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Bun sosit eroului cosmonaut!
Pilotul cosmonaut, maiorul Gherman Titov, Erou al Uniunii 

.Sovietice, care face o vizită în țara noastră la invitația Consiliului 
jde Miniștri al R. P. Romîne, sosește azi în Capitală pe Aeroportul 
Bănoasa^ la ora 10. în cursul zilei de azi, cosmonautul Titov va 

‘vizita orașul București, iar duminică orașele Ploiești și Brașov.
*

Sîmbătă 14 octombrie, în jurul orei 10 dimineața, posturile 
noastre de radio și televiziune vor transmite de la Aeroportul Bă- 

• neasa sosirea în Capitală a pilotului cosmonaut Gherman Stepanovici 
Titov.

Bucureștiul intimpină 
astăzi un oaspete de 
seamă. La invitația 

Consiliului de Miniștri al Re
publicii Populare Romîne, 
sosește in Capitală, pentru o 
vizită de trei zile în țara 

■noastră, cosmonautul GHER- 
rMAN STEPANOVICI TI
TOV.

In memoria tuturor mai 
•este proaspătă uimitoarea 
^realizare a eroului cosmo- 
:naut: 25 DE ORE IN COS- 
âMOS,"tl7 ROTAȚII IN JU- 
|RUL PAMINTULUI! Nici- 
șodată pină acum omul n-a 
«asvut de rezolvat probleme 
■mai complicate ca aceasta, 

-niciodată puterea sa spirituală 
.și fizică n-au fost puse la o în
cercare mai grea. Cit curaj, 
cită stăpinire de sine i-au fost 
necesare cosmonautului pen- 
■iru a petrece mai bine de o 
zi și o noapte in stare de 
.imponderabilitate, pentru a 
învinge in deplină liniște, cu 
zimbetul pe buze, uriașele 
solicitări ale plasării pe or
bită, ale' aterizării. Și in tot acest timp 
încordată, să mănînce, să doarmă, să 
conform graficului...

Numai oameni

să desfășoare o muncă creatoare 
facă exerciții de înviorare, totul

de oțel și mușchi de fier, numai 
oameni -căliți, sint capabili de asemenea fapte ie eroism. Din această 
categorie' -fac parte cei doi fii ai gloriosului popor sovietic: IURI GA
GARIN >— deschizătorul. „piftiei" cosmice și GHERMAN TITOV care 
1-a -ur.mfit intr-o călătorie de proporții uriașe.

Astăzi ' Voin avea fericitul prilej de a intimpină pe cosmonaut, de 
a-l vedea,, in .persoană, de a-l aclama pe realizatorul celei mai excepțio
nale peș'forrpanțe din cile cunoaște istoria. împreună cu întregul popor, 
sportivij ■.-patriei noastre salută cu înflăcărare pe maestrul emerit al 
■sportului > din ■' U.R.S.S., GHERMAN STEPANOVICI TITOV, minunat 
exemplu dd voință, putere de muncă, slujire cu abnegație a patriei și 
poporului, a gloriosului Partid Comunist al Uniunii Sovietice.

Din toată inima: BINE AȚI VENIT, iubite Ghernran Stepanovici!

intr-adevăr cu nervi

Primul maestru emerit al sportului
aviatic: Gheorghe lancu

Joi, intr-un cadru festiv, au fost pentru minunatele condiții create și 
minate parașutiștilor Gheorghe Ian- s-a angajat să muncească cu și mai 
i, Elisabeta Popescu, Elena Bacă- rnare abnegație.
mu și Angela Năstase, diplomele de
cordmani mondiali trimise de Fede- T ~ ———.-------ția Internațională Aeronautică. 
Tovarășul Aurel Duma preșe- 
ntele Consiliului General al 
C.F.S., a felicitat aviatorii, parașu- 
.tii, plaesoriștii și aeromodeliștii pen- 
i frumoasele rezultate obținute în 
es<t an și le-a urat noi succese in 
itoarele întreceri.
A urmat înminarea insignei și car- ■ 
tulul de maestru emerit al sportu- 

parașutistului Gheorghe lancu, 
imul parașutist din lume care a sta- 
it un record mondial definitiv.
Multiplul nostru campion republi- 
n și recordman mondial, Gheorghe 
ncu, a mulțumit pentru înalta dis- 
icție ce i s-a acordat, arătînd că 
eastă clipă este mai emoționantă 
cît toate salturile efectuate pină 
um. El și-a exprimat dragostea și 
cunoștința față de partid și guvern
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tradiționala, ștafeta.
Printre numeroasele acțiuni și ma

nifestări cu care tineretul și sportivii 
patriei noastre intimpină cea de a 
44-a aniversare a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie, la loc de cinste 
se află tradiționala ȘTAFETĂ A 
PRIETENIEI ’ ROMINO-SOVIETICE, 
organizată de Consiliul General 
U.C.F.S. cu sprijinul U.T.M. și 
A.R.L.U.S.

Ca în fiecare an vor porni din toate 
colțurile țării mesaje înflăcărate adre
sate marelui popor sovietic. Ele vor 
oglindi prietenia veșnică, de nezdrun
cinat, care unește popoarele noastre, 
vor exprima admirația față de uriașe
le realizări ale constructorilor comu

nismului, vor arăta atașamentul deplin 
al tineretului și sportivilor noștri la 
măreața cauză a socialismului și a 
păcii.

Printre cei cărora li se va încredința 
cinstea de a purta ștafeta se vor afla 
ca de fiecare dată sportivi fruntași, 
tineri și tinere care s-au evidențiat în 
muncă și învățătură. Festivitățile de 
predare a ștafetei vor constitui un pri
lej de entuziaste manifestări ale marii 
prietenii romino-sovietice.

Ștafeta se va desfășura în trei etape, 
pe cinci trasee. Etapa I de Ia comune 
la centrul de raion, etapa a Il-a de 
Ia centrele raionale Ia centrul de re
giune, etapa a IlI-a interregională, ale

cărei trasee sînt arătate pe hartă, eu 
datele de predare ale ștafetelor.

In ziua de 4 noiembrie delegația 
care va purta ștafeta pe traseul final 
va pleca din București, întîlnindu-se 
la Focșani, Bacău și iași cu ștafetele 
de pe traseele J, IV și V.

La 6 noiembrie, in ajunul marii săr
bători, mesajul va fi predat la Ungheni 
reprezentanților tineretului și sportivi
lor sovietici.

® Asociația sportivă Silvicultorul 
din Brașov, organizează în cinstea 
„Lunii prieteniei romino-sovietice" o 
competiție de fotbal dotată cu „Cupa 
Silvicultorul", rezervată echipelor din 
oraș cu sportivi neclasificați. Iau parte 
echipele Aripile C.F.R., Electrica, Po
ligrafia și Silvicultorul.

• Comisia orășenească de popice 
Brașov organizează „Cupa 7 Noiem
brie' pentru echipe'masculine și femi
nine in proba de 100 bile mixte. (C. 
Gruia-coresp.).i

Ț I
j Astă-searâ la ora 19 în salaf 
iFLOREASCA întîlnire interna- t 
tționalâ de box. întrecerea re-î 
Îprezentativelor de tineret din f

R. P. ROMÎNĂ si R. P. UN-f 
GARĂ. t

T
Spicuim din program intîlnirile:X 

Olteanu — Jezerniczki, Pătrașcu—T 
Simon, Dumitrescu — Papp, Mo- î 
nea—Dunajecz. £

(Citiți amănunte m pag. a 8-a)

întâlniri internaționale ale fotbaliștilor noștri

Progresul a făcut un joc bun și a cîștigat 
cu 5-2 (2-0) meciul cu Always Ready (Bolivia)

In ciuda timpului defavorabil, la me
ciul internațional Progresul — Al
ways Ready (Bolivia) — disputat joi 
în nocturnă — au asistat aproape 
20.000 de spectatori, ceea ce dove
dește interesul pe care l-a suscitat 
această întîlnire în care evolua o 
formație s uda mer ioană. Jocul a fost 
destul de atractiv și s-a încheiat cu 
victoria la un scor concludent, 5—2 
(2—0), a Progresului.

laspătul maestru emerit al sportului, Gheorghe lancu, primește felicitări din 
partea colegilor, pentru înalta distincție ce i s-a acordat.

Foto: P. Rom o șan

Echipa bucureșteană a prestat ma
joritatea timpului un joc bun. Jucă
torii săi au acționat așa cum am 
dori să vedem la toate echipele noas
tre, adică simplu, în viteză și în con
tinuă mișcare, colectiv, urmărind un 
scop precis : marcarea cît mai mul
tor goluri. Fazele create de Progresul 
au purtat această amprentă. De exem
plu, în min. 13 echipa bucureșteană 
a ajuns la poarta adversă din trei 
pase, surprinzînd descoperită apăra
rea oaspeților: Adam l-a deschis pe 
Marin, care — după o scurtă cursă —

La Constanta : Farul-Ferikoy 
(Istanbul) 2-1 (0-0)

a centrat precis 
acesta a reluat 
plasă. Un gol asemănător a înscris 
Progresul în min. 46, cînd a desfă
șurat o acțiune Ia fel de simplă și 
rapidă, dar pe partea opusă, Maf- 
teuță — Oaidă — Dinulescu... Din 
aceste două exemple rezultă că jucînd 
simplu și variat, cu dese schimbări 
de direcție de atac — cum a făcut 
joi Progresul — fotbalul este și spec
taculos și eficace.

In general, Progresul a acționat 
unitar, ieșind în evidență forța de 
pătrundere a atacului, (care a ." 
alura doar după modificările făcute Tn5Otind fotbaliștii 
in formație), precum și faptul m.ir 
cătorii săi au știut să-și pună 
loare calitățile fizice, cîștigînd 
majoritatea „duelurilor" 
Ion. Jocul însă a subliniat 
finală, mai ales, unele slăbiciuni alcf® Magazi|1 sportiv.

AL. i\f)V AN Lupte - Modificarea regula
mentului dar și a... arbitrajului.

la Dinulescu, iar 
din voie direct în

slăbit

La un corner executat de Oaidă, portarul echipei boliviano intervine cu 
siguranță. Fază din jocul Progresul — Always Ready (5—2).

Foto: 1*. Romoșan 
★★

Mii ne, în campionatul categoriei
BUCUREȘTI, Stadionul „23 August", ora 13.45:
Jiul; ora 15.30: Progresul - U.T.A. PLOIEȘTI:
Știința Timișoara; BACĂU : Dinamo - St. roșu ; PITEȘTI : 

Dinamo - Rapid ; LUPENI : Minerul - C.C.A.

A:
Dinamo — 
Petrolul -

IN ACEST NUMĂR;
români Ia

în va-) Istanbul.
pentru ba-/® Alegerile organelor locale ale 

în partea l U.C.F.S.

• O pagină de fotbal.
® De vorbă cu Sonia lovan.
© Retrospectivă la campionatul 

republican feminin de șah.

© Fotbal pe glob.

(Continuare in pag. a 5-a) • Șahiști romini peste hoiare.
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CONFERINȚA CONSILIULUI ORftSEUESC Și fetele din Giarmata pot face sport!
B. C. F. S SINAIA

SINAIA 13 (prin telefon de la trimi
sul nostru). — Joi după-amiază fru
moasa sală de festivități a Casei de 
cultură din Sinaia a găzduit lucrările 
conferinței Consiliului orășenesc 
U.C.F.S. Eveniment de o deosebită 
importanță pentru activitatea sportivă 
din Sinaia, conferința a întrunit in 
sală delegați, reprezentanți ai celor peste 
4.200 de membri U.C.F.S. cuprinși^ in 
asociațiile sportive din oraș. Cele 

I aproape șase ore de dezbateri s-au 
caracterizat prin spiritul critic, prin
cipial, în care delegații au analizat 

1 activitatea sportivă a organului 
I U.C.F.S. orășenesc.

„in orașul nostru, spunea tov. Ion 
iSuditu, reprezentant al sportivilor din 
asociația 
fizică și 

f semnat.
muncii 

I U.C.F.S.,

Rapid, activitatea de cultură 
sport a făcut un progres in- 
Tot mai mulți oameni ai 
au devenit membri ai 
sînt tot mai numeroase com

petițiile sportive în care aceștia sînt 
angrenați. Concursul c.dt'jral-sportiv 
al -tineretului a antrenat in întreceri 
aproape 1.090 de tineri, iar 823 au 
iluat startul în alte competiții similare. 
Peste 8.000 de turiști au fost angre
nați in 168 de excursii.

Și în ceea ce privește sportul de 
, performanță s-au obținut realizări în
semnate : 10 titluri de campioni R.P.R. 
la schi, un campion republican la 
lupte clasice juniori și alte realizări

pe care darea de seamă ie-a reliefat 
atit de bine.

Participînd la discuții, sportiva 
Mioara Georgini (asociația Progresul) 
spunea, printre altele : „Este foarte 
adevărat că in afară de citeva schioa
re, celelalte membre ale organizației 
noastre stau departe de activitatea 
sportivă. Și eu cunosc cel puțin citeva 
zeci de fete dornice să practice voleiul, 
schiul sau baschetul. Trebuie organi
zate mai multe competiții penlru tine
rele care îndrăgesc sportul. Campio
natele asociațiilor sportive din orașul 
nostru se rezumă in general la intil- 
niri fotbalistice*.

Problemele antrenării unui număr 
sporit de fete în activitatea sportivă, 
munca de educație comunistă a spor
tivilor, dezvoltarea tuturor ramurilor 
de sport au constituit obiectul discu
țiilor purtate și de alți participanți la 
conferință ca Mihai Bota, I. Alexan
dru, I. Filip, AU Topoloveanu, 
Pafno. Finalmente, a fost ales 
consiliu orășenesc U.C.F.S. al 
președinte este tov. Ion Buștuc

Recomandăm consiliului orășenesc 
U.C.F.S. Sinaia ca în viitor să se ocupe 
mai intens de activitatea sportivă- 
recreativă a oamenilor muncii venrți 
la odihnă în această frumoasă sta
țiune, sprijinind organizarea de între
ceri sportive la care aceștia să parti- ; 
cipe sau să asiste.

Gh. 
noul 

cărui

V. PAUNESCU

I
O sală mare. Sala de festivități.

• Policandre cu lumină albă. Tribună 
cu microfon. Megafoane. Panouri. Li
tere roșii care îndeamnă conferința 
să aleagă în consiliul asociației spor
tive „Vulcan" 1- _ —
activiști sportivi.

La masa prezidiului — secretarul 
organizației de partid a uzinei răsfo
iește un carnet de însemnări. Iși ve
rifică stiloul. E concentrat. Se vede 
clar că această „conferință a sporti
vilor" îl preocupă în mod deosebit.

In banca presei —
formația 
popular".

din

— Tatu, de ce nu mă
— Nu cadrează. fata mea, 
consiliul asecia-ției sportive

lași să fac și eu sport ?
doar sînt și eu cineva in comuna ; 

!!!
Cu cîțiva ani în urmă asociația spor

tivă Timpuri Noi clin Giarmata a fost 
premială jrentru remarcabilele întreceri 
sportive organizate în comună. Și acum 
mai sînt vii în amintirile localnicilor zi
lele i-înd sute și sute de tineri se între
ceau cu mult elan pe terenul de sport, 
prinzind forțe noi pentru munca lor de 

cu zi. Din păcate însă, toate acestea 
rămas doar în amintiri. Și tocmai 
aici au pornit discuțiile desfășurate 

cadrul conferinței de alegeri a orga-

zl
au 
de 
în

La Uzina de utilaj chimic și petrolier

fac parte

cadrul aso-

duc tot pe „Turda" noastră. L-am 
avut antrenor pe Nichi Petrescu, teo
retician de renume, acum il avem pe 
Costică Marinescu, mare internațio
nal, om de talent. Dar treaba nu prea 

pe cei mai devotați merge. O parte din vină o are con
siliul, care a neglijat munca de edu
cație. Astfel cum se explică faptul 
că inginerul Costea îi spune lui Ilie, 
juniorul, înainte de meci, că n-o să-i 
dea nici o pasă. O fi el mai bun 
acum, dar tot o să imbătrinească, o 
să treacă, iar echipa de fotbal Vul
can o să rămînă..."

jinul pe care l-a avut și il are 
partea organizației de partid. Aș 

spune, chiar, că tot ce s-a făcut 
pină acum se datorează 
directe a tovarășilor de 
Consiliul a cam așteptat

tea 
bun 
vei 
tid. 
gură:

din 
pu

inițiati- 
la par- 

mură in

nelor locale ale U.C.F.S. din 
ciației sportive, din comună.

Darea de seamă privind activitatea ve
chiului consiliu al asociației a scos în 
evidenjă unele succese. Echipa masculină 
de handbal în 11 a cîștigat recent faza 
regională a ,,Cupei Agriculturii'', califi- 
cîndu-se în finală. în același timp cei 
din Giarmata se pot mmdri și cu e- 
chipa lor de fotbal, aflată în prezent 
— neînvinsă — pe primul loc în cam
pionatul raional. Și aici se oprește 
lista. Voleibaliștii și popicarii și-au în
trerupt în ultimul timp, în mod cu. 
totul inexplicabil,' activitatea, secția de 
atletism nu se poate mîndri nici măcar 
cu un singur concurs organizat în a- 
cest an (deși asociația posedă un sta
dion, eu tribună, de toată frumusețea), 
iar cei eîțiva zeci de motocicliști aflati 
în comună nu au încercat nici o singură 
dată să demonstreze localnicilor, în 
cadrul unui concurs, frumusețile spor
tului lor preferat. Dar cel mai sur
prinzător lucru reieșit din darea de 
scamă și din discuțiile purtate pe mar-

ginea ei este că în întreaga asocî 
sportivă Timpuri Noi, care nun 
peste 500 de membri nu există nic 
sportivă ! Nici una :

Vechiul consiliu al asociației (fim 
de la lipsa de interes a acestuia 
atragerea elementului feminin în aci 
ta tea sportivă de mase, s-a ajunș 
situa |ia existentă) a pretextat că... 
meilor din Giarmata nu le place sj 
tul, că cu multă greutate ele pot 
strînse în jurul terenului.de sport! 
mai mult chiar, că înșiși solii lor 
Ic dau dau voie să facă spo t (^)- 
de altă parte, în tot acest*timp,  co 
liul asociației sportive nu a primit ' 
sprijinul eficient pe care ar fi trei 
să-l primească din partea consiîr 
U.C.F.S. regional. Și tot atît de ; 
vârât este și faptul că toate cadrele 
dactice în frunte cu profeso-area de ( 
cație fizică El (‘onora Șcrbescu s-au. 
tuat pe o poziție de totală nepăsare 
lipsă de inițiativă.

Aceasta fiind situația, era și nor 
că o parte din discuțiile conferinței 
alegeri a organelor locale ale U.G. 
din cadrul 
Noi să 
țic. Șî 
cuvintul 
lor în 
bilă și la Giarmata. Problema respec 
a și fost de altfel inclusă pe pri 
plan în proiectul de liotă rîre prii 
viitoarea activitate. Iar dacă noul < 
siliu al asociației în fruntea cărui 
fost ales tov. Victor lancea, pe l’ 
înlăturarea lipsurilor arătate mai 
va mobiliza toate forțele existente 
asociație, dacă cadrele didactice și, 
primul rînd, organziația U.T.M. vor 
mări cu insistență atragerea demenți 
feminin pe terenurile de sport, asocî 
sportivă Timpuri Noi din Giarmata 
putea reveni printre fruntașele regi 
Banat. Țăranii colectiviști din corn 
Giarmata doresc să urină'rerfscă1 cît 
curînd și activitatea... viitoarelor cel 
feminine de

asociației sportive Timț 
sc canalizeze în această di 
unii dintre cei care au ] 
au arătat că atragerea tin 

activitatea sportivă este p

volei și handbal.

ADRIAN VASILI

'A' ÎNTĂRIREA ACTIVITĂȚII
*>

SPORTIVE

,Scînteia“, „In-
Bucureștiului", „Sportul

★
S-au adunat delegații. Printre salo

pete — doar citeva fete. Vreo 7. In 
fond, proporția e (din păcate) păstra
tă. Din cei 1380 de membri U.C.F.S., 
femeile reprezintă doar 135. Comen
tariile sînt de prisos.

★
— tovarășul 
mecanic-șef 

consiliului
în salopetă. Abia 
Citește darea de 

seamă concretă și 
inflexiunile. Nu 

Nu se
microfon la lipsuri, 
darea 
revine

și el 
uzină.

inginer Tă- 
al uzinei, 

asociației

La tribună 
nașe Hudea, 
președintele 
„Vulcan1*.  E 
a ieșit din
seamă. O dare de 
precisă. Lipsesc 
schimbă timbrul la succese, 
depărtează de

S-a încheiat 
varășul Hudea

de seamă. To- 
in prezidiu.

★

★
Andrei Spătaru, lăcătuș :
„Mai e nevoie să spun și eu că sin

tem o uzină mare și că avem posi
bilități mari ? Avem și o profesoară 
de educație fizică, angajată anume 
pentru gimnastica în producție. Dar 
gimnastica o fac mai mult bătrinii. 
Ei iși dau seama de necesitatea ei. 
In schimb tinerii se duc la bufet, in 
pauză. Unde-i munca de angrenare ? 
De vină este, după cit mi se pare, 
tot consiliul, oare n-a controlat munca 
profesoarei noastre.

Echipele noastre de volei, atit fetele 
cit și băieții, au promovat in cam
pionatul orășenesc. E o performanță. 
Deci, la Vulcan poate să meargă 
treaba bine. Pe de altă parte, insă, 
sintem in urmă cu cotizațiile U.C.F.S. 
Mai putem spune „bravo" consiliu
lui I..."

Vorbește tovarășul Nicolae Prodea, 
secretarul organizației de partid. Ara
tă că munca consiliului a lăsat uneori 
de dorit, dar nu e bine să se mini
malizeze eforturile tovarășilor din 
consiliu. Făgăduiește tuturor sprijinul 
nelimitat al organizației de partid.

Apoi, tovarășul Prodea se înflăcă
rează. De astă dată vorbește și... su
porterul :

„Avem necazuri cu fotbalul, dar nu 
știm să ne încurajăm echipa. Să mer
gem mulți, cit mai mulți. Echipa asta 
a I.C.A.R.-ului, de care ați pomenit, 
trage sute de oameni după ea. Ai 
noștri joacă deseori aproape singuri. 
Mă uit in tribună și sintem doar 
cițiva. Să ne arătăm dragostea. E 
drept că neînțelegeri ca aceea intre 
Costea și Ilie îndepărtează oamenii, 
dar noi toți trebuie să-i ajutăm. Uzi
na întreagă trebuie să facă asta..."

PRIN DEZVOLTAREA BAZEI MATERIAL

Urmează discu-Moment de liniște.
țiile. Ezitări la înscrieri. Cineva din 
prezidiu promite să înceapă cu al 
doilea înscris. Rîsete. încep înscrie
rile.

Al doilea pe listă e controlorul teh
nic Marin Raiciu. Conform promisiu
nii, e primul la cuvînt:

„Sintem o uzină mare. Avem posibi
lități, nu glumă. Avem teren de fot
bal, bazin de inot, teren de volei, de 
baschet, arenă de popice, sală de 
sport, dar avem și un consiliu care 
n-a prea lucrat cum trebuie. S-a în
trunit doar in opt ședințe de lucru.

Și atunci cum să meargă treaba 2“

★

Intervine tovarășul Nico-lae Prodea, 
secretarul organizației de partid :

„Motea, Șerban, Arieșanu, vă cam 
ascundeți. Iar tovarășii voștri abia 
așteaptă să luați cuvintul..."

Motea se ridică oarecum încurcat.
,Și mai ales spune-ne cum e cu 

exacte" — 
avizat.

programările eele nu prea 
adaugă secretarul, evident

Motea le cam incurcă.
Șerban folosește prea

„dacă nu mă înșel", ceea ce
plăcut pentru un secretar de asocia
ție.

Arieșanu încearcă să se scuze glu
mind, dar sala reacționează dîrz.

mult pe 
nu e tare

★

★

Au început propunerile. Se alege 
noul consiliu.

Succes deplin și cit mai multă pu
tere de muncă...

IOAN CHIRILA

Nu cu mult timp în urină, delegații 
membrilor U.C.F.S. din cadrul asocia
ției sportive C.F.R. Constanța au luat 
parte la conferința pentru alegerea or
ganelor locale ale U.C.F.S. Discuțiile 
purtate pe marginea dării de seamă au 
scos în evidență faptul că pe lingă o 
serie de realizări, cu care consiliul a- 
socîației se poate pe drept cuvînt min
ări, în munca depusă in ultima peri
oadă de timp s au înregistrat și o serie 
de lipsuri care au împiedicat bunul 
mers al activității sportive.

Astfel, a fost subliniat faptul că nu 
in toate unitățile de producție care fac 
parte din asociația sportivă C.F.R. 
Constanța s-a acordat aceeași atenție 
problemei creșterii numărului de mem
bri ai U.C.F.S. și stringerii la timp a 
cotizațiilor sportive. Mulți dintre cei 
care au luat cuvintul au arătat că 
dacă ar fi existat mai multă preocu
pare in această direcție baza materială 
a asociației ar fi crescut in mod sim
țitor, ceea ce ar ii dus în mod direct 
ia dezvoltarea activității sportive. Se 
pot oare declara mulțumiți membrii 
U.C.F.S. din cadrul grupei sportive de 
la spitalul și policlinica CJF.R. unde,

pe 
de 
ce

lingă faptul că nu există decîl 
membri înscriși în U.C.F.S. (t 
este foarte puțin!) dar — în 
nici cotizațiile nu sint strînse t 
proporție de 60 la sută? Ae<în 

lucru se poate spune și despre gi 
sportivă de la Secția L 8 Consta 
unde cotizațiile au fost realizate « 
în proporție de 35 la sută și de 
grupa sportivă de la Secția T 
Constanța unde procentul este și 
scăzut: 25 la sută I

Firește că în această privință o 
revine și consiliului asociației care 
a știut să îndrume și să sprijin 
timp organizatorii grupelor sportiv

Dar, important este că această 
blemă a fost dezbătută în cadrul 
ferinței și că o parte din cei crit 
și-au luat angajamentul să-și lichi 
lipsurile. Pe de altă parte, cens 
asociației a cuprins în planul de 
suri, ca principale obiective, cr< 
rea numărului de membri ai U.C 
și realizarea integrală a cotizați 
In acest fel sintem convinși că Ii 
rile se vor îndrepta curînd, ceea e 
duce in mod nemijlocit la creșt 
bazei materiale a asociației spo 
C.F.R. Constanța.

ÎNTRECERI viu disputate in ,,CUPA agriculturii

Strungarul Ion Genunchi:
„Sintem, intr-adevăr, o uzină mare. 

Avpm posibilități-.. Pe mine mă 
„doare" fotbalul. Mie nu-mi pasă dacă 
e meci de A pe „23 August", că mă

★
cuvintul tovarășul antrenor 
Zelinsehi, de la volei : 
pare rău că munca asociației
nu poate fi 

satisfăcătoare.

Mii și mii de tineri din satele re
giunii Ploiești s-au întrecut în acest 
an în competiții sportive cu prilejul 
„Cupei Agriculturii". întrecerile tine
rilor sportivi de la sate s-au bucurat 
de un succes deosebit, 
raionul Rîmnicu-Sărat: 
aici au participat la 
mei etape 9.323 de
care 684 de fete. Numai la atletism 
au luat parte 2.450 de băieți și 362 
fete, la trîntă 870 de participanți. Un 
interes deosebit a stîrnit concursul 
de biciclete ta startul căruia s-au ali
niat peste 3.100 de participanți. Ace

leași rezultate bune au mai înregis-

Iată de pildă, 
anul acesta 

întrecerile pri- 
sportivi dintre

considerată pe 
Cred, insă, că 

și trebuie să se 
stă în puterea

Are 
Mireea

„îmi 
noastre 
deplin
in viitor se va putea 
facă mai mult. Asta 
viitorului consiliu. Am în vedere spri-

t-rat și tinerii sportivi din raionul’ Tîr- 
goviște.

Săptămin-a trecută au avut loc în
trecerile fazei pe regiune. Peste tot 
s-au făcut intense pregătiri care au 
creat condiții optime de desfășurare 
a competiției. Iar sportivii, 
zilltatele bune obținute, au 
răsplătească grija ce le-a 
tată. Cu toții, concuretiți și 
tori au contribuit la succesul 
acest an a „Cupei Agriculturii" ‘m re
giunea Ploiești. Iată eîțiva dintre câș
tigătorii fazei pe regiune : ciclism : V. 
Pipera (raionul Cîmpioa) și Elena 
Turcu (raionul Buzău); gimnastică: 
Voința Gura Ocniței; volei : Progre
sul Becetii, la băieți și Progresul Bră- 
nești, Ja fete. La handbal victoria a re-

prin re
ținut să 

{Ost pur- 
orgaiiiza- 
ediției din

vetiit sportivilor de la Unirea S 
și fetelor de la Progresul Brăj 
Fotbal: Recolta Săcuieni. La pi 
Zamfir Haralambie (Comarnic) 
Pitica lonescu (Ceptura) fa indivi 
și Cimentul Comarnic pe echipe, 
trîntă printre alții au ieșit înving 
GIl Bănică, D. Avram, A. Min 
Gh. Popescu, Gh. Tarbă. De tiu si 
deosebit s-au bucura-t întrecerile 
atletism desfășurate pe frumosul 
dion din Poiana Cîmpina. Iată c- 
rezultate: 100 m plat fete — St 
Matei
Bădoiti — 
Ion Tîrcă 
Vătăsescu 2 : 18,2 ; lungime
Radu' 5,32

16,9 sec.; 400 ni băieți— l<
71,8 sec.; 100 m băiel
— 12,7 sec.; 800 m -

m.
AL. CONSTANT

terenului.de


Tu se poate să nu reușești...
.Vreau să-l ajung pe... Boris Sah- 
!“ Puștiul vorbea... serios, cu ho- 
îre, Intr-o zi l-am căutat în aceeași 
ă în care venise la primul antrena
nt de gimnastică. Nu mai era prin- 
ceilalți copii. Antrenorul mi-a po- 

itit că din ziua aceea nu l-a mai 
îut. „Știți, e prea greu..." — i-a 
is antrenorului. Așa spusese și o fe- 
1 cu codițe aurii, dornică să devină 
ite la fel de „marc" ca Muratova. 
4e-am amintit acest instantaneu a- 
n cînd în fața noastră se află cu- 
:cuta gimnastă Sonia lovan. Ploaia

i-a  luat Soniei nimic din btina-i 
pozițigȚt Dimpotrivă.

— E grea gimnastica, Sonia ?

ntrebarca nu surprinde. Poate și So- 
și-a amintit in clipa aceasta de 

un puști entuziast sau de o fetiță 
cozile aurii.
- Foarte grea. Atit de grea incit 
ă nu o iubești cu pasiune, dacă nu 
nceșU cu perseverență ani și ani
zile, nu văd cum ai putea să a- 

fi o valoare ridicată. Gimnastica 
performanță nu se poate face, după 
erea mea, „printre" alte sporturi. 
1 și cînd.
•onia lovan ne amintește că a prac- 
t mult natația și patinajul, i-a 
:ut ciclismul dar atunci cînd „a 
tnîna" cu gimnastica nu și-a mai 

as-o. Și, de atunci sînt aproape 
î am...
înt și alți tineri care consideră 
talentul este suficient pentru a urca 
dele măiestriei. Nu. nu este așa. 
arul gimnast va deveni desigur 
sportiv talentat, dar va rămîne 

acest stadiu. Și pină la măiestrie 
este mult. Sonia a înțeles de ia 

'put acest adevăr și drumul suc- 
:lor sale este drumul unei conti- 

activități, a unei munci ncobo-

- Jmi amintesc de primul concurs 
o competiție de copii — unde tre- 
iu aaeeutate cele mai elementare 
citii de gimnastică, exerciții de 
libru și coordonare. Cite săptă- 
li n-am muncit pentru ele! De
ori n-am luat-o de la început!

umai așa a „trecut" Sonia de la 
I-a, la a Il-a și apoi la prima ca- 

>rie de clasificare. Intr-un singur

— Cu ce ai avut mai mult de 
.furcă"?

inia lovan zîmbește și gîndurile o 
•tă iarăși cu cîțiva ani în urmă, 

ziua cînd — cu emoție și sfială 
își aștepta rindul alături de cele- 

participante la campionatul țării 
ru a intra în concurs. Nc vine 
i să credem că gimnasta Sonia 
n care avea să cucerească atîtea 
>rii internaționale și să devină 
pioana țării, a primit atunci...

la paralele. Acum, Sonia ne-o 
ie mai ales pentru cei tineri, pen- 
cei care la primul insucces dau 
oi în loc să persevereze, să mun
că cu și mai multă ardoare.

Campionatul republican se încheie mîine

— Pentru ,,sub-balansărife“ acelea 
am muncit aproape un an, ne spune 
Sonia. Și, am reușit. Astăzi, „parale
lele" sini unul din aparatele mele 
bune deși mai sînt încă multe lucruri 
de pus la punct.

A fost greu să începem. Acum, nu 
mai punem prea multe întrebări. O 
ascultăm pe Sonia și... notăm.

— Am dorit mult, aș putea spune 
că am visat să ajung in echipa repre
zentativă a țării. Colegele mele erau 
insă mult mai avansate. Ca să ia ajung 
din urmă am muncit zi de zi, am re
nunțat de multe ori la... cinematograf. 
Și, din nou am reușit. In 1955 am 
făcut pentru prima oară parte din e- 
chipa țării și am concurat in R.P. 
Bulgaria. Știți cită fericire mi-a adus 
acel loc... VII in echipă ? Era un pas 
important pentru mine. Poate chiar 
pasul care avea să mă ambiționeze 
și mai mult. N-ani lipsit la nici u>i 
antrenament. încercam dezeci.de sute 
de ori ce nu-mi reușea de la bun în
ceput. IJn an mai tirziu eram a doua 
din echipă iar in 1959 am cucerit titlul 
de campioană a țării

Ne amintim de acea pasionantă în
trecere Leuștcan—lovan. A fost un 
spectacol sportiv care cu greu poate 
fi uitat. Și-l reamintește și Sonia spu- 
nîndu-ne că este fericită că a avut în 
celelalte gimnaste fruntașe ale țării 
adversare care nu i-au dat și nu-i dau 
nici o clipă de... răgaz în pregătirea 
sa. Ca să ții pasul cu ele, ca să le 
poți întrece, ca să poți menține un 
titlu sau o performanță ridicată este 
poate mai greu decît să dobîndești 
toate acestea. i

— Antrenamentele de. gimnastică, ) 
continuă Sonia lovan, nu sînt de loc 1 
„distractive". De multe ori afli satis- J 
facții după luni și chiar ani de an- 1 
trenamente, de muncă. Dar, dacă do- ‘ 
vedești perseverență nu se poate să nu 
reușești. Nu cred că există alt drum 
care să conducă spre însușirea unor 
bogate cunoștințe tehnice, spre for
marea deprinderilor motrice sau spre 
-- ceea ce este deosebit de important 
in gimnastică — o pregătire fizică ge
nerală superioară. Dar, cînd ai străbătut 
acest drum pe care nu poți merge cu 
șovăire ci numai cu siguranță, alături 
de antrenor, afli minunate bucurii, cli
pe de mare fericire.

...In 1953, o fetiță cu codițe aurii 
se număra printre numeroșii spectatori 
ai marilor întreceri de gimnastică ale 
Festivalului. In ziua aceea a luat Da
nilova 3 note de 10 iar Muratova a 
fost aplaudată minute în șir pentru 
măiestria ei. Fetița le privea pe spor
tivele sovietice cu nemărginită admi
rație. Poate că nu se gîndea că într-o 
zi se va număra și ea printre cele 
mai valoroase sportive ale lumii, că 
va primi și ea aplauze în îndepărtata 
Australie, la Termele lui Caracala din 
Roma, în atîtea orașe și țări ale Înmii. 
Dar s-a hotărît să muncească, să 
muncească cu toată pasiunea. Să vă 
mai spunem numele fetiței cu codițe 
aurii ?

DAN GlRLEȘTEANU

Campionatul
In campionatul de calificare sînt 

programate noi și interesante întîlniri 
în toate cele cinci grupe de echipe 
care își dispută șansele de promo
vare în categoria A. Iată programul 
jocurilor:

SERIA I GRUPA A: Știința 
I.P.G.G. — Arhitectura, teren Tinere
tului, ora 9,30; Universitatea—C.F.R. 
Grivița Roșie II, teren Tineretului III, 
ora 9.30; Știința Inst, Conslr. — Pe
trol Chimie, teren Tineretului III, ora 
15.45; Rapid II — Autobuzul teren 
Tineretului II, ora 11; Șantierele Na
vale Oltenița — Dinamo II. SERIA 
1 GRUPA B : Meteorul Buc. — Drii- 
beta T. Severin, teren Tineretului III, 
ora 11; Petrolul Pitești — Vulcan 
Buc., Flacăra roșie Buc. — Electro-

SPORTURI NAUTICE

O competiție de mase: 
„Cupa Paviiionului”

Citeva echipaje de schif ale Clubului sportiv școlar, guta de antrenament... 
Foto: T. Roibu

O competiție de amploare marchează 
acest sezon de toamnă. Este vorba 
de a doua ediție a „Cupei Pavilionu
lui", concurs organizat de Ministerul 
Comerțului prin direcția celui de al 
III-lea Pavilion de mostre, cu spri
jinul comisiei orășenești de sporturi 
nautice, și care este deschis schifiț- 
tilor, caiaciștilor, canoiștilor și veliș- 
tilor bucureșteni.

întrecerile se vor desfășura mi ine 
dimineață, începind de la orele 8,30, 
pe lacul Herăstrău, pe o distanță de 
aproximativ 500 m, avînd linia de 
sosire la debarcaderul Miorița din fața 
expoziției. Ele se anunță deosebit de 
interesante, 10 cluburi și asociații 
sportive din Capitală fiind înscrise

calificare
putere Craiova, teren Flacăra roșie, 
ora 9; Sirena Buc. — Gloria Buc.., 
teren Tineretului III, ora 15.30 (simbă- 
tă). SERIA A Il-a: Cimentul Medgidia
— Progresul R. Sărat, Metalul Buzău
— Petrolul Ploiești, Constructorul Plo
iești — Precizia Săcele, Farul Con
stanța — U.S.A.S. Năvodari. SERIA 
A II I-a: Ceahlăul P. Neamț — Pe
trolul Tecuci, C.S.M. Brăila — La
minorul Roman, Rulmentul Bîrlad — 
Dinamo Bacău, Ancora Galați — Con
structorul I.U.T. Iași. SERIA A IV-a: 
Minerul Lupeni — Știința Timișoara, 
C.S.M. Sibiu — C.F.R. Timișoara, 
Minerul Vulcan — Jiul Petroșani.

Miercuri 18 octombrie: Minerul Vul
can — Știința Timișoara.

Mîine, pe Herăstrău

la startul celor aproape 30 de probe. 
Probabil că vom înregistra de aseme
nea și un record de participare. Este 
suficient să arătăm că numai Clubul 
sportiv școlar și cele două școli spor
tive de elevi vor fi reprezentate de 
peste 200 de tineri sportivi. In pro
gramul „Cupei Pavilionului", dotate 
cu numeroase premii (printre care și 
cupa destinată celui mai tînăr con
curent) figurează următoarele probe : 
canotaj academic - S 1, S 2, S 4-ț-l, 
S 8 4-1 (juniori și seniori), S 1, S 4 
rame, S 4 vîsle (junioare și senioare) ; 
caiac — Kl, K2, K4 (juniori și 
seniori), K 1, K 2 (junioare și seni
oare) ; canoe — Cl, C 2 (juniori și 
seniori) ; iahtințj — clasele snaip și 
finn.

O paradă nautică, o întrecere de 
old boys la schif 8 -|-1 etc. vot con
stitui alte puncte de atracție ale ace
stei competiții, care credem că va 
cunoaște și în acest an succesul re
purtat la ediția inaugurală.

Dar celelalte echipe? !
Știința București și C.C.A. „des- j 

•chid" astăzi programul deosebit de « 
interesant al întrecerilor din ca- j 
drill „Cupei 7 Noiembrie", iar mîi- ! 
ne spectatorii vor avea ocazia să f 
urmărească alte partide care se 
anunță a fi viu disputate. Așa dar, 1 
echipele noastre fruntașe de rugbi ' 
nu-.și vor întrerupe activitatea rom- \ 
petițională, atit de importantă pen-' 
tru creșterea formei sportive la ’ 
nivelul cerințelor ultimelor etape ■ 
ale campionatului republican. Png- 
biștii de la Dinamo, Progresul, Ra- 
pid, Metalul „23 August" etc. vor 
fi prezenți cîleva duminici la rind 
pe terenurile din Capitală. Iată de 
ce, organizarea „Cupei 7 Noiembrie" - 
'ni se pare deosebit de necesară, 
întrecerile contribuind în mod di
rect la o și mai bună pregătire a 
țechipelor din categoria A. Dar, ce 
se întîmplă cu echipele din țară ? 
'Includerea formațiilor Știința Pe
troșani, Știința Cluj, Olimpia Bra
șov sau C.S.M.S. Iași în „Cupa 7 
Noiembrie" era intr-adevăr foarte 
dificilă. Aceasta nu înseamnă însă 1 
că aceste echipe trebuie să se con- j 
sidere în „vacanță". Ar fi o gre- ■ 
șeală serioasă care, fără îndoială, j 
ar avea urmări directe în viitoarele . 
etape ale campionatului republican. 1 
Cele patru formații din provincie, 
dintre care unele foarte valoroase, 
au datoria să-și continue pregăti
rile cu multă seriozitate, să caute 
să folosească acest timp pentru 
remedierea lipsurilor in pregătire» 
tehnico-tactică etc. Ele trebuie însă 
să se bucure și de sprijinul clubu
rilor sportive respective care să 
Je asigure posibilitatea continuării 
activității competiționale fie c.u for
mații locale unde acestea există, 
fie prin întîlniri inter-cluburi din 
orașe diferite, mai apropiate. Alt
minteri, la reluarea campionatului 
va fi mult mai greu ca aceslc echi
pe să „țină pasul" cu celelalte, să 
se prezinte la valoarea pe care au 
dovedit-o piuă acum.

— g —

HRNDBRL

Jocuri importante in etapa 
de ffliine a campionatelor

republicane
Campionatele republicane de hand

bal se apropie de sfîrșit. După etapa 
de mîine, întrecerea echipelor mascu
line de handbal in 7 nu va mai pro
grama decît jocuri restante, in special, 
din prima serie a campionatului. Cu 
alte cuvinte, mîine se dispută ultima 
etapă, ceea ce — firește — face să 
crească interesul pentru jocurile echi
pelor masculine, jocuri ale căror rezul
tate sînt în mare măsură hotărîtoare 
in lupta pentru primele locuri în cla
samentele celor două serii.

La fete, în afară de etapa de mîine, 
mai sînt de disputat încă două etape. 
Jocurile programate în cadrul etapei 
de mîine se anunță echilibrate, tocmai 
prin faptul că echipele nu sînt sepa
rate în clasament de diferențe prea 
mari, ceea ce va determina ca orice 
rezultat surprinzător să producă in
versări serioase în ordinea echipelor in 
clasament.

(Programul complet al jocurilor de 
mîine îl găsiți la rubrica „La sfîrșit de 
săptămină").

Joi, îîi pmita etapă: L LA.—Știința Cluj 8-2 NAVOMODELISM 1B
nultima etapă a campionatului re
ran de polo pe apă, desfășurată 
a Oradea și în Capitală, s-a în- 
t cu rezultate așteptate. Singura 
•iză este scorul sever cu care a 
învinsă echipa clujeană Știința de 

: C.C.A. î 8—2. Iată rezultatele și 
a amănunte :

C.A. — ȘTIINȚA CLUJ 8^2 
3, 3—1, 1—I, 3—0). A fost una 
cele mai frumoase partide la care 
asistat în ultima vreme. Victoria 
arilor este pe deplin meritată, 
■ la acest scor. Clujenilor nu li 
oate imputa că au jucat slab, au 
și ei destul de mult la poartă, 

Chețan de la C.C.A. a apărat ex- 
onal. Ca și în partidele anterioare, 
arii au avut în Ion Alexandrescu 
nai bun jucător din echipă. Par- 
ar fi putut fi mai spectaculoasă 

dacă studenții nu s-ar fi resemnat prea 
devreme cu înfringerea. Au înscris 
Tontsch 2, Alexandrescu 2, Marinescu 
2, Kocsis, Firoiu (4 m), pentru C.C.A., 
Magyar! și SzaBo pentru Știința. A 
arbitrat bine N. Nicolaescu (Bucu
rești).

ȘTIINȚA BUCUREȘTI — I. C. 
ARAD 6—2 (2—1, 0—1, 2—0, 2—0). 
Arădenii s-au comportat destul de slab 
și au șutat defectuos la poartă. Știința 
a jucat mai bine decît în meciurile an
terioare. Au înscris: Chirvăsuță 2, 
Naum, Călin, Măriuță, Caminschi, pen
tru Știința și Toth 2, pentru I.C.A.

DINAMO BUCUREȘTI — MURE
ȘUL TG. MUREȘ 7—0 (0—0, 2-0,
2—0, 3—0). Mureșenii au jucat bine 
doar în prima repriză, în celelalte „că- 
zînd" inexplicabil. Au marcat: Mihăiles- 

cu 2, Kroner 2, Rusu, Al. Popescu și 
Blajcc. (A.A.).

CRIȘANA ORADEA — RAPID 
BUCUREȘTI 4—2 (1—0, 0—1, 0—0,
3—1). Au marcat Novac 2, Rnjinschi, 
Hegycsi, pentru Crișana, Opriș și 
Popa, pentru Rapid.

(ILIE GHIȘA-coresp. reg.).

CLASAMENT
1. Dinamo București 15 15 0 0 97: 23 30
2. Știința Cluj 15 11 1 3 70: 40 23
3. C.C.A. 16 11 0 5 73: 47 22
4. Crișana Oradea 15 10 1 4 79: 42 21
5. Mureșul Tg. Mureș 15 7 1 7 50: 65 15
6. Știința Bu-cureștl 14 5 1 8 36: 61 11
7. I.C. Arad 16 3 0 13 41:100 6
8. Progresul București 15 2 0 13 50: 84 4
9. Rapid București 15 2 0 13 35: 69 4

Mîine. în cadrul ultimei etape a cam
pionatului. se dispută următoarele me
ciuri : Mureșul Tg. Mureș — Știința 
București. Rapid București — Progresul 
București (decisiv pentru ultimul loc). 
Dinamo București — Știința Cluj.

Aeromodeliștii din Cluj au chti^at „Cupa i»orială
Traian Vuia”

Anul acesta „Cupa memorials Tra
ian Vuia" s-a desfășurat în orașul 
Cluj și a reunit la startul întrecerilor 
concurenți din cinci regiuni.

Timpul nefavorabil (vînt puternic) 
a influențat în mod negativ rezulta
tele. Concurență au dovedit o pregă
tire bună și au luptat cu dîrzenie 
pentru fiecare secundă. Remarcăm in 
mod deosebit comportarea bună a fra
ților Balint din Cluj (în vîrstă de 16 
ani) care au depășit concurenți con- 
sacrați ca Otto Hints — maestru al 
sportului, Eugen Torok ș.a.

Echipa orașului Cluj — antrenor 
Ștefan Benedek — avînd o pregătire 
bună a reușit să cîștige și în acest 
an trofeul de cristal.

Rezultate tehnice: Planoare A 2: 1. 
Alex. Balint (Cluj) 526 sec.., 2. G. 
Botond (Alurcș-Autonomă Maghiară) 
510 sec.., 3. I. Csaba (Cluj) 493 sec. 
Propulsoare: Adalbert Balint (Cluj) 
390 sec.. 2. Otto flints (Murcș-Atdo- 
nomă Maghiară) 368 sec, 3. Eugen 
Torok (Crișana) 291 sec. Motomodele: 
1. Petre Siegcl (Mureș-Autonomă Ma
ghiară) 559 sec, 2. Gheorghe Cosma 
(Crișana) 506 sec, 3. Barbu Gheor
ghe (Cluj) 312 sec. Clasamentul pe 
echipe: 1. Orașul Cluj 1228 p, 2. Reg. 
Mureș-Autonomă Maghiară 1169 p, 

3. Reg. Cluj 832 p.

dezeci.de


însoțind fotbaliștii romîni la Istanbul
Modificarea regulamentului

dar si a... arbitrajului
Așteptate cu justificată nerăbdare, 

noile modificări ale regulamentului 
de lupte au dinamizat într-o mare 
măsură întilnirile de pe saltea. Din 
păcate însă, față de schimbarea în 
bine a regulamentului întîlnirilor unii 
dintre arbitrii noștri nu corespund 
încă integral. Cu prilejul etapei de 
lupte de la Galați arbitrul Vasile Bu- 
lancea (București) a dovedit o ma
nieră cit se poate de personală în 
interpretarea regulamentului. El flu
iera reînceperea luptei, deși cei doi 
combatanți nu se aflau încă în mij
locul saltelei. In acest fel, unul dintre 
sportivi avea prilejul să atace prin 
surprindere, executind diferite proce
dee tehnice, care îi puteau asigura 
chiar victoria. Am obsevat acest lu
cru cu prilejul întilnirii Carol Hat- 
hâzi (Tg. M.)-Ion Popescu (Galați). 
Aceeași observație și în întîlnirea din
tre Victor Popescu (Buc.) și Petre 
Poalelungi (Galați). Rezultatul parti
dei dintre Hathazi și Popescu a fost 
chiar viciat din această cauză.

In altă ordine de idei, trebuie să 
arătăm că scurtarea timpului de luptă 
implică, din partea arbitrilor, o mai 
mare severitate în ceea ce privește 
acordarea avertismentelor de pasivi
tate. Majoritatea arbitrilor știu să 
facă corect acest lucru dar, sînt unii 
care dau dovadă de mult subiectivism 
in această privință. Astfel, in întîl
nirea dintre V. Hrehoreț (Galați) și 
Alex. Chircă (Buc.) în primele trei 
minute s-au acordat cite două aver
tismente pentru pasivitate. Apoi, timp 
de 7 minute nu s-a mai acordat cel 
de al treilea avertisment. Acesta du
cea de fapt la eliminarea de pe saltea 
a ambilor luptători și el era cu atit 
mai justificat cu cit nici unul din 
cei doi nu mai inițiau nici un proce-
deu. Un exemplu și mai elocvent îl 
constituie situația creată in întîlnirea 
dintre V. Popescu (Buc.) și P. Poale
lungi (Galați). Sportivul din orașul 
de pe malul Dunării a realizat în 
primele trei minute patru puncte teh
nice. In restul timpului gălățeanul a 
fost însă pasiv și a primit două aver
tismente, pe drept. Arbitrii nu au 
avut însă curajul să dea luptătorului

După turneul din R. S. S. Moldovenească

Pe un drum bun
Recent a luat sfîrșit turneul echipei 

representative a orașului București, 
de lupte Ubere, în R.S.S. Moldoveneas
că. C«te cinci zile petrecute în orașele 
Chișînău și Dubasarîi au însemnat 
pentru sportivii noștri cimentarea legă
turilor de prietenie cu sportivii so
vietici și totodată un serios prilej de 
învățăminte.

Deși reprezentativa de lupte a ora
șului București a suferit două infrin
ged, lotuși ne putem declara, în linii 
mari, mulțumiți de comportarea avută 
de sportivii romîni. Echipa gazdelor,
formată in marea majoritate din
maeștri ai sportului, a constituit pen
tru sportivii noștri un adversar greu
de trecut. Sportivii romîni, a căror
echipă era formată din luptători tineri, 
între 16 și 21 de ani, lipsiți de expe
riența întîlnirilor internaționale s-au 
acomodat destul de repede cu condi
țiile specifice de concurs. Dacă în 
prima întîlnire, cea de la Chișînău se 
simțea o oarecare stîngăcie în mișcă
rile de pe saltea, la Dubasarîi acest 
lucru a dispărut complet.

Cel mai bun om al echipei s-a dove
dit a fi Ion Vasile. El a luptat calm, 
relaxat și a știut să se apere în mod 
inteligent atunci cînd era cazul. Ale
xandru Geantă a avut adversari foarte 
valoroși. Cel mai dificil ni s-a părut

Mîine, derbiul returului
Mîine dimineață sala Floreasea II 

din Capitală va găzdui derbiul returului 
campionatului R.P.R. de lupte pe echipe. 
Steagul roșu Brașov, actualul lider, va
întilni pe multipla campioană Dinamo 
București. Alături de acestea vor con- 
eura încă două echipe fruntașe : Metalul 
și Progresul București. Deci, din toate 
privințele o etapă care atrage atenția 
specialiștilor și iubitorilor acestui sport. 
Notăm că echipa clasată pe primul loc 
în această etapă are mari șanse de a 
«îștiga titlul pe anul în curs. Întrece
rile încep de la ora 9 dimineața pe 
două saltele.

Poalelungi cel de-al treilea avertis
ment și să-l elimine astfel de pe sal
tea. Au procedat oare just arbitrii 
Alex. Tătaru (Brăila), Ludovic Kovacs 
(Hunedoara) și Vasile Bulancea (Bucu
rești) ? Cu ce ajută acești arbitri pe 
sportivul Petre Poalelungi, element 
de perspectivă al lotului nostru repu
blican ? Acesta este tînăr, în plină 
dezvoltare a cunoștințelor tehnice, iar 
dacă i se permite de pe acum să-și 
însușească un stil pasiv, nu îl vom 
ajuta cu nimic să progreseze. Din 
contră.

Marcarea corectă a timpului con
stituie o sarcină deosebit de impor
tantă pentru organizatori. Cei ce s-au 
ocupat de etapa de la Galați au pri
vit cu destulă ușurință această pro
blemă. Conform noilor modificări 
timpul este de 10 minute de luptă ( 
efectivă. Cum a fost însă asigurată j 
această prevedere regulamentară ? ! 
La Galați, timpul s-a cronometrat i 
cu... un ceas obișnuit, dublat de un ) 
cronometru simplu. La protestele an- > 
trenorilor, organizatorii au adus a * 
doua zi, la întilnirile de lupte clasice. ■ 
un cronometru cu dublu stoper. Deci, 
dacă exista puțină preocupare se pu
tea face acest lucru și din prima zi.

Am semnalat toate deficiențele de 
mai sus din dorința de a înlătura 
unele defecțiuni încă existente în ar
bitraj. Știm că arbitrul are un rol 
important în buna desfășurare a în
tîlnirilor, și mai ales, are rolul de 
a fi un judecător obiectiv în ceea 
ce privește rezultatele de pe saltea. ■ 
Comportîndu-se astfel, arbitrii vor 
aduce o importantă contribuție în 
creșterea măiestriei luptătorilor noș
tri și vor fi, alături de tehnicieni, 
elemente hotărîtoare în educarea unei 
noi promoții de luptători, tot atît de 
bună, dacă nu chiar și mai bună de- 
cit cea actuală. Să nu uităm nici o 
clipă că performanțele noastre la lupte 
sînt de început de drum. Posibilită
țile sînt multiple.

prof. VICTOR DONA
membru în colegiul central de arbitri

Kandelakhi care ataca foarte mult cu { 
piciorul. Rezultatul de egalitate obținut ■ 
în fața acestuia trebuie să fie un im
bold pentru sportivul nostru. Unul din
tre cei mai buni tehnicieni ai gazdelor 
noastre s-a dovedit a fi Kikabidze 
Șota. Dotat cu o forță excepțională, 
plin de vitalitate și dovedind multă 
fantezie el a fosi pentru Fran-
cisc Gyarmati un adversar foarte 
dificil. De aceea, decizia de egalitate 
obținută de sportivul romîn ne-a satis
făcut. Paul Cîrciumaru și Carol Badea 
au avut o comportare inegală. Astfel, 
P. Circiumaru a fost deosebit de com
bativ în primul meci iar în cea de a 
doua întîlnire a dat dovadă de o pa
sivitate care l-a privat de victorie. 
Carol Badea s-a comportat invers. Tn 
prima întîlnire a fost pasiv, apoi 
combativ, fără să folosească însă 
prea multe procedee tehnice. Cel mai 
tînăr component al echipei, Alexandru 
Marmara; în vîrstă de 16 ani a pierdut ' 
ambele întîlniri. Trebuie să arătăm însă 
că el a trecut de două ori pe lingă 
victorie, fiind învins la limită în am
bele meciuri, ceea ce dovedește încă 
lipsa lui de experiență. Comportarea 
lui N. Pavel satisfăcătoare, iar a lui 
P. Stroe cu mult sub posibilități.

Arbilrajui din ambele întîlniri exce
lent. Arbitrii romîni au fost felicitați 
de arbitrul principal al întilnirii pen
tru buna lor pregătire.

OTTO BENKO

„CUPA ȘTIINȚA”
Compeiiția de tenis, organizată de 

clubul Știința, pe terenurile de lingă 
ștrandul Izvor, a luat sfîrșit miercuri 
după amiază, cele două titluri revenind 
reprezentanților C.C.A. In proba de 
simplu femei finala s-a desfășurat în
tre Eleonora Roșianti și tînăra repre
zentantă a clubului Știința, Manana 
Ciogolea. La capătul unui joc presărat 
cu multe faze frumoase Eleonora Ro- 
șianu — dind dovadă de mai multă 
siguranță — și-a învins adversara în 
două seturi: 6—2, .6—3. Finala mas
culină a revenit, după o partidă nti

După un zbor destul de obositor, 
vineri, G.X.a.c.-, am ajuns la 

. Istanbul, oraș unic in lume din 
punct de vedere al construcției lui, 
ridicat pe ambele maluri ale Bosforu
lui, in partea europeană și în cea a- 
siatică.

Primirea sportivilor noștri a fost 
frumoasă și s-a desfășurat in spiritul 
unei vechi prietenii tradiționale ce 
există intre federația noastră de spe
cialitate și federația de fotbal turcă. 
Consemnăm cu multă satisfacție aten
ția care ni s-a acordat de către zia
rele turcești din Istanbul: „Milyet" 
(unul din cele mai influente ziare), 
„Ieni"-Istanbul, „Sonhavadis", „Jeni
sabah", „Huriet-Gazet" ș.a. S-au pu-

Imaginea noastră înfățișează cele două echipe întrînd pe teren

blicat pe spații mari, articole privind 
sosirea noastră, comentarii pe margi
nea meciului de la S octombrie. Fie
care ziar se întrecea să publice cit 
mai multe fotografii și diverse mate
riale. Unele din ele inserau reportaje 
inedite in ceea ce privește sportul 
și fotbalul rominesc, legăturile spor
tive vechi care există între sportivii 
romini și turci. O plăcută surpriză 
ne-a produs-o ziarul „Jenisabah" care 
vineri 6.X.a.c. la pagina externă a pu
blicat ample materiale despre pregătirile 
loturilor A și B ale Romîniei și Tur
ciei, însoțite de fotografiile jucătorilor 
Constantin, Voinescu, Jenei și Tă
taru.

DESPRE MECI

Tribunele stadionului „Mithat Pa
șa" din apropierea somptuosului palat 
Dolmabahce au fost umplute pină la 
refuz. Peste 30.000 spectatori au ținut 
să asiste — duminici 8 octombrie a.c. 
la partida amicală intre selecționatele 
secunde ale R.P.R. și Turciei. Pe drum., 
spre stadion, echipa noastră națională 
a fost obiectul unei vii atenții din par
tea trecătorilor și mai ales din partea 
miilor de spectatori de la intrările 
stadionului, care căutau un bilet sau... 
ocazia de a pătrunde în incinta aces
tuia. Se auzeau strigăte: „Bravo bă
ieți, bravo România" ! Unii ne rugau 
Să le dăm insigne ca amintire din 
partea echipei noastre.

După o „încălzire" de 10 minute e- 
fectuată destul de dificil intr-o mică 
sală a stadionului, echipa noastră — 
împreună cu cea turcă — a ieșit pe 
teren unde a fost primită cu aplauze 
furtunoase și cu tropăituri de picioa
re. La citeva secunde după încheierea 
festivității, o dată cu începerea par
tidei, în strigătele specifice de încu
rajare din partea istanbulezilor: 
„Ia-șașa, Ia-șașa, Ia-șașa !", echipa tur
că a început să asalteze poarta noas
tră. ..A început meciul!

A LUAT SFÎRȘIT
puțin interesantă, tînăruluî Dumitru 
Viziru care, mai activ la fileu, s-a im
pus în fața colegului său de club, 
Constantin Năstase, în trei seturi : 
6—4, 2—6, 6—1. (învingătorul trecuse 
în semifinală, destul de greu, cu scorul 
de 6—4, 7—5, de Slapciu). „Cupa 
Știința", competiție la startul căreia 
au fost înscriși numeroși tineri, a 
constituit o inițiativă lăudabilă, ea 
contribuind la prelungirea activității 
competiționale a jucătorilor noștri de 
tenis.

Așa cum s-a scris in presă, noi am 
dominat mai mult, dar a fost o domi
nare sterilă. N-am știut să ne des
curcăm in fazele de finalizare. Echipa 
turcă a ciștigat printr-un plus de di
namism în primele 20 minute ale re
prizei I și ca urmare a greșelii făcute 
de apărarea noastră. Meciul s-a des
fășurat intr-o notă de deplină sporti
vitate, mai ales din partea reprezenta
tivei romine. Dl. FEVZI OMAN, vice
președinte al federației de fotbal tur
ce, după încheierea partidei a subli
niat faptul că in această intilnire 
„desfășurată în spiritul prieteniei bal
canice, sportivii romîni au dovedit o 

ținută sportivă corectă, prin atitudi
nea lor constituind un exemplu de 
urmat".

ECOURI DIN PRESĂ

Spre seară, iubitorii fotbalului din 
Ankara, Istanbul și celelalte orașe ale 
Turciei au aflat rezultatul final al 
celor două intilniri sportive. Presa de 
a doua zi (luni dimineața) a acordat 
un spațiu important meciurilor desfă
șurate la Istanbul și București. Zia
rul „Ulus", unul din cele mai mari 
ziare din Turcia, comenta partida, 
scriind printre altele: „Am suferit o 
gravă înfringere la București. Echipa 
Romînîei a jucat foarte bine. Dacă nu 
aveam pe portarul Necmi în formă ex
traordinară, scorul ar fi fost și mai 
mare. Se impune o serioasă ședință 
de analiză din partea federației noa
stre. De asemenea, o mai atentă muncă 
de pregătire a echipei naționale, de 
întinerire a acesteia. E necesar cu atît 
mai mult acest lucru deoarece se 
apropie meciul cu Rusia".

Și celelalte ziare: „Milyet", „Giin- 
guriet", „Sonhavadis", „Jenisabah", 
„Spor" au publicat ample comentarii 
in legătură cu cele două meciuri.

Ocupîndu-se de meciul reprezenta
tivelor B, ziarul „Milyet" scria că 
echipa turcă a jucat sub posibilități, 
că a ciștigat datorită unei greșeli de 
apărare a jucătorilor romini, că fot
baliștii noștri au jucat ca niște „gent
lemeni". Alte ziare cereau federației 
turce ca echipa națională care va juca 
cu Uniunea Sovietică să fie formată 
pe scheletul echipei naționale B a 
Turciei. De asemenea, se mai sub
linia faptul că așezarea formației turce 
pe teren in formula 4—2—4 a fost o 
greșeală tactică a antrenorilor și că 
e necesar pentru viitor să se găsească 
o schemă tactică care dacă nu va duce 
la victorie, cel puțin să creeze posi
bilitatea unui joc care să placă spec
tatorilor și care să folosească jucă
torilor turci.

CE A PIERDUT ECHIPA 
NOASTRĂ B

Indicațiile date de antrenorii Coio- 
man Braun și Gică Niculae au fost 9 
să se joace ofensiv, să se renunțe ta 
driblinguri și la pasele laterale. In

Azi, o nouă etapă în „Cupa Dinamo’
„Cupa Dinamo" continuă azi în sala 

din șoseaua Ștefan cel Mare cu două 
partide masculine: Progresul — Di
namo I și Dinamo — C.C.A. A doua 
întîlnire se anunță foarte interesantă: 
tradiția meciurilor de volei Dinamo — 
C.C.A. este bogată în jocuri de cali
tate, disputate si... urmărite de mulți 
spectatori. 

primele 20 minute — cind era de pre
supus că jucătorii turci vor ataca dez
lănțuit (incurajați și de public) — 
Koszka trebuia să-l dubleze pe Ca- 
rlcaș și, printr-un joc organizat să 
fie oprite acțiunile în viteză ale ex
tremelor adverse, Tarik și Aydin. In
dicația principală a fost însă aceea 
ca să se joace relaxat. Socoteala de 
acasă — cum spune proverbul — nu 
s-a potrivit cu cea de pe... teren. 
Echipa română — insuficient încălzită, 
cu vîntul în față — a intrat in joc 
crispată, copleșită de emoție, iar cinci 
miile de spectatori au început să 
scandeze „Ia-șașa" și să tropăie, ju
cătorii romini s-au „pierdut" com
plect, au uitat de indicații și au juca 
așa cum au socotit ei. Oaidă se plase 
defectuos, Czako făcea greșeli vesti 
greșeli, pasa la adversar și renunț, 
ușor la lupta pentru balon, llaks. 
abuza de driblinguri iar Mcszaroș, ui 
jucător tehnic, cu putere de luptă 
a fost totuși inexistent pe teren. Ir 
ce privește pe Caricaș, Soare si Ta 
barcea, aceștia prin ținerea cu mim 
a adversarului comiteau faulturi, car. 
bineînțeles erau sancționate Ae arbi 
tru, faulturi care rupeau din timpii 
efectiv de joc.

O altă concluzie ce se desprind: 
este și aceea că o parte din jucător, 
selecționați de mai multe ori in prim 
echipă reprezentativă, au subaprecia 
adversarul, au creat un fals optimisi 
în întreaga echipă, considerind că mer 
la o victorie sigură și încă la sco-. 
Aceasta i-a făcut să privească lucru 
rile de... sus și cind pe teren au întii 
nit o echipă de luptă și elan, și-a 
pierdut capul, dind înapoi aidoma ra 
cului. Schimbările efectuate in echip 
n-au îmbunătățit situația.

★

La aceste impresii s-au adăugat 
altele despre poporul turc, popor cai 
cu posibilitățile sale luptă pentru firii 
tenie și pace. Acest lucru l-am cor 
statat nu numai vizitind orașul Istai 
bul, ci stind de vorbă cu mulți locu 
tori ai orașului și în mod special < 
prilejul întilnirii de fotbal. Meciul 
constituit o contribuție prețioasă 
strângerea legăturilor sportive dinți 
cele două țări. El s-a desfășurat î 
spiritul prieteniei olimpice și bale, 
nice, prietenie tradițională intre ce 
două popoare. Iată, de pildă, ce su 
linia Directorul general al sportivii 
de la Ankara: „Rezultatele tehni. 
ale acestor două întîlniri sportive ; 
mai puțină importanță. Important es 
faptul că noi luptăm pentru ridicar 
activității sportive a tineretului. R 
zultatul de la Istanbul a arătat • 
echipa turcă a avut o pregătire m 
bună. In meciul de la București i 
luația a fost inversă. întîlnirea cel 
două echipe constituie insă o apr 
piere intre cele două națiuni. F 
dorim și pe mai departe să avem 1 
gâturi sportive cu țara dv., sîntem 
acord ca întîlnirea țărilor din Balet 
să aibă loc, iar prietenia țărilor b. 
canice, prietenie tradițională, să 
întărească mai mult".

Din vizitele făcute la hotel lotu 
sportiv, din multiplele articole c< 
sacrale activității sportive din țc 
noastră și publicate de ziarele turce, 
din primirea călduroasă făcută la 
slrea noastră la Istanbul, cit și < 
calda manifestație de prietenie 
cută cu ocazia despărțirii noastre 
prietenii sportivi turci, de oficiali 
țile sportive turcești, pc aeropor 
de la Ankara — la prima escală 
am tras și mai mult concluzia 
rească despre sentimentele de pi 
tenie sinceră ce le nutrește popo 
turc pentru poporul nostru. Sper 
că această prietenie manifestată 
domeniul activității sportive va 
dezvoltată și continuată și in < 
domenii, spre binele și interesul c< 
două popoare.

V. GRĂDINARI

Programul începe de la ora 16 
partida feminină amicală Dina: 
Progresul.

Iată clasamentul „Cupei Dinam
1. Dinamo 2 2 6 (
2. C. C. A. 2 115
3. Progresul 1 1 o:
4. Flacăra roșie 2 0
5. Dinamo I 1 0 1‘]



Farul Constanta — Ferikoy Istanbul 2-1 (0-0) Miine se reia campionatul categoriei A
CONSTANȚA 13 (prin telefon). 

Echipa turcă de primă categorie Fe- 
rikdy din Istanbul a jucat joi in lo
calitate în compania formației Fa- 

x rul. Jocul s-a încheiat cu scorul de 
2—1 (0—0) pentru Farul. Echipierii Fa
rului au deținut inițiativa tot timpul, 
au dominat teritorial, obligîndu-i pe 
oaspeți să se apere de multe ori su- 
pranumeric. Scorul a rămas alb pină 
in min. 79 cînd, la un contraatac, 
oaspeții au înscris prin Ridvan I. Sur
prinși de această întorsătură a jocu
lui, localnicii ripostează energic și 
■nscriu in final două goluri în două 
minute, prin Ciosescu (min. 87) și 
Olaru (min. 88), ciștigînd astfel, destul 
de greu, un meci pe care l-au avut 
tot timpul în mină. Oaspeții, cu un

Progresul a făcut un joc bun
Jrmare din pag. 1)

.o.urătorilor, care au intrat în derută 
atunci cînd bolivienii au atacat în 
iureș, acordînd corner după corner 
(11—0 pentru oaspeți în repriza a 
doua !...). De asemenea, apărătorii — 
în contrast cu adversarii — au re
curs uneori la jocul cu mina, o veche 
lacună a fotbaliștilor noștri.

Oaspeții s-au dovedit buni tehni
cieni, cu înclinații spre înfloriturile 
caracteristice sudamericanilor. De alt
fel, ltiați individual, jucătorii boli
vieni au un grad de tehnicitate ridi
cat (de pildă Di Meglio, Blacutt, Al- 
cocer și Escobar). Jocul echipei se 
bazează exclusiv pe individualități, 
prin care caută să rezolve acțiunile 
de poartă. Driblingurile nesfîrșite însă 
'-au oprit în fața porții Progresului. 
.Adică, a lipsit spiritul colectiv, care 
constituie de fapt diferența de con
cepție de joc dintre cele două echipe

Note, știri,
REPROGRAMARI DE JOCURI 
IN CATEGORIA A ȘI CUPA

.'pvtirile restante în cele două popu- 
competiții ale fotbalului nostru, 

impioi,îațul categoriei A și Cupa
.P.R., au fost reprogramate de fede- 

ațic. Astfel, partidele din cadrul sfer
turilor de finală Rapid București ■— 
St. ..roșu Brașov și Progresul Bucu
rești — C.C.A. au fost fixate la 18 
octombrie, prima la Ploiești, a doua 
la București. în caz de egalitate după 
prelungiri, meciurile se vor rejuca a 
doua zi. la 19 octombrie. în același 
limp, federația a fixat și datele semi
finalelor și finalei Cupei : semifinalele 
la 22 octombrie (eventuale rejucări la 
23 octombrie) și finala la 12 noiem
brie (eventuala rcjucare la 13 noiem
brie).

în ce privește restanțele din catego
ria A, ele vor avea loc astfel: C.C.A.— 
Dinamo Pitești la 22 octombrie (sau 
1 noiembrie, în cazul cînd C.C.A. se 
califică pentru semifinalele Cupei) ; 
Dinamo Iluc.—C.C.A. la 1 noiembrie 
(sau 8 noiembrie, în cazul cînd parti
da C.C.A.—Dinamo Pitești va avea loc 
la 1 noiembrie); Jiul—St. roșu la 25 
octombrie (sau 15 noiembrie, în ca
zul cînd St. roșu se califică pentru se
mifinalele Cupei; la 22 octombrie St. 
roșu urmează să joace cu Fenerbahce 
în cadrul turneului balcanic și atunci 
semifinala Cupei o va disputa la 25 
octombrie) ; Știința Cluj—Metalul Tir- 
goviște la 25 octombrie.

în fine, întîlnirea de tineret C.C.A.— 
Jiul se va juca la 18 octombrie.

PREGĂTIRILE LOTULUI 
DE. TINERET AL R.P.R

Pregătirile lotului de tineret în ve
derea partidei cu R.P. Polonă de la 22 
octombrie vor continua de luni, cu par
ticiparea următorilor jucători: A. Ghi- 
ță (Dinamo Bacău), V. Urziceanu 
(CSO Craiova), M. Georgescu, B. 
Hălmugeanu, M. Petescu și Em. Mi- 
țâru (Știința Tim.), C. Tîivescu (Jiul), 
I. Nedelcu (Progresul), Koszka (Ra
pid), Petru Emil, Gli. Kromely, Z. 
Ivahsuc, P. Marcu, C. Gane, V. Mate

Rubrică redactată de Loto-^ronosport.

lot de jucători tineri, au lăsat o bună 
impresie prin condiția lor fizică ine
puizabilă, jocul sobru și organizat al 
apărării și prin cîteva individualități 
remarcabile (Nejdet, Nehat, Mehmet 
Aii și Munagittin).

Arbitrul V. Dumitrescu (București) 
a condus formațiile :

FARUL : Ghibănescu—Buzea, Brîn- 
zei (Danciu), Florescu—Ștancu (Stra- 
ton), Bibere—Moroianu, Olaru, Cioses
cu, Datcu (Vasilescu, Brînzei), Vasi- 
lescu (Mănescu).

FERIKOY : Nejdet-Sabri, Nehat, 
Erdinci (Hicmet II)—Hicmet I, Meh
met Aii—Ridvan I, Husein, Adil (Er- 
turn), Munagittin, Ridvan II.

P. ENACIIE — coresp. reg.

și explică în ultimă analiză înfrîn- 
gerea la scor.

Autorii golurilor: Dinulescu (min. 
5, 13 și 46), Marin (min. 60) și 
Baboie (min. 85), respectiv Vargas 
(min. 72) și Di Meglio-(min. 89). 
De remarcat că ultimul gol al Pro
gresului a fost înscris dintr-o poziție 
clară de ofsaid, semnalată de arbi
trul de tușă, dar trecută cu vederea 
de arbitrul de centru M. Popa, care 
pină atunci condusese bine. A fost o 
greșeală surprinzătoare, care a umbrit 
finalul unui joc plăcut.

PROGRESUL: MINDRU (COZ- 
MA) — Nedelcu, CAR1CAȘ, Soare — 
Ioniță, Adam (Maior) — OAIDA 
(BABOIE), DINULESCU, Voinea 
(Stoicescu), Mafteuță, Marin.

ALWAYS READY: Cobo (Zamora
no) — Claure, Espinoza, Muzio (Mi
randa) — Fresco (Vargas), DI MEG- 
I.IO — BLACUTT, Valda, ALCO- 
CER, ESCOBAR, Dominguez.

rezultate
ianu (Știința Cluj), P. Mureșan (Me
talul Tîrg.), C. Matei (CSMS lași) și 
M. Sasu (U.T.A.). Antrenori : A. Ni- 
culescu și N. Săbăslău. Meciul R.P. 
Romînă—R.P. Polonă (tineret) va avea 
lor la Cluj.

• într-un meci amical disputat 
miercuri la Bîrlad, Rulmentul și 
C.S.M.S. Iași au terminat la egalitate : 
1-1 (0-1). Au marcat: Alexandrescu 
(CSMS) și Cărare (Rulm.) (Eliade 
Solomon, coresp.).

LOTUL DE JUNIORI — C.C.A.- 
TINERET 3—1 (0—1)

In „deschidere" la jocul Progresul
— Always Ready, lotul de juniori, care 
se pregătește pentru partida cu repre
zentativa R. P. Polone, a jucat cu 
C.C.A.-tinerct, cîștigînd cu scorul 
de 3—1 (0—1). Au marcat Avram, 
Voinea și Frățilă, respectiv Cicu. lată 
formația folosită de lot: Papuc (Duca) 
—Maghiar, (Măndoiu), Chirner, Szabo
— Nunweiller VI (Jamaischi), Pleșa 
(Tuz) — Avram (Mureșan), Năstu- 
rescu (Avram), Dănileț (Voinea), Voi
nea (Frățilă), Hajdu.

PRONOSPORT

După o întrerupere de 10 zile, de
terminată de meciurile cu Turcia, 
campionatul categoriei A se reia mii
ne cu etapa a 8-a, care programează 
o serie de meciuri interesante ca spec
tacole sportive și ca luptă pentru 
clasament. Din acest punct de ve
dere merită să subliniem din capul 
locului partida de la Bacău, dintre 
Dinamo și St roșu, care ni se 
pare cea mai echilibrată. Deosebit de 
atractive se anunță și meciurile de la 
Ploiești, Pitești și Lupeni. Petrolul — 
neînvins pe teren propriu — are o 
sarcină destul de grea în meciul cu 
Știința Timișoara, ca și Minerul și 
Dinamo Pitești care înfruntă pe C.C.Â. 
și respectiv Rapid. La București, lide
rul, Progresul, primește replica unei 
formații in revenire, U.T.A., în com
pania căreia în campionatul trecut nu 
și-a putut face jocul, iar Dinamo va 
întîlni avintata echipă a Jiului. Pri
ma șansă însă, aparține celor două 
echipe gazdă. Al 7-lea meci, Știința 
Cluj — Metalul, este amînat deoa
rece echipa din Cluj joacă mîine cu 
formația boliviana Always Ready.

într-un cuv.înt, o etapă promițătoare, 
de la care spectatorii așteaptă — în 
mod justificat — jocuri de calitate și, 
mai ales, comportări sportive. Cam
pionatul trebuie să se desfășoare în- 
tr-o. atmosferă de sportivitate care să-i 
asigure un nivel tehnic ridicat.

CLASAMENTELE 
CATEGORIA A

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

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

TINERET

1. Rapid 7 5 1 1 20: 4 11
2. Progresul 7 4 2 1 20: 7 10
3. Șt. roșu 7 3 3 1 18:12 9
4. Petrodul 7 4 1 2 22:15 9
5. Dinamo Bacău 7 3 3 1 9: 7 9
6. C.C.A. 4 4 0 0 21: 3 8
7. Dinamo Pitești 6 3 1 2 10: 4 7
8. U.T.A. 7 3 1 3 15:10 7
9. Jiul 6 3 0 3 6:17 6

10. Minerul 7 2 1 4 5:11 5
11. Știința Tim. 7 0 4 3 13:17 4
12. Știința Cluj 7 1 2 4 9:25 4
13. Dinamo Buc. 6 1 1 4 7:13 3
14. Metalul 7 0 0 7 3:33 0

Din pregătirile echipelor
• Steagul roșu a susținut un joc 

de verificare în compania formației 
de tineret, de care a dispus cu 5—0. 
In acest meci au fost folosiți toți ju
cătorii, inclusiv fundașul Zbircetl, care 
s-a restabilit. E probabil însă ca du
minică să nu joace Szigeti, care este 
accidentat. Formația probabila pen
tru jocul de la Bacău: Ghiță—Zbir- 
cea, Zaharia, Nagy—Seredai, Campo— 
Hașoti, Năftănăilă, Fusulan, Meszaros, 
David. (C. Gruia, coresp. reg.)

• La Progresul singura problemă o 
reprezintă linia de mijlocași, pentru 
care candidează patru jucători: titu
larii de joi, Ioniță și Adam, precum 
și Maior și Știrbei. In rest, formația 
folosită joi contra echipei Always 
Ready nu-i susceptibilă de modificări, 
pentru meciul cu U.T.A.

Sl acum, reamintim programul con
cursului de mîine :

I. Petrolul — Stiinta Timișoara
n. Minerul - C.C.A.

III. Progresul — U.T.A.
IV. Ștlinta Cluj - C.A.R. Bolivia.
V. Dinamo Bacău — Steagul roșu

VI. Dlnamo București — Jiul
VII. Dinamo Pitești — Rapid

VIII. Ștlinta Galați - C.S.M.S. Iași
IX. Ariesul Turda — C.F.R. Timișoara
X. Recolta Cărei — C.S.M.D. B. Mare

XI. Tractorul — Farul
XII. Ind. Sîrmei C. T. — Mureșul.

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT NR. 42

Categoria I 98 variante ou 12 rezultate 
a 957 lei.

Categoria a Ii-a 1671,20 variante cu 11 
rezultate a 67 lei.

Categoria a in-a 10.016,20 variante cu 
10 rezultate a 16 lei.

* Meciuri atractive în etapa a 8-a
• In Capitală, cuplaj pe „23 August": 

Dinamo—Jiul și Progresul—U.T.A.

• In vederea partidei cu Dinamo 
București, Jiul a jucat joi cu forma
ția regională Minerul Petroșani, de 
care a dispus cu 2—0 (1—0) prin punc
tele marcate de Horja și Gabor. La 
București va juca probabil următoa
rea formație : Crisnic—Romoșan (Far- 
caș), Tîivescu, Cazan—Crăciun, Cri- 
șan—Martinovici, Horja (Zamfir), Pa- 
vlovici, Gabor, Ciornoavă. (M. Băloiu, 
coresp.).

• Echipa Petrolului s-a înapoiat 

Fază din meciul Progresul — U.T.A. (1—4), disputat în returul campionatului 
trecut. Jîrlea înscrie pe tîngă Minăm, care a plonjat încercînd să evite golul.
ieri de la Sofia, unde a avut o com
portare foarte bună în meciul cu re
prezentativa R. P. Bulgaria, mai ales 
în repriza a doua, atrăgîndu-și apre
cierile specialiștilor. „Echipa romină 
a fost un bun partener prin jocul său 
cultivat, tehnic" — a scris după meci 
ziarul „Naroden sport" din Sofia.

In ce privește însă partida de mîine 
cu Știința Timișoara, antrenorii au 
citeva probleme deoarece trei jucători 
sint suspendați (Neacșu, Marin Mar
cel și Badea) pentru abaterile săvir- 
șite în partida cu Metalul Tirgoviște. 
E probabil ca în locul lor să fie fo
losiți Florea, D. Munteanu și Dri
dea II.

• U.T.A. a sosit ieri, venind de la 
Craiova, unde a disputat meciul de 
Cupă cu Voința București. Arădenii 
nu s-au fixat încă asupra formației 
de miine, avînd unele indisponibilități. 
Echipa probabilă: Coman-Sziics, Bă-

U. T. A. și Arieșul Turda s-au calificat
în semifinalele Cupei R.P.R. la fotbal

Din cele două „sferturi de finală" 
ale Cupei R.P.R., disputate joi, una 
s-a încheiat cu o surpriză: Arieșul 
Turda a eliminat pe Știința Timișoara 
după prelungiri și s-a calificat pen
tru semifinale, ceea ce constituie o 
frumoasă performanță. In celăîall 
meci U.T.A. a obținut victoria greu, 
cu emoții. în fața Voinței București.

Surpriză la Oradea;
Arieșul Turda—Știința Timișoara 

2-1 (0-0; 0-0)
ORADEA (prin telefon). După ce 

Arieșul Turda reușise să țină în șah 
în timpul obișnuit de joc pe fotba
liștii de la Știința Timișoara, în me
ciul susținut astăzi în cadrul sferturi
lor de finală ale Cupei R.P.R., ime
diat după începerea prelungirilor, în 
min. 92, Lereler a deschis scorul. Se 
părea că studenții timișoreni și-au 
asigurat astfel calificarea, dar Arieșul, 
hiplînd cu însuflețire, a reușit să 
egaleze în min. 106 prin Pirvu și să 
înscrie apoi, în min. 119, și golul 
victoriei, prin Băluțiu. Timișorenii au 
jucat sub valoarea lor. De altfel, ei 
au fost depășiți în prima repriză de 
Arieșul Turda, care a fost de două 
ori pe punctul de a deschide scorul. 
După pauză, studenții au legat mai 
bine jocul, dar Arieșul s-a apărat 
calm, organizat, astfel că Ia sfîrșitul 
celor 90 de minute scorul era 0—0. 
Iar în prelungiri s-a produs surpriza... 
Arbitrul R. Pop (Oradea) a condus 
bine.

ARIEȘUL : ARGH1ȘAN — Pantea, 
Zăhan, Vădan (Dibernando) — UR- 
SIJ. Peksa — Mărpineanu. Onaca, 
Pirvu, BALUȚIU, HUSAR.

cuț 11, Neamțu—Capaș, Seres-Sely- 
mesi, Mețcas, Pop (Tîrlea), Tîrlea 
(Sasu, Gal), Czako.

• Rapid pleacă mîine dimineață la 
Pitești cu formația sa obișnuită: 
Dungu—Greavu, Motroc, Macri—Neac- 
șu, Koszka—Kraus, Balint, Ozon, Geor-
gescu, Dulgheru. Dintre jucători 
Greavu este ușor accidentat la genun
chi din meciul cu Turcia. Joi, Rapid 
a jucat cite o repriză cu echipa de 
tineret și Tehnometal.

• La Lupeni, C.C.A. va alinia după 
toate probabilitățile formația sa stan
dard. Fundașul Zavoda II însă, este 
bolnav și se pave r*7  r* ’t vn nutea 
juca.

• Un program interesant.
Concursul de miine are in program 

sase meciuri de cat. A, o intîlnlre inter
națională (Știința Cluj - C.A.R. Bolivia) 
și cinci meciuri de cat. B (cele mai in
teresante ale acestei etape).

Deoarece este vorba de reluarea cam
pionatului cat. A, este bine să recapi
tulăm, cu clasamentul in față, citeva as
pecte ale situației in care se află echi
pele angajate în această primă categorie. 
In primul rînd se poate remarca raptul 
că toate cele 12 echipe de cat. A. cu
prinse in programul concursului; indi
ferent de locul ocupat în clasament, 
au suferit cel puțin o tnfrlngere în cele 
șapte etape care s-au scurs de la înce
perea campionatului. La Pronosport, 
contează foarte mult clasamentele pe te
ren propriu și in deplasare. Iată ce ne 
spun acestea : dintre cele șase echipe, 
cuprinse în program, care joacă pe teren 
propriu, numai trei nu au fost învinse, 
încă, acasă (Petrolul, Minerul și Dinamo 
București). Dintre, cele care nu sint pro
gramate pe teren propriu C.C.A. nu a 
pierdut nici un meci iar U.T.A. nu a 
realizat nici măcar un punct in depla
sare.

• Dinamo București, care a făcut 
antrenamente marți, miercuri, joi și 
ieri, va alinia probabil eehipa : Datcu 
— Popa, Nunweiller III, Ivan —' V. 
Alexandru, Nunweiller IV — Pîrcălab, 
Țîrcovnicu, Ene II, Eftimie, David.

Miine, două noi intilniri
internaționale

Cele două echipe străine care se află 
în prezent în țara noastră, Always 
Ready-La Paz și Ferikoy-Istanbul. vor 
susține mîine noi întîlniri. Fotbaliștii 
bolivieni vor evolua la Cluj în compa
nia Științei, iar oaspeții turci vor juca 
la Tirgoviște cu Metalul. Ambele me
ciuri sint așteptate cu viu interes in 
localitățile respective.

ȘTIINȚA: Curcan — Georgescu. 
Țurcan, Hălmăgeanu — Petescu, TA- 
NASE — Igna, Gîrleanu, Manolache 
(Iordăchescu), LERETER. MJȚARU.

I Gliișa. coresp reg.

Victorie cu emoții la Craiova
U.T.A. — VOhlfil București 3-2 (10)

CRAIOVA (prin telefon). Peste 
3000 de spectatori au asistat la un 
joc de factură tehnică modestă, care 
a plăcut mai mult în repriza secundă, 
cînd echipele au acționat mai în vi
teză. Scorul a fost deschis de U.T.A. 
prin Czako (min. 29). Egalarea a sur
venit în min. 49, cînd Blujdea a 
transformat o lovitură liberă de la 
16 m. Același Blujdea mai înscrie 
în min. 52, după ce a driblat doi 
apărători. Peste două minute Czako 
înscrie pentru U.T.A., iar în min. 56 
textilișiii stabilesc scorul final: por
tarul Voinței atinge mingea cu mina 
în afara careului de 16 m, și lovi
tura liberă e transformată impecabil 
de Sereș. S-au remarcat Mețcas, Gali 
și Czako, respectiv Blujdea, Mihăcs- 
cu și Niță.

U.T.A.: Coman — Szucs, Băcuț, 
Seres (Neamțu) — Capas, Mețcas — 
Selymesi, Floruț, Țîrlea, Gali, Czako.

VOINȚA: Ciocănel — Briceag (Si- 
riacopol), Niță, Pavel — Tudor, Pană 
— Mihăescu, Neagu, Jrimcscu, Flo
rea, Blujdea.

St. Gurgui, coresp.



declară
EvoLuția din ultimii ani a ațleților 

noștri a 
Din toate 
de olar : 
tați care 
dat? prea , .
pg măsura așteptărilor și
— ca seniori — cifre cu adevărat sem
nificative pe plan european și mai ales, 
mondial. Alții „dispar" pur și simplu 
din activitatea atletică...

Nu trebuie, să facem eforturi prea 
mari de memorie pentru a cita zeci și 
zeci de cazuri de atleți care n-au 
ajuns acolo unde se aștepta, sau cel 
puțin se spera că pot ajunge Prin
tre alții vom nota aici numele unor 
tineri foarte taîentați cum ar fi Ște
fan Perneki (ca junior, arunca peste 
15 metri la greutate și peste 46 metri 
la disc), semifondistul Acațiu Romfeld, 
săritorul în lungime Eliade Simion, 
sprinterii Ștefan Kadar, Ștefan Do- 
■bay și mai ales Gheorghe Ciobanu 
(ca junior 48,5 sec pe 400 m), să
ritorul in înălțime Grigore Marinescu, 
săritorul cu prăjina Melodii Tranda- 
filov etc.

Explicații ? Dintre toate cea mai vred
nică de luat în considerare este a- 
ceea că talentul îi ajută pe juniori 
în obținerea unor rezultate valoroase, 
dar mai apoi numai talentul nu este 
în măsură să le asigure și progresul 
spre culmile cele mai înalte ale măie
striei sportive. Munca și numai munca 
este factorul decisiv I Față de acea
stă situație apare clar că nu toți 
atleții noștri fruntași muncesc așa 
cum trebuie și mai ales cît trebuie și 
tocmai de aceea unii rămin în atle
tism cu performanțe pe la periferia 
rezultatelor de valoare internațională, 
iar alții se... lasă I

Dar mai este încă ceva, o problemă 
'de ani și ani încă nerczolvată. Cum 
am spus avem juniori taîentați. Unii 
dintee ei au fost selecționați de tim
puriu chiar în totul reptdrlican de 
seniori (Vamos, Barabaș, Astafei.

prilejuit numeroase discuții, 
un lucru apare cit se poate 
avem juniori foarte talear- 
obți.n rezultate remarcabile, 
puțini dintre ei progresează 

realizează

«a

A A

antrenorul maghiar Matyas Farkas AZI
IN CAPITALA

etc.) 
pre-

Sorin Ioan, Ciochină. Săfăjan 
unde au avut posibilitatea să se 
gătească alături de cei mai valoroși 
atleți ai țării. Alții însă — și sînt des
tui aceștia — termină junioratul dar 
n-au rezultate care să-i recomande 
antrenorilor lotului de seniori și ne- 
fiind „prinși" nici la juniori și nici 
la senori incep să se retragă pe... 
tușă. Și nu e bine. Trebuie să se 
acorde atenție și acestor tineri, să 
li se organizeze competiții interne și 
internaționale, să fie deci și ei pre
gătiți la nivelul pretențiilor unui lot 
republican.

Pentru rezolvarea acestei probleme, 
anul acesta au fost organizate mai 
multe concursuri locale '■— ---- -
cu o săptămină și 
echipele de tineret 
ani) între echipele 
R. P. ~ 
ni rea 
cî.știg 
care, 
au obținut victoria cu 10(—96 p. A- 
ceastă întîtnire a fost reconfortantă 
din toate punctele de vedere și a 
arătat justețea organizării ei. Cu a- 
cest prilej tinerii noștri atleți au reușit 
să cucerească primul loc în 11 din 
cele 19 probe ale concursului și au 
obținut o serie de rezultate remarca
bile în ciuda vintului nefavorabil.

în legătură cu această întîlnire am 
stat de vorbă cu antrenorul maghiar 
MATYAS FARKAS, cel care cu 12 ani 
în urmă a pregătit lotul nostru na
țional și a condus o școală de antre
nori la București. Este limpede deci 
că Farkas este un vechi cunoscător 
al atletismului nostru. „Am avut ma
rea bucurie să fiu iarăși printre prie
tenii mei romini și să constat că an
trenorii de 
dumneavoastră 
elevi GH.
DUMITRU, 
LADISLAU « 
rnidilă plăcere

le, iar în urmă 
o întrecere între 
(piuă la 23 de 

reprezentative ale 
1’. Ungare. Tnlîi- 
Timișoara a dat

Romine și R. 
desfășurată la 
de cauză tinerilor noștri atleți 
la capătul unui meci splendid.

astăzi
sint

ZIMBREȘTEANU,

înnesc a 
special 
Aveți astăzi o serie de atleți înzes
trați, care dacă vor munci cu serio
zitate vor putea în scurt timp să a- 
jungă printre cei mai de seamă atleți 
europeni. Pe unii dintre ei ii văd și 
in finală la J.O. de la Tokio. Pentru că 
am văzut evoluțiile celor mai multi 
dintre atleții tineri din Europa cen
trală pot afirma cu toată hotărîrea 
că la ora actuală atletismul romî- 
nesc dispune de rezerve nebănuite 
de cadre. Tinerii atleți romini sint 
Toarte taîentați. Pe scurt, iată citeva 
aprecieri asupra citorva dintre ei : 
PETRE ASTAFEI are un stil modern, 
exploziv și plin de perspective. VASILE 
SÂLAJAN va putea arunca curind 
peste 55—56 de metri, dar numai c« 
condiția să-și îmbunătățească finalul 
aruncării, deoarece astăzi „fuge1' 
prea repede spre marginea cercului. 
ȘTEFAN BEREGSZASZI este un 
talent. In ceea ce privește tactica 
este încă... începător! Se vede că-i 
lipsesc concursurile taci, cu adversari 
puternici. JOAN CRISTEA a fost 
un admirabil exemplu de voință. Acci
dentat la cot, el a uitat de durere, 
și-a strîns dinții și a câștigat arun
carea suliței din ultima încercare. Sin
cer, mi-a părut rău de aruncarea 
care a depăsit-o (măsura peste 
de metri). VÂLERIU JURCÂ este 
excelent atlet. A cîștigat clar de 
trei 
400 
si 
4X«0d 
decidă numai pentru o singură probă. 
După părerea mea pe 400 mg, cu 

va putea alerga 
jur de

făcut pași serioși înainte, 
în ceea ce privește tineretul.

BOX — Sala Floroasca de la ora 
19: R.P.R. — R.P.U. (meci interna
țional de tineret).

POPICE — Arena Cimentul (Bd. 
Muncii tr. 27, 23), ora 17: Cimentul 
—■ Dinamo Victoria ; arena Iuta (sir. 
Veseliei, tr. 8. 23). ora 17: Voința — 
l.T.B. (întîlnîri masculine, care se de
tașează din etapa a 3-a a campiona
tului Capitalei).

VOLEI — Sala Dinamo, de la ora 
16: Dinamo — Progresul (meci ami
cal, feminin); Progresul — Dinamo î, 
Dinamo — C.C.A. (jocuri masculine 
din cadrul „Cupei Dinamo").

ATLETISM — Stadionul Tineretu
lui, de la ora 15,45: campionatul pe 
echipe al Capitalei (pentru avansați).

RUGBI — Stadionul Tineretului, 
teren IV, ora 15,45: Știința Bucu
rești — C.C.A.

FOTBAL — Stadionul Republicii, 
ora 13.45: Flacăra roșie — Metalul 
București; ora 15,30: Știința — Di
namo Obor (cat. B).

(conțin uairea îrrtîlnirilor din cadrul 
campionatuiui Capita 1 ei).

ATLETISM — Stadionul Tineretu
lui, de la ora 8,30: campionatul Ca
pitalei pentru avansați (ziua a doua).

1*01.0  — Ștrandul Tineretului, de 
la ona 11 : Rapid — Progresul Bucu
rești, Dinamo — Știința Cluj (camp. 
R.I’.R.)

iN ȚÂRA

probe
HI
la

(200 
gânduri) 

succesul 
m Trebuie

in. 
Și

pe 
71 
un 
tot
Și400 m

a contribuit 
ștafetei de 
însă să se

IN ȚARĂ
LUPTE —Campionatul republican pe 

echipe la lupte libere și clasice: LU
GOJ : Vagonul Arad ~ ~
lăți — C.S.M. _Crișa_na Oradea 
A.S.M. Lugoj; 77
Voința Tg. Mures — C.F.R. Timisoara 
— C.S.M. Reșița; CRAIOVA: C'.S.M. 
Baia Mare — 
rut roșu Șahi 
iova

C.S.M. Ga-

REȘIȚA : C.C.A.

C.S.M. Cluj — Meteo-
Mare — C.S.O. Cra-

VOLEI — CRAIOVA: C.S.O. — 
Sparta- Varșovia.

ATLETISM — IAȘI : Finala con
cursului republican de triatlon

HANDBAL masculin în 7 : Seria I ; 
GALATI: Știința — Dinamo București: 
PLOIEȘTI : Petrolul Telcajen —
C.C.A.;' seria a 11-a: TIMIȘOARA: 
Tehnomctal — Știința Petroșani ; SI
BIU : Voința —■ Dinamo Tg. Mureș; 
BRAȘOV : Dinamo — Știința Craio
va. HANDBAL feminin în 7: TIMI
ȘOARA : C.S.S. Banatul — progre
sul București ; PETROȘANI : S.S.E. 
— I.T. București : TG. MUREȘ : ■Mu
reșul — Știința Timișoara ; masculin 
în' 11: SIGHIȘOARA: Voința — 
Steaua roșie Bulgăruș; HALCI IIU; 
Recolta — Voința Sibiu ; CISNADIE : 
Texlila — Petrolul Ploiești ; REȘIȚA; 
C.S.M. — Chimia Făgăraș.

POLO — TG. MUREȘ : Mureșul — 
Știința București (camp. R P.R.).

LUPTE — Continuarea întrecerilor în 
cadrul campionatului republican la 
lupte clasice si litiere la LUGOJ, 
CRAIOVA și REȘIȚA

N
MHNE 
CAPITALA

ai echipei 
foștii mei 

C. 
STOENESCU,

:tc. Constat cu 
atletismul romî-

viteza pe care o are, 
chiar anul viitor în 
ctmde.

MIHAI CALNICOV 
talentat, dar nu-mi 
leargă. Cînd își va

510 se-

el foarte 
cum a- 

aler- 
garoa va putea sări peste 7,70 m. 
Tot așa și ȘERBAN CIOCHINA, la 

în linie dreaptă și 
i asupra re 

Despre ELOD KINCSES 
dar nu ca 
pe 200 m

este și 
place 

îmbunătăți

»
A apărut Nr. 

al revistei
BOX — Sala Ciulești, ora 10: Ra

pid — Farul (întîlnire din cadrul 
campionatului republicau).

LUPTE — Saia Ftoreasca II, de la 
ora 9; întreceri in cadrul campiona
tului republican pe echipe la lupte 
libere și clasice cu participarea for
mațiilor : Steagul roșu Brașov — Pro
gresul — Metalul — Dinamo.

FOTBAL — Stadionul „23 August", 
ora 13,45 : Dinamo —■ Jiul Petroșani; 
oca 15,30: Progresul — U.T.A. (cat. 
A) ; stadionul Progresul, ora 9 : Di
namo — Jiul, ora 10,45: Progresul 
— U.T.A. (tineret).

RUGBI — Teren Gloria, ora 11 : 
Metalul „23 August" — l.T.B., te
ren Parcul Copilului, ora 10: C.F.R. 
Grivița Roșie — Progresul, ora 11,30: 
Dinamo — Rapid.

HANDBAL : Stadionul Ciulești ora 
10: Știința București — C.S.M. Si
biu; ora 11 : Rapid — Tractorul Bra
șov (camp, feminin) ; ora 12: Rapid 
—■ Tractorul (masculin); Teren l.T.B, 
ora 14,45: Știința București — Dina
mo Bacău, ora 16: l.T.B. — Știința 
Timișoara.

POPICE — Arena Cimentul, ora 
8: Cimentul — Dinamo Victoria ; a- 
rena Iuta, Voința l.T.B.

Din cuprins :
ROMlNIA—TURCIA 4—0 
(în imagini)
Penciu își reglează tirul pen
tru Bayonne
FOTBAL : — Puncte de ve
dere : antrenorul federal
Emerich Vogi despre proble
mele actuale ale fotbalului 
nostru ® Jiul Petroșani, Me
talul Tîrgoviște, Dinamo Pi
tești (ample fotoreportaje) ® 
Varietăți de pe întreg globul 
fotbalistic
Putem întineri reprezentativa 
de box !
Schi nautic Ia Snagov 
Magazin sportiv

Cereți la toate chioșcurile nr.
19 al revistei ilustrate „SPORT"

ROMEO VI LARA

PORUMB.

triplu. Nu sare î " ’ 
aceasta are repercusiuni 
zultatului.
am o părere excelentă, 
„sutist", ci ca alergător 
și mai ales pe 400 m.

O decepție: CORNEL
Am impresia că nu ia prea in se
rios proba lui, care cere poate mai 
multă muncă decît toate celelalte.

Intilinirea dintre echipele de tineret 
ale țărilor noastre a fost mai mult 
decât binevenită și ea trebuie să fie 
începutul unui lung șir de întreceri. 
Ea a oferit un excelent prilej de 
„rodaj" pentru tinerii atleți care au 
putut învăța multe lucruri folositoare".

Start în cursa de 100 rn femei din cadrul „triunghiularului R. P. Romînă — 
R. P.Ungară — Italia.

Foto: I. Mihăică

Mâiaae, Ia Iași

FINALA CONCURSULUI REPUBLICAN DE TRIATLON
La Iași și-au dat întilnire în aceste 

zile o serie de sportivi care vor lua 
parte la finala concursului republi
can de triatlon.

începută cu multe luni în urmă, 
această competiție, care s-a adresat, 
ațleților începători și celor de cate
goria a II-a sau a III-a, a atras la 
start numeroși tineri și tinere. Cei 
mai buni dintre ei, calificați în urma 
disputării fazelor raionale și regio
nale, s-au calificat pentru finala con
cursului cane se va desfășura miine 
pe frumosul stadion de la Copou. Im- 
părțiți în patru categorii (seniori, 
senioare, juniori, junioare) acești spor
tivi se vor întrece la trei probe - 
100 m. săritura în lungime, arunca
rea greutății.

Se vor in tocmi atît clasamente in
dividuale pe fiecare categorie, cit și 
un clasament general pe regiuni (în 
alara reprezentanților tuturor regiu
nilor din țară, participă la întrecerile 
finale și reprezentanții orașului Bucu
rești).

® In București, activitatea atletică 
de la sfîrșitul săptăminii va fi susți
nută de întrecerile din cadrul cam-

pionatului pe echipe al Capitalei 
(avansați) organizat de comisia oră
șenească de specialitate pe stadionul 
Tineretului.

Finaisîe campionatelor 
rep’jtj’îcaoe

- Programai de azi și duminică —
Reuniunea de ieri din cadrul fina

lelor camiMoualelor republicane de ci
clism pe pistă a fost amânată, din 
cauza ploii, pentru astăzi după amiază. 
Iată programul ultimelor două zile ale 
finalelor : sâmbătă începind de la ura 
15,30: urmărire echipe seniori, 500 m 
cu start de pe ioc juniori și o probă 
complimentară de semifond seniori ; 
duminică de la ora 10: viteză juniori, 
semifond seniori 100 de ture cu sprint 
la 3 ture. In program mai figurează 
două probe neoficiale: eliminare ju
niori și revanșa campionatelor la vi
teză seniori.

Atn urmărit cea mai frumoasă în
trecere feminină de șah, la care nc-a 
fost dat să asistăm. Interesantă ca 
evoluție a luptei în clasament, disputa
tă cu deosebită dîrzenie și situîndu-se 
la un ridicat nivel tehnic, finala cam
pionatului nostru republicau încheiată 
în această săptămină, a fost, fără exa
gerare, de forța unui turneu zonal. Și 
este edificator că la încheierea celor 
15 runde, pe cele trei locuri de frunte 
găsim echipierele reprezentativei țării. 
Această întrecere dificilă a confirmat 
pe maestrele internaționale Alexandra 
Nicolau și Elisabeta Polihroniade, ca 
și pe consacrata șahistă ploieșteancă 
Margareta Perevoznic, drept cele mai 
bune jucătoare ale noastre.

Cum am mai spus, lupta a fost 
pasionantă. Ea a avut și acea „gra
dație" menită să țină mereu trează 
atenția spectatorilor, culminînd în 
penultima rundă cu întilmrea decisivă 
Nicolau-Perevoznic, care a desemnat 
pe campioană. Păcat numai că a urmat 
un „epilog" mai curind minor, in ulti
ma rundă protagonistele ne mai găsind 
resurse de cura j pentru a duce piuă la 
capăt o luptă care mai putea oferi 
surprize. Să nu acuzăm totuși pe 
Nicolau și Perevoznic că au acceptat 
remizele rapide din ultima zi. Efortul 
depus pină atunci în dificila luptă pen
tru titlu justifică, cel puțin în parte, 
destinderea dorită cu un minut mai 
de vreme...

Marca performeră a întrecerii este 
desigur tînăra noastră șahistă frun
tașă Alexandra Nicolau, care înscrie 
a doua sa victorie consecutivă în cam
pionatul republican. Am avut prilejul 
în cronicile anterioare să caracterizăm 
jocul campioanei. Ea continuă evident

linia ascendentă pe care se află de 
mai mulți ani, rod al studiului condus 
cu seriozitate, al unui latent incontes
tabil și al forței sale de concentrare

Maestru internațională Alexandra Nicolau, 
campioana de șah a R. P. Romine, 

la masa de joc
cu totul remarcabile. In special la acest 
din urmă capitol Alexandra Nicolau 
ni s-a părut in net progres față dc 
aparițiile sale anterioare. Mai sigură 
pe sine, mai încrezătoare în propriile 
sale posibilități, campioana noastră a 
jucat cu aceeași forță de-a lungul 
întregului turneu.

O confirmare a valorilor cunoscute 
ne-au oferit Margareta Perevoznic și 
Elisabeta Polihroniade. Prima joacă 
din ce în ce mai sigur. In contrast, 
fluctuațiile de formă ale celei de a 
doua sînt subiect de îngrijorare.

Dintre fruntașe. Rodica Reichcr și 
Elena Răducanu ni s-au părut iuti-un 
ușor regres pe care îl sperăm trecător. 
Renee Fărcaș și Gertrude Baumstarch 
se afirmă promițător, au avut însă 
un „finiș" slab, dovadă că duc încă 
lipsa rezistenței de concurs.

Nu putem trece neobservată absența 
dintre finaliste a puternicei jucătoare 
Margareta Teodorescu, care a renunțat 
să participe la campionat din motive 
nejustificate, ceea ce i-a și adus de 
altrel sancțiunea scoaterii din lotul 
reprezentativ pe timp de 6 luni, dictată 
de biroul F.R.Ș.

In sfîrșit, ceva despre acele jucă
toare care, în afara meritului prezenței, 
n-au contribuit decît foarte puțin Ia 
nota generală pozitivă a întrecerii. Ne 
gîtidim în special la Eleonora Gogilea, 
Rodica Manolescu, Maria Desmireanu, 
Natalia Iliescu și Elena Rădăcină, 
care ne-au obișnuit pină acum cu o 
evoluție superioară. Ele. trebuie să 
muncească foarte atent pentru a reve
ni in pas cu colegele tor de compe
tiții, pe care altă dală le lăsau în 
urmă cu ușurință.

RADU VOIA

----- CLASAMENT'-----
Alexandra Nicolau Îl1/» (din 15), 

Margareta Perevoznic 11, Elisabeta 
Polihroniade 10’/«, Rodica Reicher 10, 
Elena Răducanu și Rene Farcâș 8, 
Gertrude Baumstark și iDoina Mayer 
7*/».  Eleonora Gogîlea, Veturia Simu 
și Maria Desmireanu 7, Suzana Makai 
G’/s, Rodica Manolescu 6, Elena Rădă
cină 51/», Natalia Iliescu 5, Adela 
G Coti cone 2



re-
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Federația

figurvază 
de cinste

...dar, cu un an In urmă, 
cînd aceste două 
ale șahului mondial, 
Tal (dreapta) și 
Fischer, au tăcut

Protagoniștii turneului 
j la Bled, fată în

9

Aspect din programul de balet pe rotile prezentat de sportivii clubului I.T.B

Pasionații 
‘ pe gheață

prea îndrăgostiți de dis-
1 eiplineie lor ca să aș

tepte „resemnați" zilele
' geroase. Un timp au dat
i târcoale patinoarului ar

tificial. Compresoarele 
ț lui continuau însă să se 

odihnească. Și atunci, ca
I -să-și potolească dorul, 

au luat drumul parcului 
Tonola. Aici și-au schim-

i bat pantofii de stradă 
ghetele cu patine și, 
sfîrșit, iată-i alergînd 
zor sau demonstrînd

calitățile 
patinatori

întrecerilor 
s-au dovedit

cu 
în 
de 
în

vă închi-

figuri măiestre 
lor de buni 
artistici.

Acum să nu
puiți că în parcul Tonola 
s-a inaugurat vreun nou 
patinoar artificial. Aleile 
asfaltate din fața Circu
lui de Stat s-au dovedit 
insă suficient de bune 
pentru a găzdui dispu
tele patinatorilor, iar 
patinele cu rotile mijloc 
excelent de alunecare și 
de... înlocuire, pentru o 
anumită perioadă, a pa
tinelor cu lame.

După primul concurs 
de patinaj pe rotile dis
putat cu titlu de expe
riență, cel de al doilea, 
organizat duminică, a ve
nit să întemeieze o nouă

Im 4 rânduri
Pe marginea victo

riei fotbaliștilor noștri 
asupra echipei Turciei.

Ei ta meci ne demon
strară 

Că știu ale gazdei roluri. 
Musaiiirii și-i tratară 
Pe teren cu... patru goluri!

V. D. POPA

atlet Fierea 
fără emoții

Tînărtd 
a eîștiga-1 
cursa de 3..0OO m ob
stacole, itt întrecerea 
cu echipa R.P. Ungare.

Cursa Iui ne-a oferit
Un frumos spectacol : 
El pe toți i-a depășit 
Fără vrttn... obstacol!

MIRCEA CODRESCU

ramură sportivă în fami
lia patinajului, o ramură 
de sine stătătoare dar, 
totodată, și mijlocitoare 
a unei mai bune pregă
tiri pentru patinatorii de 
viteză, în perioada cînd 
aceștia sînt lipsiți de 
gheață. Și tot duminică 
au fost puse bazele unei 
noi ramuri a patinajului 
artistic : balet pe rotile. 
Inițiativa aparține sec
ției de patinaj a clubu
lui I.T.B. care a prezen
tat un frumos și bogat 
program de balet pe ro-

tile, cu membrii secției, 
din rindurile cărora am 
remarcat în afara nume
roaselor tinere talente și 
pe campionii noștri de 
patinaj artistic Cristina 
Patraulea și Radu Ioa- 
nian. Cu acest ansamblu, 
bine sudat, s-ar putea 
încerca, la iarnă, înființa
rea de către clubul I.T.B. 
a unei reviste pe gheață 
atît de mult așteptată de 
iubitorii patinajului din 
țara noastră.

GH ȘTEFANESCU

VARIETAJI
4,02 m LA... ÎNĂLȚIME scriau printre

vîrfuri 
Mihail 
Bobby 
o fur

tunoasă și mult aplaudată
partidă la ediția 1960 a 
Olimpiadei de șah.

Duelul sportiv desfășu
rat între Tal și Fischer, 
pe „planșa" eu 64 de pă
trate. a început cu trei ani 
in urmă. Tal avea atunci 
21 de' ani și Fischer 15. 
La turneul interzonal de la 
l’ortoroj, cei doi fruntași 
ai șahului mondial au re
mizat prima lor partidă. 
Tal a eîștigat concursul, 
iar Fisehcr s-a clasat al 
6-lea, ceea ce i-a dat drep
tul să ia parte la marele 
turneu a! candidaților pen
tru titlul suțprem. După 
această primă repriză de... 
tatonare, cei mai tineri din
tre virtuoșii „sportului 
minții" s-au întîlnit din 
nou cu prilejul turneului 
internațional de la Zurich 
Și au căzut iarăși dc acord 
asupra remizei. Apoi, însă,

Mihail Tal, cel care avea 
să devină campion al lu
mii, „cunoscând terenul", 
l-a obligat pe Fisehcr la 
turneul candidaților (Bled, 
Zagreb, Belgrad 1959) să 
pronunțe de patru ori con- 
secutiv neplăcutul : Cedez!

Un an mai tîrziu, Tal, 
investit cu cel mai înalt 
trtlu pe care și-l poate 
dori nu sportiv, acela de 
campion al lumii, a jucat 
la prima masă a echipei 
U.R.S.S. la Olimpiada de 
Șah de la Leipzig. Imagi
nea noastră redă un mo
ment din palpitanta întîl- 
nire a celor doi adversari, 
care n-a fost decisă în fa
voarea nici unuia. Pe ta
belul de concurs a fost 
consemnată în dreptul fie
căruia cîte o jumătate de 
punct. în sfîrșit, cea de a 
8-a partidă dintre Tal și 
Fischer găzduită de tur
neul de la Bled (impresio
nant prin participare), a 
prilejuit prima victorie a 
lui Fischer. Dar Tal ș-a 
consolat... câștigând .tuir- 

neul, în c-are figurau nu 
mai puțin de 15 mari ma
eștri internaționali !

Desigur, nu peste multă

se va putea serie un 
volum despre întâi

lor, pline de inventi- 
forță dc atac, re- 

Și, de- 
*, rindurile de față al

cătuiesc doar schița pri
melor pagini, marcând drept 
bilanț un scor de 5‘/2—2*/z 
in favoarea lui Tal. 
rețea și talentul celor 
mari maeștri 
garanție 
toare vor 
momente 
bitorilor 
puizabil 
primă” 
cunoaște 
mareabilă adusă de Tal și 
Fischer la îmbogățirea teo
riei modeme.

...Și un amănunt inte
resant, legat de imaginea 
noastră : priviți cu atenție 
ț»e spectatorul care urmă
rește de aproape partida, 
la fel de concentrat ca 
eroii imagine!. 11 recunoaș
teți ? Este șahisul nostru 
Iuliu Szabo, component al 
echipei olimpice a R.P. Ro- 
mîne. Fotografia 
desigur la loc 
în albumul său...

vreme
întreg 
nirile 
vita te, 
zolvăi'i neașteptate.
sigur,

Tine- 
doi 

sînt însă o 
că filele urmă- 
oferi încă multe 
de desfătare in- 
șahului și ine- 

izvor de „materie 
analizatorilor. Se 

contribuția

„Imposibil!“ — veți ex
clama. Performanța su
premă la săritura în înăl
țime aparține în continua
re minunatului atlet sovie
tic cu rezultatul de 2,25 m. 
Și totuși, cineva a sărit 
mai mult. Dar nu în con
diții... terestre. Iată des
pre ce este vorba. Un că
pitan din aviația suedeză, 
pe nume FI. Carlsson, a 
lost dornic să aîle cam 
cit vor putea sări în înăl
țime viitorii vizitatori ai... 
Junii. Pentru a-și realiza 
ideea el a folosit două ba
loane de cauciuc umplute 
cu hidrogen. Aceste baloa
ne i-au micșorat exact de 
șase ori greutatea. Se știe 
că din cauza forței de 
gravitație scăzute orice 
obiect pămintean cîntăreș- 
te pe lună de șase ori mai 
puțin. Cu ajutorul taloa
nelor, Carlsson „atîrna" 
in loc de 72 de kilogra
me, numai... 12.

Primul antrenament „în 
condițiile de pe lună" a 
fost efectuat la Stockholm. 
Carlsson era secundat de 
unul dintre cei mai buni 
săritori europeni, Richard 
Dahl, cu care urma să se 
întreacă. Experiența a 
furnizat un rezultat cu to
tul neobișnuit. Pilotul și-a 
prins baloanele, a sărit, 
desprinzindu-se ușor de la 
pămînt, reușind să treacă 
fără greutate o înălțime 
de... 4,02 m I Dahl a obți
nut numai 2,01 m. Bine
înțeles că a doua zi zia
rele suedeze au relatat cu 
lux de amănunte expe-

rieuța. Ele 
altele:

„Evident, 
probabil că 
primii vizitatori ai lunii. 
Dar, ne putem... mindri eu 
faptul că primul record de 
acest gen va aparține în
că multă vreme unui com
patriot de-al nostru”.

este puțin 
noi vom fi

engleză de box 
amator a luat o importantă 
hotărîre în legătură cu me
ciurile dintre pugiliștii a- 
matori : în viitor, gongul 
nu va mai putea salva 
pe un boxer căzut Ia po
dea. Du.pă noul regula
ment, arbitrul nu trebuie 
să înceteze să numere în 
clipa cînd răsună gongul. 
Deși timpul de luptă a ex
pirat, 
nil ui 
tinuă 
ridică 
derat

Federația engleză a luat 
această măsură, apreciind 
că un boxer „salvat" de 
gong n-are timpul de a re
cupera pentru a relua lupta 
în condițiuni fizice și psi
hice corespunzătoare.

Ziarul „rilumanite", 
feriudu-se la această mă
sură, o consideră cu ade
vărat rezonabilă și crede 
că foarte eurînd ea va fi 
adoptată Și de alte fede
rații naționale amatoare. 
„THumaniti" conchide că 
o astfel tic măsură ar fi 
și mai binevenită în boxul 
profesionist, unde, pentru 
a-și îndeplini obligațiile 
din contractele semnate eu 
manageri veroși, boxerii 
luptă adesea pînă la totala 
lor epuizare.

„numărarea" boxe- 
aflat la podea coti
și dacă acesta nu se 
Ia „10”, este consi- 
învins prin K.O.

re- FIȘA MEDICALA

IOSH? BALLNSKl. ME- 
DIAS. — 1) Centrul r.trcant 
al echipei bucureștene de 
fotbal Rapid, Ion lonescu, 
are 23 de ani. înainte ele 
a veni la Rapid a jucat ia 
Știința Bucure;-." i. — 2)
Dobay se afla le. Tîrgu 
Mure.?. El a fost pensionat 
din motive de boală si nu 
mai practică profesiunea 
de antrenor. — 3) Veți pri- 

| mi răspuns prin scrisoare.

ISPIR EMIL. MEDGIDIA. 
—1) Echipa Academia Mi
litară a fuzionat cu Fla
căra roșie București. For
mația rezultată activează 
în seria a II-a a categoriei 
B de fotbal. — 2) Constan- 
tinescu, care apare in li
nia de atac a echipei Di
namo Pitești, este fostul 
echipier al C.C.A.-ului si 
apoi al Corvinului Hune
doara. — 3) Unde e Victor 
Dumitrescu? Tot la C.C.A.! 
Dar nu pe „scenă-, ci în 
„culise”, ca antrenor al e- 
chipei de copii, al viitori
lor Voinescu. Constantin, 
Tătaru și... Victor Dumi
trescu.

ALEXANDRU KIROLY si 
EMANOIL SPA1NACAN, 
TURDA. — 1) loan Suru, 
de la Industria Sirmei 
Cîmpia Turzii, a jucat de 
12 ori în echipa națională 
A. Ultima oară a fost se
lecționat în 1955, 5n me
ciul cu Bulgaria, de la 
București (scor : 1—1).
R. P. Romînă a prezentat 
atunci următoarea forma
ție : Toma — Pahonțu, An- 
drovici. Szoke - CAlinoiu. 
Băcuț I — Copil, Nieușor, 
Ozon, Georgescu, «?uru. — 
2) Metalul Cîmpia Turzii a 
fost de două ori... oaspe
tele categoriei A : în 1952 
și în 1953. Pe cînd a trera ' 
oară ?

ALUZIE

N urnele pacientului: 
Miță Scandal,

Adresa: nu i se cu
noaște ; a fost găsit rătă
cit pe stadion.

Virsta: cea pe care o 
are... minus cei șapte ani 
de acasă.

Studii: 
făcut studii 
gie.

Diagnostic 
internare : 
funcțiilor legate de 
și obiectivitate.

Examen 
halucinații, 
ce nu este 
ginația sa 
vrea el să

Starea afectivă : e foar
te... afectat de orice de
cizie a arbitrului și 
decizii inverse.

Starea ideației: 
idei fixe crezîndu-se 
cunoscător în toate 
turtle.

per-

i se 
ori-

autodidact; a
de... huolo-

prezumtiv la 
dezechilibrul 

etică

psihic : 
vede pe 
decît

sau... 
tic.

Are 
teren 
ima-în

ceea ce

Date obiective.
Cutia craniană : Ia 

cuție sună a gol.
Tegumentele: nu 

pigmentează în roșu
cit i le-ar viza oprobiul 
general al spectatorilor.

Examen radiologie : La 
stomac nu are... pe 
meni.

Diagnostic clinic: bol
nav de Huomanie 
focă.

Tratament medicamen
tos prescris : regulamen
tul de fotbal in formă in
jectabila direct 
morie și exerciții 
nunție... decentă, 
că fenomenele nu 
dează, bolnavul 
neapărat... izolat.

ni-

cro-

vrea

—■ Nu ciocanul ăsta ! Cu
—■ Ba da, se poate bate... recordul iui

el dour nu se

Desen de AL.

poate bate ! 
Hățcunescu.

CLUNCIU

are 
atot- 
spor-

...echipa de fotbal Tex
tila SI. Gheorghe s-a cla
sat pe primiri loc, în 
anul 1960, în seria a Ii-a 
a campionatului regiunii 
Mureș-Autonomă Maghia
ră, fără a pierde nici un 
punct ? Echipa din Si. 
Gheorghe a cîștigat 
cete 26 de meciuri 
mute, 
averaj

reaiizuid un 
de 116—16.

toate 
susți- 

gd-

Laponia, vreme 
ochiurile erau

de
de

în me
de pro- 
In caz 
retroce- 
trebuie

Medic curant
Publicul spectator 

PT. CONF.
RADU RADULESCU

gen de schiuri erau con- 
lecționate din lemn și 
căptușite de cele mai 
multe ori cu piele de ren.

...în 
secole, 
dimensiuni foarte reduse, 
semănînd mai mult cu 
un fel de... ghete ? Acest

...cea mai veche 
cere de șah pare a fi 
competiția care i-a i 
nit pe celebrii șahiști 
Asia centrală, Jabir 
K uf i, Za ir ab K al a n 
Abdelfagar Ansari ? 
trecerea* a avut loc 
anul 819, în orașul Ho- 
rasan și a fost „prezida
tă" de însuși marele ca
lif Al. Marnttn.

înire-

reti- 
din 
al- 
și

In- 
în

ELENA COM AN. SIBIU
— 1) Ciclistul Ion Stoica a- 
leargă sub culorile clubu
lui C.C.A. „De ce n-a ac
tivat in ultima vreme ?“ 
n-ați reținut dv. : a aler
gat mereu. Și în ..Cursa 
Păcii-, și in ..Turul Iu
goslaviei” și acum cam
pionatele republicane de 
pistă... Probabil însă că 
dv. nu-i țineți minte decît 
pe cei care ies primii. Să 
vedem, poate că in viitor 
Stoica vă va da un ajutor 
în direcția aceasta ! - 2) 
Inotătoarea Sanda Iordan 
este studentă la. Facultatea 
de filologie (limba fran
ceză).

NELU NICOARA, PLO
IEȘTI. — 1) Atleta nord- 
coreeană Sin Kim (Dan e 
foarte tînără : n-are decît 
20 de ani. - 2) Ați cîștigat 
pariul : sulițașul Alexandru 
Bjzim s-a născut la Bîrlad. 
Să vă spunem și cînd: în 
1934. Cea mai bună perfor
manță a Iui: 79,90 m. Ea a 
fost obținută la Balcania
da din 1959. Dar n-ar tre
bui să Se mulțumească 
cu... amintirile 1

CUCU LIVIU» COMUNA 
MARGHITA. — Potrivit ho- 
tărîrii Federației Romine 
de Fotbal, în campionatele 
noastre — A, B. juniori, 
regiune, raion și orășenesc
— pot fi înlocuiti doi jucă
tori (portarul și un jucă
tor de cîmp) în tot timpul 
meciului. Schimbarea unui 
jucător nu este neapărat 
legată de accidentarea . a- 
cestuia. Schimbarea o ho
tărăște antrenorul respec
tiv și el o va face sau... 
nu va face, în funcție de 
necesitățile echipei sale.

GHEORGHE LING URA- 
RU, ROMAN. - Cel de al 
treilea meci din cadrul 
„Cupei Campionilor Euro
peni- la fotbal. între C.C.A. 
Si Borussia Dortmund s-a 
disputat la 30 decembrie 
1957, la Bologna. Echipa 
romînă a jucat practic din 
minutul 2 în 10 oameni 
fZavoda II acei dent in du-se 
și trecînd simplu figurant 
pe extremă), și a pierdut 
întîlnirea cu 3—1 (1—1).

GHEORGHE 1VASCU, 
OMPULUNG MUSCEL. - 
1) In finala turneului 
U.E.F.A. de juniori din 
1960, disputată la Viena 
(scor : 2—1 pentru R. P.
Ungară), noi am aliniat 
următoarea formație : Flo- 
rea — Ivan, Die Stelian, 
Andrei — Radu, Surdan — 
Pîrcălab. Năftănăilă, Gane, 
Badea și Iacob. — 2) Re
cordul mondial la arunca
rea ciocanului este de 70,33 
m și a fost stabilit în 1960 
de Conolly.

ION POȘTAȘUL
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Sportivii sovietici intimpină Congresul
al XXII-lea al P.C.U.S.

Poporul sovietic intimpină in aceste zile cu mare însuflețire și cu impor
tante succese in muncă Congresul al XXII-lea al Partidului Comunist
al Uniunii Sovietice, eveniment de mare însemnătate internațională.

Pe întreg cuprinsul U.R.S.S. se desfășoară cu avînt întrecerea socialistă în
cinstea Congresului Partidului Comunist al U.R.S.S., iar organele și organi
zațiile sportive sovietice, care au obținut în perioada dinaintea acestui 
important eveniment rezultate de seamă, raportează îndeplinirea și depășirea 
angajamentelor luate. De asemenea, sportivii sovietici au închinat numeroa
se performanțe de valoare mondială obținute in ultima vreme mărețului eveni
ment — Congresul al XXII-lea al P.C.U.S.

Iată citeva din realizările mișcării de cultură fizică și sport din 
U.R.S.S. obținute în cinstea Congresului :

x*
19, t 
aleȚ 
dau'i'

X Sala Floreasca găzduiește astă-seară de
* intîlnirea internațională dintre echipele de 
IR. P. Romine și R. P. Ungare. Tinerii noștri 
Zeu acest prilej ultimul examen internațional al anului, Ț 
Țdupă ce au obținut, așa cum se știe, numeroase succese.*  
Ț Intîlnirea celor două formații de tineret se anunță X
* toarte atractivă. Forul de specialitate din țara vecină și*  
X prietenă a anunțat că a pregătit o echipă puternică. T 
-♦■Meciurile dintre tinerii boxeri romîni și maghiari sîntX 
Xpe cale de a deveni tradiționale. Asemenea întîlniri au*  
Xavut loc in anii 1959, 1960 (la Budapesta și Debrețin unde, I

reprezentativă a țării noastre *

la ora 
tineret 
boxeri

a pe caie 
Xavut loc
* după cum se știe, echipa 
Ța realizat două victorii).

Î Antrenorul Ion Chiriac, 
primei noastre formații de

* echipei: C. Ciucă (muscă), A. Olteanu (cocoș), F. Pătraș-1 
X eu (pană), 1. Dinu (semiușoară), M. Dumitrescu (ușoară), T 
* V. Mirza (semimijlocie), N. Stoenescu (mijlocie mică),I
ȚI. Monea (mijlocie), I. Ivan (semigrea), M. Gheorghioniț
-f. (grea). Ca arbitru neutru va funcționa Ogurenkov Ț 
* (U.R.S.S.) *"V" *►--♦ O Joi seara s-a disputat intîlnirea de campionat din-L 
Țtre echipele Metalul „23 August" și Energia Cîmpina. ♦ 
X Bucureștenii au cîștigat cu scorul de 26—12. Ț

care se ocupă de pregătirea 
tineret, a dat formă definitivă

O fază din partida Flacăra roșie 
(3—0) : blocajul echipei 

al lui Mitroi

Sparta Varșovia 
poloneze a respins un atac 
(Flacăra roșie).

Foto : T. Chioreanu

Noi victorii la volei

IN CUPA ORAȘELOR TIRGUR1

(’Formațiile bucureștene Flacăra 
au cîștigat meciurile

roșie și Progresul 
cu Sparta Varșovia

înregistrat următoarele 
Grupa A : Spartak Brno- 

orașului Leipzig 2-2 și 
Budapesta-Strasbourg 
10-2 ; Novisad-Milan

Se apropie de sfîrșit jocurile contind 
pentru primul tur al competiției do
tată cu Cupa orașelor tîrguri, ediția 
1961-1982. In cele patru grupe preli
minare s-au 
rezultate :
Selecționata
1- 4 ; M.T.K. 
(Franța) 3-1 și
6-0 și 2-0 ; Grupa B : Dinamo Zagreb- 
Boldklub Copenhaga 7-2 și 2-2 ; Shef
field Wednesday-Lyon 2-4 și 5-2 ; 
F. C. Barcelona-Selecționata Berli
nului occidental 0-1 și 3-0 ; Grupa C: 
Espanol Barcelona-IIanovra 1-0 și
2- 0 ; Belenenses Lisabona-Hibernian 
Edimburg 3-3 și 1-3 ; F. C. Bașel- 
O.F.K. Beograd 1-1. Grupa D : Hear
ths Edimburg-St. Gilloise (Belgia)
3- 1 și 2-0 ; F. C. Koln-Internazionale 
'Milano 4-2 și 0-2 ; Valencia-Notting- 
iijm 5-1 și 2-0. Pentru turul II s-au 
calificat : Grupa A : Selecționata ora
șului Leipzig. M.T.K. Budapesta, No- 
• saci. Iraltly Salonik ; Grupa B: Di- 
■ . mo Zagreb. F. C.

'd Wednesday, A.C. i
Espanhl Barcelona,

î'.i -miri' bani 
F.C. Basel : 
I .-'usanne.

După echipa masculină de tineret a 
R.P. Polone și formațiile feminine Le- 
gia Varșovia și Gedania Gdansk, Spar
ta Varșovia este o altă echipă din R.P. 
Polonă care anul acesta ne vizitează 
țara. In meciul cu Flacăra roșie, sus
ținut joi, oaspeții au prezentat o serie 
de jucători internaționali (Dobronski, 
Dudek, Zielinski), dar jocul practicata 
fost de o factură modestă.

Flacăra roșie a cucerit o victorie ca
tegorică și meritată cu 3-0 (10, 10, 3). 
Bucureștenii, cu o echipă întinerită, 
s-au prezentat mult schimbați în bine 
față de evoluțiile din ultima parte a 
campionatului trecut, simțindu-se „mi
na" antrenorului D Medianii. Forma
ția este acum mai omogenă, știe ce 
vrea, iar atacul nu este lăsat mimai 
pe seama lui Șușelescu.

Buna desfășurare a partidei a fost 
asigurată de arbitrul Milan Stănescu 
(București) care a condus formațiile:

FLACĂRA ROȘIE : . Șușelescu, Mitroi, 
Botez, Ungureanu. Șaita, Dragomir, 
Lupan, Georgescu, Porojnicu, Dobre, 
Enulescu. SPARTA: Kobylinski, Du
dek, Kurowski. Zielinski, Dobronski, 
Romanowicz-Pytlak, Jackowski, Reszka.

Vineri, Sparta Varșovia era pe cale să 
producă o mare surpriză. Jucînd mult 
mai bine decît în prima partidă, cea cu 
Flacăra roșie, oaspeții au fost foarte 
aproape de victorie-în meciul cu Pro
gresul: au condus cu 2—0 la seturi, 
apoi cu 2—1, iar în setul IV au avut 
12—8 și... 14—12! Finalmente, Pro
gresul, care nu a jucat în plenitudinea 
forțelor, a cîștigat cu 3—2. (13—15, 
0—15, 15—7, 16—14, 15—8), folosind 
pe: Cliezan, Miculescu, Ganciu, Pădu
reții, Pelin, Ghertinițan, Gani, Paladc.

— ni. t. —

Barcelona, Shef- 
Roma Grupa 

, Hibernian, 
Beograd sau 
D : Valencia, 

și Internazionale

și O.F.K. 
Grupa 

Hearths 
F. C. Kiiln.

» întâlnirea internațională de fot- 
I dintre echipele Elveției și Maro
cului. disputată la Lausanne, s-a ter
minat cu scorul de 8-1 (5-0) în fa
voarea gazdelor.

« Intr-un meci amical, disputat 
L l inos Aires, echipa Argentinei 
i • ins selecționata Paraguayului 
ico'-ul de 5-1 (3-0).

• Eintracht Franckfurt a învins 
surprinzător la Lisabona pe Benfica 
cu 3-2 (2-1).

multe jocuri la Bucu- 
Tg. Mureș și Cluj, 
meciurilor din Capitală, 
țării noastre au conti-

la
a 

cu

Echipa boliviană Always Ready 
va juca și la Pitești

Echipa de fotbal Always Ready din 
Bolivia va susține încă un meci în 
țara noastră, după partida de la Cluj. 
Fotbaliștii bolivieni vor evolua marți 
la Pitești in compania formației locale 
Dinamo.

Miine dimineață sosesc in Capitală 
selecționatele de baschet ale R.S.F.S.R. 
care vor susține în cursul săptămînii 
viitoare mai 
rești, Brașov,

In vederea 
selecționatele
nuat pregătirile și după înapoierea 
din turneul efectuat în Uniunea So
vietică, astfel ca la jocurile cu va
loroasele reprezentative oaspe să se 
prezinte cit mai bine pregătite. Pri
mele partide vor avea loc miercuri, 
de la ora 18, în sala Dinamo, cind 
oaspeții vor primi replica echipelor 
de tineret ale țării noastre. Vineri, 
echipele R.S.F.S.R. vor juca cu pri
mele selecționate ale R. P. Romîne.

Din loturile țării noastre fac parte, 
printre alții : Nedef, Novacek, Nicu- 
lescu, Nosievici, Spiridon, Giurgiu, 
Gheorghe, Scripcaru, Kiss, Stănescu, 
Visner, Diaconescu, Cernea, la băieți 
și Viorica Niculescu, Elena Ivanovici, 
Anca Racoviță, Hanelore Krauss, Cor
nelia Gheorghe, Ecaterina Cherciov, 
Margareta Simon, la fete.

Iată programul și arbitrii intîlniri- 
lor de miercuri și vineri : MIERCURI, 
de la ora 18: R. P. Romînă (tineret) 
—R.S.F.S.R. — echipe feminine — ar
bitri P. Marin și Al. Dănilă; R. P. 
Romînă (tineret)—R.S.F.S.R.—echipe 
masculine — L. Vasilescu și M. Tă- 
năsescu ; VINERI, de la ara 18 : R. P. 
Romînă-R.S.F.S.R. (feminin), I. Pe- 
truțiu și Șt. Roșu; R. P. Romînă- 
R.S.F.S.R. (masculin), Dan Chiriac și 
C. Armășescu.

® îndeplinindu-și angajamentele lua
te în cinstea celui de al XXII-lea Con
gres al P.C.U.S., organizațiile sportive 
din R.S.F.S.R. au pregătit în acest an 
700.000 sportivi clasificați. Numai în 
primele 8 luni ale anului în curs în 
R.S.S. Ucraineană 350.000 sportivi au 
îndeplinit normele de clasificare. Dintre 
aceștia 5600 — sportivi categoria 1, 
iar 400 — maeștri ai sportului.

• Uzina „Secera și Ciocanul" din 
Moscova este un pilon de bază al eco
nomiei sovietice. Aici lucrează 14 bri
găzi ale muncii comuniste iar nume
roși tineri și tinere sînt brigadieri ai 
muncii comuniste. Printre aceștia se 
află și multi sportivi. Numai în acest 
an — în cinstea Congresului P.C.U.S. 
— 530 de sportivi din uzină au înde
plinit normele de clasificare, iar 360 
de muncitori au devenit purtători ai 
insignei „G.T.O.". Șase dintre echipele 
uzinei au devenit în acest an cam
pioane ale orașului Moscova.

• Elegantele autoturisme cu marca 
„Zaporojeț" străbat astăzi nu numai 
teritoriul R.S.S. Ucrainene, ci întreaga 
Uniune Sovietică. Muncitorii uzinei 
„Komunar", unde sînt produse aceste 
autoturisme, au întîmpinat Congresul 
P.C.U.S. cu importante realizări: 100 
autoturisme peste plan. Printre mun
citorii care s-au aflat în fruntea în
trecerii socialiste se află și sportivi: 
lăcătușii montori N. Lavrov, S. Pisa
reva, I. Pașin, S. Viktorov. Lăcătușul 
F. Gherlovan, instructor sportiv obștesc 
de tir, a pregătit în ultimele luni 18 
noi sportivi clasifica,ți.

® Asociația sportivă „Avangard" s-a 
angajat ca în cinstea marelui eveni
ment să pregătească 150 maeștri ai 
sportului și 2680 sportivi clasificați. 
Angajamentul acesta a fost îndeplinit 
cu o lună mai devreme. Zilele trecute 
a îndeplinit norma de maestru al spor
tului în acest an cel de al 197-lea spor
tiv din asociația „Avangard", iar 
2803 sportivi au obținut normele de 
clasificare.

• In R.S.S. Kirghiză, versantul ves
tic al muntelui „Alamedinskaia stena" 
părea pînă de curînd inaccesibil omu
lui. Dar iată că recent, un grup de 
4 alpiniști din orașul Frunze au înche
iat cu succes încercarea lor îndrăz
neață de a urca acest pisc. Asaltul 
muntelui a durat 6 zile. Bucuroși de 
izbînda lor, alpiniștii au numit noul 
pisc cucerit de ei — la altitudinea de 
4720 m — „Al XXII-lea Congres al 
P.C.U.S.".

• Timp de o lună, la Bled s-a des
fășurat un mare turneu internațional 
de șah. Cei 4 reprezentanți ai școlii

șahiste sovietice au ocupat locuri de 
frunte în clasamentul general, iar 
fostul campion mondial, Mihail Tal, 
a ocupat primul loc. Intr-o scrisoare 
adresată ziarului „Sovielski sport" 
șahiștii sovietici închină performanța 
obținută de ei celui de al XXII-lea 
Congres al P.C.U.S.

© Congresului al XXII-lea al 
P.C.U.S. i-au închinat noile lor,recor
duri mondiale halterofilii sovietici 
Iurii Vlasov — 208 kg la stilul aruncat 
și Alexandr Kurînov — 136 kg la 
„smuls" și 171 kg la „aruncat".

lată in mijloc pe halterofilul Alexandr 
Kurînov. care a închinat Congresului 
al XXII-lea al P.C.U.S. recentele sale 
recorduri mondiale.

Iurii Vlasov: 550 kg 
la cele trei stiluri 

(categoria grea)

In turneul balcanic de fiotbal

LEVSKI —PA RTIZAN 4-0
SOFIA 13 (prin telefon de la cores

pondentul nostru T. Hristov). 
partida cu T—___  T'.____ .

o realitate imediată

Șahiști romîni
maestrul i international o. 
DRIMER PARTICIPA LA TURNEUL 

DE LA BUDAPESTA
Biroul Federației Romîne de Șah 

I-a desemnat pe maestrul internațio
nal D. Drimer drept reprezentant al 
țării noastre la marele turneu de la 
Budapesta „Memorialul Maroczi". A- 

' mințim că printre participanți se nu
mără 10 mari maeștri internaționali în 

'frunte cu fostul campion mondial V. 
iSmislov, foștii campioni ai U.R.S.S. 
IKorcinoi, Bronstein, Taimanov, pre
cum și: Bisguier (S.U.A.), Donner 

jj(Olanda), Uhlman (R.D.G.), Filip 
i[(R. S. Ceh ), Barcza și Portisch 
KR.p.u.).

i TURNEUL DE LA VARȘOVIA 
f _ Ciștigînd la Brzoska în runda a 3-a 
IȘi la Mititelu în runda a 4-a marele

peste hotare
maestru sovietic A. Toluș a luat con
ducerea în clasamentul turneului ânter- 
național de șah de Ia Varșovia. In 
runda a IlI-a Mititelu a remizat cu 
Bednarski. Alte rezultate: Minev — 
Zinn 1—0, Sliwa — Stoppel ’/2—‘A 
(într.) : Kostro — Podolski 0—1, Len
gyel — Stoppel */ 2—*/ 2, Sliwa — 
Drozd 1—0, Minev — Fichtl */ 2—%, 
Grabcewski — Zirin 1—0 (r. III) ; 
Bednarski — Podolski */ 2—ț/2, Stoppel 
— Brzoska */ 2—*/?,  Zinn — Sliwa 
1—0, Fichtl — Grabcewski, Drodz — 
Lengyel, Kostro — Minev într. (r. IV). 
Clasamentul: Toluș 3ț/2, Fichtl, Minev 
2'/2 (1), Grabcewski (1), Lengyel (1), 
MITITELU, Podolski 2, Sliwa, Bed
narski, Stoppel 1 */ 2 p.

. • —• I'1 partida cu Partizan Tirana, Levski 
Sofia a făcut cel mai bun joc al său 
din actualul sezon : ritm rapid, acțiuni 
multe și variate la poartă. înaintarea 
echipei gazdă a fost în mare vervă, 
înscriind patru goluri în urma unor 
faze spectaculoase la poarta fotbaliști
lor albanezi. Oaspeții nu s-au descurcat 
în fața apărării organizate a echipei 
Levski; în plus înaintașii au tras im-

precis la poartă. Golurile echipei bul
gare au fost înscrise de către Gaida
rov în min. 13 și 19 și Asparuhov în 
min. 33 și 60. A condus excelent arbi
trul turc Faruk Tali. Iată cum arată 
clasamentul turneului balcanic în pre
zent :
1. Fenerbahce 7 2 4 1 9:8 8
2. St. roșu 4 2 2 0 8:5 6-
3. Levski 6 2 2 2 11:7 4
4. A.E.K. Atena 4 112 8:12 3
5. Partizan 5 113 2:4 3

Intr-un articol publicat în revista 
„Literatura i Jizni", care apare la 
Moscova, cunoscutul halterolil sovie
tic Iurii Vlasov, campion olimpic și 
recordman al lumii, a arătat că, pentru 
atleții de categoria grea, realizarea 
performanței de 550 kg. la toate cele 
trei stiluri poate fi o realitate ime
diată. In viitor — a declarat Vlasov 
— rezultatul va ajunge probabil la 
570 kg. „Eu sau oricare altul vom 
face față cu siguranță acestei uriașe 
greutăți" — a subliniat Iurii Vlasov. 
El a declarat că dorește să obțină la 
stilul aruncat o performanță de 215 
sau 220 kg.

9 In turul doi al C.C.E. la tenis 
de masă echipa C.S.M. Cluj, cîștigă- 
toarea primei ediții a competiției, va 
întîlni pe învingătoarea meciului din
tre Amuj Amsterdam și Borussia 
Diisseldorf. Cea de a doua ediție 
a Cupei Campionilor Europeni la te
nis de masă reunește echipe campioane 
din 12 țări.

® O delegație sportivă din R. S. 
Cehoslovacă, condusă de fostul cam
pion olimpic Emil Zatopek, a sosit 
la 12 octombrie la Havana. Zatopek 
și ceilalți membri ai delegației vor 
ține conferințe în fața sportivilor 
cubani care se pregătesc în vederea 
jocurilor Americii Centrale. In decurs 
de citeva săptămîni specialiștii ceho
slovaci vor asista la antrenamentele 
sportivilor din Cuba și le vor împăr
tăși din experiența lor.

® Ieri a părăsit Moscova plecînd 
în Italia o delegație de atleți sovie
tici în frunte cu cunoscutul sportiv 
Vasili Kuznețov, care la recentele 
campionate de atletism ale U.R.S.S. 
a cucerit titlul la aruncarea suliței 
cu o performanță de 81,61 m.

• Continuîndu-și turneul în Europa, 
echipele de volei ale Japoniei au 
jucat la Paris cu selecționatele Fran
ței. Sportivii japonezi au cîștigat am
bele întîlniri : la femei cu 3—0 (1,3,3) 
și la băieți tot cu 3—0 (13,7,12).

® Hooheiștii polonezi au începui 
pregătirile în vederea viitorului sezon 
competițiorial. Intîlnind echipa suedeză 
Hammarby, selecționata R.P. Polone 
a cîștigat primul meci cu 4—3, iar 
pe cel de al doilea cu 10—0.

• ATeciurile disputate în cea de a 
treia zi a turneului internațional de 
polo pe apă de la Torino s-au în
cheiat cu următoarele rezultate: 
R. P. Ungară — Italia A 6—-5, Iugo
slavia—Italia B 7—1. In clasament con
duce neînvinsă echipa R. P. Ungară.

• Ieri a început Ia Roma întîlni- 
rea de tenis Italia-S.U.A., contînd 
ca finală inter-zone a „Cupei Davis". 
Surprinzător, oaspeții au luat condu
cerea după primul meci (Douglas- 
Gardini 4—6, 4—6, 7—5, 10—8, 6—0) 
și au avantaj și în al doilea, întrerupl 
din cauza întunericului (Reed-Pie- 
trangeli 6—2. 8—6. 4—3).
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