
Atletele noastre au încheiat cu succes 
seionul internațional

înserării care căzu- 
nici vîntul puternic 
plopii din marginea

Nici umbrele 
;eră peste oraș, 
:are încovoia , .
dadionului C.F.R. și nici măcar frigul 
lătrunzător nu i-au putut determina 
>e inimoșii spectatori trimișoreni să-și 
tărăsească locurile din tribune și să 
;e ducă spre case.

încordarea cu care timp de două 
tile urmăriseră întrecerile atletice le-a 
ost însă pe deplin răsplătită de 
spectacolul de pe stadion, de rezul- 
atele sportivilor noștri și în cele din 
trmă de situația clasamentelor ge- 
terale ale întîlnirilor. De mulți ani 
spectatorii timișoreni n-au mai fre- 
nătat de emoție înaintea unui start 
sau a unei sărituri la înălțime și 
l-au mai avut ocazia să izbucnească 
n aplauze ca atunci cînd discul Liei 
Aanoliu părea că nu mai vrea să se 
iprească din zbor. Printre miile de 
spectatori au fost destui cei cu tîmplc 
ncărunțite, dar cei mai mulți au fost 
ineri care abia acum au putut cu- 
îoaște farmtecul și frumusețea inega- 
abilă a linei întîlniri atletice. Sîntem 
iguri că le-a plăcut atletismul și că 
'or reveni la un nou concurs. A do- 
redit-o pasiunea cu care au urmărit 
ntrecerile, entuziasmul cu care au 
ncurajat pe ai noștri, avalanșa de 
plauze cu care au subliniat victo- 
iile și bunele performanțe. Chiar și 
turnai din acest punct de vedere a 
neritat faptul că această întîlnire in- 
ernațională a fost încredințată spre 
rganizare Timișoarei.
Dar a mai fost și altceva. După 

ceste concursuri Timișoara rămîne 
u o bază sportivă perfect pusă la 
sunet și perfect utilată, cu toate ma- 
erialelc necesare organizării 
nari competiții. Așa cum am 
i sîmbătă, stadionul C.F.R. 
format —• ca peste noapte 
devărată bijuterie, cum nu 
îulte baze sportive în toată 
ransformările 
forturi deosebite și o muncă 
reget dusă în zilele dinaintea con- 
ursului. Rămîne însă ca de acum 
lubul C.F.R. și forurile sportive lo- 
ale sii acorde acestei baze toată a- 
snția pentru a o menține cel puțin 
i nivelul actual. Pe o asemenea bază

sportivă sute și sute de tineri 
putea păși cu dragoste, încadrîn- 
du-se și ei în rîndurile atleților. An
trenori capabili au, echipamente șl 
materiale există, iar întîlnirile de la 
sfîrșitul săptămînii trecute au consti
tuit pentru toată lumea de aici un 
puternic stimulent de a munci mai 
mult și mai bine.

Revenind Ia desfășurarea celei de 
a Il-a ediții a triunghiularului femi
nin dintre echipele R.P. Romîne, R.P. 
Ungare și Italiei vom sublinia încă 
o dată comportarea excelentă a at
letelor noastre care au înscris
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* Meciul Progresul - Always 
dionul Republicii •

Forma|ia boliviană de fotbal Always 
eady („Totdeauna gata“) a sosit a- 
;ară cu avionul în Capitală. Clasată 
o locul doi în ultimul campionat și 
impioană a tării în penultimul, 
ubul Always Ready numără în rîn- 
urile formației sale o serie de fot- 
vliști internaționali ca : portarul Cobo, 
indașii Zabalaga și Espinoza, mij- 
►cașul Rocabado și înaintașii Alcocer 

Escobar.
In cursul turneului pe care îl între- 

rind pe continentul nostru, fotbaliștii 
jlivieni au reușit cîteva rezultate re- 
arcabile, printre care 1—1 cu A.E.K. 
tena, 2—1 cu Olimpiakos Pireu, 3—2 
1 La Gantoise din Belgia și 3—3 cu 
ndcrleclit, o altă formație belgiană.
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LA GRIVIȚA ROȘIE SPORTUL 
A DEVENIT

palmaresul echipei reprezentative 
victorie categorică (62—41) asupra 
Italiei și o egalitate (52—52) cu pu
ternica formație a R.P. Ungare. în 
ceea ce privește cel de al doilea meci 
trebuie să arătăm că a lipsit foarte 
puțin pentru ca lotul nostru să fi ob
ținut victoria. Iată, de pildă, Ioana 
Petrescu care era a treia la 200 m 
a căzut în imediata apropiere a liniei 
de sosire 1 Dar și așa egalitatea acea-

Aspect de la festivitatea de închidere 
a triunghiularului de atletism de la 

Timișoara

Atmosfera sărbătorească era scoasă 
in relief nu numai de florile care 
inundaseră sala sau de flamurile și 
lozincile scăldate în lumina neonu
lui- Ghiceai cu ușurință sărbătoarea 
în inimile oamenilor. Pe aleile „Gri
viței Roșii" se scurgea un șuvoi ne
întrerupt de delegați la conferința 
asociației sportive Locomotiva Grivi- 
ța Roșie. Din discuțiile aprinse pu
teai să desprinzi ca dintr-un „jur
nal de bord" numeroasele realizări 
care au marcat activitatea sportivă 
de mase și de performanță a celei 
mai mari asociații sportive din Capi
tală. Dragostea oamenilor muncii 
pentru sport, pentru echipele re
prezentative ale asociației, s-a făcut 
simțită tot timpul — de la începu
tul șl pînă la sfîrșitul conferinței.

Darea de seamă, care reflecta efortu
rile unui impresionant număr de pa
sionați ai sportului, străduințele 
lectivului, a fost ascultată cu viu 
teres.

5.823 membri U.C.F.S. cuprinși

65 de grupe sportive— 242 de sportivi 
au pășit pe drumul greu, dar plin de 
satisfacții, al performanțelor... 12 
sportivi ai „Griviței Roșii" au deve
nit maeștri ai sportului... Peste 5.000 
de participanți la întrecerile sportive 
de mase... 14 echipe de fotbal își dis
pută titlul de campioană a asociației... 
17 echipe de volei se confruntă pen
tru a desemna campioana „Griviței 
Roșii",.. Handbalul in 7 își face in
trarea pe terenurile, asociației. La pri

ROMEO VIL ARA

(Continuare în pag. a 8-a)

Ready se dispută joi pe Sta- 
Pregătirile Progresului

Progresul, care se pregătește pentru 
întîlnirile sale din „Cupa oîștigătorilor 
de cupe" cu echipa portugheză Leixoes 
din Porto (probabil în ultima săptămînă 
din această lună sau în prima din no
iembrie), așteaptă cu interes acest meci. 
Duminică, Progresul a susținut un meci 
de verificare în compania Petrolului 
Ploiești, care — la rîndul său — se 
pregătește pentru partida cu reprezen
tativa R.P. Bulgaria de mîine, la Sofia. 
Progresul a cîștigat cu 3—1 (1—0)

(Continuare in pag. a 5-a)
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Dupâ meciul de iothal cu Turcia

PRIN CE A FOST SUPERIOARA
ECHIPA NO ASTRA?

Duminică, echipa noastră reprezenta
tivă a repurtat o victorie la un scor 
concludent. Acest 4—0, cu care fotba- 

noștri și-au concretizat superiori- 
față de cei turci, oglindește în mod 
diferența de valoare și de posibi- 
care a existat în întîlnirea de du- 

Acest fapt a fost evident pe

liștii 
tatoa 
fidel 
lități
minică.
tot parcursul partidei și reținut atît 
de oaspeți, cît și dc arbitru și obser
vatorii federației sovietice de fotbal, 
antrenorii lotului reprezentativ Racial in 
și Starostin, prezenți duminică în tri
bunele stadionului „23 August* (l-a 12 
noiembrie U.R.S.S. va juca la Istanbul 
cu Turcia în ultimul meci din grupa a 
V-a europeană a preliminariilor cam
pionatului mondial).

în ce a constat această superioritate 
a echipei noastre ?

Mai întii în modul cum a fost pre
gătită din punct de vedere moral, cum 
s-au mobilizat jucătorii pentru acest 
meci. Tofi fotbaliștii au știut ce vor pe 
teren, cum remarca antrenorul sovietic 
Kacialin într-o discuție avută ou an
trenorii lotului R.P.R. Exceptînd cîteva 
momente de derută, nejustificată, în 
apărare în prima repriză, întreaga echipă 
a acționat calm, cu ardoare, preocupată 
să-și organizeze cît mai bine jocul și să 
pună stăpînire pe teren. La aceasta a 
contribuit și faptul că — fără să aibă 
toți jucătorii în forma lor cea mai 
bună — echipa a dovedit totuși echi
libru în compartimente și între compar
timente. Intr-un astfel de ansamblu

P. GAȚU

(Continuare in pag. a 5-a)

Duminica sportivă în imagini

I

12 MAESTRI 
ai spor rutut

GfLOT&A/t 
CLASIFICAT!

LA COMPETIȚIILE 
DE MASE

mul campionat participă 10 echipe '...■ 
ECHIPA DE RUGBI „GRIVIȚA RO
ȘIE" - DE PATRU ANI CONSECU
TIV CAMPIOANA A ȚARII - SE 
PREGĂTEȘTE SA CUCEREASCĂ 
CEL DE AL CINCILEA TITLU RE
PUBLICAN... etc... etc....

Apreciind rezultatele frumoase rea
lizate în ultimul timp, delegații la 
conferință au socotit insă că ele n-au 
fost pe măsura minunatelor condiții 
create sportului, de partid și guvern, 
că n-au atins posibilitățile asociației 
sportive din această mare uzină. Și 
discuțiile purtate pe marginea dării 
de seamă au oglindit tocmai acest 
fapt-

Muncitorul NIcolae Ghercu — în 
virată de 61 decani este și acum un 
iubitor al drumeției- *Și dacă la virsta 
mea — a sptwiel —.'mal doresc încă 
să oalind munții vi închipuiți că cei 
tineri sint fi mai pasionați pentru 
turism. Anul acesta nu Jf-au organi
zat insă decit două excursii. De ce ? 
Fiindcă consiliul asociației, fiindcă 
noi nu ne-am îngrijit să luăm legă-

HRISTACHE NAUM , 
VALENTIN PAUNESCU

(Continuare in pag. a 2-a)

în primul meci al programului de duminică de pe stadionul „23 August* 
au. întîlnit două echipe de copii, în finala campionatului regiunii București: 
ictoria Giurgiu și Spicul G.A.C. Căzănești. Jocul s-a încheiat la egalitate: 
—3. Titlul a fost decernat echipei Victoria, ca fiind mai tînără. în fotografie : 
fază din această interesantă finală.

Echipele de pistol ale clubului sportiv Dinamo București 
au cîștigat toate titlurile de campioni republicani (pistol 
viteză, pistol precizie și pistol calibru mare). în fotografie 
(sus) de la stingă la dreapta: P. Mocufă, I. Tripșa, Șt. 
Rădulescu, Șt. Petrescu, T. Jeglinschi, Ene Drăgan, (jos) ! 
E. Darea, A. Neagu, G. Maghiar.

In programul primei reuniuni a finalelor campionatelor 
de ciclism pe pistă ale R P.R. a figurat și proba de antre* 
nament mecanic. Iată cuplul I. Gociman — 1. Iotiifă în 
timpul acestei spectaculoase curse.



„Cit mai multi tineri și tinere pe terenul de sport"
Pătrunzînd în incinta uzinelor 

„Grigore Preoteasa" din Capitală, 
nu era greu să-ți dai seama unde 
avea loc conferința pentru darea de 
seamă și alegerea noului organ 
U.C.F.S. de aci. Steaguri, reprezen- 
tînd culorile dragi sportivilor din 
uzină, străjuiau intrarea sălii de fes
tivități. Am intrat și aproape trei 
ore am fost martorii uneia dintre 
cele mai reușite conferințe la care 
am asistat pînă acum.

Delegații la conferință, mandatari

Cele cinci minute de gimnastică 
uzinelor „Gri gore Preoteasa* 
nelor, exercițiile de gimnastică sînt

ai celor 1372 de membri ai asocia
ției Vestitorul, au ascultat cu atenție 
expunerea dării de seamă și rapor
tul comisiei de revizie. Observam în 
sală că ori de cite ori erau amintite 
succesele obținute de Vestitorul, în 
ultimul an, cei mai mulți delegați 
surîdcau cu satisfacția omului care 
a pus și el umărul la construirea 
acestor lucruri. Și, într-adevăr, spor
tivii cu tricouri alb-albastre au cu 
ce se mîndri. Echipa feminină de 
handbal în 7 (antrenor P. Borugă) 
ocupă locul 1 în campionatul Capi
talei, de calificare pentru categoria 
A, echipa de fotbal (instructori Ion 
Vasile și St. fonescu) ocupa un loc 
fruntaș în seria I a campionatului 
orășenesc,. formațiile de volei 
(feminină și masculină) au compor
tări meritorii în campionatul orășe
nesc etc.., etc. Fără îndoială, însă 
că cea mai importantă realizare a 
consiliului asociației sportive Vesti
arul este amploarea pe care a luat-o

Discuții, pc marginea 
proiectului de statut al UCIS.
An de an, de ia înființarea sa, or

ganizația noastră a crescut, tot mai 
mulți oameni ai muncii devenind 
membri ai U.C.F.S. Numărul celor 
care iși petrec timpul liber pe stadion 
este din ce in ce mai mare. In secți
ile pe ramură de sport ale asociațiilor 

:și cluburilor din țara noastră le sînt 
asigurate membrilor U.C.F.S. condiții 
■•ptime pentru practicarea disciplinei 
•portive îndrăgite. Asociațiile, clubu- 

«file sportive au devenit puternice nu- 
>*lee în care elementele talentate, des
coperite cu prilejul marilor competiții 
4e mase sînt cizelate cu pricepere și 
meticulozitate de către antrenori pa
sionați.

Acum, cu prilejul adunărilor gene
rale, pentru darea de seamă și alege
rea organelor locale ale U.C.F.S. mii 
fi mii de membri ai U.C.F.S. iau cu- 
-vîntul analizînd cu spirit de răspun- 
ndere și cu dragoste, activitatea spor- 
'fivă desfășurată în ultima perioadă de 
ttimp. In multe adunări o bună parte 
alin dezbateri s-a ocupat de proiectul 
ride Statut al Uniunii de Cultură Flzi- 
ucă și Sport.

Studiind cu atenție și interes arti
colele proiectului de Statut, numeroși 
membri ai U.C.F.S. au făcut propuneri 
avind menirea să îmbogățească conți
nutul capitolelor sau al articolelor res
pective.

In adunările generale din regiunea 
Crișana, de pildă, membrii U.C.F.S. 
au discutat îndelung pe marginea pro- 

practicarea gimnasticii în producție, 
întreaga uzină este angrenată în 
această utilă activitate.

Apoi au început discuțiile. „Sînt 
mulțumit de felul în care se desfă
șoară activitatea sportivă în uzina 
noastră •—• spunea tov. Vasile Stă- 
nescu. Echipa noastră feminină de 
handbal e mîndria asociației și a uzi
nei. întărind disciplina la antrena
mente vom promova fără doar și 
poate în prima categorie a țării. 
Dar, privind în perspectivă, socot 

în producție au în secția de telefonie a 
vechi cunoștințe. Aci, ca fi în alte secții ale uzi- 

executate cu plăcere

că cei pe care-i vom alege astăzi in 
consiliul asociației și în biroul sec
ției de handbal trebuie să aibă în 
vedere formarea de urgență a unei 
echipe de junioare".

Problema viitorului i-a preocupat 
și pe instructorii voluntari ale căror 
nume le-am amintit mai sus, de la 
echipa de fotbal. Ei au promovat cu 
curaj 6 juniori în prima garnitură. 
Gheorghe Dragu, vorbind despre ac
tivitatea secției de fotbal, n-a uitat 
echipele de juniori și seniori de re
zervă. Luînd cuvîntul, tov. P. Petre 
spunea: „Rezultatele obținute pînă 
acum sînt frumoase dar ele nu tre
buie să ne facă să ne culcăm pe 
lauri. Iată, de pildă, gimnastica în 
producție. Am impresia că în unele 
secții se face cam formal. Mulți din
tre noi nu-și dau încă bine seama 
ce importanță au cele cîteva minute 
de gimnastică, îndeosebi pentru sec
toarele de activitate care cer tot 
timpul o anumită poziție a- corpului.

iectului de Statut. Astfel, lăcătușul 
Dumitru Căvășdan, membru al asocia
ției sportive Rapid Oradea, a propus 
modificarea articolului 3, cap. II, in 
sensul ca să poată deveni membri ai 
U.C.F.S. și tinerii de la vîrsta de 12 
ani, luîndu-se în considerare necesi
tatea practicării timpurii a unor ra
muri sportive, cum este natația. de 
exemplu.

O propunere interesantă a făcut tov. 
Gheorghe Borza, din aceeași asociație 
sportivă: „Să se introducă un punct 
care să prevadă constituirea asocia
ției sportive chiar și cu numai 50 de 
membri".

In adunările generale pentru alege
rea organelor locale ale U.C.F.S. din 
comunele Sintana (asociația sportivă 
Unirea) și Tulea, membrii U.C.F.S. au 
propus, privitor la cap. IV, constitui
rea unui organ intermediar între a- 
sociația sportivă și organul raional: 
un comitet, pe comună, care să în
drume și să coordoneze activitatea a- 
sociațiilor sportive de pe raza comu
nei.

Exemple asemănătoare pot fi citate 
și din alte regiuni ale țării: Oltenia, 
Banat, Dobrogea, Maramureș etc. Ma
sele de oameni ai muncii dezbat cu 
viu interes proiectul de Statut al 
U.C.F.S. din dorința legitimă de a 
contribui la îmbunătățirea acestui do
cument de bază al organizației noa
stre. 

în definitiv, nu toți oamenii pot juca 
fotbal, volei sau handbal, dar minu
tele de gimnastică în producție sînt 
accesibile oricui.

In altă ordine de idei: avem asi
gurată o bună bază materială pen
tru activitatea sportivă de mase și 
de performanță din asociația noastră. 
Problema nr. 1 nu este insă perfor
manța. Principala sarcină este atra
gerea pe terenul de sport a cit mai 
mulți tineri și tinere. In acest fel în 
uzina, noastră vor fi numeroși aceia 
care își vor căli voința și-și vor oțeli 
mușchii pe stadion, iar echipele noa
stre vor avea - rezerve numeroase și 
bune. Noi trebuie să creștem din 
mijlocul tineretului din uzină ele
mentele ce vor alcătui nucleul viitoa
relor formații de seniori și senioare. 
Sînt convins că acest lucru este po
sibil".

Discuțiile au fost vaste și fruc
tuoase. în final, noul consiliu ales 
avea în fruntea sa pe tovarășii C. 
Cristescu, P. Primejdie și P. Zisu 
care au făcut parte și din vechiul 
consiliu. Munciseră bine, oamenii 
aveau încredere în ei și i-au ales 
din nou.

P. VALENTIN

La Grivifa Roșie sportul a devenit o pasiune
(Urmare din pag. 1)

tură cu O.N.T. și să căutăm posi
bilitatea de a organiza astfel de ex
cursii". Amatorului de turism i-a ur
mat un pasionat al atletismului : ing. 
Ion Florescu. „Păcat că secția de at
letism a lucit ființă atit de tirziu. Tre
buia să fie prima secție care să fi 
luat ființă in asociația noastră. Acum 
nu ne mai rămine decit să-i dăm tot 
sprijinul, să mobilizăm tineretul pen
tru ca groapa de sărituri, pista de 
alergări și cercurile de aruncări să 
nu cunoască odihnă".

In activitatea asociației, sportivii 
au întimpinat și unele greutăți. Ing- 
Victor Bercea a subliniat faptul că 
multă vreme echipa de volei a aso
ciației a trebuit să-și susțină meciu
rile programate acasă... în deplasare, 
tocmai in altă margine de Bucprești. 
Aceasta pentru faptul că organele 
locale ale U.C.F.S- au... pierdut adre
sa terenului și nu s-au putut deplasa 
(!) să-l omologheze. Trasatorul Gh. 
Ștefănescu a criticat consiliul asocia
ției sportiye pentru lipsuri in orga
nizarea și popularizarea activității 
sportive. „Consiliul asociației noastre 
sportive s-a cam menajat in darea 
de seamă.. El n-a vorbit despre faptul 
că sînt unii membri ai U.C.F.S. cu 
cotizația in restanță de mai bine de 
doi ani, că evidența in unele grupe 
este dezorganizată și că nu s-a făcut 
aproape nimic pentru remedierea a- 
cestor lipsuri- Agitația vizuală este 
încă foarte slabă. De ce nu sînt 
popularizați rugbiștii noștri care sînt 
fruntași in muncă și in sport ? Fără 
îndoială numai din neglijența consi
liului asociației și a biroului de sec
ție".

Antrenorul Constantin Cionoiu a 
propus să se organizeze săptămînal 
gale de box care să angreneze pleiada 
de tineri talentați pe care-i posedă 
la ora actuală secția de box a aso
ciației. Și fotbalul a format obiectul 
discuțiilor. Turnătorul Valeriu Călin 
a arătat că activitatea antrenorului 
Titus Ozon a fost formală. El a con
dus sporadic antrenamentele și a 
lipsit astfel echipa de o asistență 
tehnică calificată. Tov. Valeriu Călin 
a propus ca antrenamentele echipei 
să fie conduse în viitor de un an
trenor care să se ocupe permanent 
de pregătirea jucătorilor.

Sala a ascultat apoi cuvîntul 
tov. director Dumitru Miron : „Parti
dul și guvernul au creat condiții 
excelente pentru dezvoltarea activi
tății sportive. Muncitorii uzinelor Gri
vița Roșie iubesc cu pasiune sportul 
și se dedică lui. Pentru noi este o 
adevărată mindrie faptul că echipa 
de rugbi este campioană a țării și că 
jumătate din reprezentativa R. P- 
Romine de rugbi este formată din 
sportivii noștri. Ne mindrim și mai 
mult insă cu faptul că rugbiștii, mun
citori și ingineri, sînt fruntași in pro
ducție, oameni de bază in secțiile 
din care fac parte. De aceea ei se 
bucură de atîta dragoste din partea 
tuturor muncitorilor „Griviței Roșii". 
Sarcina noastră este aceea de a dez

Elevii de la Școala medie nr. 32 
au ales consiliul asociației sportive

Am asistat la conferința de alegeri 
a consiliului asociației sportive de 
la școala medie nr. 32 „Filimon Sîr- 
bu“ din Capitală. O școală nouă, fru
moasă, construită o dată cu noile 
blocuri de pe bd. 1 Mai.

Din sala de festivități a școlii se 
făcea... simțită prezența elevilor și ele
velor delegați să participe la confe
rință. Erau așteptate cu nerăbdare 
lucrările conferinței. Ce ' se va 
discuta? Ce hotărîri se vor lua în 
legătură cu viitoarea activitate a aso
ciației sportive? Iată citeva din su
biectele discutate cu aprindere de 
către elevi.

O dată cu venirea președintelui a- 
sociației sportive, tov. Florin Popescu, 
in sală s-a așternut liniștea caracte
ristică claselor în timpul orelor de 
curs.

Tov. Florin Popescu, care e și di
rectorul școlii, a citit raportul de ac
tivitate. Au fost evidențiați mulți 
elevi. Printre ei, Eugen Simionescu 
(4 m la săritura cu prăjina) și Mircea 
Pascu (55 m la aruncarea ciocanului). 
Toți membrii U.C.F.S. din școală sînt 

volta și mai mult activitatea sportivă 
de mase și de performanță. Mai sînt 
incă lipsuri in popularizarea și orga
nizarea activității sportive. Ele pot 
fi insă înlăturate prinir-o mai strinsă 
colaborare între noul con-siliu al aso
ciației sportive, sindicat și U.T.M. Cu 
sprijinul si sub conducerea perma
nentă a organizațiilor de partid acti
vitatea sportivă de la „Grivița Roșie" 
poate și trebuie să progreseze. Aceas
ta fiindcă ea se bucură de simpatia 
tuturor muncitorilor și tehnicienilor".

Ceilalți delegați care au luat cuvîn
tul (Anton Nicolau, Gh. Dan, I. Pa- 
raschivescu, Gh. Dumitrescu, Petre 
BoCoș, Emil Stoica și Petre Stan) au 
scos in evidență lipsurile care mai 
frinează încă dezvoltarea activității

Alegerile organelor locale ale U. C. F. S. 
continuă cu deosebit succes

In întreaga țară, la orașe și sate, in aceste zile se desfășoară cu mul 
succes alegerile organelor locale ale U.C.F.S., cu care prilej membri 
asociațiilor sportive analizează activitatea depusă de consiliile asociațiilo 
respective. Iată citeva din relatările corespondenților noștri :

• De curînd a avut loc alegerea 
noului consiliu al. asociației sportive 
Olimpia, de pe lingă școala medie 
mixtă din orașul Vatra Dornei. Elevii 
și elevele au analizat felul cum s-a 
desfășurat activitatea sportivă în 
școală, activitate care le face cinste. 
Ei se mindresc cu sportivi ca Viorica 
Vlase — campioană regională pe anul 
1961 la schi, G. Obadă — campion re
gional la disc, și schi juniori, Traian 
Cucerea, Virgil Bighiu, Ortansa Co
joc ș.a. Cei 300 de participanți la a- 
dunarea generală ce a avut loc la 
școala medie mixtă din localitate și-a-u 
luat angajamentul ca atît Ia învăță
tură cit și în sport să fie fruntași-

ION NEGREA — coresp.

0 La asociația sportivă Sănătatea 
de pe lingă școala tehnică sanitară 
din Craiova a avut loc conferința de 
alegeri a organelor locale ale U.C.F.S. 
Darea de seamă și discuțiile ce s-au 
purtat au apreciat ca satisfăcătoare 
munca depusă de consiliul asociației. 
Astfel, cotizațiile U.C-F.S. au fost a- 
chitate întotdeauna la zi, iar echipele 
școlii s-au clasat deseori la locuri 
de frunte. Echipele de volei, baschet, 
handbal în 7 au participat cu succes 
Ia campionatele orășenești. De ase
menea, s-a subliniat că în activitatea 
sportivă a asociației s-au manifestat 
șl unele lipsuri. De pildă, baza spor
tivă a școlii (care cuprinde terenuri 
de baschet și volei și o pistă de atle

cu cotizațiile la zi, iar numărul lor 
va crește pînă la sfîrșitul anului de 
la 744 la 860.

La discuții, elevii au făcut pro
puneri de care cu siguranță că noul 
consiliu al asociației sportive va ține 
seama. A fost propusă construirea 
prin muncă patriotică a unui teren 
de handbal în spatele școlii, înființa
rea unei secții de tenis de masă, efec
tuarea de excursii cu scopul vizitării 
celor mai importante centre munci
torești din țară și organizarea de în
treceri sportive cu elevii altor școli 
din București și provincie.,!

Au urmat alegerile. Cei 7 tovarăș: 
aleși în consiliul asociației sportive 
a școlii medii nr. 32 „Filimon Sirbu* 
au primit votul unanim al participan- 
ților. In aplauzele furtunoase ale e- 
levilor directorul școlii tov. Florir 
Popescu a fost reales în funcția dt 
președinte al asociației sportive. Dra
gostea și pasiunea sa pentru spor 
este o garanție că și în viitor activi
tatea sportivă din școală va fi deo
sebit de bogată.

P. HENȚ

sportive. Ei au vorbit despre unei* 
greutăți și despre faptul că nu întot
deauna au primit sprijinul organelos 
locale ale U.C.F.S. S-a propus de a- 
semenea ca ziarul „Sportul popular* 
să publice relatări asupra „Cupe 
Campionilor Europeni" la rugbi pen, 
tru a da un sprijin eficient echipe 
in pregătire- Propunerile făcute ci 
acest prilej au fost consemnate îx 
planul de măsuri pentru a însem 
na un îndrumar in munca noului con
siliu.

Conferința asociației sportive Loco 
motiva Grivița Roșie a constituit ui 
prețios sprijin pentru, continua dez 
voltare a activității de mase și d< 
performanță din această mare uzină 

tism) nu șste bine întreținută. Hotă 
rirea adoptată de adunarea general 
a asociației sportive prevede, prin tr
ăitele, amenajarea bazei sportive, în 
scrierea de noi membri în U.C-F.S 
Conferința a ales noul consiliu al a 
sociației, în care tov. Tamara Bînzari 
a fost aleasă președinte, iar toy. Se 
vasta Dumbăceseu secretar.

DORINA DRĂNICEANU — c.oresț

0 In raionul Gherla se desfășoax 
cu succes alegerile noilor organe lo 
cale ale U.C.F.S. Ca urmare a măsu 
rilor luate de consiliul raional UCFS 
pînă în prezent au avut loc alegra 
în 81 de asociații sportive, din car 
cinci orășenești și 76 din mediul să 
te sc.

AL. NI CU LA — coresp.

0 In raionul Timișoara se desfă 
șoară într-o atmosferă de vie insufle 
țire, adunările generale de alegeri a.l 
organelor locale ale U.C.F.S. Pînă î: 
ziua de 30 septembrie s-au ținut a 
legeri în 24 de asociații sportive, î. 
care au fost cooptați 203 noi membx 
în consiliile de conducere, dintr< 

care 29 femei. Printre asociațiil 
fruntașe din raion se numără Intră 
ținea-Oeanei, Pogonici-Otvești, Recolta 
Jimbolia, Ceramica Jimbolia, ultim 
fiind cea mai puternică asociație di: 
raion, ea numărînd peste 1.600 d 
membri. La conferința asociației a 
participat 113 delegați aleși în ora Ir i 
grupelor sportive.

EMIL GROZESCU — coresp.



ÎOMPETITIA TINERETULUI SĂTESC—„CUPA AGRICULTURII" u g
IN REGIUNEA CLUJ

Devenită tradițională, „Cupa Agri- 
ulturii" s-a bucurat și în acest an 
e un mare succes. La concursurile 
rganizate în reg. Cluj au participat 
0.514 tineri și tinere care s-au între- 
ut la diferite discipline sportive. Pen- 
'u buna desfășurare a întrecerilor, la 
ate au fost amenajate prin muncă 
atriotică un mare număr de terenuri 
portive.
Faza finală a „Cupei Agriculturii" 
avut loc zilele trecute la Dej. Parti- 

ipanților li s-au asigurat cele mai 
une condiții pentru întreceri. Un pre- 
os ajutor l-au acordat comitetul ra
mai de partid, sfatul popular raional 
i sfaturile populare comunale.
Iată cîștigătorii :
întrecerea echipelor feminine de vo

ii a revenit asociației sportive din 
iuzdrioara (raionul Dej), iar a celor 
îasctiline reprezentativei comunei 
•eclean. La întrecerile de atletism au 
articipat peste 70 de concurenți. Cîte- 
a rezultate: Augusta Bugnariu (raio- 
ul Zalău) 10,71 m la aruncarea greu- 
iții; Ana Negru (Dej) 400 m în 60 
ec, iar la W)0 m a realizat 14,4 sec; 
i băieți, iL Căprariu (Dej) a parcurs 
DOOmîn 11,27 min. La handbal mascu- 
n victoria a revenit echipei înfrăți
ră Viișoara (raionul Turda), iar la 
de reprezentativei comunei Uriu 
Dej). Turneul de fotbal a fost cîști- 
at de Recolta Cuzăplac (raionul Hue- 
in) urmată de Victoria Uriu (raionul 
ej). Probele de ciclism au fost cuce
le de Alex. Agopcea (Florești) urmat 
» Gh. Agopcea (Florești). La trîntă, 
■cui I a revenit concurenților Vasile 
urcu (Bistrița) Ia cat. 55 kg. Augus- 
n Conțu (raion Dej) la cat 61 kg, 
asile Ghiran (Dej) la cat. 68 kg, 
asile Moceanu (Huedin) la cat. 76 
j și Traian Lungu (Huedin) la cat. 
I kg-

N. TODORAN-coresp.

IN REGIUNEA SUCEAVA
întrecerile din cadrul etapei regio- 

ile a „Cupei Agriculturii" s-au des- 
șurat în regiunea Suceava în mai 
uite comune. Astfel, la Todirești (ra- 
nul Gura Humorului) s-au întîlnit 
îalistele la volei. Echipa feminină 
radul din comuna Vama (raionul 
impulung) a întrecut cu 3—0 echipa 
n Broscăuți (raionul Dorohoi). La 
iieți victoria a revenit formației Ener- 
a Putna (raionul Rădăuți), care a 
spus cu 3—2 de Recolta Dumbră
vii. r_,
La /B'ucșoata (tot raionul Gura 
umorului), s-au disputat întrecerile 
: atletism, trîntă și ciclism, iar în 
muna Frasin jocurile de oină.
Dintre cîștigători s-au evidențiat în 
od deosebit Vasile Miduighi (Sucea- 
) la 100 m plat, Nicolae Țăranu 
lîmpulung) la 800 m plat, Traian 
îeațău (Câmpulung) la săritura în 
ngime, precum și Maria Vicovan 
ampulung) la 100 m plat și sări
ră in lungime, Corina Andrei (Cîm- 
lung) la 400 m plat și Alexandrina 
isilovici (Suceava) la aruncarea 
eidății.
La trîntă s-au remarcat, ca și în 
ii trecuți, sportivii din raionul Doro- 
i care au cucerit cele mai multe 
:uri I. Printre aceștia amintim de 

loan Rizac, Mihai Puiatiu și Dumitru 
Bălan. Din celelalte raioane s-au re
marcat Emil Gherman (Vatra Dornei), 
Alexandru Hutanu (Botoșani).

întrecerile de ciclism au fost cîști- 
gate de Gertrude Vogel (raionul Cîm- 
pulung) și Mircea Cazacu (raionul 
Rădăuți).

Echipa de oină din raionul Frasin 
s-a afirmat și de această dată, între- 
cînd cu scorul de 24—10 tinăra for
mație din Vîrful Cîmpului (raionul 
Dorohoi).

Cîștigătorii etapei regionale la hand
bal în II sînt sportivii echipei Avîn- 
tul Ibănești (raionul Dorohoi) la fete 
și Energia Moldovița (raionul Cîmpu- 
lung) la băieți.

Disputele la popice și fotbal, care 
s-au desfășurat la Vama (raionul 
Cîmpulung), au fost cîștigate de echi
pele din această localitate.

CONSTANTIN ALEXA, corespr- reg.

IN REGIUNEA BUCUREȘTI

întrecerile etapei regionale ale „Cu
pei Agriculturii" s-au bucurat de un 
deosebit succes. Aproape 600 de colec
tiviști, mecanizatori, elevi, funcțio
nari, salariați din G.A.S., și S.M.T. 
s-au întîlnit duminică la Giurgiu și 
Alexandria în cadrul etapei regionale 
a acestei mari competiții de mase.

Echipa mecanizatorilor de la S.M.T. 
Rîioasa (raionul Tr. Măgurele) a cu
cerit primul loc la fotbal, învingînd în 
finală echipa colectiviștilor din Stă- 
nești (raionul Giurgiu) cu scorul de 
4—1. In echipa învingătorilor se află 
multi fruntași în producție ca tracto
ristul Florea Despina, a cărui brigadă 
a îndeplinit planul de arături și însă- 
mînțări de toamnă în proporție de 204 
la sută, Ion Bugeanu, Gheorghe Gît- 
strîmb, Florea Gheța, Vasile Căzănaru 
și alții, care se mîndresc cu frumoase 
realizări în campania agricolă.

întrecerile de volei au fost dominate 
de echipele Unirea Videle (masculin) 
și Flacăra G.A.C. Andrășești (feminin) 
care au ocupat de altfel primele 
locuri in cele două clasamente finale. 
La fel de bine s-au prezentat și jucă
torii din echipa de handbal Progresul 
G.A.C. Mavrodin (raionul Alexandria), 
care au întrecut toate echipele parti
cipante. întrecerea feminină a fost 
cîștigată de formația Știința Drăgă- 
nești.

în turneul de oină s-au întîlnit Re
colta Bila (raionul Drăgănești), Drum 
Nou G.A.C. Radu Negru (raionul Călă
rași), Avîntui Băduleasa (raionul Tr. 
Măgurele) și Viața Nouă Olteni (ra
ionul Videle).

Deosebit de atractive au fost și con
cursurile de atletism, trîntă și ciclism. 
Rezultate: atletism : 100 m plat și 
înălțime — Alexandru Spiridon (Giur
giu) 11,9. sec. și respectiv 1,85 m; 
lungime — Stelian Anghel (Urziceni) 
5,62 m.: 100 și 400 m Maria Duță 
(Urziceni) 14,4 sec. și respectiv 1:11,4. 
Ciclism: Ioniță Șerban (Răcari), trîn
tă (în ordinea categoriilor) ; Vasile 
Sfetcu (Giurgiu), Tudor Buiac (Călă
rași), Ion Zcciu (Călărași), Marin 
Gărăgău (Giurgiu), Vasile Buiac 
(Călărași), Ion Cișmașu (Călărași).

STAN CRISTEA — corcsp.

Cea mai echilibrată etapă a campionatului
Numai Metalul „23 August* — cu un 

joc substanțial îmbunătățit —' > reușit 
să realizeze o victorie la scor: 11—0 
cu Rapid, ai cărei jucători au manifes
tat o inexplicabilă lipsă de precizie în 
execuțiile tehnice. în rest, scoruri 
strînse care oglindesc echilibrul jocu
rilor programate de această ultimă etapă

Demian nu mai poate opri deschiderea lui Cost el Stănescu (C.F.R.)
Foto : II. Nandy

Progresul Gheorghieni a cîștigat 
faza finală a concursului republican

Sîmbătă și duminică, pe terenul III 
al complexului sportiv „23 August" 
au continuat întrecerile din cadrul 
fazei finale a concursului republican 
de hochei pe iarbă. în meci derbi 
sîmbătă după-amiază s-au întîlnit 
Progresul Gheorghieni și Victoria 
București. Intilnirea s-a terminat la 
egalitate: 1—1. In urma contestației 
introduse de echipa din Gheorghieni 
însă, pentru faptul că la Victoria au 
jucat sportivi nelegitimați, s-a omo
logat rezultatul de 3—0 în favoarea 
echipei Progresul.

Iată rezultatele înregistrate în cele 
două zile de întreceri : Progresul 
Gheorghieni—Voința Pitești 6—0; O- 
limpia Oradea—Școala sportivă de 
elevi nr. 2 Buc. 3—0; Șantierele Na
vale Oltenița—Voința Pitești 3—0 ; 
Progresul Gheorghieni—Victoria Bucu
rești 3—0; Progresul Gheorghieni— 
Șc. sp. elevi nr. 2 Buc. 5—1; Victo
ria București—Voința Pitești 2—1, 
Olimpia Oradea—S. N. Oltenița 2—0.

Clasamentul final pe echipe: 1. Pro
gresul Gheorghieni 9 p; 2. Victoria 
Buc. 8 p; 3. Olimpia Oradea 7 p; 4. 
Șantierele Navale Oltenița 3 p; 5. Șc. 
sp. elevi nr. 2 Buc. 3 p; 6. Voința 
Pitești 0 p.

R. BOGDAN-corespondent 

înaintea întreruperii campionatului ©are 
va fi reluat la 19 noiembrie'. De altfel, 
două dintre cele mai importante partide 
ale etapei s-au terminat la egalitate J 
CSMS Iași — CCA’ și Știința Petroșani —! 
Dinamo București. De remarcat inte
resul deosebit stîmît de jocul de la 
Iași, urmărit de un număr record de 

spectatori. Din relatările coresponden
ților noștri reiese că ambele partide au 
furnizat dispute pasionante, spectacole 
rugbistice de calitate. în aceeași notă 
s-au desfășurat și meciurile din Bucu
rești încheiate, de asemenea, cu scoruri 
strînse. 0 excelentă impresie a lăsat 
Știința Cluj care, ou Demian In mare 
formă, a pus la grea încercare puterni
cul „XV" feroviar a cărui linie de 
treisferturi nu a dat întotdeauna ran
damentul așteptat. Cu o mai slabă legă
tură între compartimente ITB a pierdut 
Ia o diferență minimă în fața Științei 
Buc. Jocul a plăcut însă spectatorilor.

Aproape fiecare din cronicile noastre 
a cuprins însemnări critice cu privire 
la comportarea echipei brașovene Olim
pia, care n-a cîștigat nici un joc în 
acest campionat. Duminică, în partida 
cu formația bucureștcană Progresul,

Miîne, jocuri
Tot mai mulți iubitori ai rugbiului 

urmăresc cu atenție deosebită întrece
rea celor 41 de echipe care își dispută 
șansele de a promova în campionatul 
categoriei A. Aceasta, cu atit mai mult 
cu cît numeroase partide s-au desfă
șurat la un nivel tehnic ridicat arătînd 
că avem încă mulți jucători talentați, 
bine pregătiți. Mîine, spectatorii bucu- 
reșteni vor avea prilejul să urmărească 

Olimpia « jucat mai bine și a fost la 
un pas de victorie, de un succes cana, 
desigur, or fi ridicat mult moralul 
acestei echipe. Spre bucuria spectato
rilor, Tugbîștii din Brașov conduceau la 
pauză cu 8—0, după o repriză întreagă 
în care practicaseră un joc mult supe
rior față de ultimele evoluții. Unele 
durități ale cîtorva jucători de la Progre
sul și, în finalul meciului, de la Olimpia 
au făout însă ca cea de a doua parte 
a jocului să se desfășoare într-o ten
siune nervoasă, care a influențat negativ 
calitatea partidei. De notat și faptul 
că arbitrul întîlnirii a întrerupt jocul 
cîteva minute tocmai pentru a calma 
pe jucători... Aceasta, în timp ce la 
Petroșani, Ia Iași ca și la București, 
jocurile s-au desfășurat, în general, 
întT-o atmosferă de deplină sportivitate.

Ultima etapă a adus liderului încă 
un punct prețios în „cursa** pentru 
titlu, în care CCA păstrează însă multe 
șanse. Celelalte echipe și-au menținut, 
în general, locurile ocupate în clasament. 
De remarcat că n-a intervenit nici » 
clarificare în întrecerea echipelor de la 
mijlocul clasamentului, patru formații 
(ITB, Știința Cluj, Știința Buc. și Me
talul „23 August") totalizând cîte 36 p. 
Rărnînc, deci, să așteptăm desfășurarea 
ultimelor trei etape cînd vom cunoaște 
și echipa campioană pe acest an.

D. G

CLASAMENTUL DUPĂ ETAPA 
A XIX-A

■ ■ I ; :
1. C.F.R. Gr. Roșie 19 17 2 0 274: 70 W
2. C.C.A. 19 10 2 1 278: 38 52
3. Dinamo 19 11 4 4 242: 80 4f
4. C.S.M.S. Iași 19 7 6 6 103: 74 39
5. Știința Petroșani 19 8 2 9 97:1J1 37
6. Progresul Buc. 19 7 4 8 87: 70 37
7. I.T.B. 19 7 3 9 92:115 36
8. Știlnta Cluj 19 7 3 9 111: 99 36
9. Știinta București 19 8 2 9 75:116 36

10. Metalul 23 August 19 6 5 8 88:101 36
11. Rapid Buc. 19 3 1 15 93:156 26
12. Ol im pin Brașov* 19 0 l0 'L9 441:551 18

in „calificări”
evoluția a 10 echipe din campionatul 
de calificare, seria I, grupa A. Iată 
și programul jocurilor: Petrol Chimie 
—Rapid II, teren Tineretului IV. C.F.R. 
Grivița Roșie II — Știința Inst. 
Constr., teren Parcul Copilului, Arhi
tectura — Universitatea, teren Tinere
tului III, Dinamo II — Știința IPGG, 
teren Dinamo II, Autobuzul — Șantie
rul Naval Oltenița, teren Tinerelului II. 
Toate jocurile încep la ora 15,45.

An de an, poporul muncitor din țara 
astră, condus cu înțelepciune de 
rtidnl Muncitoresc Romin, obține 
dorii de importanță istorică în uria- 
operă de construire a socialismului, 
dată cu dezvoltarea tot mai puter- 

:ă a economiei, cu înflorirea culturii, 
■ște permanent bunăstarea poporu- 
. In anii regimului democrat-popu- 
, țara noastră a devenit tot mai 
ternică, tot mai bogată.
Succesele realizate în construirea ba- 

tehnico-materiale a socialismului 
făcut posibile marile transformări 

e s-au petrecut în acești ani in 
ța economică, socială și culturală 
ării. S-au ridicat orașe noi, pe harta 
triei au apărut mereu mai multe 
itre industriale puternice și, in a- 
ași timp, au fost construite în toa- 
regiunile, școli nenumărate, case de 
tură și teatre, creșe și cămine, clă- 
i moderne etc.
3a urmare a mărețelor succese ob- 
ute de poporul muncitor pe drumul 
istrucției socialiste a fost posibilă 
uriașa dezvoltare pe care a cuno- 
it-o mișcarea de cultură fizică și 
►rt. Prin grija părintească a părti
ni și guvernului, cultura fizică și 
■rtul au devenit astăzi un bun al 
selor largi de oameni ai muncii, care 
rec ceasuri de plăcută destindere pe 
îumărate baze sportive, își oțelesc 
purile. se bucură de binefacerile 
■rtului.
Jultura fizică și sportul au devenit 
anii regimului democrat-popular 

jloace importante de educare so
listă a tineretului nostru. Cu- 
nzînd un număr tot mai mare 
oameni ai muncii din țara noas- 

, cultura fizică și sportul con- 
tuie la crearea unor oameni sănă- 
i, voinici, indemînateci, curajoși, cu 
înaltă conștiință socialistă.

EDUCAREA POLITICĂ A SPORTIVILOR—0 SARCINĂ DE BAZĂ!
Partidul nostru a desfășurat și des

fășoară o largă și multilaterală muncă 
politică și ideologică pentru educarea 
socialistă a tuturor oamenilor muncii, 
înfăptuirea sarcinilor desăvirșirii con
strucției socialiste cere o participare 
activă și conștientă a celor mai largi 
mase de oameni ai muncii de la orașe 
și sate. Cuprinderea în sfera muncii 
de propagandă a unor mase cît mai 
largi, folosirea diverselor mijloace și 
metode de răspîndire a cunoștințelor 
politice și ideologice, pentru însușirea 
politicii interne și externe a partidu
lui și statului nostru este o sarcină 
actuală de mare însemnătate.

Cluburile și asociațiile sportive, sub 
conducerea organelor și organizațiilor 
de partid, au acordat și acordă o a- 
tenție sporită educării sportivilor noș
tri.

Una dintre cele mai importante și 
eficiente forme de educație a tinere
tului și sportivilor o constituie invă- 
țămintul de partid .și U.T.M. 
Anul acesta, un număr și mai mare 
de sportivi din cluburi și asociații 
sportive vor fi cuprinși in diferitele 
forme ale invățămintului politic. O te
matică largă vor dezbate cursurile la 
care iau parte jucătorii și antrenorii 
echipelor de fotbal din categoriile A 
și B. Este de datoria fotbaliștilor și 
antrenorilor noștri fruntași să-și însu
șească temeinic materialul predat, să 
se pregătească temeinic pentru semi- 
narii

Antrenorii și sportivii de categoria 
I, maeștrii și maeștrii emeriți la spor-

★
GH. FLOREA

Directorul cabinetului orășenesc 
de partid București

★
turile individuale și componenții echi
pelor la categoria A Ia jocurile spor
tive au fost îndrumați să se înscrie la 
cursurile de învățămint de partid sau 
U.T.M., care sînt organizate sub con
ducerea organelor și organizațiilor de 
partid in cadrul fiecărui club sportiv.

Au făcut bine asociațiile care s-au 
îngrijit ca, pe cît posibil, toți membrii 
unei secții pe ramură de sport să ur
meze aceeași formă de învățămint, asi- 
gurîndu-se astfel și mai bine problema 
continuității cursurilor.

Pentru ceilalți sportivi legitimați 
cluburile sînt datoare să se îngrijească 
de organizarea în cele mai bune con- 
dițiuni a expunerilor lunare cu pro
blemele prevăzute din tematica ce le-a 
fost stabilită. De asemenea, asociațiile 
sportive sint datoare să urmărească 
îndeaproape modul cum studiază și 
cum se pregătesc membrii lor încadrați 
în formele de învățămint de partid și 
U.T.M. de la locul de producție,

Sînt numeroase cluburile și asocia
țiile sportive care se preocupă în 
mod organizat și cu simț de răspun
dere de educarea sportivilor. Așa este 
cazul cluburilor sportive Rapid, Di
namo, C.C.A., al asociațiilor sportiva 
Locomotiva Grivița Roșie, Cauciucul- 
Jilava, Industria Bumbacului, Imprime
ria C.F.R., I.O.R., Timpuri Noi, Dîm
bovița etc. toate din Capitală, ale a

sociațiilor sportive Țesătura-lași, In
dustria Sîrmei-Cîmpia Turzii, Metalul 
Tîrgoviște, Rulmentul-Birlad, lanoș 
Herbak-Cluj ș.a. Un exemplu pozitiv 
îl oferă și Clubul sportiv școlar din 
București.

La aceste cluburi și asociații s-a 
dat importanța cuvenită educării po
litice a sportivilor, au fost alcătuite și 
apoi transpuse in viață planuri de 
muncă bine gândite, cuprinzind sar
cini concrete.

Au fost discutate în cadrul colecti
vului abaterile de la disciplină sau 
conduită comise de unii sportivi, des- 
fășurindu-se și o muncă de educație 
de la om la om

Experiența a arătat că acolo unde 
au fost folosite permanent și siste
matic diverse forme accesibile diferi
telor categorii de sportivi, au fost ob
ținute și rezultate bune în educarea și 
mobilizarea tineretului sportiv.

Astfel de forme eficace, dar care nu 
se folosesc încă de toate cluburile și 
asociațiile sportive și care nu se extind 
pe măsura necesităților sint propa
ganda prin conferințe, sub forma de 
expuneri pe anumite teme, informațiile 
politice, organizarea de adunări pen
tru întrebări și răspunsuri, convorbiri 
etc. întrebuințarea cît mai largă și în 
mod diferențiat a acestor forme de pro
pagandă in vederea lămuririi și înțele
gerii temeinice de către sportivi â e- 
venimentelor interne și internaționale, 
a problemelor vitale ate contempora
neității, va contribui Ia educarea lor 
socialistă, la mobilizarea lor în mun
ca de desăvîrșire a construcției so
cialiste in țara noastră, la lupta pen
tru apărarea păcii în lume.

Preocupindu-se de lărgirea sferei de 
cuprindere a muncii de propagandă, 
de folosirea diferitelor ei forme, clu
burile și asociațiile sportive trebuie să 
acorde principala atenție conținutului 
muncii de propagandă, tratării proble
melor în mod just, principial și la ni
velul de înțelegere al diferitelor cate
gorii de sportivi. Hotăritor pentru efi
cacitatea muncii noastre este conținu
tul de idei și accesibilitatea, forma vie, 
atractivă de prezentare a diverselor 
probleme interne și internaționale, ca 
ele să poată fi ințelese.

In această importantă acțiune comi
siile de propagandă ale consiliilor re
gionale U.C.F.S., ale cluburilor și asocia
țiilor sportive vor trebui să antreneze pe 
cei mai buni activiști sportivi, antrenori 
și sportivi fruntași, să-și formeze un 
larg activ voluntar, care să desfășoare 
în mod organizat și permanent o vastă 
activitate -propagandistică.

Există toate posibilitățile ca sub con
ducerea și îndrumarea organelor și 
organizațiilor de partid, organele re
gionale și raionale U.C.F.S., clubu
rile și asociațiile sportive, să des
fășoare o bogată activitate de pro
pagandă în rîndul sportivilor. Pen
tru aceasta se cere ca periodi* 
să fie analizată munca comisii
lor de propagandă și să se stabilească 
măsurile necesare pentru a ridica a- 
ceastă activitate la nivelul sarcinilor 
actuale ce stau în fața mișcării noas
tre sportive. Alegerile organelor spor
tive care se desfășoară în prezent tre
buie să constituie un prilej in plus 
pentru lărgirea și îmbunătățirea con
tinuă a muncii de educare socialistă 
a sportivilor noștri.
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CICLISM

De ce se comportă așa de slab 
unii dintre handbaliștii fruntași ? DE CICLISM PE PISTA

0 fază edificatoare tn ce privește felul în care a evoluat înaintarea 
noastră. Nodea are mingea și pare dezorientat, iar Bulgara s-a întors cu 
spatele...

Foto : T. Roibti

Nn este de loc ușor ca după ce în 
cursul unui an au fost înregistrate 
performanțe de prestigiu în handbal 
să fim astăzi obligați să consemnăm 
și o înfrîngere. Și nu atît o înfrîngere, 
i it mai ales o comportare extrem de 
•labil, -din partea unei formații -repre
zentative care în 1959 cucerea meda
liile de argint în cadrul campionatu
lui mondial, iar un an mai tîrziu în
treprindea un larg și victorios turneu 
in Extremul Orient.

Handbaliștii vor răspunde, probabil, 
eii lipsa unor întîlniri internaționale 
și a unui calendar intern mai bogat 
au determinat ca într-un atît de scurt 
interval de timp valoarea lor să scadă 
așa de brusc. Să fie oare adevărat ? 
Fkfe desigur foarte posibil ca aceste 
lucruri să aibă o influență asupra va
lonii handbalului nostru în 11. Dar 
aceasta nu constituie totuși o justifi
care pentru comportarea total neco
respunzătoare a unora dintre jucătorii 
cere au făcut parte din echipa repre
zentativă pentru jocul cu R. D. Ger- 
mhnă.

Este posibil oare ca jucători
Aurel Bulgaru și Olimpiu Nodea, care 
in 1959 au fost golgeterii campiona- 
tsilni mondial și care erau cunoscuți 
pe 
lor.
MJ TRAGA MĂCAR O SINGURA 
DATA LA POARTA? Cum justifică

Bulgaru și Nodea faptul că de multe 
ori în cursul jocului au dat pase la 
„înălțimea" picioarelor, ceea ce — 
desigur — le făcea inutilizabile sau 
că nu de puține ori mingea pornită 
din mina lor în loc să ajungă la un 
coechipier nimerea drept la adversar ? 
Cînd ai o asemenea comportare nu 
mai poți să arunci toată vina doar pe 
lipsa jocurilor internaționale sau in
terne. Aci este vorba de cu totul alt
ceva. Și 
rilor pe 
timp la 
fruntași

este bine să spunem lucru- 
rjume : de o bună bucată de 
unii dintre jucătorii noștri 

de handbal se manifestă o

tendință de îngîmfare, de desconside
rare a sarcinilor de pregătire, de 
automulțumire. Excelentele rezultate 
obținute în ultimii ani sînt conside
rate probabil de unii ca o limită sau 
ca o „dovadă" că ei sînt prea... „va
loroși". și că, în consecință, nu pot 
fi schimbați din loturile reprezenta
tive.

Ei bine, cei care cred asemenea lu
cruri și care se comportă la fel ca 
Bulgaru și Nodea se înșeală. Și 
tru a le dovedi acest lucru le 
aduce aminte că în anul 1957, 
ce echipa feminină de handbal : 
cucerise titlul de campioană a 
și printre handbaliste își făcuse 
asemenea „boală". Urmarea ? La pri
mul joc internațional, 
componentele de bază 
prezentative 
„Dușul" nu 
Iar dacă va fi nevoie 
petat, „beneficiarii" fiind de data acea
sta acei handbaliștii fruntași care au 
manifestat în ultimul timp simptome 
ca cele amintite mai sus.

Avem însă convingerea că nu se va 
ajunge ,1a acest lucru. Atit Bulgaru, 
cît și Nodea sau alții ca ei vor în
țelege că a sosit timpul să-și revizu
iască atitudinea și să se pregătească 
mult mai serios. Ei vor înțelege, de 
asemenea, că rezultatele realizate pe 
plan internațional de handbalul no
stru ne obligă să evităm comportări 
ca cea de duminică în meciul cu 
R.D.G. Și apoi mai este ceva. Nici 
unul și nici celălalt nu sînt la vîrsta 
cînd se pot gindi să renunțe la acti
vitatea sportivă. Iar dacă măcar o 
clipă le-a trecut prin minte un ase
menea gînd, atunci să se uite la Otto 
Tclman, colegul lor de echipă atît la 
C.C.A. cît și în lot. La 35 de ani 
acest sportiv se pregătește serios și 
continuă să fie un element dc bază în 
ambele echipe. Exemplul lui, credem, 
ii va pune pe gînduri...

întrecerile celor mai buni pistarzi din 
țara noastră continuă. Azi, începînd de 
la ora 15,30 va avea loc pc velodromul 
din parcul sportiv Dinamo cca de a 
doua reuniune din cadrul finalelor cam
pionatelor de ciclism pe pistă ale R.P.R. 
In programul de azi figurează proba de 
urmărire individuală juniori, 1000 m 
cu start de pe loc seniori și o probă 
complimentară : eliminare juniori

Amatorii reuniunilor cicliste de velo
drom vor urmări miercuri de la aceeași 
oră confruntarea fiiialiștilor în proba' 
de urmărire individuală seniori 
mărire echipe juniori.

Forma bună manifestată de 
tatea concurenților în prima zi 
lelor ne îndreptățește să sperăm
asista în continuare la întreceri aprig 
disputate.

Șl ur

ma jori- 
a fina- 
că vom

es

plan internațional prin valoarea 
să joace un meci întreg și SA

au fost 
a rămas

i pen- 
vorn 

după 
în 11 
lumii 
loc o

cîteva dintre 
ale echipei re- 
scoase din lot. 
fără rezultat, 
el poate fi re-

„CUPA CARPAȚILOR"
Anul trecut, înaintea începerii cam

pionatului republican de volei, la Bra
șov s-a desfășurat prima ediție a 
„CUPEI CARPAȚILOR", competiție 
organizată de comisia regională de 
specialitate, la care au luat parte mai 
multe echipe masculine. Cu acest pri
lej s-a făcut o utilă verificare a pre
gătirii în vederea campionatului mas
culin. Inițiativa s-a dovedit cît se 
poate de bună. De aceea, comisia re-

(u două etape înaintea încheierii 
campionatului republican

Două etape complete, citeva restan
țe și ediția 1961 a campionatului repu
blican de polo pe apă se va încheia 
duminica aceasta, cînd vor fi desem
nate atit campioana țării, cît și echi
pa care va juca anul viitor în campio
natul de calificare.

întrecerile desfășurate pînă acum în 
cadrul returului au fost caracterizate 
de lupta dirză dată pentru fiecare 
punct, necesar în lupta pentru primul 
loc și pentru evitarea ultimului, care 
aduce retrogradarea. In Capitală, la 
Cluj. Tg. Mureș, Oradea și la Arad 
an avut loc meciuri pasionante prin 
evoluția scorului. Din acest punct de 
vedere, spectatorii au plecat de cele 
mai multe ori mulțumiți. Dar, din 
păcate, dîrzenia cu care au fost dis
putate punctele nu a fost însoțită în
totdeauna de un joc de bună valoare 
tehnică, iar uneori au fost înregistrate 
și cazuri de indisciplină sau de joc 
dur. F. R. Natațic a fost promptă însă 
în curmarea actelor de indisciplină și 
a luat cîteva măsuri care vor împie
dica repetarea abaterilor. Astfel, 
jucătorul Toma Varlam de la Rapid 
București a fost suspendat pe două 
etape pentru lovirea intenționată a 
adversarului, Ștefan Kroner de la_Di- 
narno, Valentin 
greșul și Cezar 
Cluj au primit 
pentru joc dur 
vă ș.a.m.d.

Sîntem convinși că secțiile de 
ție ale cluburilor și asociațiilor 
tive vor înțelege cum se cuvine 
sancțiuni și în consecință își vor întări 
munca de educație cu poliștii.

In privința nivelului tehnic al jocu
rilor semnalăm că în ultimele etape 
el a fost departe de a satisface. In 
goana după puncte, echipele au jucat 
reținut, static, departe de posibilitățile 
lor reale. In loc să continue linia 
jocului în viteză, cu contraatacuri 
spectaculoase și eficace, cu acțiuni în 
care să se vadă continua mișcare a 
componenților echipei, formațiile noas
tre fruntașe au început să practice un 
joc „bătrînesc", care este departe de a 
asigura progresul în această discipli
nă sportivă. Desfășurarea partidei din
tre echipele fruntașe Dinamo Bucu
rești și Crișana Oradea este elocventă 
în acest sens.

Față de această situație, considerăm 
că este de datoria antrenorilor de a 
imprima echipelor linia jocului mo
dern care ne-a adus în ultimii ani 
satisfacția unor frumoase performanțe.

nata- 
spor- 

aceste

gională de volei din cadrul consiliu
lui regional U.C.F.S. Brașov a inclus 
în calendarul sportiv al anului 1961 
reeditarea acestei competiții, care — 
de altfel — se va desfășura și în 
viitor, înaintea începerii fiecărui cam
pionat republican. De data asta, în
trecerii echipelor masculine li se a- 
daugă și o competiție rezervată for
mațiilor feminine.

Actuala ediție a „Cupei Carpaților" 
va avea loc tot la Brașov, în zilele 
de 20, 21 și 22 octombrie a.c. în sala 
de sporturi a asociației Tractorul. 
Organizatorii au invitat următoarele 
echipe: Rapid București, Știința Cluj, 
C.C.A., Știința Galați, Petrolul Plo
iești, Dinamo Orașul Dr. Petru Groza, 
Tractorul Brașov, care se vor întrece 
în turneul masculin, iar C.F.R. Ti
mișoara, Voința Miercurea Ciuc, 
I.F.A. București, C.S.M. Sibiu și O- 
limpia Brașov au fost invitate 
participe la turneul feminin.

Jocurile se vor 
turneu, numai tur. 
petiției vor primi 
cupă transmisibilă, 
feu netransmisibil 
regional U.C.F.S.

să

desfășura sistem 
Cîștigătoarele com- 
„Cupa Carpaților", 
precum și un tro- 
oferit de consiliul 
Brașov.

C. GRUIA-coresp. reg.

Viitorii performeri,
Clasamentele finale

ia început de drum
ale „Cupei regiunilor”

din
nu-

In ultimii ani, tinerii rutieri 
țara noastră au fost angrenați în 
meroase competiții, majoritatea domi
nate de juniorii din Ploiești, tineri 
pregătiți de antrenorul S. Zosim. Mer- 
gind pe un drum ascendent, juniorii 
ploieșteni și-au tascris încă o impor
tantă victorie în palmares : la capă
tul unei întreceri foarte disputate, 
care a durat aproape 5 luni, ei au 
cucerit „Cupa regiunilor". Acest suc
ces, obținut într-o competiție în care 
au avut de înfruntat adversari pu
ternici din București, Brașov, Cluj, 
Brăila și Timișoara, confirmă perspec
tivele tinerilor alergători din orașul 
petroliștilor- Echipa regiunii Ploiești a 
fost alcătuită din următorii alergă
tori : Constantin Ciocan, Gheorghe 
Moldoveanu, Ștefan Padiu, Aurel Kusu 
și Nicolae Ghinea. Demnă de reți
nut a fost și comportarea juniorilor 
din Cluj, care în finalul competiției 
au reușit să salte 
mentul general.

„Cupa regiunilor" 
trecere care a avut 
pe tinerii noștri rutieri la un exa
men multilateral. Regulamentul com
petiției a prevăzut curse contra-cro- 
nometru individual și pe echipe și 
întreceri cu plecări în bloc pe trasee 
variate care au cerut din partea con
curenților cunoștințe temeinice și o 
pregătire fizică și tehnică superioară. 
Cel mai bun calificativ l-a obținut 
de-a lungul celor aproape 500 km 
talentatul alergător Constantin Cio
can (Ploiești) care a știut să-și dozeze 
efortul, a acționat cu hotărire cind 
i-a fost atacată poziția de lider și s-a 
încadrat in efortul colectiv al echipei 
care a cîștigat trofeul. De asemenea. 
Ion Szekely (Cluj), Niculae Ciumete 
(București), Gh. Tălpescu (București), 
H. Chelaidite (București) și Atila To
ros (Brașov), tineri rutieri dotați cu 
deosebite calități, s-au numărat prin
tre principalii animatori ai cursei-

In cele cinci faze ale competiției 
s-au desprins unele constatări în 
gâtură cu procesul de instruire 
viitorilor noștri performeri. Astfel, 
toți antrenorii au făcut cu elevii 
o pregătire la nivelul intensității 
rute de o cursă de lung kilometraj; 
așa cum a fost „Cupa regiunilor". Am 
tras această concluzie din desfășura
rea ultimei faze cînd juniorii bucu- 
reșteni, remarcați în multe concur
suri, au fost depășiți de cicliștii clu
jeni. S. Mihălțeanu, deținătorul titlu
lui de campion de mare fond la ju
niori, D. Paraschiv, H. Chelaidite și 
N. Ciumete din echipa Bucureștiului 
au sosit in etapa a doua a ultimei 
faze desfășurată pe ruta Gilău—Hue
din—Gilău (70 km) cu o întîrziere de 
4:42,0 față de plutonul fruntaș. O se
rie de alergători au dovedit că nu 
știu încă să ruleze în pluton din care 
cauză s-au produs busculade. De aici 
se naște necesitatea organizării a cît 
mai multor concursuri pe plan local, 
mijloc eficace de însușire a elemen
telor tehnice și tactice.

In faza a 4-a găzduită de orașul

Timișoara s-a 
rios : numai doi din cei șase localnici 
s-au prezentat la startul întrecerii; 
motiv pentru care, conform regula
mentului, reprezentativa regiunii Ba
nat a fost eliminată din competiție.; 
Absența respectivă se datorate într-o 
bună măsură direcțiunii școlii . spor
tive de elevi care privește cu nepă
sare secția de ciclism și antrenorului 
Ferdinand Wittman, care 
atitudine fermă față de 
abateri ale unor alergători 
pregătește.

„Cupa regiunilor" ne-a

înregistrat un fapt cu-

nu a luat 
repetatele 
pe care îi

un loc în class

a constituit o în- 
darul să-i supună

Medianu de la Pro- 
Danciu de la Știința 

ultimul avertisment 
și atitudine nesporti-

Iată clasamentul la zi :

1. Dinamo București 13 13 0 0 85:22 26
2. Stiinta Cluj 14 11 1 2 68:32 23
3. Crișana Oradea 13 9 1 3 71:35 19
4. C.C.A. 14 9 0 5 60:41 18
5. Mureșul Tg. Mure® 14 7 1 6 50:58 15
6. Stiinta București 12 4 1 7 29:54 9
7. I.C. Arad 15 3 0 12 39:94 6
8. Progresul București 15 2 0 13 50:84 4
9. Rapid București 14 2 0 12 33:65 4

Azi de la ora 16,30 se dispută la ștran-
dul Tineretului meciurile C.C.A. - Cri-
șana Oradea (etapa a 
— Stiinta București.

JX- a) s Dinamo

arătat că 
avem o pleiadă de tineri talentați pe 
care trebuie să-i îndrumăm și să-i 
creștem cu multă răbdare și perseve
rență. In încheiere o propunere: la 
ediția viitoare a acestei competiții 
F.R.C. să invite cicliști din mai multe 
regiuni ale țării.

Și acum iată clasamentele 
rale :
(Ploiești) 
(Cluj) 
(Buc) 
(Buc.) 
(Buc.)
șov) 11 h

gene-: 
INDIVIDUAL: 1. C. Ciocan

11 h 17:04,0, 2. I. Szekely; 
h 32:01,0, 3. N. Ciumete 
h 34:01,0, 4. Gh. Tălpescu 
h 34:45,0, 5. H. Chelaidite 

h 36:42,0, 6. A. Torbs (Bra- 
38:44.0, 7. A. Rusu (Ploiești)

11
11
11
11

Ștefan Padiu unul dintre talenlalît 
noștri juniori

11 h 43:36,0, 8. Gh. Caragea (Brăila 
11 h 44:33,0, 9. A. Okos (Brașov) 11 I 
46:33,0, 10. D. Paraschiv (Buc.) 11 l 
47:50,0. ECHIPE: 1. Ploiești 
53:33,0, 2. Cluj 37 h 15:19,0, 3. 
rești 37 h 15 :24,0, 4. “ 
35:12,0, 6. Brăila (reg. 
44:50,0

O mențiune deosebită 
misiei de specialitate a 
care a pregătit minuțios ultima faz 
cucerind astfel primul loc in întrece 
rea celor cinci comisii organizatoar 
ale concursurilor din cadrul „Cupei re 
giunilor".

Brașov 
Galați)

38 1 
Bucu
37 I
37 1

se cuvine co 
orașului Clu

TR. IOAN1ȚESCU

Campionatul republican pe echipe
Sîmbătă și duminică s-au disputat 

întîlnirile din cadrul etapei a IV-a, 
seria A, a campionatului republican 
pe echipe-

BUCUREȘTI: Progresul-Mureșul
Tg. Mureș 28—11. Din cele nouă întîl- 
niri disputate (la categ. ușoară oas
peții nu au prezentat boxeri), șase 
s-au încheiat prin abandon, fapt care 
dovedește slaba pregătire a boxerilor 
din Tg. Mureș. Rezultate tehnice: 
Al. Bariciu (P.) b- ab. I M. Orosz (M ), 
I. Stoica (P.) b. ab. II C. Gîrbu (M), 
A. Ciucă (P.) bp. P. Benga (M) — 
decizie eronată, D. Fieraru (P.) b.p. 
A. Demeter (M), C. Stoian (P.) b. ab. 
II D. Turzai (M.), F. Surugiu (P.) 
cîștigă fără adversar, C. Conosag 
(M.) bp. A. Gănescu (P-), G. Constan-

E.tin (P.) b.ab. I Fr. Nagy (M.), 
Schnap (P) b.ab. I A. Tdrok (M.), 
N. Netea (P.) b.ab. I Gh. Moldovan 
(M.).

N. TOKACEK — coresp.
GALAȚI : 3.000 de spectatori au

fost prezenți sîmbătă seara pe arena 
C-S.M. pentru a asista la întîlnirea 
dintre echipele C.S.M. Galați și C.S.M. 
Reșița, întâlnire încheiată cu victo
ria gazdelor cu scorul de 28—10. 
zultate tehnice : V. Manolache
cîștigă fără adversar, I. Lupu

I. Munteanu (R.), P. Pavel
V. Mandriș (R), N. Popa

D. Eni (R.), St. Bogoi (G.) b. dese- 
I. Goldenberg (R.), Gh. Eremia 
cîștigă fără adversar, M. Ioniț'ă

b.p. 
bp. 
b.p. 
III
(G)

Re- 
(G.) 
(G) 
(G.) 
(G.)

(G.) b.p. I. Sibișan (R.), V. Bogi 
(G ) b.p. St. Mașcovescu (R), V. M< 
mir (G.) b. k.o. II Gh. Simion (R. 
D. Filip (R.) b.p. O. Cioloca (G.) !

A. SCHENKMAN — coresp.
BRAȘOV : St. roșu Brașov—C.S.I 

Cluj 21—17. Iată citeva rezultate tel 
nice: Gh. Constantin (B.) b.p. A 
Murg (C.), R. Mihai (B.) b.p. A. Ti 
rok (C.), Gh. 
Gall (C.), Gh. 
M. Panait (B.), 
fără adversar.

A. GRUIA — coresp.
• In cadrul Cupei F. R. Box, fo 

mația C.S.M.S. Iași a întrecut echi] 
bucureșteană I.T-B. cu scorul de 2i 
14. E. URSU — coresp.

Cojocaru (B.) b.p. 
Deak (C.) b. dese.
V. Teglas (C.) cîștij



Prin ce a fost superioara echipa noastrâ ? Știri, rezultate
INDUSTRIA SîRMLl 

ÎN IUGOSLAVIA
(Urmare din pag. 1) 

conlucrarea jucătorilor, spiritul colectiv 
care a animat pe jucători a pus în va
loare și mai mult acțiunile desfășurate, 
calitatea jocului practicat în bună parte 
din meci. De altfel, aici este un alt 
domeniu în care fotbaliștii romîni și-au 
impus superioritatea. Intr-o convorbire 
cu antrenorul oaspeților, italianul San
dro Pupo, acesta remarca și nu fără 
regret:

— Dvs. ați reușit ceea ce eu mă 
străduiesc să fac pe jucătorii noștri să 
înțeleagă ca absolut necesar în fotbalul 
de astăzi: colaborarea permanentă, sub
ordonarea individualismului interesului 
colectiv, într-un cuvînt realizarea jocului 
colectiv. i

Kematcfâ antrenorului italian se bizuie 
pe numeroase acțiuni colective concepute 
și desfășurate în cursul meciului de 
duminică. Iar pentru noi, care-1 cu
noaștem bine pe Ene II, exemplul a- 
cestuia este și mai concludent în a- 
ceastă privință : duminică a jucat tot 
■timpul pentru lechipă, pentru parte
nerii mai bine plasați sau demarca ți, 
culegînd mingi în teren și pasînd sau 
lansînd, fără să alunece nici un mo
ment pe panta egoismului. De aceea și 
comportarea sa a fost și mai valoroasă, 
deși cl nu a înscris nici un gol.

Din punct de vedere tehnic, de ase
menea, echipa noastră a fost supe
rioară în execuții și în precizia lor (îna
intarea a tras mult și destul de bine 
la poartă, de pildă) depășindu-și ad
versarul și în tactică, în concepția de 
joc. Jucătorii s-au străduit și în mare 
parte au reușit să nu respingă mingile 
la întîmplare în apărare, ci să paseze, 
inițiind o acțiune ofensivă, pregătită 
de regulă în mijlocul terenului și des
fășurată — cu pase pe jos de prefe
rință — într-un ritm din ce în ce mai 
accelerat în apropierea porții. Aici pasa 
decisivă a pornit de cele mai multe 
ori din „triunghi". Datorită acestui joc

gîndit, echipa noasLră a desfășurat 
cîtcva acțiuni de rară spectaculozitate 
(mai ales în prima parte a reprizei în- 
tîi și 15 minute din a doua) în care 
adversarul nici nu a atins mingea ! 
Este o constatare foarte îmbucurătoare 
pe care nu am mai avut ocazia s-o 
facem. într-un cuvînt, o superioritate 
izvorîtă din orientarea jocului nostru, 
potrivit evoluției actuale a fotbalului 
mondial, spre un joc colectiv, cursiv, 
rapid, în mișcare.

Desigur că totul a fost posibil prin 
muncă intensă la antrenamente din 
partea antrenorilor și jucătorilor Iotu
lui. Ceea ce înseamnă că putem juca 
fotbal și încă unul de calitate cînd 
există această preocupare. 0 dorim con
tinuată cu toată seriozitatea și exigența, 
dar nu numai în loturile reprezentative, 
ci și în echinele de club. Pentru că 
meciul de duminică a arătat și unele de
ficiențe care se cer înlăturate, cum ar 
fi căderile temporare din repriza a doua, 
predilecția unor jucători și în special 
a halfilor de a ține sau de a conduce 
prea mult balonul, făcînd inutile demar
cările înaintașilor și frînînd astfel în
tregul elan al echipei, sau lipsa de in
sistență a înaintașilor pentru recîști- 
garea mingilor pierdute. Toate acestea 
nu se pot realiza decît la cluburi, acolo 
unde trebuie să se obțină forma bună 
a jucătorilor. Și în această privință, 
cluburile sînt datoare loturilor repre
zentative, pentru că duminică un Tătaru, 
Constantin, Nunweiller IV, Sere dai în 
plenitudinea mijloacelor lor ar fi con
tribuit la un randament și mai mare al 
echipei.

în concluzie, considerăm că meciul 
de duminică reprezintă un pas înainte 
în asigurarea unei activități mai rodnice 
a reprezentativei pe plan internațional. 
Să nu se uite însă că pentru aceasta 
este nevoie de muncă, de multă muncă 
la antrenament, în primul TÎnd din par
tea jucătorilor.

■

îi

Sfii

După cum am anunțat, echipa .Ind, 
Sîrmei a susținut două jocuri în Iugo
slavia. In primul meci, disputat 
miercurea trecută, la Sombor în com
pania formației Radnicki, victoria a' 
revenit fotbaliștilor localnici la sco
rul de 2—1 (0—0). Unicul punct al 
echipei noastre a fost marcat de Suru. 
Safar a mai înscris două goluri anulate 
însă. Vineri, Ind. Sîrmei a jucat la 
Vîrșeț cu Jelezniciar (formație întă
rită cu jucători din regiune), cu care 
a terminat la egalitate: 3—3 (2—1). 
Pentru echipa Ind. Sîrmei au înscris 
V. Copil (2) și Adam. Formația din 
Cîmpia Turzii a practicat în general 
un joc bun, din rîndurile sale s-au 

Suru, V.

Gol? Nu ! Portarul turc Necmi parcă 
minge și a reușit s-o devieze în corner, 
salvat echipa sa de un gol gafa făcut

s-a mai lungit în săritura sa după 
Forma excepțională a lui Necmi a

Foto: T. Roibu

Cinci minute
in mijlocul jucătorilor noștri

după meci,

un joc bun. din rîndurile 
remarcat în mod deosebit 
Copil, Raab și Safar.

• Meciul de categorie B. Ind. Sîr- 
mei—Vagonul Arad, restant din etapa 
de duminică, se dispută mîine la G. 
Turzii.

• Echipa A a Turciei părăsește țară 
astăzi cu avionul. Tot azi se îna
poiază formația noastră secundă de la 
Istanbul.

• Biletele pentru meciul Progresul 
—Always Ready (Bolivia), care se 
dispută joi pe stadionul RepubPcii. se 
pun în vînzare de azi la casele obiș-i 
nuite.

Discuția s-a înfiripat la un paliar de... 
suc în cabină, după ce jucătorii s-au 
mai odihnit după efortul fizic și nervos 
depus în cele 90 de minute de joc.

Primul nostru interlocutor a fost 
neobositul mijlocaș Jenei, care în ciuda 
faptului că a alergat poate cel mai mult 
dintre jucătorii noștri (a fost prezent 
mereu și în apărare și în atac) s-a 
echinat înaintea celorlalți și era 
de plecare.

— înainte de meci nu ai fost 
optimist. Ce părere ai acum ?

— Adevărul e că am avut emoții 
înainte de joc, deoarece acel 0—1 rea
lizat de fotbaliștii turci la Moscova cu 
seleefionata U.R.S.S., în preliminariile 
campionatului mondial, constituie o carte 
de vizită cit se poate de bună pentru 
ei. Noi am muncit însă mult în cadrul 
pregătirilor și victoria se datorează în 
mare măsură și eforturilor depuse la

dez- 
gata

prea

Despre unii fotbaliști certați cu disciplina...
Mase, tot măi largi de oameni ai 

muncii din țara noastră îndrăgesc și 
practică sportul pentru binefacerile 
sale, pentru țelurile lui înalte și fru
moase. E minunat să asiști la o în
trecere cavalerească, desfășurată în 
deplină sportivitate și în care cel mai 
bun cîștigă I Spectacolul sportiv in
cintă prin demonstrația de măiestrie, 
prin nivelul tehnic ridicat, prin im- 
oetuozitatea și dorința de victorie a 
:elor care își dispută întîietatea, prin 

care îl caracte- 
mirare că pasiu- 
cunoaște limitele

spiritul de prietenie 
rizează. Nici nu-i de 
iea pentru sport nu 
ie vîrstă I

Zeci și zeci de mii 
sionați iubitori ai sportului, sînt pre- 
«enți de fiecare dată în tribune, dor- 
lici să asiste la întîlniri sportive de 
.-alitate, desfășurate în limitele unei 
depline sportivități. Ei dăruiesc cu 
generozitate admirația și aplauzele lor 
acelor sportivi care demonstrează o 
bună pregătire, o măiestrie înaltă. Dar, 
critici exigenți, ei judecă aspru orice 
abatere, de la etica sportivă, de la 
atitudinea disciplinată și tovărășească 
pe care pe bună dreptate o pretind 
sportivilor. Ei se declară nemulțumiți 
și dezaprobă orice ieșire nesportivă 
din partea celor ce sînt încă certați 
cu educația — ce-i drept tot mai pu
țini pe terenurile de sport.

Duminică, celor peste 80.000 de 
spectatori prezenți pe stadionul

de spectatori, pa-

spectatori prezenți pe stadionul „23 
August" la întîlnirea de fotbal cu e- 
chipa Turciei, le-a fost dat să vadă, 
spre dezamăgirea tuturor, ieșirea inad
misibilă a lui Nunweiller 111 care, în 
minutul 84, înfierbîntat de joc, pier- 
zîndu-și controlul, și-a lovit un adver
sar de întrecere. Cum de nu s-a gîndit 
Nunweiller 11! că lovind un jucător 
advers, el dă — de fapt — o palmă 
pe obrazul coechipierilor săi ?

Și mai grav apare faptul dacă ținem 
seama că fotbalistul Ion Nunweiller 
nu se află la prima abatere. Și în alte 
meciuri el și-a permis de asemenea 
să comită acte de gravă indisciplină, 
pentru care a fost eliminat de pe te
ren, ca și în meciul de duminică, de 
altfel. Condamnabila abatere a lui 
Nunweiller III a fost comisă cu cîtcva 
minute înainte de terminarea meciului. 
Ce s-ar fi întîmplat însă dacă el ar

ii lost ■ eliminat-de pe teren mult mai 
devreme ? Echipa noastră ar fi resim
țit inferioritatea numerică, așa cum 
s-a petrecut la Viena cu prilejul meciu
lui retur dintre C.C.A. și F.C. Austria. 
Ne amintim că atunci, Constantin a 
trebuit să părăsească terenul din cau
za unei ieșiri necontrolate față de 
arbitru (și asta nu pentru prima dată), 
lipsind echipa de aportul său într-un 
moment decisiv pentru întreaga des
fășurare a jocului. Este adevărat că 
arbitrul a condus sub orice critică 
acea partidă, dar aceasta nu scuză 
ieșirea nervoasă a lui Constantin.

Astfel de atitudini sînt incompatibile 
cu comportarea unor jucători cărora 
li s-a încredințat cinstea de a face 
parte din echipele noastre reprezen
tative.

Și la alți fotbaliști fruntași întîlnim 
cazuri de indisciplină, manifestări de 
joc brutal și periculos, proteste la de
ciziile arbitrilor etc. Recidiviști la a- 
cest urît capitol sînt Neacșu și Koszka 
(Rapid), Pașcanu (Progresul) ș.a. O 
parte dintre jucătorii de la Petrolul 
Ploiești și Metalul Tîrgoviște printre 
care Badea, Neacșu, Marin Marcel, 
Mureșan și Andrei s-au comportat sub 
orice critică în întîlnirea lor de la 
Tîrgoviște dedîndu-se la numeroase 
acte de indisciplină. Și mai sînt și 
alte exemple...

Asemenea manifestări nu au ce 
căuta pe terenurile noastre de sport I 
Ele aduc serioase prejudicii întrecerii 
sportive, irosesc munca depusă în ore
le de pregătire și sînt un dușman al 
progresului în sport, al obținerii de 
performanțe valoroase.

Fără îndoială că o serioasă răspun
dere în această direcție revine condu
cerilor cluburilor și asociațiilor spor
tive, antrenorilor respectivi și acelor 
arbitri care manifestă o inadmisibilă 
toleranță față de actele de indisci
plină. Se impune din partea tuturor 
acestora mai multă preocupare față 

" ' " , se cere o
și mai temeinică desfășurată zi 
Se impune, acolo unde este 

să se ia măsuri drastice îm- 
acestor „capete înfierbîntate",

străine mișcării noastre sportive 
tip nou. Să nu se facă nici un fel 
concesii de dragul victoriei sau 
punctelor în clasament, chiar 
este vorba de vlrfuri fotbalistice; să 
se termine cu „sentimentalismul" de 
care mai dau dovadă conducerile unor 
cluburi care obișnuiesc 
„N-ai ce-i face I 
echipa “.

In interesul 
nostru cluburile, 
antrenorii și federația 
datoria de a sancționa pe cei care 
încalcă normele disciplinei sportive, 
dar și pe aceea de a lua toate mă
surile pentru prevenirea unor aseme
nea manifestări eu 
babile. Toți Fotbaliștii noștri, de la 
cei care joacă în campionatele raio
nale și orășenești și pînă la cei din 
categoria A trebuie să fie astfel edu
cați incit să se creeze in rîndurile lor 
o puternică opinie de mase împotriva 
celor care nesocotesc disciplina, prin
cipiile întrecerii sportive.

de 
de 
al 

dacă

să spună: 
Fără el nu merge

dezvoltării fotbalului 
asociațiile sportive, 
”i au nu numai

totul repro-

antrenamente. Sper că, în general, 
mulțumit 
tat.

L-am...
care ne-a

— De

am 
pe spectatori prin jocul pres-

atacat apoi pe Gh. Constantin, 
spus :
ciad joc în echipa reprezen

tativă nu am obținut o victorie atît 
de concludentă ca scor. Acest 4—0 se 
explică și prin felul în care am fost 
ajutați de colectivul de antrenori să ne 
pregătim pentru joc. Exigenta la an
trenamente a dat roade...

— Ce părere ai despre tînărul cola
borator de pe aripă, despre Ion Pîrcă
lab ?

— înainte de meci am dorit ca și 
l’ircălab să debuteze în reprezentativa 
națională cu o victorie, cum am debutat 
și cu acum cîțiva ani. S-a întîmplat în
tocmai. Țin să mai remarc că mă înțeleg 
din ce. în ce mai bine cu acest lînăr 
jucător, care în partula de azi a fost 
de un real folos echipei.

Ca încheiere să dăm cuvîntul lui 
Ion Pîrcălab, mezinul echipei noastre 
naționale :

■— Sînt 
un joc în 
o victorie
că am cîștigat încrederea coechipierilor, 
care mă ajută în joc: atit Constantin, 
cte și Ene au cfhitat să-mi paseze 
mingi utile, (Al. I.).

fericit că am participat la 
care echipa noastră a obținut 
categorică. Mă bucură faptul

0 declarație
1♦

din partea oaspeților
NEJAT TURMA (vicepreședinte 

în Direcția educației fizice din 
Turcia) : Romîni! au jucat mai 
bine decît la Ankara, în timp ce 
echipa noastră a fost mai slabă de 
data aceasta. Mi-a plăcut jocul lui 
Pîrcălab. Din formația noastră, 
care a jucat sub posibilități, nu a 
corespuns decît portarul Necmi.

de educația fotbaliștilor, 
muncă
de zi. 
cazul, 
potriva 
care trebuie să înțeleagă odată pen
tru totdeauna că pe terenul de sport 
n-au ce căuta astfel de manifestări

Arbitrii jocurilor de categoria A — 
etapa din 15 octombrie

Petrolul Ploiești — Știința Timișoa
ra : M. Popa-Buc., Al. Toth-Oradea și 
St. Mataizer-Craiova ; la tineret: Gh. 
Vasilescu I., C. Petrea și Gh. 
Popovici-București. Minerul Lupeni—•
C. C.A. Buc.: Gh. Osiac-Timișoara,
Fr. Hulberth și Tr. Cruceanu-Arad ; la 
tineret: V. Joja-Arad, C. Pop-Hune- 
doara și I. Oniga-Teiuș. Progresul 
Buc.—U.T.A.: C. Nițescti-Sibiu, O. 
Geană și G. Pop-Brașov; ia tineret s
D. Ciotoiu, N. Căpitănescu și Șt. La-. 
zăr-Bucț Știința Cluj—Metalul Tirgo- 
viște (partidă amînată); la tineret: T. 
Costau, Al Sike și I. Fîrtea-Oradea. Di
namo Bacău — Steagul roșu-Brașov: 
M. Cruțescu, N. Mihăilescu, N. Con- 
stantinescu-Buc.; la tineret: V. Popa-, 
Fălticeni, C. Gruescu-C. Lung și N. 
Prusac-Dorohoi. Dinamo Buc. Jiul Pe
troșani : M. Vasiliu, C. Denghel și P, 
Malița-Ploieșți; la tineret: St. Ene, 
Șt. Stănică și I. I 
Dinamo PHești—Rapid 
Iau, V. Qăscălescu și 
stanța ; la tineret: C. 
M. Grigoriu-Roșiori și 
nu-Rm. Vîlr-'-

Dumitrescu-Buc.
Buc.: St. Nicr> 

D. Bleja-Con-i
Marin-Brănești^
Gh. Smeurea-5

Echipa boliviana de fotbal
Always Ready a sosit 

in Capitală
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aseară

n
de 

pentru 
Formația

- Nedelcu. 
Adaiii 

Voinea,

Dinulescu, 
ploirșteni 

folosită de 
I on iță,- 
Baboie

Dinulescu,

prin punctele marcate 
Mafteuță și Baboie; 
a înscris Bontaș.
Progresul : Cozma 
Gheghe — Știrbei.
(Marin). Stoicescn, 
Marin (Mafteuță).

Meciul Progresul
se va disputa joi 12 octombrie pe sta
dionul Republicii cu începere de la ora 
16,30 (repriza'a doua se va desfășură 
în nocturnă). In deschidere, la ora 
14.45, lotul de juniori al R.P.R. va 
tntîlni formafia de tineret a C.C.A.

— Always Readft

• DIN NOU MECIURI DE CATEGORIA A JN PROGRAMUL CONCURSULUI
• PREMIILE CONCURSULUI PRONOEXPRES DIN 4 OCTOMBRIE

Săptămîna care a trecut, a furnizat 
multe aspecte interesante participanți
lor la Pronosport. In primul rînd, re
zultatele omologării concursului inter
mediar din 28 septembrie la care nu 
s-a înregistrat nici o variantă cu 12 
rezultate și apoi, concursul din 1 oc
tombrie la care nu s-a găsit nici un 
buletin care să fi indicat mai mult de 
10 rezultate exacte. Astfel, variantele 
cu 10 rezultate au primit cite 1688 lei, 
iar concursul din 8 octombrie a bene
ficiat de un report impresionant: 
122.845 lei.

In „Programul Loto-Pronosport", 
din această săptămînă, popularul nos
tru actor GRIGORE VAS1L1U BIRLIC, 
comentează concursul de duminică 15 
octombrie. Iată pronosticurile indicate:

I. Petrolul - Stiinta Timiș.
II. Minerul - C.C.A.

III. Progresul - U.T.A.
IV. “
V.

VI. 
VII. 

VIII.
IX.
X.

XI. 
XII.

S-a adus la cunoștința participanților 
că Loto-Pronosport a deschis o anchetă 
în legătură cu atribuirea premiilor la 
concursul Pronosport.

Qtonosport

1 x
X 2
1 X
1

1 X
1

1 X
1 X
X 2

B. M. 2
1
1

Știinta Cluj - C.A.R. Bolivia 
Dinamo Bacău — Steagul roșu 
Dinamo București — Jiul 
Dinamo Pitești — Rapid 
Știinta Galati - C.S.M.S. Iași 
Arieșul Turda — C.F.R. Timiș. 
Rec. Cărei — C.S.M.D. 
Tractorul — Farul 
Ind. Sîrmei - Mureșul

2

2

Reamintim problemele la care parti-, 
cipanții sînt rugați să-și spună păre
rea în cadrul anchetei i

1. este bine să se atribuie premii 
pentru 9 și 8 rezultate ?

2. să se fixeze taxa de participare la 
lei varianta ?
3. să se fixeze plafonul minimal de

premii la 5 lei ?

2

PRONOEXPRES

Premiile mari „se tin lanț** la con
cursurile Pronoexpres I

La tragerea din 27 septembrie, doi

participanți (Albescu Dumitru din 
București și Belinte Elisabeta din O-. 
radea) au obținut cîte un premiu de 
62.005 lei.

Oare ce premii va aduce concursr’ 
de mîine? Pentru ca să așteptați cu. 
mai mare interes răspunsul la această 
întrebare, depuneți chiar acum bulei 
tinele dv. 1

Nu uitați, însă: AZI ESTE ULTI-> 
MA ZI în care mai puteți juca la 
concursul PRONOEXPRES de mîine, 
a cărui tragere va avea loc în Bucu
rești.

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOEXPRES DIN 4 OCTOMBRIE

Cat. a Il-a — 3 premii a cite 18.700 let' 
Cat. a 
Cat. a 
Cat. a 
Cat. a

Report
21.578 lei.

Rubrică redactată de Loto-Pronosport

III- a — 21 premii a cite 2.877
IV- a — 173 premii a cite 536
V- a - 450 pre: ill a cite 206
VI- a — 3675 premii a cite 29 

pentru concursul urmai

SPORTUL POPULAR
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HALTERE

Lazăr Baroga șl Gh. Mincu - 
cci mal buni în concursul dc sîmbătă

Ultima reuniune din cadrul „Cupei 
orașului București" a aliniat pe podium 
'două formații fruntașe: C.C.A. și Di
namo Obor.’ Așa după cum era și de 
așteptat, campioana țării, echipa C.C.A., 
și-a adjudecat victoria destul de ușor, 

Ildar aceasta nu înseamnă că Dinamo 
Obor nu are merite, în primul rînd 
pentru faptul că are cea mai tînără 
echipă cu elemente de reală valoare. 

iDin echipa învingătoare o bună im- 
' î lăsat „semigreul" Lazăr Baro- 

ga, care a confirmat forma excelentă 
arătată la campionatele mondiale. El 
a totalizat 425 kg. (ca și coechipierul 
său de la categoria grea Silviu Ca
zan) și nu a lipsit mult să asistăm 
'ia doborîrea a două recorduri, — 
-'(smuls și total) — dacă ar fi reușit 

1132,5 kg. la „smuls". Campionul nos
tru a ridicat bara dar n-a putut să o 
fixeze Tn caz de reușită Baroga ar fi 
doborît recordul și ia total. Timpul 
nu . este pierdut. Nădăjduim că la pri
mele concursuri el va obține această 
performanță de valoare. Al doilea evi
dențiat este tînărul Ion Hortopan. La 
„cocoș" el a totalizat 257,5 kg., rezul
tat destul de valoros dacă ne gindim 
că tînărul halterofil — în plină dez
voltare — este cu 3 kg. sub categorie. 
Antrenîndu-se temeinic el poate deveni 
„omul nr. 1“ al categoriei. La cele
lalte clase de greutăți halterofilii din 
echipa învingătoare au obținut urmă
toarele rezultate: Nic. Năstase 182,5 
kg. („pană"), Miță Pană 305 kg. 
’(„ușoară"), Gh. Ienciu 317,5 kg. 
l(„semimijiocie“) și Atila Vasarhelyi 
310 kg. („mijlocie"). In echipa mili
tară am remarcat 
cu care luptă 
nic halterofil
Ienciu — în

Din echipa 
rezultat l-a obținut „greul" Gh. Mincu. 
tn vîrstă de 17 ani. Mincu are fru-

ypresie a

voința și dîrzenia 
în concurs cel mai vîrst- 

al țării. El este Gh. 
vîrstă de 42 de ani.
dinamovistă cel mai bun

=EI
Azi, finalele

in „Cupa Știința"
rezultate din „Cupa 
bărbați: Slapciu—An- 

D. Viziru—Basarab 7-5,

Iată ultimele 
Stiinta": Simplu 
dreeseu 6-1. 6-2 ; 
6-2: Mărmureanu—Mita 7-5. 6-4; Turdea- 
nu-Badea 6-2. 6-2;
nu 6-1. 6-3: D. Vizirii—Popovici 6-2, 
Mărmureanu—Dimache 6-3, 6-2; C. 
tase—Turdeanu 6-3. 6-4. Semifinale: 
Năstase—Mărmureanu 6-3. 3-6. 6-1 (par
tida a fost echilibrată pînă în setul III, 
cînd Petre Mărmureanu, lipsit de con
diție fizică, nu a mai putut acționa la 
valoarea sa obișnuită), D. Viziru—Slap- 
ciu w o. Simplu femei : Sanda Ciogo- 
lea—Mihaela Colceag 7-5, 6-4. Caria Klah- 
re—P Andruță 6-0. 6-3. Semifinale : Ma
nana Ciogolea—Sanda Ciogolea G-4. 3-6,
6-3 (cele două tinere si talentate jucă
toare și-au disputat cu dîrzenie întîie
tatea în cadrul unei partide cu multe 
momente de tenis de calitate): Eleonora 
Roșianu—Caria Klahre 6-1, 6-0. Finalele 
au loc astăzi, de la ora 15,30.

C. Năstase—Ungurea-
6-1:

Năs- 
C.

Spicuind regulamentul campionatelor republicane

LAZĂR BAROGA

• După cum am mai anunțat, la edi
ția 1961—1962 a campionatelor repu
blicane, masculin și feminin, de baschet 
vor participa 16 echipe masculine și 
16 feminine. Celor 12 
la ediția trecută li 
4 cîștigătoare ale | 
tului de calificare 
formațiilor care își 
de campioană a țării a crescut la 16.

! echipe participante 
s-au adăugat cele 

grupelor campiona- 
astfel că numărul 
vor disputa titlul

sportive cu echipe în categoria A sînt 
obligate să participe la ediția 1962 a 
campionatelor republicane de juniori cu 
cite o echipă. De asemenea, sînt obli
gate să ia parte la campionatul local 
cu o echipă de tineret, alcătuită din 
jucători între 18—22 ani. Neîndepli- 
nirea acestor obligații atrage eliminarea 
din campionatul republican.

pare în 
mentele 
rilor.

categoria A, prevăzute în docu- 
consfătuirii pe țară a antreno-

tot• Pe 
pionatelor va 
„om la om”.

timpul desfășurării cam- 
fi folosită numai apărarea

două
(105

moașe perspective. El a corectat 
recorduri republicane de juniori 
kg. — împins și 350 kg. — total). 
Perseverența, antrenamentele regulate 
și o viață sportivă exemplară îi pot 
aduce succese și mai mari. Le aștep
tăm cu nerăbdare mai cu seamă că 
în privința numărului greilor de valoa
re sîntem încă deficitari. Ceilalți dina- 
moviști au obținut următoarele rezul
tate: C. Cristea 182,5 kg. („cocoș"). 
Al. Toma 280 kg („pană"), V. Popa 
287,5 kg. („ușoară"), Gh. Moldoveanu 
315........................................... ‘ '
290 
kg-

kg. („semimijtocie"), M. Scrbu
kg. („mijlocie"), I- Paraschiv 230 
(„semigrea “).

Timișoara,

A II-A :

Oltenia Craiova,
A.S.A. Bacău; 

Rapid București,
I.T.B., Petrolul

• Seriile campionatelor republicane 
sînt alcătuite astfel: MASCULIN, SERIA 
I : C.C.A., Știința Cluj, Dinamo Bucu
rești, C.S.M. Galați, Știința
Dinamo Oradea, Progresul București, 
Constructorul Arad; SERIA 
Rapid București, Dinamo Tg. Mureș, 
Voința Iași, Steagul roșu Brașov, Ști
ința București, C.S. 
Voința Tg. Mureș, 
FEMININ, SERIA I: 
C.S. Crișana Oradea,
Ploiești, Voința Tg. Mureș, I.C.F., Ști
ința Timișoara, Agronomia Iași; SERIA 
A II-A : Știința București, C.S. Mure
șul Tg. Mureș, Știința Cluj, Progresul 
București, Voința Brașov, Voința Ora
dea, Voința București, Blănuri Oradea.

• Pentru stimularea acțiunii de creș
tere a elementelor tinere, care trebuie 
să constituie baza de selecție pentru 
loturile de categoria A, secțiile de 
baschet ale cluburilor și asociațiilor

Compionâdil republican pe 1961

SE CUNOSC ECHIPELE FINALISTE
Așadar, se cunosc echipele calificate 

în finala campionatului republican de 
oină pe anul 1961. După o întrecere care 
a început în luna aprilie, duminică a 
fost desemnată și ultima echipă, Avîn- 
tul Curcani (reg. București), care îm
preună cu formațiile Avîntul Frasin (reg. 
Suceava), Dinamo Săsar (reg. Mara
mureș), Torpedo Tohan (reg. Brașov), 
Victoria Cristești (reg. Cluj), Drum 
Nou Boureni (reg. Oltenia) și Biruința 
Gherăești (reg. Bacău) își vor disputa 
întîietatea între 20—22 octombrie pen
tru cucerirea mult rîvnitului titlu.

Întîlnirile din cadrul fazei interregio
nale, ultima etapă înaintea finalei, s-au 
încheiat cu rezultatele scontate. Totuși, 
majoritatea jocurilor au fost atractive, 
echipele învinse opunînd o dîrză rezis
tență. Astfel, Luminătorul Dolbașeți 
(reg. Banat) și Voința Negru Vodă 
(reg. Dobrogea) au cedat unul din me
ciurile susținute (s-a jucat tur-retur) 
la o diferență de numai un punct în

Intîlniri decisive în ultimele runde
Finala campionatului feminin se află 

^desigur în cel mai interesant moment 
/al sau. De fapt, lucrurile s-au siznplifi- 
:,cat. Acum nu ne mai întrebăm cine 
jf/a ieși campioană ? Problema se pune 
așa : Mai poate fi ajunsă în clasament 
Alexandra Nicolau ? O precizare, deci, 
și o indicație cu șanse de a 
certitudine. E drept, avansul pe 
campioana noastră îl deține, cu 
runde înainte de căderea cortinei, este 
minim. Ea poate fi egalată, chiar dacă 
Margareta Perevoznic reușește să cîștige 
«dificila întreruptă cu Maria Desmirea
nu. Și — notați bine — Alexandra Ni
colau e pe cale tocmai de a disputa 
cele mai grele partide, cu Ro-dica Rcicher 
(runda a I3-a) și Margareta Perevoznic 
(r, 14). Ultima poate fi chiar întîlnirea 

1 decisivă a campionatului.
Fără a risca un pronostic, ne men

ținem totuși la părerea că Alexandra 
Nicolau are bune șanse de a-și păstra 
titlul sau cel puțin să împartă primele 
două locuri cu cea mai apropiată dintre 
urmăritoarele sale. Pentru aceasta ar 
fi suficient să acumuleze 2 puncte din 
ultimele 3 runde. Campioana noastră 
joacă bine în acest concurs, cu mai 
multă siguranță și convingere, parcă. 
Ea este singura concurentă neînvinsă, 

j de-a lungul a 12 runde, și duminică a 
făcui o concludentă demonstrație a for
mei bune în care se află, întreeînd-o 
(practic, încă din deschidere) pe redu
tabila Renee Fărcaș.

Trebuie să notăm că la lupta pentru 
primul loc mat au șanse, teoretic, alte 
două jucătoare — Rodica Reicher și 
Elisabcta Polihroniade. Prima pare msă 
tă se prezintă sub forța sa normală de

deveni 
care 
trei

înjoc și înregistrează o rămînere 
urmă, accentuată de ultimele rezul
tate. în contrast se situează evoluția 
Elisabetei Polihroniade, care a recupe
rat considerabil din handicapul pri
melor runde și poate aspira acum la 
o clasificare bună.

în clasamentul dinaintea rundei 
I3-a Nicolau are 9l/2 p.,

(1), Reicher

fa^a formațiilor Drum Nou Boureni 
respectiv Biruința Gherăești. O compor
tare remarcabilă au avut și jucătorii 
din comuna Copăceni (reg. Argeș) care 
în compania puternicei echipe bucu- 
reștene G.P.B. au furnizat jocuri spec
taculoase.

Iată acum rezultatele înregistrate în 
faza interregională : Avîntul Frasin — 
Victoria G.A.G. Andrișeni (reg. Iași) 
13—5 ; 23—2, Victoria Cristești (reg. 
Cluj) — Recolta Curățele (reg. Cri- 
șana) 14—9; 3—0, Apoldul de Sus 
(reg. Hunedoara) — Torpedo Tohan
7— 17 ; 5—6, Ulmețu Copăceni — C.P.B.
8— 14 ; 2—9, Luminătorul Dolbașeți —
Drum Nou Boureni 5—6 ; 0—8,
Biruința Ghcrălești — Voința Negru 
Vodă 8—7; 9—0. La 
s-^a prezentat echipa 
Greci d'in reg. Galați.
zcon tarea 
reg. Ploiești și 
Mureș-Autonomă 
echipele Avîntul 
Dinamo Săsar.

Nu cunoaștem 
care cele trei echipe nu s-au prezentat 
la fazele unde au fost programate. Ab
sența lor este însă dc neînțeles pentru 
că cheltuielile de deplasare și cazare 
erau suportate de F.R.O. Se pare că 
organele U.C.F.S. din regiunile respec
tive dovedesc o condamnabilă delăsare 
față de oină. Sperăm că forul de spe
cialitate va trage la răspundere pe cei 
care sc fac vînova^i de Reprezentarea 
echipelor amintite mai sus.

?i

5-6;
Voința 

această fază nu 
Recolta Surdila 
Tot prin nepre- 
(Petrolul Urlațiadversarilor

reprezentanta regiunii 
Maghiară) au cîștigat 

Curcani și respectiv

încă motivele pentru

a
Perevoznic

8, Polihroniade
ji

i 
ur
să 

cel 
50

• Formațiile participante mai au 
mătoarcle obligații : cele masculine 
aibă în componență un jucător de 
puțin 1,96 m pe care îl va utiliza 
la sută din timpul global de joc efec
tiv; doi jucători de cel puțin 1,90 m pe 
care îi va utiliza minimum 50 la sută 
din timpul global de joc efectiv; doi 
jucători între 18—22 ani pe care îi 
va utiliza minimum 10 la sută din tim
pul global de joc efectiv, pe toată 
durata campionatului. Echipele feminine 
vor avea în componență : o jucătoare 
de minimum 1,78 m, care va fi utili
zată 50 la sută din timpul global de 
joc efectiv; trei jucătoare între 18—22 
ani, care vor fi utilizate minimum 20 
la sută din timpul global de joc efectiv 
pe toată durata campionatului.

• Atît pentru echipele masculine, cît 
și pentru cele feminine, sînt obliga
torii și criteriile minimale de partici-

desfășurare a campionatelor
MASCULIN. TU-

® Datele de 
sînt următoarele : 
RUL : 29 octombrie—10 decembrie 1961 ; 
RETURUL: 11 februarie—25 martie
1962; TURNEELE FINALE: 10 aprilie 
—18 aprilie 1962 ; FEMININ, TURUL: 
29 octombrie—10 decembrie 1961 ; RE
TURUL : 4 martie—5 aprilie 1962 ;
TURNEELE FINALE: 14—22 aprilie 
1962.

• Clasamentele vor fi alcătuite ast
fel: pentru joc cîștigat 2 puncte, pen
tru joc pierdut 0 puncte. In caz de 
egalitate între două, trei sau mai multe 
echipe se va ține seamă în ordine de: 
1. ooșaveraj direct, 2. coșaveraj general.

• Echipele clasate pe locurile 1—4 
în serii își dispută turneul final pentru 
locurile 1—8, iar cele clasate pe locu
rile 5—8 în serii vor lupta pentru locu
rile 9—16. Echipele clasate pe locurile 
15—16 în turneele finale vor retrograda 
în campionatele de calificare.

In campionatul orașului București

Etapa a IV-a a adus clarificări
campionatului oră- 
a adus o serie de 
în prima catego- 

C.C A. a obținut o victorie ca-

A IV-a etapă a 
șenesc de baschet 
clarificări. Astfel, 
rie, 
tegorică asupra echipei Bere Rahova,
consol idîndu-și primul loc. Formația 
C.C-A., de fapt o echipă de tineret a 
campioanei țării, are o medie de 
înălțime remarcabilă, o bună pregă
tire fizică și practică un joc mo
dem, simplu, in viteză. Din păcate, 
se resimte lipsa unui conducător de 
joc în teren cum a fost cazul în
deosebi în meciul cu Bere Rahova, 
pe care C.C-A. a depășit-o de-abia 
în ultima parte a partidei, din cauza 
insuficientei rezistențe a adversari
lor.

La categoria a Il-a se cuvine re
marcată buna pregătire a tinerei e- 
chipe Dinamo, «precum și evidentul 
echilibru de valoare dintre celelalte 
formații.

In întrecerea juniorilor, subliniem 
buna pregătire a majorității echipe
lor precum și numărul mare al ju
cătorilor ce compun loturile echipe
lor- S-au evidențiat pînă acum, in 
mod deosebit, formațiile Clubului

sportiv școlar, 
movist, S-S.E.

Iată acum 
sîmbătă și duminică : seniori, catego
ria I: Ipromet—C.P.C.S. 55-51, CC.A. 
—Bere Rahova 58—42, M.T.Tc.—Aca
demia R. P- Romîne 90—49, S.S.E. 2— 
Recolta 55—49, Semănătoarea—Voința 
48—39 ; categoria a Il-a : Constructo
rul—Automatica 82—36, Sănătatea—
Proiectantul 42-35, Dinamo—Construc
ția 63—39, Academia Militară—S.S.E. 
„Dr. Petru Groza“ 63—43 ; juniori a- 
pansați: S-S.E. 1—Șc. medie (nr. 35) 
45—35, CI. sp. școlar—S.S.E. 2 54—34, 
Șc. medie „Gh. Șincai“—S.PC. 
Tînărul Dinamovist—Rapid
Voința—C.C.A. 36—24 ; juniori 
pători: S.S.E. 1—Șc. medie (hr. 34) 
36—29, Șc. medie „Gh. Șincai“—„Fiii- 
mon Sîrbu“ 46—45, Șc. medie „Dr. Pe
tru Groza“—Voința 20—0 (neprezen- 
tare) ; junioare avansate : 
Progresul 21—19, CI. sp. școlar—Vo
ința 72—23, S.S.E. 2—Șc. medie (nr. 
35) 56-42, I.T.B.—Rapid 27-26 ; juni
oare începătoare : Șc. medie „Gh. 
Șincai“—S.S.E. 1 49—9, Șc. medie
„Al. Sahia“—Flacăra roșie 11—9.

S.S.E. 2, Tînărul Dina- 
1 și Școala medie 35. 
rezultatele înregistrate

65-35.
65—59, 
mce-

S.S.E. 1-

CRISTIAN POPESCU-coresp.

REPUBLICAN

8‘/2 . ..
7 ¥2 (I)» Desmireanu 6J/2 (1), Baum- 
starck, Maicr și Fă rea ș 6l/2.

Rezultate tehnice : Makkai — Pere
voznic 0—1, Desmireanu — Făr- 
caș 1—0, Iliescu — Răducanu 
1/2—l/2, Rădăcină — Manolescu i/2—¥2» 
Baumstarck — Polihroniade 0—1, Nico- 
lau — Gogîlea 1—0, Gesticone — Ma
ier 0—1 (r. 10) : Makkai — Răducanu 
1—0, Perevoznic — Siffiu 1—0, Keuîher 
.— Dcsmireațnu 1—0, Manolescu — 
Iliescu ¥2—¥2* Polihroniade — Rădă
cină 1—0, Gogîlea — Baumstarck 1—0, 
Maier — Nicolau ¥2—¥2» Fărcaș — 
Gesticone 1—0 (r. 11) ; Rădăcină — 
Gogîlea 0—I, Baumstarck — Maicr 
y2—¥2, Gesticone — Rcicher 0—1 (r. 
12) ; Polihroniade — Gogîlea 1—0, 
Iliescu — Makkai ¥2—¥21 Desmireanu 
— Gogîlea 1—0, Gesticone — Polihro
niade 0—1, Răducanu — Rădăcină 0—1, 
Manolescu — Baumstarck 0—1, Simu— 
Reicher 1—0 (întrerupte și amînate).

★
Aseară, în runda a 13-a : Reicher— 

Nicolau ¥2—¥2, Perevoznic — Gesti
cone 1—0, Polihroniade ■— Răducanu 
y2—¥2, Fărcaș — Baumstarck l/2— 
Maicr — Rădăcină ¥2—¥2» Gogîlea — 
Iliescu 1—0 Makkai — Manolescuv2-y2.

Noi recorduri
ale țării

Campionatul republican de popice pe 
echipe a avut un început de-a dreptul 
impresionant. încă în prima zi a întrece
rilor formația masculină I.T.B. a corec
tat recordul țării cu performanța de 
5242 p.d. Numai după o săptămînă, 
jucătorii echipei bucurcștene, mi vervă 
deosebită, au modificat din nou recordul 
republican și, în plus, doi dintre ei au 
depășit cea mai bună performanță in
dividuală a țării. Astfel, sîmbătă și du
minică, în întîlnirea din cadrul etapei 
a doua a campionatului 
formația Cimentul 
au totalizat 5276 
Rudău a doborît 
941 popice, după 
coechipierul său 
realizase 932 p.d.
deținut de popicarul Petre Purje din 
Cîmpina cu 928 p.d.).

Felicităm pe jucătorii echipei I.T.B. 
pentru valoroasele lor rezultate și le 
dorim noi succese.

Capitalci cu 
sportivii de la I.T.B. 
p.d., iar Constantin 
din 200 bile mixte 
ce cu o zi înainte 
Nioolae Moldoveanu 
(vechiul record era

Este desigur un concurs de juniori, 
ar fi spus fără îndoială cineva neavi
zat care ar fi intrat în sala Giuleștî, 
în timpul desfășurării celui de al doilea 
concurs al etapei finale a campionatu
lui republican individual de tenis de 
masă. Pentru că aceste întreceri au 
purtat amprenta tinereții marii majo
rități a participanților, a elanului și 
concepției lor ofensive. Intr-adevăr, 
Giurgiucă, Mariana Jandrescu, Ilid- 
vegi, M. Antonescu, Judith Kreszck, 
Sentivanî sînt numai cîțiva dintre re
prezentanții noii generații care au 
dovedit și cu acest prilej- reale per
spective. Cît privește pe ceilalți juniori, 
mulți dintre ei au arătat — cu toată 
emoția inerentă vîrstci și debutului 
într-un concurs de amploare alături 
de fruntași — calități care ne dau spe
ranțe. Biroul F.R.T.M. merită felicitări 
pentru măsura buna de a invita o 
serie de elemente tinere, talentate la 
această importantă întrecere, orientare 
care va trebui, fără discuție, conti
nuată.

• Loviturile de topspin ale lui Giur
giucă au făcut adevărate... ravagii. 
Arădeanul Covaci ar putea să confirme 
cel mai bine acest lucru. El a pierdut 
rapid cu 0—3, iar Gantner a fost și 
el la un pas de înfrîngere. Tînărul clu
jean este indiscutabil cel mai bun 
executor al acestui nou procedeu teh
nic, și nu este mai puțin adevărat că 
aproape nimeni dintre jucătorii noștri 
nu a , găsit încă antidotul împotriva 
topspinului. Deci, toată atenția pentru 
învățarea și contracararea „mingii 
dracului", ca și a altor mijloace teh
nice noi.

campioanelor mon-• I nfrîngerea 
diale Maria Alexandru și Geta Pitică 
la Ella Constantiiiescu și Marla 
Erdreich a surprins multă lume și a 
stîmit, firesc, numeroase comentarii. 
Un insucces temporar nu trebuie să 
constituie motive de îngrijorare. Altce
va este mai important. Maniera de joc 
a campioanelor njondiale. Și la primul 
concurs, din primăvară de la Tg. 
Mureș unde Maria Alexandru și Geta 
Pitică au cîștigat greu, la limită, în 
fața.acelorași adversare, ca și acum la 
București, cînd au pierdut, cele două 
jucătoare nu au făcut apel la întregul 
lor bagaj de cunoștințe, nu au luptat 
cu toate eforturile. Mai ales în fața 
unei perechi recunoscute ca foarte dîr- 
ze, dar defensive, Maria Alexandru și 
Geta Pitică trebuie să-și aleagă cu 
răbdare mingile favorabile de atac., să 
se concentreze în permanență, să nu 
slăbească nici un moment ritmul, să 
acționeze cu maximum de 
Este exact ceea ce nu au făcut ele 
duminică. Și încă ceva. Campioanele 
mondiale au datoria ca în fiecare în- 
tîlnire să se comporte la înălțimea ma
relui prestigiu cucerit cu trudă și pe 
merit la Pekin.

dîrzenie.

® Rethi a uitat parcă să joace. 
Aceasta este impresia pe care a lăsat-o 
evoluția proaspătului maestru al spor
tului. Inegal, defensiv, cu ratări inex
plicabile, Rethi nu a mai acționat cu 
vitalitatea și voința care îl caracteri
zau. Este necesar ca el să se străduias
că mai mult la pregătire și să fie mai 
receptiv la îndrumările antrenorului 
său, F. Paneth.

C. COMARN1SCHI
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Interviu de... sezon

PENTRU BUNUL GOSPODAR
IARNA POATE SĂ VINĂ

Și
Fiecare 
sportive, 
Toamna,

n septembrie însorit 
toamna a venit de-a 

o ploaie măruntă 
anotimp cu bucuriile sale...
dar mai ales cu preocupări noi, cărora trebuie să le fa>-em față, 
bunul gospodar se pregătește de „iernat"...

Ce măsuri au luat în acest scop cluburile și asociațiile noastre 
sportive ? Cum vor intîmpina ele anotimpul iernii ? Desigur, nu sint 
puține grijile dereticării prin magazii, pregătirii terenurilor și bazelor 
sportive în vederea zilelor friguroase. înainte de a incepe vizitele noastre 
pe această temă am fost dornici să aflăm cum intîmpină iama întreprin
derea d<A Exploatare a Bazelor Sportive, in îngrijirea căreia se află marea 
majoritate a stadioanelor, sălilor și complexelor de sport din Capitală. 
Tocmai de aceea am stat de vorbă cu tov. MARJUS MARCU, director 
adjunct al LE.B.S.

au fost principalele 
avut în 
toamnă ?

— Care
probleme pe care le-ați 
față acum, la în'ceput de

— Venirea iernii schimbă 
măsură profilul activității

în bună 
sportive. 

Iubitorii disciplinelor de vară se „re
fugiază" în săli. Pe de altă parte, 
amatorilor sporturilor specifice iernii 
trebuie să le fie asigurate cele mai 
bune condiții de practicare a sportului 
preferat. Iată, de altfel, cum se pre
zintă acum, în prag de iarnă, sta
dioanele Capitalei.

începem cu bazinul Floreasca.
— Piscina acoperită din București va 

avea în această iarnă, ca totdeauna 
de altfel, un program foarte încărcat. 
Compctițional dar și de pregătire a 
înotătorilor fruntași, a tinerelor spe
ranțe ale natației noastre. Aici s-au 
terminat lucrările de zugrăveli și 
vopsitorîe. Au fost curățate filtrele, 
» fost revizuită instalația electrică și 
le încălzire a apei, 
un nou ventilator la 
>orți de polo vor avea 
ierial plastic care sunt 
dstente și mult 
i fost folosit și 
or culoare. La 
află, după cum 
>i aici s-au făcut lucrări de reparații: 
>e reamenajează pista iar magazia!

Se instalează 
dușuri. Noile 
plase din ma- 
mult mai re-

mai frumoase. Relonul 
la confecționarea uoi- 
doi pași de bazin se> 
știți, sala de atletism.

EXEMPLU
Dacă cluburile sportive bucureș- 

lene ar iniția — și credem că ac
țiunea s-ar bucura de succes — 
întrecere . pentru înfrumusețarea 
amenajarea bazelor sportive, „ 
căra roșie” s-ar situa printre pri
mele. Sînt aici o mină de gospodari 
care privesc cu simț de răspundere 
întreținerea și aiaî.najarea terenu
rilor de sport. Știu să dea respectul 
cuvenit spectatorului din tribună.

Cei care au asistat la competițiile 
sportive de pe stadionul Flacăra 
roșie pot să confirme acest lucru. 
Iar dacă privirile le-au rămas în
călțate de prospețimea tinerească a 
stadionului, e bine să știe că cc.i care 
slujesc aici frumosului sînt: Ghcor- 
glte Niculescu — administratorul ba
zei sportive și Nicolae Vizirii — a- 
menajatoTul terenurilor.

Acum, cu venirea toamnei, cînd 
începe sezonul compctițional de sală, 
clubul sportiv Flacăra roșie pregă
tește o frumoasă surpriză popica
rilor. Pînă la 15 ale acestei luni 
popicăria din incinta stadionului va 
fi complet reamenajată : pistele bitu- 
minizate, iluminate cu neon ș.a.

Planul de măsuri al clubului în 
vederea pregătirilor pentru actualul 
sezon de sală cuprinde și alte obiec
tive. Iar felul cum ele sînt traduse 
în fapte constituie un exemplu.

și călduros ne-a făcut să uităm aproape că 
binelea. Dar iată că deunăzi, un cer plumburiu 
au avut darul să ne amintească acest lucru.

Și, am adăuga, cu întrecerile sate

este înzestrată cu tot materialul ne
cesar.

completă a 
asemenea.

— Ce lucrări se fac la pati
noarul artificial din 
August" ?

— A fost făcută revizia 
instalației frâgoriiice. De 

se betonează pista patinoarului ceea 
ce va duce Ia obținerea unei gheți 
mult mai bune. In incinta stadionului 
„23 August" se amenajează un complex 
de atletism care va fi gata pînă la 
sJirșitul anului.

O scurtă „oprire* la stadionul Re
publicii. Aflăm că aici se lucrează la 
o sală de box și lupte sub tribuna 1. 
Se studiază posibilitatea protejării pe 
timpul iernii a reflectoarelor prin con
fecționarea unor huse din nylon. In 
momentul cînd se va încheia attivi- 
tatea pe stadion se va trece la repa
rarea gazonului și se vor pune îngră
șăminte (chimice și naturale) în 
funcție de starea și necesitățile tere
nului. Un amănunt foarte interesant: CHIOSE

Bacul de sub tribuna Stadionului Republicii va adăposti pe canotori în timpul iernii. Aici au fost luate 
toate măsurile ca sportivii să aibă condiții optime de antrenament și pregătire.

< MICROFOILETON > Toamna
Dacă toamna se numără bobocii, de 

ce nu s-ar număra și echipamentul spor
tiv ? Și el umblă de colo pînă colo, 
intră la apă, se murdărește... Numai că 
nu mănîncă !... „înghite , ce-i drept, 
la început de sezon ceva fonduri, dar 
pe urmă poți sta liniștit. Nu trebuie să 
mai alergi după el. Iți vine singur 
toamna la numărătoare.

Există desigur și excepții... La aso
ciația sportivă Industria Bumbacului 
din Capitală, de pildă, echipamentul 
nu se numără deloc. Nici toamna, nici 
vara, în nici un anotimp. Asta nu fiindcă 
aici n-ar avea cine să-l numere. Aso
ciația are magaziner pe mecanicul Flo
rică Paraschiv. Dar ce să numere omul? 
Bonuri ? Că atît a mai rămas din toată 
magazia . cu echipament sportiv: 
un dosar ca... hîrtil !

A venit Petre Burnei, a luat un tre
ning, o pereche de teniși, nu i-a niai 

Tov. Marius
ne furnizează amănuntele:

la sera I.E.B.S. de la stadionul „23 
August" se încearcă aclimatizarea în 
țară a unei noi specii de gazon, mai 
bun și mai rezistent.
Marcu

— A fost adusă anul trecut de la 
Budapesta o brazdă de gazon cu cali
tăți remarcabile. Plantată pe un cîmp 
experimental la stadionul „23 August" 
brazda s-a întins, ocupînd a'cum un 
teren de aproape 100 m.p. Anul 
acesta gazonul va petrece prima sa 
iarnă sub zăpadă. Sperăm să aclima
tizăm la noi această specie de gazon 
rezistent și bun.

•— Ce lucrări se fac la baza 
nautică de la Snagov ?

— Se pregătesc de iernare ambar- 
cațiile de concurs 
au fost garate, urmînd să 
la repararea lor.

— Dar Canotorii ?

și cu motor. Ele 
se treacă

stadionului
să-i primească...
nostru este în mă-

— Canotorii se vor muta 
de sub tribuna 
care este gata

Interlocutorul 
sură să ne informeze despre pregă
tirile ce se fac la Poiana Brașov 
deși bazele sale nu intră în adminis
trația LE.B.S.-ului. Astfel, telefericul 
a fost revizuit și îmbunătățit pentru a 
funcționa cu întreaga sa capacitate. 
Au fost curățate 
doar... zăpada, ca 
avînta în coborîri 
vîrnișurile albe.

Se impune o concluzie. A existat 
preocupare la f.E.B.S. pentru 
întimpina cum se cuvine 
iarnă. Și, fără îndoială, 
nu se vor lăsa așteptate.

VALERIU

pîrtiile așteptîndu-se 
schiorii să se poată 
vertiginoase pe po-

a se 
sezonul de 
rezultatele

adus. S a prezentat apoi altul — tot cu 
bon vizat de președintele asociației 
sportive. I-a dat și acestuia. Dat a fost !

Cînd a văzut magazinerul că începe 
să i se golească rafturile cu echipament, 
a întrebat consiliul asociației:

— Ce fac, tovarăși, dau așa la fiecare, 
individual ?

— Nu I — i-au răspuns hotărît a- 
ceștia.

Și așa a fost. Nu s-au mai prezentat

toamna, magazinerul Florică Paraschiv 
în loc să numere echipamentul sportiv, 
numără bonuri... 0 lipsă a magaziei ? 
Da. Dar și o lipsă a consiliului asocia
ției sportive Industria Bumbacului

individual. Au început să vină pe...
echipe. Prima a bătut la ușa magaziei
echipa de, volei : a luat, dar n-a mai
dat !...

Așa se face că acum, cînd a venit

Despre pregătirile pentru sezonul de 
iarnă care au loc la baza sportivă șco
lară nr. 1 de la stadionul Tineretului 
se pot spune numai lucruri bune. Cel 
care pășește pe poarta complexului își 
dă imediat seama de preocuparea co
lectivului de aici pentru a face ca 
vremea friguroasă sau ninsoarea să gă
sească totul pregătit.

car„Omul gospodar își face iama 
și vara sanie“ spune o zicală din popor.

La stadionul Tineretului (baza spor
tivă școlară) e drept nu s-au făcut 
nici... care, nici sănii, dar măsurile pen
tru ca sălile de sport, vestiarele și te
renurile să fie puse la punct și utilate 
cu cele necesare au fost luate încă din 
luna iulie, cînd soarele cu razele lui 
fierbinfi te făcea să uiți parcă de zilele 
de iarnă. Și faptul că munca a început 
încă din vară a creat posibilitatea ca 
lucrările să fie executate în 
dițiuni și la timp.

Acum cîteva zile aproape 
terminat. Mirosul de vopsea 
și var te întimpina pretutindeni. Iată, 
de pildă, sula de box și haltere: scăl
dată în lumina albă de neon (introdus 
de curînd) în interiorul ei domnea o 
curățenie „de farmacie*, cu un parchet 
făcut „lună* care te obliga parcă să nu 
pășești încălfat înăuntru. Aceeași cură-

bune con-

totul era 
proaspătă

la bacul 
Republicii

Timpul nu așteaptă
de pînă 
clubului

Pare-se că vremea frumoasă 
acum i-a făcut pe gospodarii 
Rapid București să cam uite că în cu
rînd va veni iarna. Prea mult timp n-a 
mai rămas pînă cînd voleibaliștii, 
handbaliștii sau jucătorii de baschet 
ai clubului bucureștean vor trebui să-și 
ia... rămas bun, pînă la primăvară, de 
la terenurile lor din aer liber și să se 
mute în sala de sub tribuna stadionu
lui „Giulești*.

Dar cum a fost ea pregătită ? S-a 
făcut oare ceva pentru ca, condițiile de 
desfășurare a competițiilor în sezonul 
de iarnă să fie mai bune decît anul 
trecut ? Pentru a căpăta răspuns la 
aceste întrebări ne-am deplasat la 
„cartierul general" al sportivilor giu- 

AL. CONSTANTIN

Astea sini tricourile, ăștia-s chiloții fi ăilalți bocanciiM ugazinerul :

țenie și ordine am găsit-o și în sala 
de pregătire fizică generală, în cocheta 
sală de scrimă — la ferestrele căreia 
se montau plăci de asbest — la poli
gonul de tir. Cînd vremea nu va mal 
permite activitatea în aer liber se poate 
trece imediat în sală. Na fost neglijat 
nici aparat aj ui sportiv. S-au adus hal- 
fere, un aparat pentru dezvoltarea forței, 
materiale pentru atlefi. Așadar, celor ’ 
mai tineri sportivi li s-au pregătit con
diții dintre cele mai bune de a practica 
sportul in timpul iernii.

Terenurile verzi vor fi chimizatg pen
tru buna lor păstrare, iar aleile parcu
lui au început să fie pregătite pentru 
antrenamentul în aer liber din timpul 
iernii. Paralel cu lucrările necesare pre
gătirii sportive s-au pus la 
rile și vestiarele. Puteau 
neglijate ? Nu ! Toate silit 
a primi oaspeți.

Afară este încă destul 
totuși, în tot mai multe săli sobele și I 
radiatoarele răspîndeau în 
cu dărnicie căldură ca în 
Pentru a nu avea surprize 
se verifica instalația de 
complexului...

punct dușu- 
oare să fie 
gata pentru

de cald șD

aceeași zlj 
toiul iernii,] 
mai lîrxiui 

încălzire Cfi

f
C. ALEXE

leșteni. Cele constatate însă, nu prea? 
ne-au bucurat.

— Despre echipamentul sportiv dc 
iarnă n-avem ce vorbi — ne spuse de, 
la început tovarășul Otto Zaharia, din 
conducerea clubului. Nu avem spor
turi de iarnă (n. n. la un club atît 
de marel?) așa că, cu primul punct 
am terminat — încheie el.

Atunci să trecem la punctul doiț; 
lucrările de amenajare a sălilor de j 
sport. Despre acest lucru se poate; 
vorbi mai mult la... timpul viitor. Doatț 
sălile de haltere și box au fost cură-; 
țațe și îngrijite în timpul verii. In': 
schimb, sala de sport de sub tribuna 
a doua a stadionului se prezintă ia; 
fel ca și acum un an. Cu același asi j 
pect neîngrijit. Tavanul este „pictat*

’ de apa care s-a infiltrat prin planșeu.- 
Clubul Rapid are echipe fruntașe la' 
jocuri sportive (volei, handbal, bas-, 
chet) care vor trebui în sezonul de 
iar ă să-și susțină aici meciurile. Fără 
îndoială că vor fi prezenți atunci și 
numeroși spectatori. Lucrările de zu
grăvire, de reparație a dușumelei ca 
și îmbunătățirea sistemului de ilumi
nat (deși s-a mai semnalat că este 
insuficient) vor trebui începute de ur
gență. Același lucru se poate spune și' 
despre popicărie. Mîine, poimîine se 
strică vremea. Așa că nu mai e posii 
bilă nici o amînare. Dacă se întîrzie, 
evident că reparațiile și amenajările 
vor fi făcute în grabă, de mîntuială.-

Sportivii rapidiști, dintre care mulți 
Iac parte din loturile reprezentative, 
vor trebui în curînd să-și continue 
antrenamentele in săli. Prin posibili-, 
tățile pe care le are, clubul este dator, 
să le creeze cele mai bune condiții de 
pregătire. Iată deci că amenajarea ba-< 
zelor sportive pentru sezonul de iarnă 
trebuie privită cu toată seriozitatea, 

-Această problemă nu poate fi tărăgăi 
nată de azi pe mîine. Timpul nu ați 
teaptă...



G. Averin (U.R.S.S.) 
din nou învingător 
asupra jucătorilor 
de tenis de mas^ 

englezi
L .

MOSCOVA Sț (Agerpres). — După 
meciul de tenis de masă U.R.S.S. — 
Anglia desfășurat sîmbătă, jucătorii 
sovietici și englezi 'au participat la un 
turneu individual. Proba de simplu a 
fost cîștigat de Ghenadi Averin, care 
l-a învins în finală cu 3—1 (11—21j 
21—13; 21—14; 21—19) pe Jack Har
risson (Anglia). In meciul pentru lo
cul trei Jeff Ingberg (Anglia) l-a în
trecut cu 3—1 pe Kalininia (U.R.S.S.). 
Și la 
vietici. 
dispus 
cuplul

Harrisson a declarat corespondentu
lui agenției TASS că jucătorii de te
nis de masă sovietici au făcut pro
grese deosebite în ultimii ani. „Averin 
— a spus Harrissotl —< este un jucător 
excepțional și în curînd el va putea 
rivaliza cu cei mai renumiți campioni".

La 10 și 11 octombrie, echipa mas
culină de tenis de masă a Angliei va 
juca la Leningrad.

dublu au cîștigat sportivii so- 
Perechea Averin, Satmoris a 

cu 3—1 (14, —14, 14, 17) de 
Harrisson, Ingberg.

In Cupa Campionilor Europeni la rugbi

A.Z.K.G. Spartak Fraga, primul adversar
ai campioanei noastre,

Duminică s-a disputat la Bytom, în 
(Polonia, cea de-a treia întîlnire dintre 
campioana R.S. Cehoslovace, echipa 
pragheză AZKG Spartak și Stahl Hen
nigsdorf, campioana R.D. Germane. Ate- 
ciul a contat pentru „Cupa Campio
nilor Europeni" la rugbi. Această par
tidă a fost necesară deoarece în jocu
rile anterioare fiecare din echipe cîș-

REZULTATE EXCELENTE 
IN MECIUL ATLETIC 

R. F. GERMANĂ—R. P. UNGARĂ
AUGSBURG 9 (Agerpres). — fc;- 

tîlnirea internațională masculină de 
atletism desfășurată la Augsburg în
tre echipele R.F. Germane și R.P. Un
gare s-a încheiat cu victoria gazde
lor : 119,5—92,5 puncte. Dintre cele 
mai bune rezultate înregistrate se re
marcă performanța de 18,21 m obți
nută la aruncarea greutății de Nagy 
(R.P. Ungară). Herings (R.F.G.) a 
aruncat sulița la 80,84 m, iar Szec- 
senyi (R.P. Ungară) a cîștigat proba 
de disc cu 54,29 m. Alte rezultate: 
400 m Kinder (R.F.G.) H7,l; 5000 m 
Macsar (R.P.U.) 14:10,2; înălțime 
Medovarski (R.P.U.) 1,98 m; 10.000 
tn Iharos (R.P.U.) 29’37”.

Atletele noastre au încheiat cu succes

(Urmare din pag. 1)

in-sta valorează foarte mult pe plan 
de două echipe 
mai bune dinprintre cele

lost cu multromine au
decit la precedentele noa-

terrfațional, iiind vorba
cotate azi 
lume.

„Atletele 
bune
intilniri — ne-a declarat dr.
Santillo, consilier al federației

mai 
sire 
Luca 
italiene de specialitate. Ele le-au în
vins fără drept de apel pe fetele noa
stre și au fost mai bune chiar și 
decît sportivele -maghiare. Cele 5 pro
be ciștigate de ele (jumătate din to
talul probelor disputate) vorbesc 
despre aceasta. „Olimpica" Balaș 
confirmat marea valoare chiar și 
accidentată cum este și zău că
gindesc cînd se va mai naște în lume 
o săritoare care să-i calce pe urme ? 
Pe Lia Manoliu am aplaudat-o la 
Roma pentru medalia sa de bronz.

rului dv. să mulțumim oficialităților 
sportive romine pentru cordialitatea 
excepțională cu care am fost primiți. 
Nu știu cum o să ne putem revanșa 
pentru aceasta.

Și, in încheiere, citeva cuvinte des
pre un alt aspect al întâlnirii noastre. 
Pe stadion am văzut o pancartă pe 
care sta scris „Prin sport la întărirea 
păcii și prieteniei 
ne unim 
eforturile 
cerea in 
derat".

și noi 
pentru a 
viață a

intre popoare". Să 
cu toții voința și 
contribui la tradu- 
acestui nobil dezi-

Grivița Roșie
pe terenul său cu 8-3. De data 

rugbiștii cehoslovaci au in
tigase 
aceasta, 
yins cu 16-8 (13-0). Punctele învin
gătorilor au fost înscrise de Farkas 
(9), Stepanski (3), Topol (2) și Von
dracek (2), în timp ce pentru Stahl 
cele opt puncte au fost realizate de 
Barnet. Spartak a prestat un joc foar
te bun.

Prin această victorie, echipa pra- 
gheză s-a calificat pentru turul urmă
tor, în care va avea ca adversar pe 
campioana țării noastre, Grivița Roșie.

clar 
și-a 
așa 
mă

★
Cu această întîlnire echipa noastră 

feminină și-a încheiat activitatea com- 
pctițională din acest sezon. Bilanțul 
e pozitiv pe de-a-ntregul: 2 victorii 
asupra Bulgariei și Italiei, cîștigarea 
pentru a 5-a oară consecutiv a Jocu
rilor Balcanice (deci 
Bulgariei, Iugoslaviei

victorii asupra 
și Turciei)

IRINA PRESS (II.R.S.
NOU RECORD MONDIAL IA PENTATEON

MOSCOVA (prjri radio). In.ul
tima zi a campionatelor de atletism 
ale U.R.S.S., desfășurate la Tbilisi, 
excelenta atletă sovietică r Irina Press 
a reușit un nou record* mondial în 
proba feminină de pentatlon. La în
cheierea celor cinci probe, Irina Press 
a acumulat un punctaj excepțional: 
5137 p. — record mondial f De re-, 
marcat că, după prima zi de dispu
tare a pentatlonului, recordmana mon
dială luase un avans considerabil a- 
supra celorlalte concurente, totalizînd 
3088 p. In proba de 80 m. g. din 
cadrul pentatlonului, Irina Press a 
fost cronometrată cu 10,9 sec.

Abebe Bikila învingător în Maratonul de la Kosice
La Kosice (R.S. Cehoslovacă), s-a 

desfășurat duminică cel de-al treilea 
„Maraton Internațional al Păcii", ia 
care au participat 93 de concurenți. 
Victoria a revenit campionului olim-

pic Abebe Bikila (Etiopia), care a rea
lizat 2 ore 22 minute 12 sec. Pe locu
rile următoare s-au clasat cehoslova
cul Kantorek și japonezul Nakao.
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'Antalatletele maghiare

CAMPIOANA R. P. BULGARIA 
ARE 4 PUNCTE AVANS

După numai șapte etape, campioana 
R. P. Bulgaria, Ț.D.N.Â., are un a- 
vans de 4 p. în clasament. In cea 
de a VlI-a etapă echipa militară so- 
fiotă a întrecut cu 2—1 pe Lokomo
tiv Plovdiv. Alte rezultate: Botev— 
Lokomotiv Sofia 1—1, Levski—Ciorno 
More 6—0, Marek—Minior 2—2, Spar
tak Pleven—Dunav 1—0, Spartak 
Varna—Slavia 6—1, Spartak Plovdiv 
—Beroe 2—1.
13 p., Levski 
fiecare, Beroe 
cite 8 p.

EMPOR ROSTOCK ÎNVINSA 
PE TEREN PROPRIU

In cea de a 20-a etapă a campio
natului R. D. Germane, liderul cla
samentului, Empor Rostock, a pierdut 
surprinzător pe teren propriu în fața 
echipei Turbine Erfurt: 0—3. Alte re
zultate : Wismut—Vorwărts 2—2, 
Dynamo Berlin—Einheit Dresda 5—1, 
Motor Jena—Lokomotive Leipzig 3—2, 
Rotation Leipzig—Motor Zwickau 
3—1, Chemie Halle—Lokomotive Sten- 
dal 1—2, Aktivist—Aufbau Magde
burg 2—0. In clasament continuă să 
conducă Empor Rostock cu 29, Mo
tor Jena 27 etc.

REIMS ÎNTRECUTA 
DE ULTIMA CLASATA

campionatul francez, în săptă- 
; care a trecut, s-au desfășurat 
nou două etape. Atît Reims, cit 

și Lens, primele clasate, au terminat

Clasament: Ț.D.N.A. 
și Botev — cite 9 p. 
și Spartak Plovdiv —

la egalitate cu adversarele lor : Rouen 
și, respectiv, Sedan — 2—2 și 1—1. 
Alte rezultate din etapa a X-a: Metz 
—Monaco 1 — 1, Sochaux—Nancy
0—1, Rennes—Le Havre 1—0, St. 
Francais—St. Etienne -1—1, Nice—•
Strasbourg 3—2, Montpellier—Angers 
0—0, Toulouse—Racing 1—1; etapa a 
Xl-a, desfășurată duminică, a fost 
marcată de o mare surpriză: liderul, 
Reims, a fost întrecut cu 2—0 de 
către ultima clasată. Angers. Alte re
zultate: Sedan—Nice 2—2, Nancy- 
Lyon 5—1, Strasbourg—Toulouse 
0—1, Racing—Rennes 3—1, Le Havre 
—Montpellier 2—2, St. Etienne—•
Metz 2—2, Monaco—Rouen 
Nîmes—Sochaux 2—1, 
Francais 2—1. Clasament: 
și Lens — cite 16 p., Monaco 
Rennes — fiecare qîte 
Nîmes (cu două jocuri 
Nancy — cîte 13 p.

0—0, 
Lens—St. 

Reims
Ș*

14 p., Racing, 
mai puțin) și

INTERNAZIONALE
IN FRUNTE

SINGURA

mina 
din i

Internazionale a întrecut cu greutate 
în deplasare cu 1—0 pe ultima cla
sată, Udinese, care n-a realizat decît 
2 puncte după nouă etape desfășu
rate. Echipa din Milano a rămas ast
fel singură pe primul loc al clasa
mentului.- Alte rezultate înregistrate 
în etapa a IX-a : Atalanta—Sampdo- 
ria 2—0, Bologna—Lanerosi 2—0, 
Fiorentina—Spăl 5—1, Milan—Lecco 
3—0, Padova—Catania 3—1, Palermo 
—Juventus 0—0, Roma—Venezia 1—0, 
Torino—Mantova 2—1. In clasa-

Pronosticul Iui Vincente Feoia
pentru viitorul campionat mondial de fotbal: Brazilia

i

Acum s-a întrecut pe sine. Un sincer 
bravo! Excelente Maria Diaconescu, 
Ana Roth și săritoarele în lungime. 
iMi-a făcut o impresie deosebită tî- 
năra Belmega, care are posibilități 
certe pentru a sări peste 6 m. Alear
gă ușor și sare fără efort. In schimb 
alergătoarele dv. de viteză m-au de
ziluzionat. Ele n-au mai repetat fi
gura din anul trecut de la Napoli, 
cînd au obținut victoriile.

Aș vrea ca și prin intermediul zia-

Primele trei clasate la suliță — Maria Diaconescu și 
și Pitrolfi—dupâ terminarea concursului

un meci egal cu formația Ungariei. 
Acest bilanț reflectă munca desfășu
rată de atietele noastre fruntașe și 
de antrenorii lor, care au avut la dis
poziție condiții excelente de pregă
tire. Cu experiența acumulată în a- 
etete întîlniri și — ’—

și atîtea concursuri 
să trecem cu hotă- 
jaloanelor activității

ceste întîlniri 
trase din atîtea 
ale anului 1961, 
rîre la stabilirea 
viitoare.

cu învățămintele

Vincente Feoia, fostul conducător 
tehnic al naționalei de fotbal a Brazi
liei, cîștigătoarea ultimei ediții a 
campionatului mondial, antrenează 
actualmente echipa argentiniană „Boc
ea Juniors" din Buenos Aines. Dis
tanța nu-1 împiedică pe Feoia să ur
mărească interesat pregătirile pe 
care le fac foștii săi elevi pentru tur
neul final al viitorului campionat 
mondial, programat în vara anului 
1962. Recent, el a făcut declarații 
presei, în legătură cu șansele pe care 
le are Brazilia de a-și păstra titlul 
mondial. Iată citeva din părerile lui 
Vincente Feoia :

„Brazilienii sint acum mai tari de
cit erau in 1958 — spune antrenorul. 
Atunci, cînd am ajuns in Suedia, a- 
veam 22 de jucători, dar na lipsea 
o echipă... Abia pe parcursul compe
tiției am reușit să alcătuiesc o for
mație definitivă, cea care avea să 
devină campioană mondială. Pete,, 
Zagallo, N. Santos, Vava, Garincha, 
de pildă, se urcaseră la Rio in avion 
ca jucători de rezervă. Ei s-au do
vedit la Stockholm mai buni decit ti
tularii prevăzuți. Actualmente, situa
ția este cu totul diferită. Echipa 
Braziliei are o structură bine defini
tă, aproape pentru fiecare post exis
tă certitudini-..“

Solicitat să dea un pronostic, Feo-

la a declarat : „Sînt convins că bra
zilienii iși vor păstra titlul. Cei mai 
periculoși adversari ai campionilor 
vor fi argentinienii si uruguayenii. 
Șansele europenilor in finala din 
Chile sint destul de reduse. Fotbalul 
lor este prea mecanic, prea simplist. 
In Europa este prea îndrăgit princi
piul : să nu pierzi... In fata fanteziei 
sud-americanilor — și 
casă ! — europenii nu 
tr-un succes".

Vincente Feoia este 
ric. Rămine de văzut 
sale nu sînt exagerate. Pînă atunci 
să facem loc listei celor 33 de jucă
tori brazilieni, care încep pregătirile 
pentru turneul din Chile, în care 
campioana mondială este calificată 
direct: portar — Gilmar, Castilho, 
Valdir; fundaș dreapta — D. Santos, 
De Sordi, Jorje; stoper — Bellini, 
Mauro, Djalma ; fundaș stînga — Zito, 
Amaro, Zechinia; mijlocaș dreapta — 
Formiga, Zozimo, Calvet; mijlocaș 
stînga — N. Santos, Geraldo, Ivann; 
extrem dreapta — Garincha, Dorval, 
Gild; inter dreapta — Didi, Gerson, 
Mengalvio; centru — Cutinho, Enri
que, Cvarininia; inter stînga — Pe le, 
Amarildo, Cincezinho; extrem stînga 
— Pepe, Conjoteiro, Nilo-

De remarcat că din acest lot, nu 
mai puțin de 8 jucători aparțin clu
bului Santos, în care joacă Pele.

încă la ei a- 
pot svera in~

foarte catego- 
dacă părerile

ment: Internazionale 14, Atalanta 13 
Roma și Bologna — cîte 12, Fioren
tina, Milan și Torino — cîte 11 p.

CAMPIONATUL ENGLEZ
In campionatul Angliei, după II 

etape, conduce detașat echipa Burn
ley cu 19 p., urmată de West Han 
15 p., Manchester United (un joc ma 
puțin) 14 p. lată rezultatele înregi 
strate în cea de a 11-a etapă: Bir 
mingham—Bolton 2—1,
Sheffield 
Chelsea 
2—2,

Blakburn— 
United 1—2, Blackpool— 

4—0, Cardiff—Nottinghan
Everton—Arsenal 4—1, Fulhan 

—Burnley 3—5, Manchester United— 
Wolverhampton 0—2, Sheffield Wed 
nesday—Ipswich Town 1—4, ~ 
ham—Aston Willa 1—0, West 
wich—Manchester City 2—2, - 
Ham—Leicester City 4—1.

INTILNIRI INTERNATIONALE
• Intr-un meci amical internaționa

desfășurat la Varșovia, reprezentativ; 
R. F. Germane a întrecut duminici 
cu 2—0 (1—0) selecționata R. P
Polone.

• La Belfast echipa Scoției a obți 
nut o victorie la scor: 6—1 (3—1 
în partida cu formația Irlandei d 
Nord.

• In campionatul Braziliei, grup: 
Rio de Janeiro, după trei etape con 
duce echipa Botafogo cu 6 p., urmat 
de Vasco da Gama și Fluminense - 
cu cîte 4 p. fiecare.

• Campionatul statului Urugua 
dominat de către echipa Penare 
conduce în clasament cu 14 ț 
In prezent se află în turneu î 
Polonă echipa austriacă de fo

Toten 
Brom 

Wes

este
care

•

R.P.
bal Lower. In primul meci fotbalist 
austrieci au jucat la Oswiccin c 
echipa Unia, obținînd victoria cu scc 
rul de 4—1 (2—1).

PE SCURT
• In cel de-al doilea meci susțin; 

la Berlin selecționata de box a R.I 
Polone a învins cu scorul de 6— 
echipa R.D. Germane. Prima întîlnir 
disputată acum trei zile la Berlin ! 
încheiase cu un rezultat de egalitat; 
5—5.

• Echipa poloneză de baschet Legi 
Varșovia a susținut o nouă întîlni; 
în R.P. Chineză jucînd la Nankin c 
echipa Kiansu. Baschetbaliștii chine 
au terminat învingători cu scorul < 
82—63.

• Cursa ciclistă Paris—Tou;
(267,500 km) a fost cîștigată de be 
gianul Wouters care a realizat timp 
de 6h 57:53,0 (medie orară 38,336 km 
El a fost urmat de Desmet (Belgi; 
și Novak (Franța), cronometrați 
același timp.

• Echipa de lupte clasice Vo 
wărts Berlin (R.D.G.) și-a încep 
turneul în R.P. Ungară, evoluînd 
Budapesta în compania echipei Ho: 
ved. Luptătorii maghiari au termin 
învingători cu scorul de 7—1.

• Cu citeva zile în urmă, la Va 
șovia au evoluat, în compania rcpr 
zentativelor țării gazdă, echipele < 
volei ale Japoniei. Intîlnirea fern 
nină a revenit Japoniei cu 3- 
(15-13, 15—4, 13—5) iar cea masculii 
echipei R. P. Polone cu același so 
de 3-0 (15—9, 15-7, 15-6).
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