubul sportiv I.TB. a organizat 

duminică dimineața pe șos. Bucu
rești — Ploiești un concurs de mara
ton. întrecerile s-au încheiat cu re
zultate bune care reprezintă recor
duri personale 
pârtiei panților. 
Mihai Babaraica (ITB)
Ion Aldea (ITB) 2.50:56,0; 3. Miha( 
Pleșa (CCA) 2.51:49.0; 4. Vasile Mol- 
doveanu (Progresul) 2.53:37,0; 5. Spi
ridon Babaraica (ITB) 3.00:03,0.

(NICOLAE D. NICOLAE-coresp.).

privește pista și 
sărituri și arun-

Și

pentru majoritatea 
Iată rezultatele: 1.

2.38:09,0; 2.

Comisia de specialitate a regim 
Mureș-Autonomă Maghiară a orgar 
zat la Reghin un concurs de tenis i 
cîmp rezervat sportivilor de categor 
a 11-a. Competiția s-a bucurat de 
participare numeroasă. Primele loci 
în clasamente au fost obținute de 
nărui Andrei Balogh din Tg. Mur< 
în vîrstă de 14 ani și Clara jAdorj. 
(Harghita Tg. Mureș).

Fl. Pantea — coresp.

CAMP1ONATUL UCF.COM 
LA POPICE

• Popicari din orașele Brad, Dc< 
Alba Iulia, Sebeș, Hunedoara, Or; 
tie, Petroșani și Hațeg s-au întîlnit 
Hațeg în cadrul fazei regionale a ca 
pionatului UCECOM. In clasamen 
individual, primele trei locuri au f; 
ocupate după întreceri viu disput; 
de Constantin Săracu (Deva), 1 
Șerban (Deva) și Martin Bloos (.' 
beș). Pe echipe, locul I a revenit ; 
picarilor din orașul Deva.

N. Sbuchea, coresp

Azi va fi cunoscută echipa campioană republicam
După prima zi, C.C.A. conduce cu 

3—2 în întîlnirea cu Dinamo din 
cadrul turneului final al campionatu
lui republican pe echipe mixte. Re
zultatele înregistrate luni după-amia-

titlu: Nicolau—Perevoznic—Reicher
pentru titlu. O comportare bună o 
au pină acum Gertrude Baumstarck 
și Maria Desmireanu, ultima neîn
vinsă. In schimb, mai „discretă" este 
evoluția unor jucătoare cu veleități, 
ca Elisabeta Polihroniade și Elena 
Răducanu, aflate deocamdată în zona 
procentajului de 50 la sută.

Iată, de altfel, pozițiile In clasa
mentul dinaintea rundei a 7-a, cu 
care se încheie prima jumătate a 
concursului: Nicolau 51/,, Perevoznic 
și Reicher 5, Baumstarck și Desmi
reanu 4, Răducanu, Manolescu și 
Simu 3, Farcaș 2>/2 (1), Polihroniade 
și Maier 2'/2, Makkai l’/2 (1), Gogilea 
și Rădăcină l‘/2, Iliescu 1, Gesticone 

reținut că Polihroniade și 
n-au disputat încă partida 
prima rundă și au deci un 
puțin.

72. De
Gogîlea 
lor din 
joc mai

Ma- 
(run- 
Des-

Rezultate tehnice: Gogîlea — 
ier >/2— */ 2, Iliescu — Șimu 0—1 
da a 3-a); Makkai — Maier 0—1, 
mireanu — Iliescu 1—0, Simu — Ră- 
ducanu 0—1, Fărcaș — Gogîlea */ 2—'/2, 
Gesticone — Rădăcină 0—1, Nicolau
— Baumstarck 1—0 (runda a 4-a); 
Baumstarck — Makkai */ 2—1/2> Rădu- 
canu — Desmireanu 0—1, Manolescu
— Simu 0—1, Gogilea — Reicher 0—1, 
Maier — Fărcaș 0—1, Iliescu — Gesti
cone 1—0, Rădăcină — Nicolau 0—1 
(runda a 5-a); Desmireanu — Mano
lescu J/2—Simu — Polihroniade 
0—1, Perevoznic — Gogîlea 1—0, Rei
cher — Maier 1—0, Gesticone — Ră- 
ducanu 0—1, Nicolau — Iliescu 1—0, 
Baumstarck — Rădăcină 1—0 (runda 
a 6-a).

întrecerile continuă în fiecare 
după-amiază — de la ora 17 — în 
sala din sir. Safigny 2- (rd. v.).

ză au fost normale, așa că, c 
conduși, dinamoviștii păstrează 
continuare aceleași șanse în pârtie 
de azi cu reprezentanții C.C.A. 
prin urmare în cursa pentru titlul 
campioană a țării. Desigur, cu 
cepția vreunei surprize, ca aceea 
care era gata-gata să o prod 
ieri, Ilie Năstase (C.C.A.) în fața 
Sever Dron (Dinamo). Atît în prii 
set cit și în al doilea, 1. Năstase 
condus cu 4—2 și respectiv 4—0, 
neavînd forță, a pierdut de fiec 
dată la același scor: 6—4.

O întrecere interesantă și dirză 
oferit și partida Țiriac (Dinamo)- 
Năstase (C.C.A.), în care victorie 
revenit, nu fără dificultate, cam; 
nului țării (6—4, 4—6, 6—4, 6—4) 
după schimburi spectaculoase 
mingi. Ambii tenismani au folosi 
gamă variată de lovituri, cu incu 
uni dese la fileu. Mai bine decît c 
zi înainte, adică cu inițiativă 
ofensiv, s-a prezentat D. Vi: 
(C.C.A.) care a și reușit de a 
să-l întreacă pe Rakosi (Dinamo 
8—6, 6—4, 6—3. In celelalte mec: 
Popovici (C.C.A.) a dispus de 
nescu (Dinamo) cu 6—4, 6—4 6 
iar Ș. Verone (C.C.A.) a cîșt 
prin neprezentarea lui Emanoil.

In grupa a 11-a, C.F.R. Timiș< 
a luat un avans substanțial în 
Steagului roșu Brașov : 5—0.

Cele două întîlniri continuă azi 
la ora 8,30 și 14,30) pe teren; 
centrului de antrenament.

UCF.COM


Situația în turneul balcanic intercluburi
In ciuda faptului că pe parcursul 

meciului cu Leyski-Sofia a avut nu
meroase ocazii de gol cu care să-și 
asigure victoria, echipa Steagului 
roșu a trebuit să se mulțumească pîttă 
la urmă cu un rezultat de egalitate 
(2—2). Acest meci nul nu-i răpește 
însă prea mult din șansele de a cîști- 
ga prima ediție a acestei competiții. 
Echipa din Brașov mai are de sus
ținut patru meciuri, dintre care două 
pe teren propriu, unul din acestea chiar 
cu actualul lider ~

Iată de altfel 
lui balcanic așa 
ora actuală :

Fenerbahce, 
clasamentul turneu- 
cum se prezintă la

1. Fenerbahce
2. Steagul roșu
3. Levski
4. A.E.K.
5. Partizan

6 
-1
5
4
3

2
2
1
1
1

3
2
2
1
0

1
0
2
2
9

9:
8:
7:
8:
o-

8
5
7

12
2

7
6
-1
3
2

Viitoarele meciuri
roșu — așa cum au fost programate 
la ultima ședință a comitetului de 
orgai^iAre a turneului : la 22 octom
brie .u Fenerbahce la Brașov, la 5

ale Steagului

de

noiembrie cu Partizan la Tirana și 
la 9 noiembrie cu Levski la Sofia. 
Aceste două jocuri din urmă sînt in
cluse într-o singură deplasare. A ră
mas în discuție meciul cu A.E.K. 
care trebuia să se dispute la 7 sep
tembrie la Brașov. Echipa greacă 
însă, a anunțat că nu poate face de
plasarea deoarece are jucători indis
ponibili (fiind militari). Conform 
unei hotărîri a comitetului de organi
zare, echipele care nu se prezintă la 
meciurile programate pierd cu 3—0. 
Jocul St. roșu — A.E.K. nu a fost 
însă omologat cu acest rezultat, deoa
rece pe de o parte 
constate dacă motivul 
ră invocat de clubul 
meiat, iar pe de altă 
secretariatul comitetului de organizare 
face demersuri ca totuși partida să 
aibă loc. Secretariatul a intervenit pe 
lîngă clubul A.E.K. ca să accepte 
disputarea meciului dc la Brașov pînă 
la 1 noiembrie, iar în caz de refuz 
atunci să-l omologheze cu rezultatul 
de 3—0 în favoarea echipei St. roșu.

î N S E MN ARI

Arbitrii meciurilor de ia 8
SERIA I. - Ceahlăul P. Neamț - C F.R. 

Pașcani ; I. Drăghici, Gh. Bădulescu și 
T. Tutoveanu (București), Rapid Foc
șani - Știința Galați : D. Bleja. V. Dăs- 
călescu și N. Negoiță (Constanța); C.S.M. 
Brăila — St. roșie Bacău : E Chiș și Z. 
Eustig (Sf. Gheorghe), Z. Chifor (Brașov); 
Dinamo Galati — Dinamo Suceava : I. 
Plșcarac, M. Sadoveanu și I. Simion 
(București) ; C.S.M.S. Iasi - Carpati Si
naia : I. Cîmpeanu și Ad. Varga (Cluj). 
Th. Cîmpeanu (Beclean) ; Prahova Plo
iești — Poiana Cimpina : S. Popa. M. 
Ispas și P. Sotir (Mediaș); Foresta Făl
ticeni — Flacăra Moreni: Al. Nuty (B. 
Mare). Gh. Ștefănescu (Vișeu) și P. Mol
nar (Sighet).

SERIA A Il-a — Chimia Făgăraș — Me
talul București : N. Vizireanu și I. Csifo 
(Cluj), I. Nemes (Turda) : Dinamo Obor 
— S.N M. Constanta : Gh. Năstase, T. Fi- 
ran. D. Dlmulescu (București) ; C.S.M. 
Medias — C.S.O. Craiova : N. Macovei. T. 
Costan, M. Bădulescu (Oradea) ; Știința 
București - C.S M. Sibiu : V. Pădureahu.

a ajuns 
oferind

urmează să se 
de forță majo- 
grec este înte- 
parte deoarece

octombrie din categoria B
C. Sotir. Gh. Lungan (București) ; Farul 
Constanța — Chimia Govora : 
ghiță, C. Buburuz. V. Olaru ______
Tractorul Brașov — FI. roșie București 
St. Patkos. Z. Szilagy, G. 
dea) ; C.S.M Reșița - C.F.R.
Gh. Hulpe, I.
(Cluj).

SERIA A IlI-a. 
nul Arad : Gh.
Heiuș, (Brașov) ; _______ _______
Mureșul Tg. Mures : D Rusu. C. Mihăi- 
lescu. V. Riva (București) : A.S.M.D. Satu 
Mare — C.S.M. Crișana : I. Palade (Si
biu). C. Mihăilescu, I. Constantin (Bra
șov) : C F.R. Arad - C.F.R. Timisoara : 
Fr. Barna, C. Sîrbu. N. Lazăr (Petro
șani) ; I.R.A. Tg. Mures - Ariesul Turda: 
St. Munteanu, V. Caspar, I. Ștefan 
(București) ; A.S.A Crișul Oradea — 
C.S.M.D. Baia Mare ; A. Kantor (Sighi
șoara). C. Pop (Hunedoara). I. Oniga 
(Teluș) ; C.S.M. Cluj - Recolta Cărei ; 
M Rotaru. Gh. Ivanovici. M. Bostan 
(Iași).

C. Gheor- 
_ (Bacău) : 

Z. Szilagy, G. Sziics (Ora-i 
Reșița — C.F.R. Roșiori : 

Baranyay, Ad. Dozsa
— Ind. Sirmei — Vago- 
lonescu. I. Bădică, F. 
Corvinul Hunedoara —

ampionatul categoriei B 
la a cincea sa etapă, 
pe parcurs citeva surprize. De

sigur că Încă nu se poate vorbi de 
o grupare a echipelor din cele trei 
serii după posibilități și după pre
tenții in clasamente Dar. oricum tre
buie notat faptul că la ora actuală în 
fruntea clasamentelor sau în plutonul 
fruntaș se află echipe care în catn-

lucru foarte 
jucat acasă, 
dar a și făcut scoruri (8—1, 5—1 și 
acum, duminică, 6—0),
s-a deplasat a pierdut
(1—2 și 0—t). Ceea ce 
că echipa 
loarea, dar 
atunci cînd
acest punct

interesant: de cite ori a 
nu numai că a cîștigat,

iar cînd 
la limită 
înseamnă 

își păstrează va- 
nu are calmul necesar 
joacă în deplasare. Din 
de vedere. Farul a în-

meciul de categoria B Metalul București — CS.M. Mediaș. 
Atac la poarta mediețenilor.

au jucat un rol se- 
Roșiori, Mureșul Tg. 

Mureș, Prahova Ploiești, C.S.M. 
Sibiu, C.S M. Cluj, C.S.M. Reșița și 
chiar Poiana Cimpina. Aceste formații 
au avut un start bun și comportări 
care Ie dau posibilitatea să aspire și 
de acum înainte la locuri fruntașe.

pionatul trecut 
cundar: C.F.R.

Dintre echipele retrogradate din 
categoria A, C.S.M.S. Iași și
Farul Constanța manifestă o 

revenire la forma și comportarea care 
se așteptau de la aceste două echipe. 
La C.S.M.S. insă se constată un

La granița dintre vechi și nou
Revista sovietică de specialitate 

„FOTBAL" nr. 30/1961 a publicat un 
amplu și foarte interesant articol sem
nat de VLADIMIR MDIVANI în legă
tură cu orientarea tactica actuală a 
fotbalului mondial. Redăm mai jos, 
in traducerea antrenorului 
cov. paragrafele cele mal 
din acest articol.

Astăzi, fotbalul a intrat 
de maturitate tactică și nu 
un dubiu că în lupta pentru hegemo
nia mondială în frunte vor fi echipele 
care vor gîndi mai bine.

In anii de după război, teoreticienii 
sovietici au elaborat un sistem de joc 
propriu, bazat pe o superioritate cate
gorică la capitolul rezistență în vite
ză. pe o mare capacitate de manevră, 
pe un joc foarte bine organizat și mo
bil, renunțînd — în același timp — la 
subtilitățile tehnice și la jocul indi
vidual. Totul era subordonat secunde
lor, manevrei și vitezei

In primii ani, datorită acestui sis
tem, fotbalul sovietic a obținut, în- 
tr-adevăr, succese remarcabile. Dar a- 
ceste succese n-au durat mult, deoa
rece calitățile de viteză ale fotbalului 
nostru au crescut în dauna tehnicii, 
care a fost lăsată pe planul al 
Mai de vreme sau mai tîrziu 
să devină clar că viteza și 
nu sînt noțiuni antagoniste și 
buie dezvoltate concomitent.

Succesele obținute datorită sistemu
lui de joc amintit au dus la conclu
zia greșită că se poate juca fotbal 
fără a poseda arta mingii. Această 
concluzie greșită a dus și la practi
carea jocului în forță și chiar brutal, 
care se conduce după o lozincă, sim
plă ca oul lui Columb: „nu juca tu. 
ci nu lăsa pe alții să joace".

Analizînd această problemă trebuie 
să ne fie clar că, cu toată îmbunătă
țirea tehnică a fotbalului nostru, forța 
lui este oglindită de calități atletice. 
Totuși, unii observatori la campiona
tul mondial din Suedia au declarat că 
echipa noastră a obosit mai mult de- 
cît brazilienii. Realitatea însă, a fost 
că echipa noastră — avînd un nivel 
tehnic mai scăzut decît al brazilieni
lor — a consumat mult mai multă e- 
nergie. Deci, rezistența în viteză nu 
este un butoi fără fund și a sosit tim
pul să învățăm să cheltuim mai eco
nomic resursele de energie.

Noul în fotbal îl constituie îdeea că 
nu se poate rezolva totul prin viteză, 
care rămîne doar un ajutor prețios al 
fotbalistului. Cu alte cuvinte, jucătorul 
trebuie să știe să alerge repede, dar 
și să execute cele mai variate proce
dee tehnice, pentru că s-au schimbat 
condițiile de joc. Acțiunile în viteză 
ale jucătorilor lipsiți de tehnică dau 
randament numai la contraatacuri,

N. Vîl- 
importante

într-o eră 
există nici

doilea, 
trebuia 
tehnica 
că tre-

ocupă locuri 
lui. Ele vor 
pentru a se 
mai bine pregătite, 
astfel vor reuși 
această categorie. Știința Galați, 
s-a impus 
dîcindu-se 
vechi state 
De altfel.
pe locul 5 
nătățească situația.

la periferia clasamentu- 
trebui să facă eforturi 
prezenta din ce în ce 

deoarece numai I 
să se mențină in 
, ’ ' ' insă,

prin pregătire și joc, ri- 
la nivelul echipelor cu 

de serviciu in categoria B. 
după cinci etape se află 
și are șanse să-și îmbu-

■ceste cinci etape din categoria B 
au scos in evidență factura in ge-. 
geral, nemulțumitoare a partide- 

au alternat cu cele 
multe echipe s-au 
grad de pregătire 
cu loturi de jucă- 

fără o selecționare 
instruire tre-

cînd atacanții au la dispoziție cîmp 
liber. In jocul de astăzi însă, cînd e- 
chipele folosesc tactica apărării aglo
merate este greu să obții avantaj prin 
alergare. Astăzi jucătorul trebuie să 
știe să facă o preluare din aer cu ori
ce parte a corpului, să conducă min 
gea încadrat de adversari, să tenteze, 
să schimbe brusc direcția, să foloseas
că pasele în triunghi pe jos sau în 
aer și să se strecoare printre adver
sari ca o sfîrlează.

Astfel, (p condițiile actuale de joc, 
pe un spațiu restrîns și aglomerat de 
apărători, viteza de deplasare trece pe 
planul al doilea. In schimb, alături

Răsfoind.
presa sovietică

de o tehnică înaltă crește importanța 
calităților morale și de voință, abso
lut necesare în jocul pe spații restrîn- 
se. De asemenea, credem că a crescut 
foarte mult și rolul acțiunilor indivi
duale în jocul de manevră.

In acest sens, mi se pare că unii 
specialiști de la noi nu-și dau seama 
că tactica fotbalului sovietic trebuie 
adaptată nu la fotbalul intern, ci la 
cel străin, care în ultimul timp a făcut 
mari pași înainte. Adversarii noștri 
sînt Pele și Garincha, Brazilia, An
glia, Argentina. Alte timpuri. Alt ni
vel de joc. Alte criterii. Alte cerințe.

Jocul în zonă este un fenomen im
portant în fotbal. Sub influiența lui 
sînt majoritatea țărilor fruntașe în fot
bal. Prin urmare, discuția „joc om cu 
om sau joc în zonă" este deja cîști- 
gată de acesta din urmă. Rămîne de 
văzut în ce măsură am înțeles acea
sta. Adepții marcajului strict n-au 
dreptate de trei ori. In primul rînd 
pentru că se opun unui lucru nou. In 
al doilea rînd fiindcă dezvoltarea așa 
zisei apărări combinate duce la întă
rirea principiului apărării -onale și în 
al treilea rînd deoarece în jocurile in 
ternaționale o să avem de luptat cu 
apărările zonale, iar teoretic noi încă 
nu sîntem pregătiți pentru aceasta.

Problema apărării zonale cere mul
tă atenție, mai ales dacă ne gîndim 
că marcajul strict, fără o combinare 
cu principiul apărării în zonă, este de 
neconceput. Marcajul strict are prea 
multe vicii organice, care se înmul
țesc o. dată cu dezvoltarea jocului de 
fotbal, pentru ca- să poată exista de

sine stătător. Viciul cel mai mare: 
marcajul strict (personal) este contrar 
spiritului colectiv ce trebuie să domi
ne jocul de fotbal, fiindcă se bazează 
pe principiul individualist în apărare. 
In cele din urmă, acest principiu face 
din apărător un jucător pur destructiv, 
sarcinile de joc constructiv trecînd a- 
supra atacanților. Dar, fotbalul ac
tual nu poate admite ca unii jucători 
să se remarce doar, iar alții să aibă 
numai sarcini constructive. Esența jo
cului de azi este creația, la care tre
buie să participe 
chipe.

Marcajul strict 
o armă sigură, 
este desigur un 
comparație cu marcajul personal. Dar, 
aici fiecare apărător riscă deseori os- 
cilînd între marcaj personal și joc în 
zonă. Prin aceasta nu se elimină lip
surile marcajului strict, care este foar
te obositor, căci jucătorul care mar
chează devine sclavul celui marcat 
De ce se mai utilizează atunci mar
cajul strict ? Credem că din cauza lip
sei de popularitate a jocului în zonă, 
care n-a fost încă înțeles. La marcaj 
personal antrenorul trasează sarcini 
mult mai simple, mai ușor de înțeles, 
iar răspunderea este mai concretă. A- 
ceastă simplitate a tacticii primitive, 
care nu vrea să moară și care împie
dică dezvoltarea fotbalului, trebuie a- 
runcată defintiv din fotbal.

In fotbal, în jocul apărării există 
două principii diametral opuse i

1. pe un anumit adversar — ori
unde;

2. pe oricine într-o anumită zonă.
Primul principiu stă la baza 

cajului strict, iar al doilea la 
apărării în zonă. Acest din urmă 
cipiu teritorial, asigură mai bine 
rarea propriei porți, constituie o __
diție sine qua-non a sistemului de a- 
părare colectivă și dă libertate iniția
tivei creatoare a jucătorului. Apărarea 
aceasta este mai eficientă și dacă vrem 
ca ea să obțină cetățenia sovietică, o 
facem din considerentul de a întări 
forța de apărare a fotbalului nostru.

Desigur că pentru aplicarea cu suc
ces a apărării în zonă sînt necesare 
o mai bună cunoaștere a jocului, exe
cuții tehnice mai precise, colaborare 
perfectă, priceperea în a rezolva în 
mod creator sarcini tactice. Toate a- 
cestea sînt lucruri destul de grele, dar 
culmile sînt cucerite de oameni cura
joși și fără frică de eforturi în plus.

H. Hindi
cep ut si acționeze ceva mai bine, 
mai organizat, mai calm. Sîmbătă, 
echipa constă nțeană a reușit la Bucu
rești o victorie meritată tocmai dato
rită faptului că jucătorii nu s-au 
pierdut atunci cînd Flacăra roșie a 
egalat și a avut citeva momente de 
presiune la poarta tui Ghibănescu 
Dimpotrivă, depășind această pe
rioadă dificilă. Farul a avut suficiente 
resurse pentru a prelua inițiativa și 
a-și asigura victoria prin golul lui 
Moroianu (primele două fuseseră 
marcate de Olaru).

In schimb, Corvinul Hunedoara se 
menține Ia nivelul unei comportări 
modeste. Din cinci meciuri a acumu
lat doar trei puncte (acasă), în de
plasare pierzînd toate întilnirile, ultima, 
cea de la Baia Mare, ia un scor sever 
(0—5). înseamnă că lotul de jucători 
al echipei hunedorene suferă de aceeași 
„boală" ca în categoria A: lipsă de 
omogenitate ca valoare

A
lor Jocurile bune 
slabe, dovadă că 
prezentat cu un 
nesatisfăcător sau 
tori tieomogene, 
riguroasă. Munca de 
buie să fie o preocupare permanentă 
a antrenorilor și in cadrul ei trebuie 
acordată importanța cuvenită educației 
jucătorilor. Este foarte necesară întă
rirea muncii educative pentru că și 
duminica aceasta s-au înregistrat eli
minări din ioc fie pentru lovire re
ciprocă (Bărbidescu — Știința Bucu
rești și Firică — S.N.M, Constanța), 
fie pentru joc periculos (Luparu — 
Crișul Oradea), fie pentru indisciplină 
și atitudine nesportivă (Vătafu —■ 
Tractorul Brașov și Copil II — Ind. 
Sirmei). Asemenea abateri trebuie 
stirpite pentru că ele constituie o irînă 
serioasă în îmbunătățirea calității 
jocului, (p.g.).

De la I.E.B.S.
difuzarea biletelof*  | 

Turcia de ) 
se comunică următoa-
asociațiile sportive din | 
ridica cotele de bilete 

U.C.F.S.—oraș București 
octombrie inclusiv.

toți Jucătorii unei e-

a încetat să mai fie 
Apărarea combinată 

mare pas înainte în

mar- 
baza 
prin- 
apă- 
con-

de VLADIMIR MDIVANI 
membru al consiliului metodic de 
invățămint al Federației de Fotbal 

din Georgia

și pregătire.

O figuri modestă au făcut in cele 
cinci etape și marea majoritate 
a echipelor nou promovate. 

Ceahlăul P. Neamț, Carpați Sinaia, 
I.R.A. Tg. Mureș, C.F.R. Arad, Crișul 
Oradea și Flacăra roșie București

• în legătură cu 
pentru meciul R.P. Romînă 
la 8 octombrie 
rele :

— Cluburile și
Capitală își pot 
repartizate de 
pins miercuri 4 __

— Cota de bilete pentru excursiile din 
provincie, organizate de o.N.T în cola
borare cu consiliile loc-ale U.C.F.S.. s-a 
epuizat și nu se mai primesc cereri noi.

— Pentru public, cota de bilete se pune 
iii vinzare miercuri 4 octombrie de la 
ora 16. Ia casele de biiete de la : Stadio
nul Republicii — intrările Ia tribuna a 
Il-a din str. Izvor : Stadionul „23 Au- 
gust“ — in bd. Muncii : Stadionul Di
namo - la intrarea la Velodrom din str. 
Aviator V. Bănciulescu : Stadionul Giu- 
lesti — la intrarea la tribuna I din sos, , 
Gi ui ești

— Asociațiile sportive care au contrac- ! 
te încheiate cu I.E.B.S. își pot ridica bi- I 
letele pînă ioi 5 octombrie.

O La locul R.P Romînă - Turcia au 
valabitate următoarele categorii de per- 
mise ■ albastre șl roșii în piele, albastre j 
în dermatin. verzi pentru ziariști, gri j 
în dermatin (numai cele cu ștampila 
..FOTBAL"), precum șl carnetele de an
trenori și arbitri de fotbal.

I

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ce report va avea concursul Pronosport de duminică?
• 4 INTILNIRI INTERNATIONALE ÎN PROGRAMUL DE DUMINICA.' i
•AZI, ULTIMA ZI PENTRU ABONAMENTELE --------------------  ""

LUNA OCTOMBRIE.
PRONOEXPRES PE )

Nici nu s-au încheiat bine discuțiile 
purtate pe marginea surprizelor de 
la concursul' intermediar de joi și au 
apărut alte surprize: acelea ale con
cursului nr. 41 din I octombrie.

Fiecare concurs are una sau două 
surprize. Cel de duminică a fost însă 
unul din cele mai grele. Să amintim 
numai câteva din rezultatele care au 
contribuit la trierea buletinelor: în- 
fringerea, pe teren propriu, a dinamo- 
viștilor din Tbilisi de 
Erevan, victoria echipei 
liderului campionatului 
zionale, — înfrîngerea 
rossi pe teren propriu

Aceste rezultate, ca ș! cele obținute 
de Chimia Govora în compania Trac
torului, de Dinamo Galați asupra 
Științei din aceeași localitate ș.a. au 
contribuit ca numărul celor care pot 
fi considerați cîștigători să fie destul 
de mic.

în aceste condițiuni. Firește, partici
pant» lu început să se gîndească la 
reportul de la concursul de duminică. 
După părerea noastră nu este exclus 
ca unul din cele două concursuri (in
termediarul și Nr. 41) să aibă report 
pentru concursul Nr. 42 (etapa din 
8 octombrie). N-ar fi exclus să fie 
report de la ambele concursuri.

Programul concursului Pronosport 
Nr. 42 (etapa din 8 octombrie) este 
următorul:

(camp.j

(camplj

(câmp..

X. Atalanta 
italian)

— Sampdoria

XI. Palermo 
italian)

— Juventus

XII. Bologna
(italian).

— Lanerossi

către Spartak 
Milan asupra 
— Interna- 

echipei Lane- 
ș.a.

I. R. P. Romînă (A) — Turcia (
II. Turcia (B) — R. P. Romînă (

III. Austria — R. P. Ungară 
Irlanda — R. S. Cehoslovacă 
Prahova
Cimpina 

A.S.M.D.
Crișana

(A)
(B)

IV.
V.

VI.

VII.

vin.
IX

PoianaPloiești
(eat B) 
Șahi Mare — C.S.M.

(eat B)
C.S.M. Mediaș — C.S. Craiova 
(cat B)

C.F.R. Arad — C.F.R. Timișoara 
(cat. B)

Udinese — lntenuaioiiale (câmp. 
Malian)

★
Reamintim participanților 

cursurile de pronosticuri 
„Pronosport" că răspunsurile 
cheta Noastră" 
Pronosport ț 
10 octombrie la orice agenție Loto-, 
Pronosport. Răspunsurile pot fi datej 
prin scrisori sau prin completarea 
formularelor tip de pe fluturași saul 
din Programul Loto-Pronosport care 
a apărut ieri.

★
Azi este ultima zi cînd vă puteți 

depune buletinele pentru concursul 
Pronoexpres de miinc a cărui tragere 
va avea loc la ora 19, în Capitală, in 
sala din str. Doamnei Nr.

Tot azi este ultima zi
puteți procura buletine
Pronoexpres pentru luna 
Costul unui abonament pentru 5 t 
geri este 15 lei.

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOEXPRES NR. 39 

DIN 27 SEPTEMBRIE 1961
Categoria I 2 premii a 62.005 1 

Categoria a Il-a 5 premii a 12.1 
lei ; Categoria a 111-a 50 premii 
1.299 lei; Categoria a IV-a 337 pre-» 
mii a 2-17 lei; Categoria a V-a 78® 
premii a 107 lei; Categoria a Vl-a? 
4320 premii a 26 lei;

Cele două premii dc categoria T-ai 
au fost obținute de: 
tru din București și 
beta din Oradea.

Tragerea următoare 
miercuri 4 octombrie 
rești, sală Clubului 
Str. Doamnei Nr. 2, ora 19.

Rubrică redactată de Loto-PronQ-v 
®oort

la cort-1 
sportivei 
la „An-1 

organizată de Loto-i 
se pot depune piuă la

2.
cînd vă 

abonament 
octombrie, 

tra-.

Albescu Dunii-, 
Belinte Elisa-.

va avea Iod
a.c. în Bucui 

Finanțe Bănci,
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După campionatele mondiale
Fără să 

râie în 
republican, 
jocuri din 
făcut și 
echipelor 
etapei. 
Roșie și 
un scor 
mult pe 
deșii indat 
țiunilor 1 
apropiat pe rugbiștii militari la nu
mai un punct de lideri ceea ce a fă
cut să crească interesul pentru între
cerea directă -dintre aceste două 
mâții.

In general, echipele au jucat 
raport de valoarea adversarului, 
tactica acestuia. Desigur, scorul

producă schimbări strnctu- 
clasamentul campionatului 
desfășurarea celor șase 

cadrul etapei a XVlII-a a 
mai interesantă întrecerea 

noastre fruntașe. „Derbiul"
jocul ’ dintre C.F.R. Grivița 
C.S.M.S. Iași, încheiat cu 

alb după un joc bazat mai 
aportul înaintărilor (terenul 

t ingreitnind realizarea 
liniilor de treisferturi)

lor nici înaintarea, nici aripile. Me- 
talul-Știința Buc. — un joc plăcut 
în care metal urgiștii au învins și 
datorită unei pregătiri fizice supe
rioare. In deplasare la Cluj, Rapid a 
făcut o figură frumoasă realizînd un 
meritoriu rezultat de egalitate, iar 
I.T.B. a cîștigat în fața Progresului 
care încă nu se „pune pe picioare".

Dacă lupta pentru titlu a devenit

lui — despărțite doar de cîteva punc
te. Deocamdată, conduce C.S.M.S. lași 
cu 37 p dar formației ieșene îi ur
mează îndeaproape Știința Petroșani, 
Știința Cluj și I.T.B. cu 35 p. Pro
gresul cu 34 p, Știința Buc. și Me
talul „23 August" cu 33 p. Etapa 
viitoare va aduce desigur linele clari
ficări și poate va modifica pe alocuri 
configurația clasamentului.

și europene de la Viena

ETAPA VIITOARE
C.S.M.S. Iasi - C.C A. 
C.F.R. “ 
Știința 
Știința 
Metalul „ 
Olimpia Brașov

Grivița Roșie—Știința 
București — I T.B. 
Petroșani — Dinamo 
~23 August* 4 — Rapid 

Progresul

tranomic cu care s-a încheiat partida 
dintre Dinamo-Olimpia Brașov nu 
mai comportă comentarii. Am remar
cat jocul frumos, deschis, practicat 
de dinanwiști dar nu putem să nu 
consemnăm și destul de multele trans
formări ratate care (in special în re
priza a doua) ar fi adus bucurește- 
nilor multe puncte. Victoria meritată 
a echipei C.C.A. in compania studen
ților din Petroșani care s-au apărat 
foarte bine n-a putut fi obținută de- 
cît destul de greu și aceasta pentru 
că militarii n-au folosit la valoarea

ac-
i-a

Sub lordăchescu inițiază

Foto: T. Roibu

BUC. 
Buc.
Buc.

priiurile atente ale coechipierilor, dinamavistul Dau 
un nou atac pentru echipa sa.

interesantă, iar Rapid și Olini- 
Brașov continuă să „păstreze"

mai
pia 
ultimele locuri, după jocurile ultimei 
etape atenția este atrasă de „duelai" 
formațiilor din mijlocul clasamentu-

deosebit a fost aștep-

Peste 1200 echipe in întrecere
— Modificări importante in regulamentul

Duminică -s-au desfășurat primele 
întreceri din cadrul ediției 1961 — 
1962 a campionatului republican de 
popice pe echipe. Programul acestei 
mari competiții este următorul : turul 
etapei raionale: 1 octombrie 1961 — 

1962 ; returul etapei ra- 
15 mai 1962: 

•29 mai 1962 • 
turul primei etape a fazei interregio
nale: 16—17 iunie
primei etape a fazei 
23—24 iunie 1962; turul etapei a doua 
a fazei interregionale: 
1962.; returul fazei a doua 
terregionale: 21 —22 
nalele : 8—12 august 1962 
15—19 august 1962 (masculin).

Actuaia ediție a competiției a fost 
așteptată cu viu interes, fapt dovedit 
și de,cele peste 1260 de echipe în
scrise. La întrecerile din acest an 
forul de specialitate a adus 
modificări regulamentului de 
șurare :

I. Regiunile Brașov, Hunedoara 
((masculin). Banat, Cluj, Ploiești. 
Mureș-Autonomă Maghiară, Crișana 
și orașul București (feminin) în care 
se desfășoară o bogată activitate 
competițională de mase, vor participa 
la etapa interregională cu cile două 
echipe.

2 Echipele de categoria 1 vor avea 
în mod obligator în componența lor 
cile două jucătoare (sub 26 de ani) 
și tot atiția jucători (sub 30 de ani). 
Urnit dintre aceștia va trebui, neapărat, 
să figureze in formația care va juca.

3. Echipele masculine campioane de 
regiuni nu vor putea participa la 
etapa interregională dacă asociațiile 
lor nu au avut și formații feminine 
în campionatul republican.

campionatului republican —

F.R.P. își rezervă dreptul ca în 
i interregională să înlocuiască

15 ianuarie 
ionale: I februarie - 
etapa regională : 25

1962: returul
interregionale :

iulie

7—8 iulie 
a fazei in- 

1962; fi- 
(feminin) ;

uncie 
desfă-

4. 1
etapa __
echipele care nu-și anunță participa
rea la timp.

5. In raioanele în care condițiile 
materiale nu permit desfășurarea cam
pionatului în perioada stabilită, co
misiile raionale cu avizul F.R.P. pot 
organiza etapa respectivă în orice pe
rioadă care să nu depășească însă 
data de 15 mai 1962.

6. In faza finală nu se vor mai de
cerna 
dacă 
realiza 2340 p.d. (feminin) și 4.900 
p.d. (masculin).

Aceste modificări au fost aduse 
noului campionat în dorința de a con
tribui la continua dezvoltare a acti
vității competitionale și a performan
țelor popicarilor noștri, lată de altfel 
ce ne-a declarat tov. I.adislau Szocs, 
secretarul general al F.R.P. :

„Avem convingerea că aceste amen
damente aduse in urma unor largi 
discuții cu cadrele de specialitate 
vor impulsiona activitatea sportului 
de popice. De altfel, numărul mare de 
echipe îndeosebi feminine, care s-au 
afiliat în acest an ne îndreptățește 
să sperăm in succesul ei. De aseme
nea, faptul că. în general, s-a încheiat 
acțiunea de bîtumizare a arenelor și 
s-a îmbunătățit simțitor calitatea ma
terialelor de joc constituie o premisă 
importantă pentru obținerea unor re
zultate valoroase de-a lungul cam
pionatului republican".

Acum e rîndul jucătoarelor și jucă
torilor noștri să-și spună cuvîniul, 
pregătindu-se conștiincios și metodic 
în vederea ridicării nivelului 
tehnic

titlurile de echipe campioane 
formațiile respective nu vor

Cu un interes 
tată etapa recent consumată și pentru 
a urmări evoluția rugbiștilor selec
ționați în lotul care se pregătește 
pentru jocul cu echipa Franței de la 
12 noiembrie. Notăm cu satisfacție 
că majoritatea acestor jucători s-au 
prezentat bine pregătiți impunîndu-se 
în mod deosebit. Este cazul jucători
lor Teofilovici, Zlătoianu, Sava, Pen- 
ciu, al înaintașilor de la C.F.R. Gri- 
vița Roșie etc. O comportare mai 
puțin remarcabilă au avut însă Cio
bănel, Preda, Marinache — inegal — 
și alți rugbiști fruntași care vor tre
bui să-și sporească eforturile în ca
drul pregătirilor pe care le efectu
ează.

Arbitrajele au fost în general bune, 
consecință și a faptului că această 
etapă a fost caracterizată de jocuri 
disputate într-o notă de deplină spor
tivitate.

Rămîne 
înaintea 
republican 
Franței, să confirme progresul unor 
echipe (C.S.M.S. Iași, I.T.B.), să lă
murească întrucîtva lupta pentru 
locurile IV—X și, desigur, să ne 
aducă noi vești despre comportarea 
rugbiștilor selecționați.

ca etapa viitoare, ultima 
întreruperii campionatului 
pentru jocul cu echipa

D. G.

Cu cîteva zile în urmă au luat 
sfirșit la Viena campionatele mondiale 
și europene de haltere. Această mare 
competiție a întrunit 122 de concu- 
renți din 38 de țări, printre care s-au 
aflat și 4 halterofili din R. P. Ro- 
mînă.

Halterofilii sovietici s-au afirmat și 
de data aceasta. Stogov, Kurinov, 
Phtkfclder și Vlasov au devenit cam
pioni mondiali, iar reprezentativa 
U.R.S.S. a cucerit detașat primul loc 
pe națiuni. Halterofilii americani au 
ocupat locul al doilea, dar în general 
ei au avut o comportare slabă, cu
cerind un singur titlu prin Berger. 
Kono a depășit categoria semimij- 
locie cu 20 de grame și astfel a par
ticipat la categoria imediat superioa
ră, unde a trebuit să se mulțumeas
că cu un loc III. Locul al treilea pe 
națiuni a 
ghiari. Ei au avut o comportare ex
cepțională : FoMi a terminat la ega
litate cu Stogov, și ar fi avut posibilita
tea să cucerească primul loc dacă nu 
ar fi ratat 137,5 kg, la „aruncat" 
după ce Stogov rămăsese la 132,5 kg. 
La această categorie (cocoș) lupta a 
fost deosebit de interesantă între Sto
gov, Foldi și japonezul Miaki. între
cerile la categoria ușoară s-au des
fășurat, de asemenea, sub semnul unei 
lupte deosebit de pasionante. Marele 
favorit Lopatin a fost întrecut de po
lonezul Bazanovski, care are o forță 
remarcabilă și un corp armonios dez
voltat. Lupta a fost decisă la „arun
cat" unde Bazanovski a reușit 160 
kg. Lopatin a ridicat 152,5 kg, iar 
Zelinski 150 kg. Acesta din urmă a 
încercat 160 kg, performanță pe care 
dacă ar fi rcușit-o s-ar fi clasat pe 
primul loc, fiind cel mai ușor dintre 
concurență Foarte frumoasă a fost și 
lupta la categoria semigrea, pe care 
am arbitrat-o eu. Rezultatele finale 
au fost hotărîte tot la a treia 
„aruncat". Polonezul Palinski 
cat 190 kg, Martin Louis 180 
Vorobiov 175 kg. Aceasta a 
ordinea clasamentului.

Halterofilii noștri s-au comportat la 
nivelul așteptărilor. Pregătirea lor a 
fost în general bună, dovadă fiind 
cele 4 recorduri republicane. Și acest 
lucru este deosebit de semnificativ la 
un campionat mondial, unde condițiile 
de concurs sînt mai dificile și arbi
trajele deosebit de exigente. Cea mai 
bună comportare a avut-o Lazăr Ba- 
roga care la „semigrea" din 17 con
curenți a ocupat locul 7 la „mon
diale" și locul 4 la „europene". Din 
20 de participant la „pană", Balaș 
Fiți a ocupat locul 8 la „mondiale" 
și 5 la „europene". Tiberiu Roman a

revenit halterofililor nu-

probă : 
a ridi- 
kg, iar 
și fost

ocupat locul 10 la „mondiale" și 7 
la „europene" (categoria mijlocie — 
din 19 concurcnți) iar Silviu Cazan 
la „grea" din 11 participant s-a cla
sificat al 8-lea din lume și al 6-tea 
din Europa. Trebuie să remarc o îm
bunătățire a tehnicii la „smuls" și 
„aruncat", mișcări la care pînă acum 
eram deficitari.

Cu prilejul întrecerilor a avut loc 
și Congresul Federației Internaționale 
de haltere. Pe ordinea de zi a lucră
rilor au figurat 15 puncte. Printre 
cele mai importante se aflau: prezen
tarea statutului noului regulament:; 
organizarea unui curs de antrenori 
(în anul 1962) în scopul pregătirii 
halterofililor pentru obținerea unor re
zultate de valoare mondială ; anun
țarea hotărîrii Congresului C.I.O. de 
la Atena potrivit căreia nu s-a apro
bat introducerea categoriilor muscă 
și supergrea (prin urmare la compe
tițiile oficiale au rămas cele ,7 cate
gorii vechi) ; stabilirea v/’ipșrelor 
campionate mondiale și euroj. t . și 
anume: în 1962 campionatele ’ mon
diale vor avea loc în luna august în 
S.U.A. iar cele europene la Buda
pesta in luna iunie. Campionatele 
mondiale din 1963 vor fi găzduite 
de Praga. Delegatul Japoniei a făcut 
o comunicare asupra desfășurării în
trecerilor de haltere din cadrul J.O. 
din 1964. Sala de concurs din Tokio 
va avea o capacitate de 5.000 locuri. 
Ea se va afla la o distanță de 20—25 
km de satul olimpic.

înaintea începerii întrecerilor a 
avut loc și o conferință internațională 
a arbitrilor. Ea a fost binevenită, pen
tru că a ajutat la completarea cunoș
tințelor arbitrilor, la o unificare a 
interpretării regulamentului. Demon
strațiile practice au fost conduse de 
arbitrul sovietic Nazarov, care a ară
tat diferite subtilități nepermise pe 
care le folosesc unii halterofili și 
care trebuie observate și sancțio
nate de arbitri. In continuare, comi
sia de arbitraj din cadrul Federației 
Internaționale a făcut o clasificare a 
arbitrilor internaționali. Arbitrii in
ternaționali de categoria I vor putea 
conduce întreceri din cadrul campio
natelor mondiale, europene și Jocuri 
Olimpice, iar cei de categoria a Il-a, 
întilniri internaționale bilaterale și 
triunghiulare. “ 
ționali 
Bosko,
Vitucki (R. P. Polonă), Poula (R. S. 
Cehoslovacă), Papes (R. P. Ungară), 
Przdepelski (R. P. Polonă), Ștefan 
Petrescu (R. P. Romină) ș.a.

ȘTEFAN PETRESCU
antrenor emerit

internaționale bilaterale
Printre arbitrii interna- 

de categoria I se nuțjiără 
Satov, Nazarov (U.RlS.S.),

Respectul față de spectatori — 
o cerință de bază pentru fiecare sportiv

SURPRIZE ȘI LA ARAD
ARAD, 2 (prin telefon). Luni 

au luat sfioșii întrecerile din 
celei de a doua etape a campionatului 
republican pe echipe, grupa din Arad. 
La clasice, duminică. Dinamo București 
s-a dovedit a fi cea mai bună din serie 
obli»ind victorii categorice în dauna 
partenerilor. A doua zi. la „libere" cea 
mai bine pregătită a fost echipa local
nicilor. Individual s-au remarcat urmă
torii sportivi : Ion Cernea. Gh. Popovici 
și Ion Țăranii (Dinamo). P. Popescu 
(Reșița) și Wunderlich (Arad) la clo
cise. iar la libere 1. Keffer și M. 
Cessner (Arad), I. Cristoiu. V. Popescu 
(Dinamo Buc.), Pavfovici și Balogh 
(Satu M are). Dacă întîlnirile s-au do
vedit de un nivel tehnic satisfăcător în 
schimb arbitrilor (I. Bătrîn. P. Traian,

seară 
cadrul

T. Gaiță și G. Grăjdan) mi le putem 
acorda decît nota de „insuficient".

Au fost obținute următoarele rezulta
te tehnice: Dinamo București cu Vago
nul Arad 20—6 (clasice 16—0, libere 
4—6 1), cu C.S.M. Keșița 23—3 (13—3, 
10—-0), cu Meteorul roșu Satu Ma re 
22—4 (15—1, 7—3). Vagonul Arad 
cu Reșița 13—13 ! (7—9. 6—4). cu 
Meteorul roșu Satu Mare 13—11 (9 
4-4), 
C.S.M. Reșița 15— 11 !! (5—11. 10—0!) 
Echipa 
zcnlat în 
tită mai ales la lupte lîbrre. 
r3m că la Reșița 
țină atenție luptelor libere, fapt de alt
fel oglindit și în rezultatele obținute de 
G.S.M. Reșița în t«ml <*amțMona(ulu<.

7.
Meteorul roșu Satu Mare cu

metalurgicilor reșițeni s-a pre- 
această coi,.idilic slab prcgă- 

Conside- 
se acordă prea pu-
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ȘTEFAN 1ACOB
coresp.

In anii regimului nostru sportul a devenit un bun al maselor de 
oameni ai muncii, un important mijloc de educație comunistă, 
izvor nesecat de intărire a sănătății. Continua dezvoltare a miș

cării noastre sportive explică in bună măsură și numărul mereu crescînd 
al celor care, pe arșița verii, pe vint sau pe ploaie, urmăresc din 
tribunele stadioanelor frumoasele competiții sportive. încurajările zeci
lor de mii de spectatori au purtat nu o dată spre victorie echipele 
noastre; au dat aripi sportivilor, i-au ajutat să depășească diferite 
momente critice. Pentru entuziasta lor manifestare, pentru dragostea 
și pasiunea pe care aceștia o poartă activității sportive, echipele, fiecare 
sportiv, trebuie să considere respectul față de spectatori u. _ 
de inaltă cinste.

Prin comportarea lor exemplară, prin ținuta sportivă, 
lor pe teren ca și prin progresele făcute în ridicarea 
sportivii noștri fruntași înțeleg să se prezinte așa cum 
fața spectatorului, care de cele mai multe ori trăiește emoțiile fiecărei 
competiții ca și cind ei instiși s-ar afla in focul întrecerii.

Uneori insă, spectatorii pleacă dezamăgiți de la competiții. O echipă 
s-a comportat sub orice critică, un sportiv a dovedit indisciplină, un 
antrenor a oferit un prost exemplu personal etc. Nemulțumirea sa este 
justificată și pe bună dreptate spectatorul consideră că sportivul, 
echipa, antrenorul respectiv sau clubul nu prețuiește ajutorul, devota
mentul său.

Bogata activitate competițională des’ășurată duminică în București 
a prilejuit, din păcate, cîteva asemenea constatări care reflectă lipsa 
de respect față de spectatori ca și lipsa 
privite sarcinile ce le revin de către imii

celor două echipe. După ce au recu
noscut în
V. Rusu, 
pasionații rugbiului 
tribuna stadionului 
căutat, în zadar, pe oaspeți. Jucătorii 
brașoveni erau și ei... spectatori aș- 
teptind să se rezolve PROBLEMĂ 
TRICOURILOR. Ciudat lucru 1 O 
echipă care participă în campionatul 
republican se prezintă la un

grupul diuamoviștilor pe 
lordăchescu, Balc.an etc.,

— prezenți în 
Dinamo — iau

ca o datorie

prin conduita 
măiestriei lor. 
se cuvine in

de răspundere cu care sini 
sportivi.

In 13 jucători și

tricouri

fără...
lucruri de spus care arată că 
nu justifică, prin valoarea sa,

punem în 
pregătirii 

'Li cu totul necorespunzătoare a 
rugbiștilor de la Olimpia Brașov care 
dețin nu numai ultimul loc în clasa
mentul campionatului republican dar 
și „recordul" punctelor primite:... 
542! Numai în ultima partidă dispu
tată în compania formației Dinamo 
București, brașovenii au „colecționat" 
96 de puncte. Sînt, în această direcție.

Am putea, desigur, să 
discuție și problema

multe 
echipa 
prezența în primul campionat al țării, 
că preocuparea pentru ridicarea rug
biului brașovean a scăzut mult în 
ultima vreme Trecînd peste acel 
„96—3“ de duminică dimineața, să 
ne oprim însă asupra a două aspecte 
care au impresionat tot atît de negativ 
ca și slaba comportare a echipei. Ele 
sînt legate de respectul pe care orice 
echipă, orice sportiv, are datoria să-l 
poarte spectatorilor.

Spectatorii veniți cu cîteva minute 
maî devreme la jocul Dinamo — 
Olimpia Brașov n-au vrut să scape 
prilejul de a urmări și „încălzirea"

li.

•7-/ 7/6

joc ofi-

— ju tricourile, unde sînt ?
— La Brașov, împreună cu... 

echipei !
restul

cial fără... tricouri. S-au găsii imediat 
și unele „scuze": că tricourile a-u fost 
uitate într-o mașină... etc.

UNDE ESTE RESPECTUL PENTRU 
SPECTATORI ? UNDE ESTE SIM
ȚUL DE RĂSPUNDERE FATĂ 
DE CINSTEA DE A REPREZENTA 
RUGBIUL DIN ORAȘUL BRASOV?

O asemenea atitudine reflectă de
zinteresul, nepăsarea care domnește



La încheierea vizitei UscEetbaliștilor din R. P. Mongolă
Timp ie peste treizeci de zile, țara 

noastră a fost gazdă unui grup de 
baschetbaliști din R. P. Mongolă, care 
au urmat un program de pregătire in 
Capitală și apoi au efectuat un inte
resant turneu in citeva din orașele 
patriei noastre. In legătură cu activi
tatea oaspeților, ne-ain adresat tov. 
Tavliai Dorjab, .conducătorul și antre
norul baschetbalistelor mongoli, căruia 
i-am solicitat părerea asupra utilității 
contactului cu sportivii romini. In pri
ma întrebare din cadrul acestui inter
viu l-am rugat să ne spună citeva 
amănunte despre începuturile basche
tului din R. P. Mongolă și despre dez
voltarea actuală a acestui joc sportiv.

— Baschetul este un sport cu totul 
nou pentru țara noastră, și-a început 
declarația tov. Tavliai Dorjab. Primele 
meciuri de baschet au fost văzute in 
anii 1955. In anul 1958 s-a desfășurat 
primul campionat al orașului Ulan 
Bator, la care au participat echipele 
Aldar, Lokomotiv, o selecționată stu
dențească și o selecționată a coopera
tivelor. Actualmente, baschetul a luat 
o dezvoltare destul de mare, fiind 
foarte iubit, îndeosebi de tineretul șco
lar. La 'federația de baschet a R. P. 
Monge/ sint legitimați peste 400 de 
băifcțt ?i fote din Ulan Bator, Bulgan, 
Suche-Bator, Arlianga și Henti. In 
toate aceste orașe există numeroase 
terenuri cu zgură, pe care se joacă 
în timpul verii, precum și săli in care 
se desfășoară activitatea in lunile de 
iarnă.

— In 
rioada

■— Lotul 
mină decis 
experiența 
romini. Datorită 
asigurate, datorită priceperii și dragos
tei cu care s-a ocupat de pregătirea 
sportivilor noștri prof. Octav Dimitriu. 
antrenor federal, sportivii mongoli șL 
bineînțeles, eu, am urmat un adevărat 
curs de antrenori, am învățat nume
roase elemente din „tainele" tehnicii 
și tacticii acestui frumos joc sportiv. 
Lecțiile de antrenament. întregul pro
gram urmat, ne-au ajutat să căpătăm 
profunde cunoștințe asupra planifică
rii antrenamentelor, metodicii antrena
mentelor, procedeelor tehnice, circula
ției mingii și a omului in timpul jo
cului ș.a. Pot afirma cu toată convin
gerea că într-o perioadă scurtă am 
învățat foarte, foarte mult. Desigur, 
cunoștințele acumulate în țara dv. le 
vom pune in practică imediat la îna
poiere in țară și le vom Împărtăși și 
celorlalți antrenori și jucători. De alt
fel, multe din cele învățate le-am apli
cat in cursul turneului efectuat în ora
șele țării dv.

— In legătură cu acest turneu, 
ce impresie v-a produs contactul cu 
sportivii, și cu

ce măsură v-a folosit pe- 
petrecută în țara noastră ? 
nostru a venit în R. P. Ro
șă învețe cit mai mult din 
antrenorilor și jucătorilor 

condițiilor excelente

publicul rornîn ?

„Cupa Regiunii Mureș -
Autonomă Maghiară" 

a fost cucerită
de Dinamo Tg. Mureș

De curînd s-au încheiat pe tere
nul Voința din Tg. Mureș întrecerile 
de baschet din cadrul „Cupei Re
giunii Mureș-Autonomă Maghiară", 
la care au participat o scrie de e- 
chipc din categoria A. Turneul a 
prilejuit formațiilor o serioasă veri
ficare a potențialului înaintea înce
perii campionatului republican mas
culin. In general, jocurile au satis
făcut ca nivel tehnic, dar au și scos 
la iveală o serie de deficiențe de 
care va trebui să se țină seama piuă 
la începerea campionatului, lată cla
samentul final și rezultatele înre
gistrate: 1. Dinamo Tg. Mureș 5 p 
(ci/ Stogul roșu Brașov’ 69>—46, cu 
Voința 48—52, cu Știința 85—60), 
2. Știința Cluj 5 p (cu Voința 68— 
35, cu Steagul roșu 58—49), 3; Voin
ța Tg. Mureș 5 p (cu Steagul roșu 
Brașov 58,—49, după prelungiri), 4. 
Steagul roșu Brașov 3 p.

VASILE KADAR -corespondent

in cadrul echipei, în conducerea ei.
Și, în sfîrșit, după ce gazdele au 

găsit un rînd de tricouri și pentru 
brașoveni, meciul a început. Pe teren 
n-au apărut insă decît... 13 jucători 
în formația echipei Olimpia Brașov. 
J3 cu... antrenor cu tot 1 Oare nu 
mai sint rugbiști în Brașov ? Sau 
Î-® fi... uitat și pe aceștia intr-o 
mașină antrenorul Alecit Șfefănescu 
care, înaintea jocului îl rugase pe 
antrenorul echipei Dinamo, D. Ionescu, 
să i „dea si vreo doi-trei jucători..." 
(?!)•

Acestea sint faptele. Concluziile se 
impun lesne. ESTE NECESAR CA 
ORGANELE SPORTIVE DIN ORAȘUL 
BRASOV SA ANALIZEZE TEMEI
NIC ACEASTA STARE DE LUCRURI 
SI SA IA MASURILE CORESPUN
ZĂTOARE PENTRU CA SPECTA
TORII INTILNIRILOR DE RUGBI 
SA NU MAI ASISTE IN VIITOR LA 
ASEMENEA SITUAȚII PENIBILE.

Dacă nu putem pretinde ca, de la 
o zi la alta, valoarea tehnică a echi
pei să devină în totul alta, în schimb, 
considerăm că este mai mult decît 
necesar ca atitudinea față de spec
tatori, față de sarcinile de răspundere 
ce le au rugbiștii din Brașov ca 
echipă participantă la un campionat 
republican, să fie schimbată complet 
și aceasta cit mai grabnic.

DAN G.

Dezaprobări justificate!
La întrecerile de polo participă 

tot mai mulți spectatori. Cind între
cerea e frumoasă, suporterii acestui 
sport nu sint... zgîrciți la aplauze ! 
Tar cind jucătorii se complac intr-un 
joc steril, sau cind depășesc limi
tele sportivității, cei pnezenți la jocuri 
— pe bună dreptate — iși manifestă 
dezaprobarea.

Am scris, cu citeva zile în urmă, 
despre atitudinile nesportive ale lui 
$t. Kroner (Dinamo) și T. Varlam 
(Rapid), care s-au pălmuit în bazin. 
Iată că în etapa de duminică alți 
jucători de polo au ținut să se „re
marce" printr-o comportare cu totul 
ieșită din comun. In jocul Progresul — 
Știința Cluj} Valentin Mediana fi

— Sintem, pur și simplu, încântați 
de dragostea, prietenia și căldura cu 
care am fost primiți pretutindeni. La 
Constanța, lași, Piatra Neamț, Roman, 
Bacău. Focșani și in celelalte orașe 
am intilnit echipe valoroase prin care 
ne am dat seama de dezvoltarea aces
tui sport in țara dv. Cit privește pu- 

să-i mulțumim 
care a dat do- 
arătată jucăto-

blicul, nu putem decit 
pentru obiectivitatea de 
vadă, pentru simpatia 
rilor noștri.

In cursul turneului, 
tră a avut prilejul să 
din realizările țării < 
domenii. Am fost impresionați de vi
zita făcută la Laminorul Roman, la 
combinatul de la Săvinești, la hidro
centrala de la Bicaz, la Gospodăria A- 
gricolă Colectivă Topraîsar și in alte 
locuri. Ne am convins că in țara dum
neavoastră dezvoltarea mișcării spor
tive este o urmare firească a creșterii 
puterii industriale, a îmbunat țirii per
manente a nivelului de trai al poporu
lui romin Prin cele învățate, prin 
cele văzute, prin prieteniile legate, vom 
păstra cele mai plăcute amintiri din 
Republica Populară Romînă.

lelegația noas- 
cunoască multe 
dv. în diferite

Interviu luat de D. STANCULESCU.

baschet din cadrul

lpromet
85—59, 
Recolta 

II „Gh. 
60—47:

- S.S.E.
Proiect

De remarcat faptul că majoritatea 
echipelor prezintă loturi numeroase și 
din ce in ce mai bine pregătite. In
teresul pentru întreceri este tot mai 
mare, în special la băieți unde lupta 
pentru primele locuri este foarte 
disputată.

CRfSTfAN POPESCU-corespondent

0 competiție tradițională
Cicliștii bucureșteni 

nați duminică în trei 
rite: o serie de fondiști s-au întrecut 
pe străzile orașului Brăila în cadrul 
„Cupei Brăilei"; o bună parte dintre 
alergătorii fruntași au participat pe 
velodromul Dinamo la ultima „repe
tiție" în vederea finalelor campiona
telor R.P.R., iar restul rutierilor au 
luat startul în cea de a VlII-a ediție 
a „Cupei poștașului". Noi am înso
țit pe cei aproape 60 de cicliști care 
din fața Palatului Telefoanelor s-au 
îndreptat sub privirile miilor de ce
tățeni ai Capitalei spre kilometrul 8 
de pe șoseaua București-Pitești, de 
unde s-au dat plecările oficiale. Pri
mii s-au aliniat la start seniorii. Cu 
citeva minute înainte de semnalul 
slarterului aflăm că în program s-a 
mai adăugat o probă: mai mulți po
sesori de biciclete de semicurse au 
rugat juriul să-i inscrie în concurs.

Pornim în urmărirea seniorilor. 
Talentatul alergător C. Slobozeanu, in 
vervă deosebită, lansează o serie de 
atacuri care fărîmîțează plutonul. 
Acțiunile lui sînt insă anihilate de 
urmăritori. De la comuna Tărtășești 
(20 km de la plecare) asistăm la 
alte tentative de evadare, cea deci
sivă fiind inițiată de C. Porumb, A. 
Mitef și 1. Tudorache. La ieșirea din 
Slobozia-Aloară, aceștia întorc cu un 
avans de citeva sute de metri. Fugarii 
depun eforturi susținute și treptat, 
treptat își măresc avansul. Ei se în
țeleg bine la trenă și se pare ca sînt 
hoțărîți să pedaleze împreună pînă 
la sprintul final. Dar I. Tudorache

au fost angre- 
competiții dife-

Interes tot mai mare pentru campionatele Capitalei
întrecerile de 

campionatelor orășenești au continuat 
sîmbătă și duminică, înregistrindu-se 
următoarele rezultate: masculin, cate
goria I : Bere Rahova — 
49—40, C.C.A. — M.T.Tc. 
Academia R. P. Romine — 
20'—0 (neprezentare), S.S.E. 
Șincai" — Semănătoarea 
categoria a ll-a : Olimpia - 
„Dr. Petru Groza" 54—42,
București — Unirea 38—36, Construc
torul — I.S.C.H. 59—48, Dinamo — 
Sănătatea 66—40, Construcția — Aca
demia Militară 50—46: juniori avan
sați: S.S.E. If — S.P.C. 106—23, 
CI. sp. școlar — Șc. Medie 35 20—0 
(neprezentare), S.S.E. I — C.C.A. 
73—40, Tînărul Dinamovist — Voința 
102—31, Șc. medie „Gh. Șincai" —- 
Rapid 45—43 ;. juniori începători: 
S.S.E. „Mihai Viteaza“ — Șc. medie 35
38— 11, Șc. medie „Gh. Șincai" — 
Șe. medie „Dr. Petru Groza" 40—28, 
Șc. medie „Matei Basarab" — Șc. 
medie „Filimon Sîrbu" 37—19, Tînărul 
Diruimovist — Voința 37—15; ju
nioare avansate: Rapid — S.S.E. II
39— 27, CI. sp. școlar — Șe. medie 35 
68—44, I.T.B. — Progresul 31—29, 
S.S.E. I — Voința 44—22; junioare 
începătoare: Flacăra roșie — S.S.E. I 
21—9, Șc. medie „Gh. Șincai" — Șc. 
medie „Vasile Alecsandri- 22—17, 
Șc. medie „Al. Sahia" — Voința 
38—&

Medianu primul gal. De-

Cezar Danciu s-au bătut in bazin. 
Mult prea îngăduitor, arbitrul Iuliu 
Deak (Tg. Mureș) l-a eliminat doar 
Pe pînă la

Arbitrul : Să vedem, mîine, cine o să... 
intre Ia apă ?

cizia cea mai justă ar fi 
amindoi să fie eliminați 
Tot la acest joc, spre sfrrșit, 
fi Vasile Urcan s-au îmbrincit, 
nici măcar nu aveau balonul in joc!

fost ca 
definitiv. 
Ion Miu

Și

poștașului44
cîțiva kilometri îna-

>>
fi obligat, cu 

inte de sosire, să renunțe la gîndul 
unei eventuale victorii, deoarece este 
nevoit să schimbe o roată. C. Po
rumb și A. Milet continuă să ruleze 
cu vigoare sosind cu un avans de 
aproape 2 minute. La demaraj ciș- 
tigă Alexandru Mitef (Voința) cro
nometrat la capătul celor 60 km cu 
I h 38 : 09,0 urmat în același timp 
de C. Porumb (I.T.B.), C. Slobo- 
zeanu (I.T.B.) 1 h 40:00,0, C. Giieor- 
ghe (Metalul), I. Tudorache (P.T.T.) 
etc. același timp.

Cu viu interes a fost așteptată tra
diționala confruntare dintre salariații 
P.T.T.R. Cei 18 concutenți și-au dis
putat întîietatea cu multă ardoare, cel 
mai bun dovedindu-se poștașul Tudor 
Gheorglie. Asociația sportivă P.T.T. 
a oferit o cupă alergătorilor oficiului 
rețele care au ocupat primul loc in 
clasamentul acestei probe.

Și acum iată celelalte rezultate: 
juniori: (50 km): 1. C. Bălăcearw
(C-S.S.) * h 23:00,0. 2. M. Gociman 

M. Takacs (FI. roșie). 
Bucătarii 

învingăto- 
P. Mursă

va

(C.s.s.), 3. r
4. C. Ivan (Din.), 5. T.
(C.S.S.) același timp cu

Semicurse (10 km):
19:08,0, 2. I. Șerbănescu 

același timp, 3. S. Hagiu 
19:52,0. Biciclete

rul.
(Met.)
(I.T.B.)
(Voința)
km): 1. T. Dobre (Met.) 18:57,0, 2. 
A. Canjea (cicloturist) același timp, 
3. M. Dumitrescu 
timp. Primul loc în 
neral pe echipe a 
de la clubul I.T.B.

oraș (10

(Met.) același 
clasamentul ge- 

revenit cicliștilor

IR. IOANIȚESCU

Un concurs reușit pe velodrom

Moment din desfășurarea unei man
șe a probei de viteză.

Cupa Dinamo"
prezenți duminică în tribunele velo
dromului din Parcul Dinamo.

Programul a cuprins o probă de 
viteză cîștigată de Petre Tache (Di
namo) urmat de C. Voîcu (C.C.A ), 
V. Oprea (C.C.A.) și I. Ioniță (Voin
ța); 1.000 m cu start de pe loc cu
cerită de dinamoviștii M. Voinescu 
și E. Bărbulescu mareați cu 1 : 16,4, 
o cursă de eliminare care a revenit 
alergătorului G. Moiceaim (Dinamo) 
urmat de I. Stoica (C.C.A.) și FI. 
Cristescu (Dinamo) și un șemifond 
disputat pe 100 de ture cu sprint la 
fiecare trei ture. La ultima probă — 
cea mai spectaculoasă din programul 
„Cupei Dinamo" — au participat 34 
de concurenți. V. Voloșin și C. Du
mitrescu s-au remarcat în mod deo
sebit.
reușesc să ia un bun avans dispu- 
tîndu-și 
tor: C.
35 p și 
Voloșin
ceanu (Dinamo) 50 p, C. Baciu 
roșie) 48 p, 1. Vasile (C.C.A.) 
p, C. Tudose (Dinamo) 23 p și 
Poreceanu (FI. roșie) 22 p.

Printr-un.» admirabil efort ei

Oare aceste atitudini, care sfidează 
pur și simplu publicai spectator, au 
ceva comun cu sportivitatea ?... Ce 
Părere au clubul sportiv Progresul 
și antrenorul T. Angelescu despre 
comportarea lui Radu Ionescu care 
după fluierul final l-a stropit cu apă 
intenționat pe arbitrul intilnirii I

Și o ultimă întrebare : de ce clubul 
Progresul tolerează unor jucători de 
polo o serie de acte de indisciplină ? 
Este admisibil ca C. Mărculescu să 
se prezinte la bazin cu 5 minute 
înainte de începerea partidei (și 
partida a început cu un sfert de oră 
mat tirziu decît ora anunțată!), iar 
Radu Ionescu să vină după consu
marea unei reprize ?

Astfel de abateri — e drept, de la 
o zi la alta tot mai puține — se 
datoresc faptului că o serie de clu
buri, secții de natație, antrenori și 
arbitri nu iau o atitudine hotărîtă 
față de acele elemente certate cu 
disciplina sportivă. De ce ? Fiindcă; 
dintr-o mentalitate greșită, le con
sideră indispensabile echipei. Dimpo
trivă ! Oricînd ne putem dispensa de 
acei care încalcă normele conduitei 
sportive. Și nu vom avea nimic de 
pierdut ! Ba, vom cîștiga!

Ce-ar fi ca federația de specialitate 
să gîndească mai serios la acest 
lucru ?

Foto: T. Roibu

Concursul de velodrom organizat 
în bune condițiuni de clubul Dinamo 
s-a bucurat de un succes deplin. Nu
mărul mare de conctirenți și dîrzenia 
cu care aceștia și-au apărat șansele 
au satisfăcut așteptările spectatorilor

Campionatele

Programul
Duminică vor începe pe velodromul 

Dinamo întrecerile finale ale campio
natelor republicane de ciclism pe pistă. 
Comisia organizatorică ne-a informat 
că-și vor disputa întîietatea 
de alergători.

Iată programul finalelor:
8 octombrie, ora 10: viteză 
șemifond juniori; marți 10

peste 70

duminică 
seniori și 
octombrie.

AURELIAN AXENTE

Numeroasele exemple oferite de desfășurarea calendarului compe- 
tițional, de marea majoritate a întrecerilor sportive, subliniază faptul 
că problema respectului față de spectatori manifestat prin pregătirea 

a echipelor, a sportivilor, prin atitudinea lor disciplinată, 
o preocupare pentru asociațiile și cluburile noastre sportive, 
insă in mod intenționat tocmai acele aspecte care — deși 
cazuri izolate — arată că nu peste tot se desfășoară o 
muncă de educare a sportivilor, in spiritul respectului față 

Ț ' 'i muncii care sint întotdeauna gata să
care intr-adevăr privesc

temei nîcă 
constituie 
Am ales 
reprezintă 
temeinică 
de spectatori, față de oamenii 
răsplătească cu aplauzele lor pe acei sportivi 
cu simț de răspundere misiunea de cinste ce Ie-a fost încredințată de 
a reprezenta asociația. clubul sportiv sau orașul respectiv.

Este necesar ca, paralel cu procesul de instruîre-antrenament, antre
norii noștri, ajutați de activiștii sportivi, să se ocupe permanent și de 
educarea sportivilor pentru ca aceștia să știe că pe stadion au nu numai 
sarcina de a înscrie unul sau mai multe puncte ci, in primul rînd, 
misiunea, datoria de cinste de a da dovadă de o atitudine exemplară.

astfel primul loc. Invingă- 
Duinitrescu (El. roșie) cu

1 t. urmat în. ordine de V. 
(C.C.A.) 23 p 1 t, G Moâ-

(FI.
30
Șt.

VALENTtN IONESCU, coresp.

R. P. R. de ciclism pe pistă

finalelor
ora 45,30: 1.000 m cu start de pe loc 
seniori, urmărire individuală juniori) 
miercuri 11 octombrie, ora 15,30: ur
mărire individuală seniori, urmărire e- 
chipe juniori: vineri 13 octombrie, ora 
15,30: urmărire echipe seniori. 500 m 
cu start de pe loc juniori; duminică 
15 octombrie, ora 10: viteză juniori, 
șemifond seniori.

Grigore Niculae și C. C. A. 
„Cupa Brăilei^6
Ciocan (Petrolul PI.) la juniori, Gri
gore Nicolae (C.C.A.) la seniori.

Clasamentele generale: individual 
—juniori: I. Paul Dulu (Petrolul
PI), 2. Ștefan Padiu (Petrolul PI.)'; 
3. C. Ciocan (Petrolul PL). Seniori: 
I. Grigore 
33 : 34,0; 2.
4 h 35 : 16;. 
4h 35 : 16 ;
4h 35:32; 5. W. Egyed (lot 
4h 35 : 35. Echipe—juniori: 
Ploiești; seniori: C.C.A.

1 (prin telefon). Vineri, 
duminică s-au desfășurat 
din împrejurimile Brăilei 
ediției a Il-a a „Cupei 

care au participat echipele 
și juniori ale C.C.A., lo-

Brăila—Ianca—Brăila : Ștefan

învingători în
BRĂILA, 

sîmbătă și 
pe șoselele 
întrecerile 
Brăilei" la 
de seniori
tului R.P.R. de tineret, Petrolul Plo
iești, Olimpia Brașov și două selec
ționate locale. Competiția a măsurat 
174 km împărțiți în trei etape.

Iată cîștigătorii în ordinea etape
lor :
Padiu (Petrolul PI.) la juniori, Gh. 
Vasilcscu (lot tineret) la seniori : 
Brăila — Galați — Brăila : Paul 
Dulu (Petrolul PI.) la juniori, I. Ar
deleanu (lot tineret) la seniori; cir
cuit in orașul Brăila t .Conșțantin

Nicolae (C. C. A.) 4h 
I. Ardeleanu (lot tineret)
3. Gh. Neagoe

4. Șt. Petrescu
(C.C.A.)
(C.C.A.)' 
tineret) 
Petrolul

N. COSTlN-coresp.
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După meciul F. C. Austria—C. C. A.

FOTBALIȘTII DE LA C. C. A. AU PRIMIT 
APRECIERI FRUMOASE DIN PARTEA PRESEI VIENEZE

i. averbach (U.r.s.s.) a cîștigat I Sau încheiat întrecerile de scrimă 
turneul international de șah din cadrul spartaciiiadei Armatelor Prietene

Ziarele vieneze sosite la siirșitul șăp- 
tăminii, comentează pe larg desfășu
rarea meciului de fotbal dintre echipele 
F. C. Austria și C.C.A., din cadrul „Cu
pei Campionilor Europeni", disputat joia 
trecută pe Prater-Stadion din Viena, 
Majoritatea ziarelor subliniază că echi
pa roniîna a făcut un joc bun și că vic
toria austriecilor se datorează niai mult 
împrejurării fericite că arbitrul a acor
dat cu ușurință o, lovitură de pedeapsă 
de Ia 11 m și, două minute mai tîrziu 
l-a eliminat pe interul romin, Constan
tin, de pe teren.

„S-a jucat fotbal de calitate, în spe
cial in prima repriză — scrie ziarul 
;,D1E PRESSE". Timp de o- jumătate 
de oră lupta a fost deosebit de fru
moasă. Soarta meciului a fost hotărită 
cu 5 minute înainte de pauză cind 
austriecii au înscris cele două puncte" 
Referindu-se la cea de a doua parte a 
meciului ziarul scrie: „F.C. Austria s-a 
străduit să-și consolideze victoria, dar 
cei zece romîni s au luptat ca leii pen
tru a arăta că lipsa lui Constantin poa
te fi compensată. Au existat ocazii de 
ambele părți dar ele nu au fost fruc
tificate Rominii — subliniază ziarul în 
încheiere — au demonstrat in cimp un 
fotbal foarte bun Acțiunile înaintași
lor lor ne lăsau impresia că acești oa

Ultima rundă a turneului de la Bled 
va decide pe învingător

’ Astă-scară, ultima rundă va aduce 
'dezlegarea captivantei lupte șahiste 
pe care a prilejuit-o turneul de la 
Bled. Și în primul rînd. iubitorii de 
șah vor avea in sfîrșit răspunsul la 
întrebarea care îi pasionează : Tal
sau Fischer? Un pronostic autorizat 
l-a ‘acut chiar unul dintre pa'rtici- 
panți. marele maestru iugoslav 
Svetozar Gligorici. in interviul acor
dat duminică scara postului de radio 
(Moscova :

„Acord prima șansă lui Tal. Acea
sta nu numai pentru că are acum 
o jumătate de punct avans, ci și 
prin prisma intilnirilor pe care le au 
ide susținut in ultima rundă preten- 
denții la primul loc. Excanipionnl 
lumii joacă împotriva Iui Najdorî 
avînd albele, in timp ce fostul lider, 
americanul Fischer. întilneșțe cu 

flegrele pe Ivkov, care abia acum la 
siirșitul turneului și-a intrat in mină... 
Concludent este faptul că in penul
tima rundă. Ivkov l-a întrecut cu 
negrele pe Najdorî * * Indiferent de re- 
zultatul final, ambii protagoniști me
rită din plin succesul obținut. E drept 
că Fischer a beneficiat de o foarte 
fericită tragere la sorți, avînd albele 
la toți cei patru mari maeștri sovie
tici, în fața cărora a și realizat un 
Scor-record : 3*/ 2 puncte".

• Pe Nepstadion din Budapesta a 
luat sfîrșit întîlnirea atletică interna
țională R. P. Ungară-Suedia. Atleții 
maghiari au obținut victoria cu scorul 
final de 110—102. Iată cîteva rezultate 
din ultima zi : 200 m Jonsson (S)
20,8 — record suedez ; 3000 ni obst. 
Macsar (U) 8: 34,0; înălțime Patcrsson 
(S) 2,13 ; Noszaly (U) 2,07 — record 
maghiar; ciocan Zsivotski (U) 65,41.

• La Belgrad s-a încheiat duminică 
întîlnirea internațională de atletism 
R.P.F. Iugoslavia—Finlanda. Atleții fin
landezi au terminat învingători cu sco
rul de 129—81 puncte. Cel mai bun 
rezultat din ultima zi aparține finlan
dezului Valkama care a cîștigat proba 
de săritură în lungime cu 7,65 m.

• Cu prilejul unui concurs interna
țional de haltere desfășurat la Viena, 
sportivul sovietic Alexei Kurînov, cam
pion al lumii la cat. semimijlocie, a sta
bilit două noi recorduri mondiale. El 
a „smuls* 136 kg și a „aruncat* 171 
kg. Vechile recorduri mondiale aparți
neau aceluiași halterofil.

• Federația internațională de schi 
a stabilit programul de desfășurare a 
campionatelor mondiale de sclii ce vor 
avea loc în 1962. După cum s-a inai 
anunțat, probele nordice vor avea loc 
la Zakopane (R. P. Polonă), iar cele 
alpine în stațiunea Chamonix (Franța). 
La Zakopane, concursurile se vor des
fășura între 18 și 25 februarie. Con
cursul va debuta cu proba de 30 km 
fond și se va încheia cu săriturile de 
la trambulină. Campionatele mondiale 
pentru disciplinele alpine de la Chamonix 
(10—18 februarie) vor începe cu proba 
de slalom (femei) și se vor încheia cu 
cea de coborîre (masculin).

• La New Deliii a avut loc semifina
la inter-zone din cadrul competiției in
ternaționale de tenis „Cupa Davis*. Re
prezentativa S.U.A. a obținut o difi
cilă victorie în fața Indiei, cîștigînd cu 
3—2. Rezultatul a fost decis de proba 
de dublu, la simplu campionul indian 
R. Krishnan înregistrînd două victorii. 
Echipa S.U.A. se deplasează acum la 
Roma pentru a lntîlni, începînd de la 
13 octombrie, pe cîștigătoarea zonei eu
ropene, Italia.

Vom completa interesanta declara
ție a lui Gligorici, subliniind că și

Note externe t militariștii vest-germani
„ războiului rece“ și in sport

O coincidență face ca încăpătorul 
foaier al hotelului „Park” din Dfissel- 
dorf să fie legat de evenimente de 
seamă din istoria sportului german Aci, 
de pildă, a avut loc înaintea Olimpia
dei de la Roma consfătuirea reprezen
tanților comitetelor naționale olimpice 
din cele două state germane, la care s-a 
luat hotărîrea de a se forma o echipă 
unită pentru J O. De curînd. din nou 
„Park Hotel" a fost gazda unei confe
rințe cu caracter sportiv. Scopurile a- 
cesteia au fost însă diametral opuse 
primei.

Aci s-au adunat conducătorii Uniu
nii. sportive din Germania Occidentală — 
„Sportbund“-ul Ce probleme stăteau la 
ordinea zilei ? Practic, una singură : 
„situația în Berlin”. Firește. liderii 
sportivi vestgermani se arătau neliniș
tiți de justa hotărîre a guvernului R D 
Germane de a închide granița tării în 
fața spionilor și diversionișlilor aciuiați 
în Berlinul Occidental Și așa s-a făcut 
că. la propunerea lui Willy Dau mey pre
ședintele Sportbund-ului. conferința de 
lo Dusseldorf a decis să sisteze orice 
legături între sportivii R F. Germane 
și cei ai R D Germane.

Este lesne de văzut că o asemenea 
măsură nu are. nici o legătură cu fon
dul problemei, cu hotărîrea auvernului 
R. D Germane de a închide porțile 
spionilor și diversionișlilor Suficient 
să cităm că la puține zile după noua 
reglementare intervenită la circulația din 
Berlin, a avut loc cursa cicliștii Berlin— 

meni pot să joace toată noaptea (me
ciul s-a desfășurat în nocturnă, n.r.) 
fără ca să se resimtă Foarte mult au 
plăcut din rîndul acestor oaspeți extrem 
de simpatici portarul Voinescu, stope
rul Apolzan, fundașul dreapta Zavoda, 
mijlocașul Jenei și extrema stingă Tă- 
taru.

Sub titlul „O victorie sigură, dar 
ptdih entuziasmantă “ ziarul „ARBE1- 
TER ZEFTUNG” scrie: „A fost o vic
torie puțin entuzîasmantă a vienezilor, 
în condițiile in care unul dintre jucă
torii oaspeților a Wpsît 50 de minute 
de pe teren; Rămași numai in zece oa
meni, rominii nu mai puteau aștepta 
multe de la joc. Cu toate acestea, F.C. 
Austria nu a reușit să mai înscrie. 
Ziarul arată în contj^uare: „Jucătorii 
echipei C.C.A. nu sini deloc slabi. Eli
minarea lui Constantin a însemnat 
pentru ei un mare handicap. Excelent 
a fost portarul Voinescu C.C.A. s-a 
apărat cu curaj, echipa a jucat peste 
50 de minute in mimai 10 oameni și 
cu toate acestea F.C. Austria nu a reu
șit să mărească scorul. Apolzan, Za
voda. Bone și Crișan au fost, «lături 
de excepționalul portar Voinescu, cei 
mai buni jucători aii loc’.

el joacă un roi important in lupta 
pentru primele locuri, dar are în irt- 
tima rundă un adversar foarte difi
cil : Petrosian. Acesta (cu albele) va 
încerca să-i aducă lui Gligorici pri
ma înfrîngere in concurs și să treacă 
înaintea lui Keres, cu care este egal. 
Bineînțeles, dacă fostul campion al 
U.R.S.S. nu va reuși și el o victorie 
„ in extremis", la Donner.

Iată clasamentul înaintea ultimei 
runde : Tal 13 1/2, Fischer 13, Gligorici 
12 1/2, Keres și Petrosian II 1/2, 
Gliei Ier și Trifunovici 10, Donner, 
Parma, Bisguier și Najdorf 0, Darga 
și Matanovici 8 1/2, Portisch 8, Iv
kov și Olafsson 7 1/2, Pachman S 1/2, 
Bertok 6, Germek 5 1/2, Gdovcki 4.

Stanley Rous a fost ales președinte al F.I.F.A.
La Londra au luat sfîrșit lucrările 

congresului Federației internaționale 
de fotbal (F.I.F.A.). Cu acest prilej 
s-a procedat ia alegerea unui nou 
președinte al forului suprem fotba
listic, în locul rămas vacant în urma 
decesului lui Arthur Drewry.

Au fost necesare două scrutine, 
prima oară nefiind întrunită majori
tate statutară de două treimi din nu
mărul total al membrilor. La al do
ilea scrutin, reprezentantul federației

Cum încearcă 
să aplice politica

Lubek—Berlin, la care au luat parte nu 
mai puțin de 3S sportivi din sectorul 
occidental al marelui oraș. Oficialită
țile Capi tal id R D. Germane rut s-au 
gîndit nici un moment să oprească tre
cerea acestora prin punctul de fron
tieră.

Țelurile hotăririi luate de ultima con
sfătuire de la Dusseldorf sint dt se 
poate de străvezii. însăși în rîndul ce
lor prezenți la Park-Hotel se găseau 
destule persoane care să nu fie de 
acord cu o asemenea poziție ipocrită 
și fundamental dușmănoasă. Daume a 
trebuit să arunce în luptă toate rezer
vele talentului său oratoric șt organiza
toric pentru a convinge pe „recalci
tranți” A doua zi, ei primea felicită
rile publice ale ministrului de externe 
de la Bonn, von Brentano: wAceastl ho
tărîre — declara acesta — luată din 
propria inițiativă (N.R. iată neobrăza
rea dusă la culme !...) a sportivilor 
noștri, dovedește încă o dată înalta lor 
conștiință*.

Și acum să vedem primele efecte ale 
măsurilor luate de Daume cu atît de 
înaltă conștiință în fiecare an, în 
orașul Freiburg (R D.G ) — acolo unde 
s-a născut remarcabilul filozof și pe
dagog Fricderich l.uduig Jahn — au 
loc frumoase manifestări sportive de
dicate memoriei fondatorului sportului 
german De fiecare dată s au adunat 
pe stadionul de aci sportivi de frunte 
din R D Germană și R F. Germană.

DE LA VIENA
In capitala Austriei a luat sfîrșit 

tradiționalul turneu internațional de 
șah dedicat memoriei cunoscutului 
mare maestru vienez Karl Schlcchter. 
Actuala ediție a turneului a prilejuit 
un frumos succes fostului campion 
al Uniunii Sovietice, marele maestru 
ruri Averbach. El s-a clasat pe pri
mul loc, totalizind un scor deosebit 
de ridicat — 9 puncte din 11 partide. 
Al doilea s-a clasat M. Filip (R. S. 
Cehoslovacă) cu 8 p., iar al treilea a 
fost G. Barcza (R. P. Ungară) eu 
7 p. Următoarele două locuri au fost 
împărțite de A. Diickstein (Austria) 
șf W. Uhlmann (R. D. Germană) cu 
cîtc 6'/2 p.

IF O T III! IL IP E G IL O IBI
REIMS — LIDER AUTORITAR

Deși la limită, Reims a cîștigat și 
în etapa a lX-a : 2—-1 cu Sochaux. 
Racing, care manifestă o iormă sla
bă, nu a reușit decit un rezultat de 
egalitate (2—2) în meciul cu Sedan. 
Arte rezultate: Nancy—Rennes 2—2, 
Strasbourg—Metz 0—1, Angers—-Toil: 
louse 1—2, Le Havre—Lyon 1-t2, St. 
Etienne—Rouen 2—0, Monaco—Mont
pellier 5—3, Nîmes—St. l'rancais 

4—0, Lens—Nice 4—2. In fruntea cla
samentului s-a distanțat Reims cu 15 
p., urmată de Lens — 13 p., Monaco 
și Rennes — cite 12 p., Nimes 11 p. 
etc. Etapa următoare — a X-a — se 
desfășoară niiine.

HONVED — UJPEST1 DOZSA
3—0

In ultima etapă — a lX-a — Hon
ved a întrecut cu 3—0 pe Ujpesti 
Dozsa, o altă formație fruntașă a fot
balului maghiar. Cîștigînd cu 1—0 in 
fața echipei Salgotarjan, Tatabanya 

continuă să se afle pe primul loc ăl 
clasamentului. Alte rezultate: Csepel 
— M.T.K. 3—1, Ferencvaros—Vasas 
2—3, Komlo—Gyor 1—1. Dorog— 
Pecs 2—0, Ozd—Szegcd ' 2—L' Cla
sament: Tatabanya 14 p., Honved 13, 
Dorog 12, Vasas 11 etc.

Ț.D.N.A. — 3 PUNCTE AVANS

După alte două etape. în care a cîș
tigat cu 1—0 la Dunav și cu 2—0 la 

engleze de specialitate Stanley Rous 
a întrunit majoritatea necesară, fiind 
ales președinte al F.I.F.A.

Trebuie menționat că Stanley Rous 
a fost ales președinte pe termen de 
8 luni, o nouă alegere urmînd să 
aibă loc cu prilejul viitorului congres 
al F.I.F.A., care va avea loc anul 
viitor în Chile, în perioada dispu
tării turneului final al campionatului 
mondial de fotbal.

Tradiționala competiție trebuia să se 
țină și în acest an. La ea fuseseră in
vitați nu mai puțin de 162 sportivi din 
Germania Occidentală. Aceștia însă n-au 
putut să ajungă decît pînă la graniță, 
unde au fost opriți de poliția vest- 
germană. Spiritul deciziei de la Dussel
dorf ieșea în plină lumină...

Nu numai atît. Guvernanții de la 
Bonn se îngrijesc ca nici pe teritoriul 
lor să nu se „infiltreze" cumva spor
tivi din R. D. Germană. Ei au publicat 
chiar o listă cuprinzînd zeci de hume 
a acelor persoane — legate de viața 
sportivă din R. D. Germană — care nu 
au acces în Germania Occidentală. Pri
mul pe listă nu era altul decît Gustav 
Adolf Schur, ciclistul care de ani de. 
zile ne-a obișnuit să poarte nr. 1 în 
clasamentele celor mai buni sportivi 
germani...

Fără îndoială, sportivii din R. D 
Germană au primit cu justificată in
dignare vestea deciziei luate de clica 
lui Daume în conferința ținută cu por
țile închise la Dusseldorf. Nenumărate 
sînt mărturiile opoziției cu care este 
întîmpinată această decizie de către 
toți sportivii germani cinstiți, lată ce a 
declarat cunoscuta atletă Gizela Birken- 
meyer, recordmană mondială pe 80 
mg: „Hotărîrea de la Dusseldorf este 
împotriva intereselor sportului german, 
îmi pare nespus de rău că li s-a inter- 
zis prietenilor noștri din vest să concu
reze alături de noi, să apere împreună

BUDAPESTA 2 (prin telefon). în
trecerile individuale din cadrul ul
timelor două probe ale Spartachia- 
dei Armatelor Prietene la scrimă au 
dat cîștig de cauză sportivilor sovie
tici. Astfel, la spadă, Kostova 
(T.S.K. Moscova) a ocupat locul I 
cu 6 victorii. El a fost urmat de 
Wardziriski (Legia Varșovia) și dr. 
Toriik (ITonved Budapesta) cu cite 
5 victorii. Spadasinii de la C.C.A. au 
evoluat inegal și n-au reușit să se 
califice in turneul final-

Pe echipe, întrecerea a. revenit 
sportivilor de la Legia Varșovia, care 
au fost secondați de reprezentanții 
cluburilor Honved Budapesta și 
T.S.K. Moscova. Formația C.C.A. a 
ocupat locul 4.

La sabie, apreciatul trăgător so

Ciorno More, campioana R.P. Bulga
ria, Ț.D.N.A., și-a consolidat poziția de 
lider al clasamentului, avînd 3 puncte 
avans față de cea de a doua clasată. 
Alte rezultate înregistrate în ultimele 
etape : etapa a V-a : Levski—Lokomo
tiv Sofia 0—1, Bolev—Beroe 1—0, Lo
komotiv Plovdiv—Alinior 0—0, Marek— 
Ciorno More 0—1. Spartak Pleven— 
Slayia 1— 1, Spartak Varna—Spartak 
Plovdiv 3—4 : etapa a Vl-a : Lokomo- 
tjv Sofia—Spartak. Pleven 2—1, Loko
motiv Plovdiv—Marek 2—0, Slavia- 
Botev 0—2, Dunav—Levski 1—2, Mi- 
nior—Spartak Plovdiv 0—1, Beroe— 
Spartak Varna 3—2. In. clasament: 
Ț.D.N.A. 11 p., Botev și Beroe — cite 
8 p. liecare, Levski 7 p. etc.

GORNIK ZABRZE — VIRTUALA 
CAMPIOANA

De.și mai sint. de disputat cinci eta
pe, Gornik Zabrze și-a asigurat de pc 
acum titlul de campioană a R.P. Po
lone pe anul 1961. avînd un avans de 
10 p. In cea de a 20-a etapă fruntașa 
clasamentului a întrecut cu 6—1 pe 
Zawisza. Alte rezultate : Stal Mielec— 
Lechia 6—1, Cracovia—Lech 6—2, Le
gia—Polonia Bytom 4—1, Polonia Byd
goszcz— Wisla 3—1, Stal Sosnowiec— 
Ruch 2—2, L.K.S.—Odra 0—0 In eta
pa a 21-a Gornik a obținut o nouă victo
rie : 2—0 cu Lech, in timp ce echipa 
clasată pe locul II, Polonia Bytom, a 
fost întrecută surprinzător pe teren pro
priu cu 2—1 de Cracovia. In felul a- 
cesta, după 21 etape, clasamentul este 
următorul: Gornik 39 p., Polonia By
tom 29, Legia 27 p. etc.

AUSTRIA VIENA — 10 DIN 10

După cinci etape, în campionatul aus
triac doar Austria Viena a realizat 
punctajul maxim: 10. In ultimă etapă, 
a V-a, ea a întrecut cu 2—0 pe Wiener 
Neustadt. Alte rezultate : Wiener Sport 
Klub—L.A.S.K. 3—1, S.V.S. Linz— 
Schvechat 7—1, Simering—Vienna 3—2, 
Rapid—Admira 4—0, S.A.K.—Kapfen-

cu noi prestigiul sportului nostru în 
marile competiții internaționale*.

Voci de protest se fac auzite chiar 
înăuntrul granițelor R. F. Germane. Ru
dolf Ismayer, cunoscut activist sportiv 
vest german, fost campion olimpic în 
1932, a declarat : „Boicotul față de 
sportivii din R. D. Germană va fi un 
bumerang îndreptat împotriva noastră. 
Iată de ce împotriva aplicării deciziei 
de la Dusseldorf trebuie să lupte fie
care sportiv din R. F. Germană*.

Și iată acum părerile a două perso
nalități din viața internațională sportivă: 
Banks (Anglia). secretarul comitetului 
executiv al F.I.B.A., a declarat : „Avem 
relații excelente cu sportivii din R. D. 
Germană și nu vom permite niciodată 
vreo discriminare îndreptată împotriva 
lor”. Iar Sellfors (Suedia), secretarul 
general al Uniunii Europene de Natație, 
spune: „Campionatele europene de înot 
se vor desfășura la Leipzig și nu vedem 
nici un motiv ca ele să fie organizate 
în altă parte. Dacă Uniunea vestger- 
mană a luat hotărîrea să nu mai ia 
parte la competiții pe teritoriul R.D.G., 
aceasta este numai în detrimentul său”.

Evidența faptelor demască sensul 
dușmănos al hotăririi luate de IVilly 
Daume și pusă în aplicare de trepădușii 
sportivi ai guvernului revanșard de la 
Bonn. Ea nu este decît una din multi
plele arme ale „războiului rece" conti
nua! de Adenauer și clica sa milituristă, 
o manevră îndreptată fățiș împotriva 
păcii. 

vietic Tischler (T.S.K. Moscova) s-a 
dovedit a fi cel mai bun, realizînd 
6 victorii. Bine s-au comportat in a- 
ceastă probă și sabrerii de la Hon
ved, Pezsa și Bakoni care au ocupat 
locurile următoare cu cîte 5 vic
torii. Dintre sportivii romîni, cel 
mai bine s-a situat Rohoni (locul 8 
cu 2 victorii).

Pe echipe, sabrerii de la Honved 
au furnizat o adevărată surpriză o- 
cupînd locul 1. înaintea sportivilor 
de la T.S.K. Moscova. Pe locul 3, 
Legia Varșovia, iar pe locul 4, C.C.A.

In clasamentul general al competi
ției, pe primul loc s-au situat trăgă
torii de la T.S.K. Moscova cu 90 p. 
S-au clasat in ordine: Honved Buda
pesta (83 p), Legia Varșovia (77 p), 
C.C.A. (54 p) și Vorwărts Berlin (9 p).

berg 2—2, Graz—W.A.C. 2—1 Clasa
ment: Austria 10 p., Wien«?f .Sport 
Klub 8 p., L.A.S.K. 7 p etc.

• Derbiul etapei a V-a a campiona
tului spaniol Real Madrid—F.C Bar
celona s-a încheiat cu victoria forma
ției Real Madrid — 2—0 (1—0) — 
care continuă să conducă în clasa
ment.

Selecționatele de baschet 
ale R.S.F.S.R. susțin 

un turneu în țara noastră
Intre 16—26 octombrie ne vor vi

zita țara reprezentativele masculine 
și feminine de baschet ale R.S.F.S.R., 
care vor juca Ia Brașov, Tg. Mureș 
și Cluj cu selecționatele locale. Oas
peții își vor încheia turneul prin me
ciurile ce le vor susține în Capitală 
în compania selecționatelor orașului 
București, jocurile contînd ca revanșă 
a partidelor desfășurate anul trecut 
in Uniunea Sovietică.
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