
Delegația P. M. R.
i cel de-al XXlI-lea Congres

P. C. U. S. a sosit Ia Moscova
MOSCOVA 16, corespondentul Agerpres transmite :
Luni după-amiază a sosit la Moscova delegația Partidului Mun- 

>resc Romîn care va participa Ia lucrările celui de-al XXII-lea Con- 
:s al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice. Din delegație fac 
*te tovarășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-secretar al C.C. al 
4.R., conducătorul delegației, Emil Bodnăraș, Nicolae Ceaușescu, 
ivu Stoica, Ion Gheorghe Maurer, membri ai Biroului Politic al 
L al P.M.R. și Leonte Răutu, membru supleant al Biroului Politic 
C.C. al P.M.R

Pe peronul gării Kiev, membrii delegației au fost întîmpinați de 
I. Mikoian, membru al Prezidiului C.C. al P.C.UdS., prim-vicepreșe- 
te al Consiliului de Miniștri, D. S. Korotcenko și G. I. Voronov, 
«ibri supleanți ai Prezidiului C.C. al P C.U.S., V. V. Kuznețov, 
nbru al C.C. al P.C.U.S., V. M. Ciuraev, vicepreședinte al Biroului 
I. al P.C.U.S. pentru R.S.F S.R., de activiști de răspundere ai C.C. 
‘.C.U.S.

Delegația a fost intîmpinată de asemenea de N. Guină, ambasa- 
ul R. P. Romîne la Moscova și de membrii ambasadei.
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„DIN TARA CONSTRUCTORILOR 
COMUNISMULUI

Articole și reportaje despre excepționalele succese ale sporti- 
lor sovietici

Competiții în cinstea zilei de
>EMONSTRAȚII SPORTIVE

aibătă seara, sala de festivități 
rinderii Flacăra roșie din Capi- 
a fost neîncăpătoare. Sute de 
tori au venit să asiste la demon- 
le sportive pe care antrenorii 
ui Flacăra roșie: llie Enciu 
re), loșca Iosif (gimnastică) și 
Doctilescu (box) le-au făcut cu 

rii lor de categoria I și compo- 
ai lotului R.P.R. Seara de sport 
idrul Lunii prieteniei romîno- 
ce s-a bucurat de un deosebit

stitui desigur, tradiționalul cros „Să 
întîmpinăm 7 Noiembrie", Ia startul 
căruia se vor prezenta zeci de mii de 
tineri și tinere. Numeroși sportivi vor 
lua parte de asemenea, la „Ștafeta 
Prieteniei Romîno-Sovietice", precum 
și la diferite competiții regionale de 
baschet, box, tenis de masă, atletism, 
popice, tir și volei.

STAN CRISTEA-coresp.

32 ECHIPE DE FOTBAL ÎN CUPA 
„7 NOIEMBRIE"

ICOLAE D. NICOLAE -coresp.

IUMEROASE COMPETIȚII 
I REGIUNEA BUCUREȘTI

i aceasta, sportivii și sportivele 
■giuitea București vor lua parte

Recent, comisia regională de fotbal 
Maramureș a tras la sorți programul 
cupei „7 Noiembrie" care va cunoaște 
în acest an o amploare 
(32 de echipe).

întrecerile se dispută 
cîștigătorii celor 4 serii

nemaiîntîlnită

tur-retur, iar 
se vor îtifîlni

Organ al Uniunii de Cultură Sport din R. P. Romînă
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Pilotul cosmonaut Gherman Titov s-a înapoiat în patrie
Pilotul cosmonaut maiorul Gherman 

Stepanovici Titov, Erou al Uniunii 
Sovietice, a părăsit luni Capitala, 
după ce timp de trei zile ne-a vizitat 
țara la invitația Consiliului de Miniștri, 
cu prilejul Lunii prieteniei romino- 
sovietice.

Pină Ia aeroport, G. S. Titov a stră 
bătut străzile Capitalei, într-o mașină 
deschisă, împreună cu tovarășul 
Gheorghe Apostol, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.M.R., prim-

tovarășul Șteîan Voitec,

vicepreședinte al Consiliului de
Miniștri.

Pe parcurs, un mare număr de lo
cuitori au salutat călduros pe
cosmonaut.

Pe aeroport au venit. de asemenea.
tovarășul Ștefan Voitec, membru su
pleant al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, membri ai C.C. al P.M.R., 
ai Consiliului de Stat și ai guvernu
lui, conducători ai organizațiilor 
obștești și ai organelor locale de partid 
și de stat, generali, oameni de știință, 
artă și cultură și alți reprezentanți ai 
vieții publice din țara noastră.

Ău fost prezenți G. E. Cebotariov. 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Uniunii Sovietice la București, și 
membri aî ambasadei. Erau de față 
șefi ai misiunilor diplomatice acredi-

7 Noiembrie

ncroase competiții organizate 
ul regional U.C.F.S. Una dintre*  
ai importante întreceri o va con-4

aeroportul Băneasa.pe
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ai
La plecare,

tați Ia București și alți membri 
corpului diplomatic.

Pe aeroportul Băneasa se aflau mii 
de locuitori aî Capitalei care au venit 
să-și ia rămas bun de la oaspetele 
drag al poporului nostru.

Tovarășul Gheorghe Apostol a 
un cuvînt de salut.

A răspuns maiorul Gherman
Cosmonautul sovietic și-a

rămas bun de la cei prezenți. Un 
grup de pionieri romini și sovietici 
i-au oferit buchete de flori. înainte 
de a se urca în avion, cosmonautul

rostit

Titov, 
luat

sovietic a răspuns cu căldură uratelor 
bucureștenilor aflați pe aeroport, caro 
au ovaționat pentru 
nezdruncinat dintre poporul 
poporul sovietic, au aclamat 
Cosmosului.

Maiorul Gherman Titov a 
brățișat cu căldură de 
Gheorghe Apostol și Ștefan

La ora 15,30 avionul turbo-propulsor 
„IL-18". avînd la bord pe pilotul 
cosmonaut, a decolat de pe aeroportul 
Băneasa, indreptîndu-se spre Moscova.

(Agerpresî

prietenia de 
romin și 
pe eroul

lost itn- 
tovarășli 
Voitec

Mâine seară, in sala Dinamo

în turneul final — sistem eliminatoriu — 
finalele disputîndu-se în ziua de 7 No
iembrie, în orașul Baia Mare.

V SĂSARANU-coresp. reg.

INTERESANTE JOCURI DE RUGBI 
IN CAPITALA

Cupa „7 Noiembrie" la rugbi care a 
fost inaugurată la sfîrșitul săptămînii 
trecute cu o scrie de partide deosebit 
de interesante, continuă să programeze 
jocuri echilibrate între formațiile bucu- 
reștene din categoria A. Sîmbătă și du
minică vom avea din nou prilejul să 
urmărim evoluția unora dintre cei mai 
buni rugbiști bucureșteni care vor par
ticipa la întîlnirile: C.C.A. — Metalul 
23 August, Dinamo — C.F.R. Grivița 
Roșie și I.T.B. — Știința.

Reprezentativele de baschet ale R. S. F. S. R
joacă cu echipele de tineret ale tării noastre

Mîine seară, sala Dinamo din 
București găzduiește o interesantă 
reuniune baschetbalistică, organi
zată în cadrul Lunii prieteniei ro- 
rnîno-sovietice, cu participarea va
loroaselor reprezentative mascu
line și feminine ale R.S.F.S.R. 
și a selecționatelor de tineret ale 
țării noastre. Această întîlnire va 
constitui un nou prilej de strîn- 
gere și mai puternică a legăturilor 
dintre sportivii romîni și cei so
vietici.

Oaspeții sosesc la București în 
cursul zilei de azi, deplasînd un 
valoros lot de sportivi, din care

Duminica sportiva în imagini

lac parte Kandel, Borodin, Ede- 
leeva, Dronova, Panteleeva, Artu- 
nova ș.a. Din echipele noastre de 
tineret fac parte,, printre alții, Va- 
leriu Gheorghe, Giurgiu, Cernea, 
Visner, Kiss, Scripcaru, Cornelia 
Gheorghe, Margareta Simon, Eca- 
terina Cherciov. Erika Wagner.

Programul întîlnirilor de mîine 
seară din sala Dinamo este ur
mătorul : ora 18: meciul feminin 
dintre reprezentativa de tineret a 
R. P. Romîne și ' ,__ „
R.S.F.S.R.; ora 19,30: meciul mas
culin dintre echipa de tineret a 
R.P. Romîne și reprezentativa 
R.S.F.S.R. Jocurile vor fi conduse 
de arbitrii P. Marin — Al. Dă- 
nilă, cel feminin, și L. Vasilescu 
— M. Tănăsescu, cel masculin.

selecționata
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ii campionatului republican de polo pe apă : Dinamo 
ești —■ Știința Cluj (5—5). Blajec (Dinamo) se pregă- 
s« ruleze, in timp ce portarul clujean este gata să apere.

Foto: T. Cliiorcami

Emil Dumitrescu, va primi balonul urmărit insă cu atenție de 
pachetul de înaintași ceferiști (Fază din meciul C.F.R. 

Cri vi ța Roșie — Progresul (8—3)

Foto: C. Tudor
. ■ 1 ■L-,.».."'. i-u-i.» S-.'U uui..'<»i..................

Intîlnirea de tineret Dinamo — Jiul a prilejuit o dispută 
interesantă, încheiată cu victoria meritată a fotbaliștilor 

oaspeți (0—1). In fotografie, o fază din acest joc.

Foto : II. Nandi



Să traducem în viață 
in adunările pentru 

locale ale
Adunările generale și conferințele 

pentru alegerea organelor locale ale 
U.C.F.S. organizate în regiunea Ba
cău au constituit un important eveni
ment în viața fiecărei asociații spor
tive. La orașe și sate masele de 
membri ai U.C.F.S. au discutat te
meinic activitatea consiliilor asocia
țiilor sportive, scoțind în evidență 
atit părțile pozitive cît și lipsurile 
care au frinat bunul mers al mișcării 
de cultură fizică și sport. Pe margi
nea acestor discuții și ținîndu-se 
seama de propunerile concrete făcute 
cu prilejul adunărilor generale sau 
conferințelor pentru alegerea organe
lor locale ale U.C.F.S., consiliile aso
ciațiilor sportive și-au întocmit pla
nuri de muncă cu obiective precise, 
în care au fost cuprinse probleme a 
căror rezolvare va duce în mod ne
mijlocit la îmbunătățirea activității 
sportive.

Consiliul nostru regional, analizind 
felul în care s-a desfășurat acțiunea 
de alegere a organelor locale 
U.C.F.S., a trasat ca principală sar
cină Consiliilor raionale și orășenești 
U.C.F.S. să îndrume și să sprijine 
noile consilii ale asociațiilor spor
tive în traducerea în viață cit mai 
grabnic a măsurilor cuprinse in a- 
eeste planuri de muncă. S-a preci
zat, de asemenea, ca în realizarea 
acestui obiectiv sarcinile să fie re
partizate în mod concret fiecăruia din 
membrii consiliilor asociațiilor spor
tive, în așa fel incit ducerea iâ în
deplinire a măsurilor propuse să se 
Facă operativ și în cele îiiăi bune 
eondițiuni.

Rezultatele nu au întîrziat să se 
arate. Multe din consiliile asociațiilor 
sportive din regiunea noastră au reu
șit să îndeplinească o parte din ho
tărîrile adoptate. Astfel, în cadrul aso
ciației sportive Celuloza din orașul Pia
tra Neamț s-a făcut propunerea ca în 
viitor noul consiliu al asociației spor
tive să se preocupe mai intens de 
felul în care sint cuprinși în activi
tatea competițională de mase mem
brii U.C.F.S. Pentru realizarea ace
stei propuneri noul consiliu al aso
ciației sportive Celuloza-Pialra Neamț 
a luat de îndată o serie de măsuri 
concrete. In acest sens o bună parte 
din membrii consiliului au primit 
sarcina să ajute și să controleze ac
tivitatea secțiilor pe ramură de sport 
pentru ca acestea să atragă în ca
drul lor cit mai multi membri 
U.G.F.S. Analizind serios această 
problemă, cor/tiliul asociației spor
tive a ajuns la concluzia că există 
mari posibilități de lărgire a acti
vității secțiilor pe ramură de sport. 
In vederea realizării acestui obiectiv 
birourile secțiilor pe ramură de sport 
au fost ajutate să organizeze o se

hotărîrile adoptate 
alegerea organelor 
U.C.F.S.

rie de competiții sportive de mase, 
in cadrul cărora să fie angrenați cit 
mai mulți oameni ai muncii. In urma 
acestor măsuri activitatea competi
țională de mase s-a îmbunătățit sim
țitor. Au fost atrași peste 60 de 
membri U.C.F.S. în competiții de șah 
și tenis de masă, 100 de tineri și 
tinere s-au înscris la crosul „Să în- 
tîmpinăm 7 Noiembrie”, iar peste 200 
de membri U.C.F.S. se pregătesc să 
ia parte la o serie de întreceri spor
tive în timpul sezonului de iarnă.

O problemă discutată în cadrul 
multor adunări sau conferințe pen
tru alegerea organelor locale ale 
U.C.F.S. a fost și aceea a creșterii 
numărului de membri și a încasării 
la timp a cotizațiilor sportive. Ho
tărîrile adoptate in această privință 
au prevăzut măsuri concrete, care la 
unele asociații sportive au și început 
să fie traduse in viață. Astfel, la 
asociația sportivă Viitorul T.C. din 
Bacău după adunarea de alegere a 
organelor locale U.C.F.S. au fost 
primiți 191 de noi membri, la aso
ciația sportivă Bradul din Bacău 
99 de membri, iar la asociația spor
tivă Tinerețea Bacău 86 de membri. 
Pe de altă parte, o serie de consilii 
nou alese au trecut la încasarea co
tizațiilor restante. Așa s-au petrecut 
lucrurile la asociația sportivă Teh
nica din Bacău, unde după conferința 
pentru alegerea organelor locale ale 
UiC.F.S. s-au încasat 1950 lei, iar la 
asociația sportivă Forestierul din 
Piatra Neamț s-au încasat toate co
tizațiile restante.

Este foarte adevărat că în regiu
nea noastră mai există încă asociații 
sportive unde consiliile nu au tre
cut la îndeplinirea hotărîrilor luate 
de adunarea membrilor U.C.F.S. Ma
joritatea dintre aceste consilii se mul
țumesc cu Faptul că hotăririle au fost 
cuprinse în planul de muncă. Dar, 
din neglijența unor consilii planu
rile de muncă nu sint însoțite 
și de măsuri organizatorice, de ac
țiuni hotărite care să ducă la rezol
varea sarcinilor. Exemplele pozitive 
arătate mai sus trebuie să constituie 
un îndemn pentru ca toate consiliile 
asociațiilor sportive să treacă de în
dată la traducerea în viață a hotă
rîrilor adoptate cu prilejul adunărilor 
sau conferințelor pentru alegerea or
ganelor locale ale U.C.F.S. In felul 
acesta activitatea de cultură fizică și 
sport se va dezvolta și mai mult 
prin lichidarea operativă a lipsurilor 
și prin rezolvarea cu succes a pro
punerilor făcute de masele de mem
bri ai U.C.F.S.

I. BORDEA
președinte al consiliului regional 

U.C.F.S. Bacău

Pe viitor succese si mai mari!
«I

Cuvintele de mai sus au fost rostite 
de unul din numeroșii pârtiei pan ți la 
conferința de alegeri a asociației spor
tive Construcția din Capitală. Ele o- 
gliiidesc succesele de pînă acum, mai 
ales marile posibilități ce stau în fața 
sportivilor de pe șantierele de con
strucții ale Bucureștiului.

Ăt let is mul se 'Sacurd de mare prețuire în riadul tinerilor de pe 
șantierele de construcții ale Capitalei. In imaginea de mai sus, redăm un 
aspect din cadrul întrecerilor campionatului asociației. Tinerii se întrec la 

proba de 100 m plat

Dacă asociația sportivă ar avea un 
„letopiseț*  al ei, pe prima pagină ar 
sta scris: „Februarie 1061*.  După cum 
se poate vedea o asociație tînără. Din 
primele zile ale existenței ei accentul 
principal a fost pus pe munca organi
zatorică. Planul de măsuri judicios 
întocmit — ca și clanul activiștilor

în preajma conferinței
Zilele trecute a luat sîîrșit în raio

nul Medgidia alegerea organelor lo
cale ale U.C.F.S. In cele 91 de asocia
ții sportive, care cuprind peste 18.000 
de membri U.C.F.S., cei ce au luat Cu- 
vîntul au dezbătut o seric de probleme 
ce vor duce la îmbunătățirea activită
ții sportive. In centrul atenției celor 
peste 1.500 de participant la discuții 
a stat mai ales problema dezvoltării 
sportului la sate, a atragerii elementu
lui feminin și a organizării cît mai 
temeinice a competițiilor de mase.

Pentru a se putea duce o activitate 
cît mai susținută și mai organizată ș-a 
acordat o mare grijă secțiilor 
pe ramură de sport. Numărul a- 
cestora a crescut foarte mult față de 
trecut, ajungîndu-se astfel, ca în acest 
moment, să existe pe teritoriul raionu
lui următoarele secții pe ramură de 

sportivi au dus la obținerea unor rezul
tate bune. Dacă în luna mai sus amin
tită numărul membrilor U.C.F.S. era 
de 581, în prezent în registrul asocia
ției în dreptul ultimului înscris este 
trecută cifra 1.159. Bineînțeles, aceste 
succese au fost posibile datorită spri
jinului permanent și concret al organi

ză(iiloț de partid de pe șantierele și în
treprinderile de construcfii pe lingă care 
funcționează asociația.

Cuni s-au obținut aceste succese ? 
Planul de măsuri elaborat de consiliul 
asociației sportive a fost tradus în 
viață prin strînsa colaborare ce a existat 
între asoaîația sportivă, organizațiile

raionale U.C.F.S. Medgidia
sport: fotbal 74, volei 81, tenis de 
masă 26, șah 57, atletism 14, lupte 2, 
box 2, handbal 11, tir 29, popice 13, 
oină 3, baschet G etc.

In cinstea Conferinței raionale 
U.C.F.S. s-a deschis pe lingă sediul 
U.C.F.S. raion un curs dc arbitri de 
fotbal, la care participă 25 de cursanți. 
Pînă în prezent s-au predat 6 lecții 
teoretice, și tot atîtea practice, sub con
ducerea antrenorurui Vasile Vasa. De 
asemenea, s-au inițiat numeroase între
ceri sportive la fotbal, volei, șah și te
nis de masă care sînt în curs dc des
fășurare.

DACHE FLOREA 
tehnician U.C.F.S. Medgidia 

Știri din tară

U.T.M. și comitetele sindicale. Fiecare 
membru al consiliului 9 sprijinit a- 
Cca«tă muncă organizatorică. La între
prinderea 3 Construcții, unde tov. A. 
Mateiaș a strat să găsească forme atrac
tive de a angrena salariații îii diferite 
competiții sportive, s-a reușit să se în
scrie 117 membri în U.C.F.S. Preocupări 
în aceeași direcție au existat și la În
treprinderea 207 și Ia grupele instala
ți c-mont a j.

Desigur că nu s-a făcut totul în pri
vința atragerii unui număr cît niîti mare 
de oameni ai muncii în cadrul U.C.F.S, 
Participanții la discuții — și au fosl 
numeroși — au arătat că rămîne o sar 
cină de perspectivă pentru grupele spor 
tive de a atrage pe terenurile de spor 
un număr cît mai mare de salariați ș 
de a-i face membri U.C.F.S.

O altă problemă — în strînsă legă 
tură cu cea de sus — a fost acre, 
a.: angrenării unui număr cît mai mar 
de oameni ai muncii în diferitele corn 
petiții de mase. A reușit oare asocia ți. 
sportivă Construcția să facă acest lu 
cru ? Din darea de seamă prezentat 
cît și din discuții se poate trage con 
duzi a că s-au făcut serioși pași înainte 
Competiții de tenis de masă și șah a 
însemnat începutul activității sportiv 
sr noii asociații. Apoi, crosul ..Să îi 
tîmpinăm 1 Mai44 cu 800 dc partierpan 
în prima etapă a arătat consiliului î 

soc ia ți ei că dacă se muncește temeini 
și cu tragere de inimă se pot obțir 
succese frumoase. Concursul cultura
sportiv —• organizat Ia nouă disci p ții; 
în cadrul.-asociației a întrunit 1.246 t 
participări. (,’u acest prilej s-au evidej 
liat grupele sportive Instalații monta 
întrep. 3 Consttucții, Intrep. 207 et 
Pentru o și mai marc continuitate 
competițiilor de maSe a fost pus i 
accent deosebit pe campionatul a soci 
ț-ie’i care s-a desfășurat tur-ietu.r la 
discipline : fotbal, volei, tir, șah, 4m 
de masă, turism, popice și atletism.

Complexul sportiv G.M.A. a consiliu 
—• din parate — o preocupare secii 
dară pentru consiliul asociației. Fapt 
că numai 56 <le aspiranți și-au trec 
probele vorbește dc la sine.

,,Pc viitor succese și mai mari 
— cuvintele rostite de unul din par 
cipanți la conferința asociației sporii 
trebuie sa constituie lin imbold în niuiK 
Este adevărat că dc succesele ohțim 
pînă acum asociația sportivă Conslri 
ția are dc cc să fie mîndră. Elimini 
lipsurile în crea ce privește aclivit.r 
organizată a secțiilor pe ramură 
sport se pot obține noi realizări, ț 
cum se obțin zi dc zi în producție.

TIBERIU BAF

In luptă pentru noi succese
de seamă a conferinței de a-Darea

i Jegeri a organelor locale ale U.C.F.S. 
ia asociația sportivă de la uzinele 
„Semănătoarea" din Capitală merita 
din plin aplauzele ce n-au contenit 

(minute în șir. Ea a reflectat bogata 
t activitate depusă in decurs de 8 luni, 
^străduința neobositului consiliu al aso- 
iciației de pe lingă marea uzină meta
llurgies bucureșteană.

Ce am remarcat în primul rind? A- 
fenția deosebită ce a fost acordată de
opotrivă sportului de performanță cît 
și activității de mase. Ce s-a realizat 
ii privința activității secțiilor? Analiza 
a început cu echipa de baschet. Este o 

r seci ie înființată de numai un ari. După 
fee a cîștigat seria în cadrul categoriei 
La 11-a oraș, nepierzind nici un meci, 
iechipa a promovat în' prima categorie. 
(Succese au fost obținute și în activi
tatea șahistă. Totuși, au arătat vorbi- 

itorii, activitatea de mase la șah nu 
tse ridică la nivelul posibilităților de- 
țoarece asociația nu a acordat acestei 
(discipline destulă atenție. Secția de 
[box și cea de lupte au făcut însemnate 
progrese, unii dintre sportivi fiind chiar 
selecționați în loturile reprezentative 
ale R.P.R.

Ht£Ram:ira sportivă preferată a munci- 
EfMtflor din uzină este însă voleiul, 
fcktesi fapt este dovedit de cele patru 

( Succese au fost 
tatca șahistă. Tc 
florii, activitatea

echipe participante în campionatele 
orășenești, precum și de numeroasele 
echipe constituite pe secții de produc
ție ce se întrec în diferite competiții 
de mase. Membrii echipei masculine 
și feminine se evidențiază nu numai 
pe terenurile de sport ci și în producție.

însuși faptul că Iă diferitele etape 
ale competițiilor de mase participă 
sute și sute de tineri și tinere din 
uzină dovedește că atenția ce se acordă 
acestei probleme, este, permanentă. 
Iată o însușire. semnificativă : Sparta- 
chiada de iarnă — 1312 persoane, 
crosul „Să întîmpinăm 1 Mai" — 1134 
participanți, Concursul cultural-sportiv 
—- 1356 cortcureriți. Cu prilejul acestor 
întreceri o serie de tineri ca Nicolae 
Vintilescu și Ion Olteanu au fost pro
movați in echipele reprezentative ale 
uzinei, de lupte respectiv fotbal.

In ce a constat „secretul" rodnicei 
activități de la „Semănătoarea" ? . In 
primul rînd în. contactul strîris pe care 
l-a avut consiliul asociației cu secțiile 
pe ramură de sport. Acest lucru, s-a 
dovedit și cu prilejul alcătuirii pre
zentei dări de seamă a conferinței. De
sigur că în activitatea acestui consiliu 
au existat încă numeroase lacune. Cu 
prilejul conferinței delegații au dez
văluit cu curaj lipsurile ce frîilează 
activitatea în unele secții ale asocia

ției. Considerăm că larga participare 
la discuții și felul cum au fost ridicate 
problemele, propunerile ce s-au făcut 
și poziția autocritică a consiliului: aso
ciației, constituie chezășia viitoarelor 
succese.

In rîndurile de mai jos reproducem 
fragmente din cuvîntul p'articipanților i

C. MARINESCU : „Păcat că la a- 
ceastă ședință nu participă și acei șefi 
de sectoare care spun că nu au „nici 
in clin nici in mînecă" cii sportul. Ar 
fi trebuit să asculte și ei frumoasele 
succese ale sportivilor noștri. Astfel, 
li s-ar fi muiat „inimile" de piatră. 
Cred că atunci, ar sprijini mai mult 
activitățile sportive de mase, ar fi 
mfiidri de reprezentativa sectorului 
lor".

GH. ZAMFIRESCU : „Deși consi
liul asociației a dat in general sprijin 
secției de box totuși au existat și pe
rioade de pasivitate. Propunem să 
fim ajutați mai mult deoarece acest 
sport este foarte îndrăgit de tinerii 
noștri".

C. CICERONE: „Ne bucurăm că 
avem o activitate sportivă bogată la 
multe discipline. Cind vorbim insă de 
fotbal trebuie să roșim. Nu ar strica 
mai multă atenție acestei secții".

.0110 BENKO

Se așteaptă rezultate și mai bune
Succesele realizate de sportivii aso

ciației sportive Olimpia din Cîmpu- 
lung Muscel sint bine cunoscute în 
tot raionul. In multe competiții raio
nale, regionale sau chiar republicane 
elevii Șc. medii „Dinicu Gotescu" unde 
este organizată asociația sportivă O- 
limpia, au obținut rezultate dintre 
cele mai frumoase. Rodnica activitate 
depusă de consiliul asociației a fost 
subliniată de majoritatea celor pre- 
zenți, care au recomandat — în plus 
— o serie de măsuri care vor duce de
sigur la realizarea unor rezultate și 
mai frumoase in viitor.

VIORF.L POPESCU-coresp.

Alegerea organelor locale 
ale U.C.F.S. se apropie de sîîrșit 

în raionul Bîrlad
Majoritatea asociațiilor sportive; din 

raionul Birlad și-au organizat alege
rea organelor locale ale U.C.F.S. O 
contribuție însemnată în desfășura
rea muncii in această perioadă și-au 
adus-o mulți dintre membrii consi
liilor raional și orășenesc U.C.F.S., 
dintre care vom evidenția pe Vasile 
Tămășanu, Aristide Petcu, Ionel Be- 
druș, Ioan Olaru, Armenia Mihalache, 

Petru Ștefăniță, Geta Bujoreantr i
Datorită eforturilor depuse de 

cești harnici activiști sportivi adu 
rile generale sau conferințele pen 
alegerea organelor locale ale U.C.I 
din raionul și orașul Bîrlad s-au d 
fășurat la timp, contribuind la : 
bunătățirea activității sportive.

FLOREA PANAIT-coresi

in munca asociației sportiv 
Chimia Făgăraș 

s-a înregistrat un progre:
Numeroșii delegați la conferința 

sociației sportive Chimia Făgăraș 
scos în evidență faptul că în ulf 
perioadă d'e timp consiliul asoci: 
și-a îmbunătățit serios munca, cee; 
a determinat ca în activitatea sp' 
vă să se înregistreze o serie de. 
cese, cum ar fi: creșterea număr 
de membri ai UC.F'.S., reutiiarea 
gaziei de echipament și mate: 
sportive, repararea parțială a st» 
nului asociației etc. Dar, pentru c; 
viitor rezițltatefe să fie și mai 1 
este necesar ca consiliul asociație 
acorde mai rtiullă atenție angre 
maselor de oameni ăi muncii în 
vitalea competițională' de mase.

VALENTIN LAZAR — co



Pășind victorios spre comunism

Pentru fiecare om sovietic ziua de 
astăzi este o mare sărbătoare. Se 
deschide cel de al XXII-lea Con

gres al Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice. Cu o imensă bucurie, împreună 
cu întreg poporul sovietic, tntîinpină a- 
cest eveniment și armata de milioane 
a sportivilor sovietici.

Problemele pe care le va dezbate Con
gresul constructorilor comunismului sînt 
scumpe și apropiate fiecărui om al mun
cii din tara sovietică. Sînt scumpe șl 
apropiate și nouă sportivilor. Cite cu
vinte minunate sînt dedicate sportivilor 
în proiectul de Program al P.C.U.S. I

Partidul a elaborat lozinca educației 
multilaterale și armonioase a omului, 
acel om care cu pași siguri înaintează 
spre comunism. Un asemenea om poate 
fi educat numai printr-o îmbinare armo
nioasă a ac tivi Iu fii fizice cu cea intelec
tuală.

Sarcini uriașe se află în fața sporti
vilor. Trebuie ca sportul să intre defi
nitiv în viata fiecărui om sovietic, să 
devină tot atît de necesar ca și aerul 

In această direcție poporul nostru a 
făcut pași siguri înainte. Actualmente, 

în Uniunea Sovietică fiecare al treilea

Poporul sovietic și o dată cu el toți prietenii săi din lumea în
treagă trăiesc astăzi unul din cele mai importante evenimente ale 
epocii noastre:în capitala U.R.S.S. —Moscova — se deschid lucrările 
celui de al XXII-lea Congres al P.C.U.S., care va dezbate grandio- 
sul program al construirii comunismului. Tocmai de aceea, acest 
eveniment epocal în istoria mișcării comuniste internaționale și a 
întregii omeniri muncitoare este așteptat cu firească și legitimă 
nerăbdare.

Oamenii sovietici au făcut în ultimele zile bilanțul strălucitelor 
realizări cu care au întîmpinat cel de al XXII-lea Congres al 
P.C.U.S. și au raportat îndeplinirea și depășirea angajamentelor 
luate. Mișcarea sportivă din U.R.S.S. a înregistrat și ea importante 
succese în întâmpinarea acestui grandios eveniment. Au crescut con
siderabil rîndurile sportivilor la sate și la orașe, a sporit numărul 
sportivilor clasificați. Sportivii sovietici au închinat Congresului nu
meroase performanțe de valoare europeană și mondială. Mișcarea 
sportivă sovietică și-a îndeplinit și depășit angajamentele luate în 
cinstea Congresului al XXII-lea al P.C.U.S.

cetafean este practicant activ al spor

tului.
Toate sarcinile puse pînă acum de Partid 

în fața poporului nostru au fost înde

plinite cu succes sau chiar depășite 
Sîntem convinși că și noile obiective 

cuprinse în proiectul de Program al 
P.C.U.S. vor fi îndeplinite tot atît de 
strălucit.

Poporul sovietic merge cu pași hotă
rî fi spre comunism. Noi, sportivii, sîntem 

mîndri că pășim împreună în acest front 
victorios.

ANA DMITRIEVA
campioană de tenis a U.R.S.S.
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tuturor timpurilor 
sporii va 
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sa măiestrie a slirnit 
admirația întregii lumi 
spor ti ie

Pupă ce, 
urne, ea a 
tru prima 
de campioană 
pică, iată că, la Borna, 
la cea de-a XVII a e- 
di fie a Jocurilor Olim
pice. I.ari sa Latini na a 
cucerit din nou meda
lia de aur la individual 
compus. în cadrul a- 
celeiași compeli fii, ea 
a mai cucerit alte cinci 
meda'ii de aur. 
și bronz. Iar în 
an. ÎAitinîna s-a 
pe primul loc 
„Cupa Europei",

In fotografie:
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ale sportivilor sovietici
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Spre culmile măiestriei în alergarea 

pe distante lungi

tr Bolotnikov pe cea mai înaltă 
ptă a podiumului olimpic-Roma, 1960 

lăiestria lui Piotr Bolotnikov, cam- 
tul olimpic și recordmanul mon

ta 10.000 m., este astăzi cunoscută 
•dmirată pretutindeni. An de an el 
apropiat cu pași siguri de cul- 

> măiestriei la care poate aspira 
alergător de fond și dacă incă n-a 
’rit-o definitiv, aceasta nu inseam- 
desigur decit o aminare, nicide- 

: o renunțare. Din cele două te
luri mondiale pe distanțele clasice 
.000 și 10.000 m — Bolotnikov de- 
pe cel de al doilea. Cind va intra 

n posesia primului 2 Aceasta este 
>abil doar o chestiune de timp... 
iotr Bolotnikov are acum 31 de 

virsta maturității atletice, dar 
Iru un fondist de elită el este de- 
r incă tinăr. Pină in 1957, el juca 
pistă rolul „umbrei lui Kuț", cla
use mereu in urma marelui titan 
istanțelor lungi. Abia cind, in vara. 

acelui an, el a reușit o victorie de 
răsunet asupra australianului A. La
wrence, la întrecerile din cadrul Fes
tivalului de la Moscova, fondistul so
vietic nr. 2 a primit consacrarea pe 
plan mondial.

Nu mult după aceea, neîntrecutul 
său predecesor, Vladimir Kut, s-a re
tras din activitatea competițională, 
lăsind pe tabela recordurilor mondiale 
două performante cu adevărat feno
menale, pe 5 și 10 km. Pista era li
beră pentru viitorii recordmani Dar 
era o pistă nespus de grea... Părea 
imposibil ca intr-un răstimp scurt 
cineva să poată cobori sub 13:35,0 pe 
5.000 m și 28:30,4 pe 10.000 m. Poate 
că la fel gîndea atunci șt Piotr Bolot
nikov.

Stilul noului campion sovietic se 
deosebea considerabil de cel al pre
decesorului său. Ku[ ara un tactician 
prin excelentă, un alergător căruia ii 
plăcea să pună adversarilor săi zeci 
de probleme pe parcurs. Cu totul alt
fel aleargă Bolotnikov. Arma sa 
principală este uniformitatea unui 
tempo ridicat de alergare, o perma
nentizare a vitezei mari. De aci, pre
gătirea minuțioasă a cursei, muncă la 
care contribuția antrenorului G. I. 
Nikiforov trebuie înalt prețuită.

Și totuși, primul „contact" cu re
cordurile lui Kuț s-a datorat poate nu 
preciziei lui Bolotnikov ci unei... gre
șeli de grafic. Intr-adevăr, pregătin- 
du-se pentru Olimpiada de la Roma, 
alergătorul și antrenorul său au sta
bilit ca țel de atins cifra — remar
cabilă — de 28:45,0. Pe pista stadio
nului Centomila socoteala de acasă 
s-a dovedit insă greșită. In special 
atacurile lui Hans Grodotzki (R. D.

Neuitată rumtn» 
grandioasa festivi
tate de deschidere a 
Jocurilor Sportiv*  
internaționale prie
tenești care a avut 
loc pe stadionul cen
tral „V. I. Lenin*  
din Moscova in 
vara anului 1957, 
Tinere studente ale 
Institutului „Les- 
haft“ din Leningrad 
execută cu grație 
desăvîrșitâ exerci
ții de gimnastică ar
tistică, in care flu
turarea steagurilor 
întinse contribuie la 
plastica mișcărilor.

I'oto: TASS 

Germană) au fost mult mai puternice 
decit se așteptase Piotr. El a trebuit să-și 
mărească mereu ritmul alergării, la 
capătul căreia acele cronometrului 
arătau alt timp decit cel promts — 
28:32,2. Iată că recordul care părea Uit 
de departe se apropiase considerabil, 
mai rămîneau de acoperit doar 1.8 sec. 
Surpriză deosebit de plăcută pentru 
profesor și elev. Ei aveau acum toate 
motivele să treacă direct la atacul 
culmilor celor mai inalte în alergă
rile de fond.

însuflețit de succesul de la Roma, 
de apropierea performanței supreme 
și de dorința fierbinte de a se consa
cra defintiv, Piotr Bolotnikov reu
șește după numai două luni să-și vadă 
visul împlinit. El întrece recordul lui 
Kuț pe 10.000 m, și incă de o ma
nieră categorică, coborind sub vechea 
limită cu nu mai puțin de 11,6 sec!

Sezonul actual, Bolotnikov l-a con
sacrat aproape în intregime căutări
lor in vederea doboririi și celuilalt 
record al marelui său înaintaș, acel 
13:35,0 pe 5.000 m. Performanța se 
lasă incă greu cucerită, lipsesc citeva 
secunde, dar dacă ținta nu-i incă 
atinsă ea este desigur bine luată în 
„vizor".

La capătul incă unui an de aler
gare, Piotr Bolotnikov se prezintă și 
mai stăpîn pe măiestria sa, cu o mai 
mare varietate de stil, superior ori
cărui adversar i-ar sta împotrivă. 
Fără îndoială, Vladimir Kuț are un 
urmaș demn pe pistă și pe tabela per
formanțelor supreme.

ALEXANDR SIZONENKO

Prin marile victorii de răsunet mori- 
dial repurtate de sportivii din U.R.S.S. 
marea țară a constructorilor comunis
mului se dovedește nu mima; cea mai 
avansata din lume în domeniul spor
tului de mase ci și țara in care spor
tul. de performanță a atins cele mai 
ridicate culmi

lata, mai jos, doar citeva date care 
vorbesc de la sine despre înalta va
loare a sportului sovieti-, despre dez 
voltarca sa extraordinară:
• In anul I960. I» Jocurile Olimpice 

de la noma, reprezentativa U.R.S.S s-a 
clasat pe primul loc din 81 de țări par
ticipante. intrecînd mai net ca oricind 
reprezentativa S.U.A.
• In același an. sportivii sovietici au 

cucerit 10 campionate mondiale, 52 de 
titluri de campioni europeni, trei cupe 
ale campionilor europeni. La sfîrsitul 
anului trecut, existau în U.R.S.S. peste 
30.000.000 de practicant! ai sportului (față 
de 24 milioane în 1959 si de 29 mi’ioane 
în 1958). La dispoziția oameni Or muncii 
stau. în U.R.S.S.. aproape 300.0)1 de ame
najări sportive. Dintre cele 218.^0.) aso
ciații sportive 80.000 sint asociații spor
tive școlare cu circa 10 milioane de 
membri.
• Iată acum doar o parte din succe

sele internaționale de mare p”estigiu 
repurtate de reprezentanții U.R.S.S. la 
divers- competiții internațional» in anul 
în curs :

— La Helsinki, la campionatele euro
pene de patinaj viteză, ei ocupă locul I 
în 3 din cele 4 probe iar Viktor Kos!- 
cikin clștigă titlul de campion absolut.

— Ia Toensberg. în Norvegia. Valentina 
Stenina devin» campioană europeană ab
solută ia Datinaj viteză, sportivele so
vietice ocupînd de altfel primul loc în 
toata cele patru probe.

— La Paris. Nina Otkalenko si Arti- 
niuk se clasează pe primele locuri in 
tradiționala întrecere ..Crosul lTIumanitG"

Realizări a!e tinerilor sportivi moscoviți
închinate Congresului P.C.U.S.

LA UZINA ELECTROMECANICA 
„VLADIMIR ILIC)“

Tineretul muncitor din această u- 
zină glorioasă a Moscovei a fost în 
multe rinduri inițiatorul multor ac
țiuni interesante. El nu s-a dezmin
țit nici în vara aceasta, cind spor
tivii muncitori din această uzină au 
hotărit să întimpine cu rezultate de

- Pilotii si parasutlstii sportivi obțin 
noi recorduri; reprezentanții U.RS.S. 
dețin peste 180 de recorduri mondiale 
în aceste discipline sportive.
- Echipa masculină a U.R.S.S. cîstigă 

la Belgrad titlul de campioană europea
nă la baschet.
- In cea mai mare competiție ci c listă 

amatoare din lume. „Cursa Păcii*.  Juri 
Mclehov si echipa U.R.S.S. se clasează 
Pe primul loc
- La campionatele europene de box do 

la Bel grâu. sivko. Turning. Lagutin. Feo
fanov si Abramov cistigă centuri’e de 
campioni

- Tot cinci medalii de aur (Șaiadov. 
Karavaev. Koridze, Zenin. Bogdani cîs- 
tigă sportivii sovietici si la cimniona- 
tele mondiale de lupte de la Yokohama, 
unde se clasează si primii pe echipe.
- Inega’abi'a scoală sahistă sovi»'ică 

se afirmă puternic si în acest an Bot
vinnik cîstlgă campionatul mondial. Tal 
se clasează nrîmul în cel mai tar? tur
neu al anului de la Bled, echipa U.K S.S. 
ciștigă campionatul Europei la Oberhau
sen, selecționata studențească ocupă pri
mii’ ioc in campionatul mondial univer
sitar.

- Jumătate din titlurile mondiale do 
scrima puse în ioc la Torino au fost ci«- 
tigate de scrimerii sovietici : floretă f?te 
echipe, floretă băieți echipe, spadă e- 
chip? si sabie individual (Rîlski).
- In întreceri’? pe pistele nautice, re

prezentanții U.R.S.S. au repurtat succes'! 
strălucite ; 4 titluri feminine si 3 mascu
line in „europenele- d? canotaj acade
mic de la Praga. 3 titluri la „europe
nele" de caiac-canoe de la Poznan.

- Ea Vi:ma. stogov, Knrînov. Plukfel
der. Vlasov au cucerit titlurile de cam
pioni mondia’i la haltere.
- Igor Novikov (individual) si U.R.S.S. 

(pe echipe) au ocupat primele locuri la 
„mondialele" de pentatlon modern de la 
Moscova.
- In fine, la Universiada de la Sofia. 

U.R.S.S. a cucerit 21 de titluri de cam
pioni mondiali universitari si primul loc 
pe națiuni.

seamă în rrmncă cel de al XXII-lea 
Congres al P.C.U.S. într-o duminică 
din luna iunie mai mulți tineri din 
uzină au poposit într-o poiană din- 
tr-o pădure de lingă Moscova și, cu 
ajutorul topoarelor, ferăstraielor și lo- 
peților, au început să lucreze de zor. 
După numai o lună de muncă încor
dată în locul poienii a apărut... un 
frumos lac artificial, înconjurat de 
numeroase corturi și terenuri de bas
chet și volei : aceasta era tabăra spor
tivă de vară a uzinei „Vladimir llici” 
din Moscova.

„STADIONUL IURI GAGARIN"
In aceste zile, in cinstea marelui eve

niment, Congresul al XXII-lea al 
P.C.U.S., într-unul din cartierele 
Moscovei a lost terminată construcția 
unui nou stadion. Situat la inter
secția a două mari bulevarde ale 
Moscovei — Lenin și Lomonosov — 
noul stadion, care poartă numele 

primului cosmonaut din lume luri 
Gagarin, a lost amenajat pe un 
loc viran ce se afla intre două cvar
tale ale capitalei sovietice. în cadrul 
unei adunări obștești, comsomolișf.ii, 
muncitorii, studenții și elevii de. i.e 
străzile învecinate locului viran au 
hotărit să întimpine Congresul 
P.C.U.S. cu o acțiune . importantă. 
Intr-un timp scurt, cu sprijinul con
ducerii șantierelor din apropiere, ini
moșii moscoviți au terminat con
strucția stadionului, lucrînd duminică 
de duminică ore în șir.

MOSCOVA (prin telefon).
ț- Ig gcțombr® 1961*̂
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Un concurs al recordurilor: „Cupa Pavilionului"
In afară de vineri — cînd o ploaie 

’de toamnă le-a jucat festa — în rest 
vremea a fost îngăduitoare cu partici- 
panții la campionatele republicane de 
ciclism pe pistă. Se poate spune chiar 
că a fost mai îngăduitoare decît orga
nizatorii — F.R.C. — care au progra
mat campionatele în luna octombrie, 
cînd în general vremea este nefavora
bilă unor astfel de competiții și dacă 
nu a plouat decît într-o singură zi, 
astfel că specialiștii velodromului s-au 
putut întrece pentru cucerirea titlurilor 
de campioni ai țării, în schimb vîntul 
și aerul tare au fost o frînă în reali
zarea unor performanțe valoroase. De 
aceea propunem federației de specia
litate să programeze în viitor campio
natele republicane de ciclism pe pistă 
în lunile de vară cînd sînt toate con
dițiile pentru ca această importantă 
competiție să fie încununată de per
formanțe valoroase, de noi recorduri 
ale țării.

SCURT BILANȚ 
AL ÎNTRECERILOR

Anul acesta pistarzii și-au disputat 
întîietatea pentru cucerirea a 10 titluri 
de campioni: 5 la seniori și 5 la ju
niori. Făcînd un bilanț al victoriilor 
obținute de cluburile sportive în acest 
campionat obținem următorul ’ clasa
ment:

1. Dinamo București 5 victorii
2. Flacăra roșie 4 victorii
3. Voința București 1 victorie
In probele rezervate juniorilor cla

samentul pe cluburi este favorabil 
clubului sportiv Flacăra roșie: 1. Fla
căra roșie 3 victorii: 2. Dinamo Bucu
rești 2 victorii — iar în cele ale se
niorilor dinamoviștii au cucerit detașat 
primul loc: 1. Dinamo București 3 vic
torii; 2. Flacăra roșie I victorie; 3. 
Voința București 1 victorie. Am făcut 
aceste clasamente pentru că ele reflectă 
munca desfășurată de cluburi pentru 
pregătirea cicliștilor de pistă. Putem 
astfel remarca munca depusă de an-

Note critice
CA LA TEATRU...

...se obișnuiește ca protagonistul și 
ceilalți actori c.u roluri însemnate să 
fie dublați. Omul se mai poate îmbol
năvi... Și atunci, ce-ar fi ? Numai a- 
fișe peste afișe: „Din motive tehnice, 
spectacolul se amînă".

Cînd e vorba de fotbal — la Istria 
— „spectacolul" nu se amînă nicio
dată. Chiar dacă echipa nu are nici 
măcar... 11 artiști I Ca să nu mai vor
bim de dubluri 1 Intr-o duminică ante
rioară, Cetatea Istria din campionatul 
regional a apărut pe teren în zece oa
meni. Rezultatul? A pierdut cu 5—0. 
Dacă s-ar introduce oficial „fotbal în 
zece", poate că spectatorii din Istria 
nu ar mai fi nemulțumiți. Ei zic în- 
tr-una că plătesc bilet pentru... fotbal 
în 11 I 

trenorul Mircea Mihăilescu (Flacăra 
roșie) pentru pregătirea juniorilor și 
pe cea a antrenorului St. Lemîndroiu 
(Dinamo) — în special pentru modul 
în care și-a condus cicliștii în timpul 
competiției. In aceste două cluburi au 
fost create condiții bune pentru desfă
șurarea muncii de instruire-antreni- 
ment.

ACTUALII JUNIORI VOR RAMÎNE 
CREDINCIOȘI ALERGĂRILOR 

PE PISTA?

Așa cum remarcam într-una din cro
nici, disputele juniorilor s-au ridi
cat, pentru prima dată în istoria ci
clismului nostru de pistă, deasupra 
celor ale seniorilor. La aceasta au 
concurat nivelul tehnic mai bun, parti
ciparea numeroasă și performanțele 

In semifinala probei de viteză juniori 
S. Mihălfeanu (FI. roșie) — în prim

bune realizate de juniori. Numărul 
mare de participanți la probele junio
rilor și buna pregătire a concurenților 
— sînt principalele concluzii care se 
desprind după confruntarea tinerilor 
și ele au darul să ne bucure. Printre 
juniorii care au evoluat sînt foarte 
mulți cicliști talentați: S. Mihălțeanu, 
H. Chelaidite, D. Paraschiv, D. Măr
gărit (Flacăra roșie). Dan Popovici,
D. Dumitrescu (Dinamo), M. Gociman 
(C.S.S. Buc.), M. Caragea, V. Stă- 
nescu (Voința), A. Bănuță, N. Danie- 
lopol, N. Ciumete (I.T.B.) ș.a. Fără 
îndoială că în realizarea acestei va
loroase generații de tineri cicliști, spe
cialiști în probele de velodrom, o con
tribuție de seamă a avut federația, 
care a orientat și a sprijinit cluburile 
pentru creșterea tinerelor cadre. Se 
cere acum însă din partea forului de 
specialitate un efort sporit pentru a se 
dota secțiile cu materialul necesar.

întrebarea la care am dori un răs
puns satisfăcător este: vor rămine a- 
cești tineri talentați credincioși probe
lor de velodrom sau se vor lăsa a

trași și ei de mirajul curselor pe șo
sea ? Dacă se va întîmpla ca pînă 
acum și va continua exodul pistarzilor 
spre alergările pe șosea, velodromul 
va rămîne din nou sărac, doar cu cîți- 
va specialiști care nu vor putea să a- 
sigure creșterea performanțelor în a- 
ceastă frumoasă ramură a ciclismului. 
„Școala ciclismului de pistă" creată 
acum de cîțiva antrenori inimoși tre
buie să dea specialiști velodromului, 
cicliști care să-și dedice întreaga ac
tivitate alergărilor pe ovalul de be
ton. Federația are și ea un cuvînt de 
spus: crearea specializării pe probe. 
Orientînd astfel activitatea cluburilor 
și a alergătorilor va crea din nou in 
jurul velodromiilui interesul care a 
existat cu 7—8 ani în urmă.

In plus va trebui să se dezvolte un 
gen de întreceri foarte atractive: curse

s-au întîlnit doi cicliști talentați: 
plan și Dau Popovici (Dinamo)

Foto : T. Ghioreanu

le cu antrenament mecanic. De ani de 
zile activistul voluntar Octavian Amza, 
membru al F.R.C., luptă pentru intro
ducerea acestor întreceri pe velodrom. 
Oare n-ar fi cazul să primească și 
sprijinul forului de specialitate? 
Cursele cu antrenament mecanic — 
deosebit de spectaculoase — ar umple 
tribunele velodromului cu pasionați ai 
ciclismului și ar atrage la startul în
trecerilor un număr sporit de concu
rență Mai mult, cursele cu antrena
ment mecanic sînt un mijloc excelent 
pentru pregătirea cicliștilor, o posibi
litate care nu trebuie neglijată pentru 
a se realiza o importantă creștere a 
nivelului performanțelor.

Fără a avea pretenția că am epui
zat posibilitățile de creștere a nivelu
lui activității pe velodrom, socotim că 
am pus în discuție probleme impor
tante care vor trebui să formeze obiec
tul discuțiilor antrenorilor, alergăto
rilor și activiștilor.

HRISTACHE NAUM 
TR. IOANIȚESCU

Duminică dimineața s-a desfășurat 
pe lacul Herăstrău un mare concurs 
de sporturi nautice organizat de direc
ția celui de al III-Iea Pavilion de mo
stre, cu sprijinul comisiei orășenești 
de specialitate. Competiția s-a bucurat 
de un frumos succes și a constituit un 
excelent mijloc d-e popularizare a spor
turilor nautice, întrecerile celor peste 
350 de participanți (dintre care aproape 
200 de juniori) ce au luat startul în 
30 de probe, fiind urmărite de mii de 
spectatori.

Iată care sînt cîștigătorii : JUNI
OARE: Schif simplu: Monica Canea 
(C.S.S.); $ 4-H rame: C.S.S. (Ga
briela Popescu, Șerb an a Drăgoescu, Ga
briela Ștefan, Dana Hiescu + Silvia 
Colfescu); S 4-\-l vîs/cr S.S.E. I (E. 
Moltvai, D. Călin, R. Donici, 1. Pre- 
doescu -f- F. Petrescu); Caiac simplu: 
Gres a Caraglieorghe (Voința); Caiac 
dublu: C.S.S. (Petrica Blejan, Adriana 
Kalinin); JUNIORI: Schif simplu: C. 
Ciocoi (FI. roșie); Schif dublu: FI. 
roșie: (C. Tudor, G. Engelmeicr);
S 4-J-Jr S.S.E. I (V. Giurgiu, P. Giur
giu, Buzică, Marcus + Gheoda); 
S 8~\-l: C.S.S. (Limpede, Lambru, Mu- 
reșan, Fcrderber, Țoncu, Totulea, Popa, 
Va sile 4~ Niculescu); Caiac simplu : 
Gh. Butnaru (FI. roșie); Caiac simplu 
cât. II: D. Popescu (S.S.E. II); Caiac 
dublu: FI. roșie (Cocorescu, Taciopol); 
Caiac dublu cat. II: Voința (Albu, Pă-

TLET

Finala concursului republican de triatlon
IAȘI (prin telefon). Stadionul din 

dealul Copoului a fost duminică lo
cul de desfășurare a finalei concursu
lui republican de triatlon, care a reu
nit la Iași 14 echipe. Participanții la 
finale s-au întrecut Ia probele de 100 
m, lungime și aruncarea greutății. 
De remarcat însă că numai 3 echipe, 
cele ale regiunilor Iași, Maramureș 
și Banat s-au prezentat cu lotul com
plet de atleți calificați pentru finală. 
Au lipsit de la start reprezentativele 
regiunilor Galați, Suceava și Mureș- 
Autonomă Maghiară. De remarcat că 
echipa orașului București a fost — 
de asemenea — incompletă. In înche
ierea acestor scurte aprecieri, trebuie 
să notăm buna organizare a concursu
lui realizată de Consiliul regional 
U.C.F.S. Iași in colaborare cu Federa
ția romînă de atletism.

La sfîrșitul întrecerilor, pe primele 
trei locuri ale clasamentului general 
pe echipe s-au clasat: 1. reg. Iași 
12.227 p ; 2. reg. Banat 12.067 p ; 3. 
reg. Bacău 10.637 p.

Iată rezultatele tehnice:
JUNIOARE, individual: 1. Ecaterina 

Potoroacă (reg. Ploiești) 2142 p (100 
m: 14.9; lungime: 5,15 m; greutate: 
8,40 m) ; Constantina Pitrop (orașul

lăngeanu); Caiac 4: FI. roșie (Gheor- 
gb'Jă, Galan, Nelcatcă, Pîslaru); Canoe 
simplu: Marian Ionescu (C.S.S.); Ca
noe dublu: C.S.S. (Niculescu, Maxim- 
ciuc); SENIOARE: Schif simplu: Fio- 
rica Pirtca (FI. roșie); S 4-\~l rame: 
FI. roșie (Anca Miclescu, Lucia Si- 
ni ionescu, Emilia Mirea, Elena Diaco- 
neșcu -|- Rita Danielian); Caiac sim
plu: Georgeta Mihai (Voința); SENI
ORI : Schif simplu: L. Covaci 
(C.C.A.) ; Schif dublu : C.C.A. (Var
ga, Fălcoianu) ; S 4-\-l: C.C.A. 
(Dobai, Abraî, Baco, Vasile + Cos- 
tachc); S C.C.A.; Caiac simplu:
S. Cocora (C.C.A.); Caiac dublu: C.C.A. 
(Dănilă, Tomescu); Caiac 4: C.C.A. 
(Crăciunescu, Serghei, Ivanov, Simio- 
nov); Canoe simplu: F. Serghei (C.C.A.); 
Caiac dublu: C.C.A. (Covaliu, Ivanov); 
IAHT INC, clasa finn: G. Ivan o vioi. 
(Met.): clasa snaip: Metalul (T. Mil- 
lio — I. Zamfir).

In afara numeroaselor premii decer
nate primelor trei echipaje plasate în 
fiecare probă, organizatorii fyu mai o- 
ferit și 7 cupe, care au revenit chiaburilor 
Metalul (iahting), C.C.A. (două" cupe —• 
caiacrcanoe și canotaj academic seniori), 
Flacăra roșie (caiac-canoe juniori), Clu
bului sportiv școlar (canotaj academic 
juniori). Școlii sportive de elevi nr. 2 
(pentru cel mai mare număr de echi
paje la caiac) și elevului Domițian Po
pescu (S.S.E. II) — ccl mai tînăr câș
tigător. (n.m.J.

București) 2072 p (13,0-4,50-9,93) ; 5 
Florica Davidovici (reg. Cluj) 1966 ; 
(13,0-4,96-7,16). Echipe: 1. reg. Clu 
3496 p ; 2. reg. Brașov 3461 p ; 3. re / 
Banat 3143 p.

JUNIORI, individual : 1. Radu Do 
(reg. Brașov) 1888 p (11,9—5,97—13,90) 
2. Cornel Stroe (reg. Oltenia) 1872 
(11,6-6,48-11,30) ; 3. Sorin Dincă (re? 
Cluj) 1792 p (11,3-6,06-10,57). Echipe
I. reg. Ploiești 4055 p ; 2. reg. Cit 
3921 p ; 3. reg. Brașov 3682 p.

SENIOARE, individual: 1. -Valeri 
Bufanu (reg. Bacău) 2038 p (13,4-5,16 
8,25) ; 2. Jeana Neagu (reg. Olteni; 
2013 p (13,8-5,10-8,60) ; 3. Vasa Băr 
dărău (reg. Banat) 1975 p (13,8—4,65 
8,60). Echipe: 1. reg. Dobrogea 33' 
p ; 2. reg. Iași 3033 p ; 3. reg. Mar: 
mureș.

SENIORI, individual: 1. Williai 
Keller (reg. Banat) 1755 p (11,4-6,65
II, 57) ; 2. Adrian Lupaș (reg. Bana 
1683 p (12,3-6,66-8.65) ; 3. Laurenț 
Dimitrescu (orașul București) 1666 
(11,5—6,35—9,80). Echipe : 1. reg. Ban 
3438 p ; 2. reg. Iași 3134 p ; 3. Oraș 
București.

PETRE CODREA 
AUREL SCÂUNAȘ 

corcsp.
CU FRIPTURI Șl MITITEI...

...s-a încheiat recent o gală de box 
desfășurată pe terenul asociației spor
tive Voința Ploiești. Afișele anunțau: 
„Veniți la box. Urmează mare bal. Vin 
de Valea Călugărească. Grătar extra
ordinar"...

Și după gala de box, ringul s-a 
transformat în podium pentru orchestră. 
In zgura neagră a terenului de volei 
au început să se împlînte, în ritmuri 
lente sau drăcoase, diferite categorii 
de tocuri. Tocurile-cui ajungeau pînă 
la drenaj... La sfîrșit, terenul — făcut 
cu atîta trudă de tinerii cooperatori din 
Ploiești — era de nerecunoscut...

Organizatorii au dat vina pe... fete I 
Cică trebuiau să vină, cel mult, cu 
pantofi cu toc „italian"... Apoi, dacă 
e vorba de așa ceva, tot bărbații sînt 
de vinăl De ce cresc atît de înalți ?!!

FOTBAL CU OBSTACOLE...

...se joacă pe stadionul Libertății din 
Oradea. Cu multe luni în urmă C.S.M. 
Crișana a hotărît să înzestreze stadio
nul cu instalație electrică pentru dis
putarea meciurilor în nocturnă. Au fost 
aduși stîlpi de beton și așezați în ime
diata apropiere a liniilor de fund, la 
1—2 metri, sau chiar pe pista de atle
tism. Rezultatul ? De unde se proiec
tase să se joace fotbal și noaptea, a- 
cum nu se mai poate juca nici ziua 1 
Un fotbalist din Sîntana s-a acciden
tat... Atleții nu se mai pot antrena...

Orădenii nu vor „fotbal cu obsta
cole". Au încercat și... nu le-a plăcut I

AURELIAN AXENTE
(după scrisorile primite dc la 
corespondenții noștri Mircea 
Cruceanu, Constantin Ștefan, 
Ștefan Ionescu și Jlie Ghișa)

SPORTUL POPULAR
Pag. a 4-a Nr, 3912

$1 PENTRU EXECUTAREA LOVITURILOR DE LA 7 m TREBUIE ANTRENAMENT!
Spectatorii care au urmărit dumi

nică dimineața jocurile de handbal 
în 7 programate pe terenul din apro
pierea stadionului Giulești au avut 
ocazia să asiste la un meci, palpi
tant : Rapid — Tractorul Brașov. Și 
tot cu acest prilej ei au putut vedea 
un lucru neobișnuit și anume acela 
că ambele echipe ratau în „serie" 
loviturile de la 7 m.

Intr-un joc de handbal în 7 lovi
tura de la 7 m este echivalentă cu 
penaltiul la fotbal, cu singura dife
rență că la handbal asemenea lovi
turi se întîlnesc mai des și sînt 'mai 
„sigure" decît lovitura de la 11 m. 
Să ne gîndim numai la faptul că 
fiind vorba de handbal, lovitura se 
execută cu mina și că, în acest fel, 
există posibilități infinit mai mari de 
a fenta portarul, de a trimite mingea, 
cu siguranță, în colțul dorit. Pentru 
aceasta este însă nevoie de antre
nament, de o pregătire serioasă. 
Exemplul maestrului emerit al spor
tului Ioan Moser, care în cadrul pre
gătirilor echipei noastre reprezenta
tive masculine de handbal în 7 se 
specializase în executarea acestor lo
vituri, este cît se poate de conclu
dent. După cum mărturisea el, cu 
ocazia antrenamentelor a repetat de 
SUTE ȘI SUTE DE ORI executarea 
loviturii de la 7 ni în așa fel îneît 
la campionatul mondial nu a ratat 
decît una din cele peste 20 de lovi
turi pe care le-a avut dc executat.

Exemplul lui trebuie să dea de 
gîndit jucătoarelor din echipele Rapid 
București și Tractorul Brașov care au 

făcut pur și simplu... risipă de situa
ții, ratînd una după alta loviturile 
de la 7 'm. Nu este permis ca din 6 
lovituri de la 7 m să ratezi 5 (cum 
a făcut Rapidul) sau din 4 de astfel 
de lovituri să nu înscrii decît o sin
gură dată (cum a făcut Tractorul).

O astfel de „ploaie" de lovituri de 
la 7 m — care se datorează nu atît 
jocului excesiv de neregulamentar al 
celor două formații, cît mai ales se

Fază din jocul Știința București Dinamo Bacău
Fot <u £* .Homoiaju

verității exagerate a arbitrului A. 
Gruianu — putea fi determinantă în 
obținerea victoriei. Aceasta, bineînțe
les, dacă jucătoare ca Ana Boțan, 
Elena Hedeșiu (Rapid), Neaco, Frantz 
(Tractorul) s-ar antrena serios in 
executarea loviturii de la 7 m, așa 
cum arătam mai înainte că a făcut 
maestrul emerit al sportului Ion 
Moser 1 (c.a.).

Campionatul masculi 
de handbal în 11

C.S.M. Reșița — Chimia Făgăr
10- 9 (4-4). Oaspeții au avut momei 
de dominare la începutul fiecărei rep 
ze. Astfel ei au condus cu 4-1 și 7 
lăsînd impresia că vor cîștiga. Pînă 
urmă însă echipa gazdă, jucînd 
mai multă voință a reușit să obți 
victoria la limită. (P. Bocșanu, 
Plăvițu — corespondenți).

Recolta Hălchiu — Voința Si’ 
14-12 (6-7). Jocul a fost echilib 
pînă în ultimele 10 minute, cînd s 
rul era egal: 9-9. Din acest mom 
gazdele s-au detașat, cîștigînd pe r 
rit. Echipa din Hălchiu a jucat foa 
bine în apărare. (R. Tittel — corcsi

Voința Sighișoara — Steaua rt 
Bulgăruș 18-9 (7-3). In prima repr 
jocul a fost de o factură mode: 
După pauză gazdele au mărit riti 
de joc, au fost mai insistente în f 
porții, în timp ce jucătorii oaspeți 
ratat numeroase ocazii. (I. Turjar 
coresp.).

Textila Cisnădie — Petrolul Ploi
11- 8 (5-2). Echipa din Ploiești a pr 
ficat un joc închis, exagerînd în c< 
binații în atac. Textiliștii au cîști 
datorită unei orientări mai bune ș 
faptului că acțiunile lor ofensive 
avut mai multă eficacitate. (I. Pai 
Jimon — coresp.).



O SĂPTĂMÎNĂ BOGATĂ ÎN ÎNTÎLNIRI Mulți candidați la primul loc în cele trei serii ale categoriei B
• Azi la Pitești: Dinamo—Always Ready • Două jocuri pasionante 

în Cupă miine : Progresul—C.C. A. (pe stadionul Republicii) și Rapid — 
St. roșu • Petrolul iși începe turneul in U.R.S.S. • Pregătirile Iotu
rilor noastre de tineret și juniori pentru meciurile cu R.P. Polonă • St. 
roșu—Fenerbahce Istanbul, duminică în turneul balcanic.

Incepînd de astăzi și pină duminică 
vor avea loc o serie de întîlniri — 
interne și internaționale — foarte a- 
tractive, unele chiar pasionante, cum 
sînt cele din cadrul Cupei. Dar să vă 
prezentăm acest bogat program săp- 
tămînal.

BOLIVIENII LA PITEȘTI

Fotbaliștii clubului bolivian Always 
Ready — care — în ciuda înîrîngerii 
în fața Științei — au lăsat totuși o bună 
impresie la Cluj prin jocul lor tehnic, 
spectaculos — evoluează azi la Pitești 
în compania formației locale Dinamo. 
Printre spectatorii piteșteni, acest meci 
stîrneștej un viu și justificat interes. 
JntîJnirea le poate satisface pretențiile 
ca joc și rezultat.

. Acest meci internațional este al 
135-lea disputat în anul în curs (față 
de cele 116 de anul trecut).

DOUA MECIURI PASIONANTE 
IN CUPA

Miercuri, adică mîine, București și 
Ploiești vor găzdui două jocuri extrem 
de pasionante, de data aceasta oficia
le (în cadrul sferturilor de finală ale 
Cupei R.P.R.). La București, pe sta
dionul Republicii, se va disputa me
ciul Progresul—C.C.A., care va consti
tui și o revanșă la partida de cam
pionat, ciștigată de Progresul cu 1-0. 
Cele două echipe nu s-au fixat încă 
asupra formațiilor; comportarea și în- 
frîngerile lor de duminică vor deter
mina unele schimbări. Indiferent însă, 
de componența echipelor, meciul își 
păstrează intact interesul. Jocul va în
cepe la ora 15 (pentru a fi timp și 
pentru eventualele prelungiri) și va fi 
precedat de întilnirea restantă din 
campionatul de tineret C.C.A.—Jiul 
(ora 13.15). Biletele se pun în vînzare 
azi la casele obișnuite.

La Ploiești se vor întîlni Rapid și 
Steagul roșu, performera etapei de 
duminică a categoriei A. In campio
nat la București, cele două echipe au 
terminat la egalitate (2-2). Cine se va 
califica în Cupă ? Prima șansă apar
ține fotbaliștilor brașoveni, care au 
dovedit mai multă constanță în joc în 
acest sezon.

• Și pentru că este vorba de Cupă, 
să notăm tot aici și faptul că mîine 
seară, se va trage la sorți programul 
semifinalelor, pentru care — la ora

Interviul nostru

ANTRENORUL GH. CONSTANTINESCU DESPRE TURNEUL 
REPREZENTATIVEI FEMININE IN fi. D. GERMANA

In 1961, mai mult ca în anii tre- 
cuți, reprezentativa noastră feminină 
de volei a avut un program interna
țional bogat, încheiat de curînd cu 
meciurile susținute în R. D. Germa
nă. La sosirea în Capitală am stat 
de vorbă despre acest turneu cu tov. 
Gh. Constantinescu, unul din antre
norii echipei noastre.

„Cele două partide susținute in com
pania reprezentativei R. D. Germane 
au fost printre cele mai bune jocuri 
internaționale reușite de voleibalistele 
noastre in 1961. Echipa R. P. Ro
mine a știut să se adapteze tactic 
destul de bine blocajului înalt și ata
cului in forță ale voleibalistelor ger
mane. Le-am învins cu două arme: 
serviciul, care a fost puternic și con
stant, ceea ce nu a permis jucătoare
lor din echipa R. D. Germane să-și 
construiască atacul în cele mai bune 
condiții; în al doilea rînd, variației 
intensității loviturii de atac: alterna
rea mingilor trase puternic cu cele 
liftate"

— Vorbeați despre „blocajul înalt 
și atacul în forță" al jucătoarelor 
din R. D. Germană...

— Exact! Față de ultimele meciuri 
in care le-am văzut pe voleibalistele 
din R. D. Germană, pot spune că 
gazdeie noastre au făcut intre timp 
un salt calitativ foarte mare. Cred că 
pe plan internațional echipa R. D. Ger
mane are cea mai mare medie de 
înălțime (1,72—1,73 m). .

— Ce jucătoare ați remarcat în 
acest turneu ?

— De la noi pe Doina Ivănescu, 
Ana Mocanii și Tinela Pleșoianu. De 
asemenea, Domnica Costic s-a arătat 

actuală — sînt calificate două echipe: 
U.T.A. și Arieșul Turda.

PRIMUL MECI AL PETROLULUI
IN U.R.S.S

O zi mai tîrziu, joi, își va începe 
Petrolul turneul în U.R.S S. Fotbaliștii 
ploieșteni, care au plecat ieri dimi
neață cu efectivul loc complet, vor 
susține primul meci la Moscova în 
compania puternicei formații T.S.K.A.

DUBLA 1NTILMRE
R.P. ROMINÂ—R.P. POLONA

Duminică sînt programate două: în
tîlniri interțări: R.P. Romînă—R.P. 
Polonă (tineret) la Cluj și R.P. Polo
nă—R.P. Romînă (juniori) la Byd
goszcz, în R.P. Polonă.

Pregătirile lotului nostru de tineret 
continuă de azi la Cluj. Joi, el va sus
ține un meci de verificare, in care va 
juca formația probabilă: Urziceanu 
(C.S.O. Craiova)—Georgescu (Știința 
Tim,), Tilvescu (Jiul), Hălmăgeanu 
(Știința Tim.)—Petru Emil (Știința 
Cluj), Koszka (Rapid) — Ivansuc, 
Gane, Marcu, Mateianu (toți Știința 
Cluj), Mițaru (Știința Tim.).

Juniorii au jucat duminică cu Meta
lul II București (8-1), folosind urmă
toarea echipă: Duca (lnd. Sîrmei)— 
Măndoiu (C.C.A.) și apoi Maghiar 
(Dinamo Buc.), Chirner (C.S.M. Cluj), 
Szabo (Recolta Cărei) — Jamaischi 
(Foresta Fălticeni), Cicu (C.C.A.) — 
Năsturescu (C.F.R. Roșiori), Sorin A- 
vram (Dinamo Bacău), Voinea (Pe
trolul), Frățilă (Dinamo Buc.), apoi 
Mureșan (lnd. Sîrmei), Haidu (Mure
șul Tg. Mureș). Alți cinci juniori au 
jucat la Metalul II. Miercuri, lotul va 
mai susține un meci de verificare, iar 
vineri va pleca în R.P. Polonă.

DUMINICA: ST. ROȘU — FENER
BAHCE ISTANBUL

In sfîrșit, tot duminică se va dispu
ta, la Brașov, un nou meci în cadrul 
turneului balcanic: St. Roșu — Fener
bahce Istanbul. O întîlnire destul de 
dificilă pentru brașoveni, care primesc 
replica celei mai bune echipe turcești, 
actualul lider al turneului balcanic. 
Oaspeții vor sosi vineri cu autocarul. 
Meciul va fi condus de arbitrii greci 
Pelomis la centru, Jogas și Apostolou 
la tușă.

în formă, iar tînăra Renate Mischin- 
ger are frumoase perspective. Ursula 
Reck, Ruth Korn, Kristina Meyrich și 
Gabriela Rheinhold s-au detașat din 
rindul adversarelor noastre. Trebuie 
să știți însă că in afară de cele două 
meciuri ale căror rezultate sînt cu
noscute, Ia Dippoldswalde a mai avut 
loc și un al treilea, intre rezervele 
celor două formații. Victoria ne-a re
venit cu 3—1 (i5—4, 8—15, 15—7, 
15-13).

— Pe cititorii noștri i-ar inte
resa lotul de jucătoare folosit în 
aceste întîlniri internaționale.

— In general, formația standard a 
fost: Doina Ivănescu, Tinela Pleșoia
nu, Elisabeta Goloșie, Lia Vanea, So
nia Colceriu, Ana Mocanu — Florina 
Popovici, Domnica Costic, In al trei
lea au fost folosite și Dana Golimas, 
Alexandrina Berezeanu, Renate Mis- 
chinger și Viorica Herișanu.

— In încheierej vă rugăm o con
cluzie asupra acestor jocuri.

— A ieșit în evidență îmbunătățirea 
într-o oarecare măsură a forței de a- 
tac și chiar a forței și construcției 
serviciului. Mai avem insă de lucrat 
in ceea ce privește mișcarea în teren 
și alcătuirea blocajului. S-a dezvol
tat mai bine ca in trecut orientarea 
tactică atit în atac cit și in apărare. 
Ca o problemă de viitor foarte apro
piat : îmbunătățirea pregătirii fizice 
in general și îndeosebi sub aspectul 
rezistenței specifice in ritm susținut. 
In afară de aceste considerații teh
nice, țin să menționez că recentul 
nostru turneu a contribuit la întă
rirea prieteniei dintre sportivii romîni 
și cei din R.D. Germană.

— PL L —

După 7 etape, în cele trei serii ale categoriei B s-au instalat în frunte 
formațiile cele mai constante, care, în general, au reușit să-și desfășoare 
jocul obișnuit și în meciurile disputate în deplasare. In seria I Poiana 
Cîmpina își menține șefia, fiind secondată de C.S.M.S. Iași, care se anunță 
una dintre cele mai serioase pretendente la întîietate, mai ales dacă ținem 
seama de golaverajul echipei (26:5). în seria a doua se dă o luptă pal
pitantă mtre C.S.M. Reșița, Dinamo Obor (10 puncte) și alte 4 echipe, 
care în 7 etape au acumulat cite 9 puncte. Un eventual eșec al fruntașilor 
în etapa viitoare, poate — deci — să aducă pe primul plan pe oricare 
din cei patru „urmăritori" (C.S.O. Craiova, Farul Constanța, Metalul Buc. 
și C.F.R. Roșiori). In sfîrșit, în seria a treia, în fruntea clasamentului se 
află C.S.M. Cluj, care încă nu a pierdut nici un joc.

Iată citeva amănunte privind etapa de duminică •

Seria I

ȘTIINȚA GALAȚI — C.S.M.S. IAȘI 
(0—2). Deși au dominat majoritatea 
timpului, studenții din Galați au tre
buit să părăsească terenul învinși, da
torită ineficacității alacanților. Aceștia 
au ratat printre altele și o lovitură de 
la 11 metri prin Zgardan (min. 73). 
Ieșenii s-au apărat supranumeric și au 
contraatacat foarte periculos. Au mar
cat Voica (min. 8) și Alexandrcscu 
(min. 35). (A. Schenknian, coresp.).

POIANA CÎMPINA — DINAMO GA- 
LĂȚI (2—0) Meci viu disputat, în

Un atac al metalurgistilor este respins de portarul Butnaru (fază din meciul 
Metalul București — Flacăra roșie București 4—I)

care atacanții au dat mult de lucru 
portarilor Adamache (Galați) și Marcu 
(Cîmpina). La 1—0, în min. 74, Dără- 
ban (Galați) a tras în bară, iar în min. 
82, Gogoașă (Cîmpina) l-a imitat. 
Cele două goluri tu fost înscrise de 
Bălăceanu (min. 69) și Munteanu (min. 
30). Victoria localnicilor este pe deplin 
meritată. în min. 55 Pralea (Dinamo) a 
fost eliminat pentru joc dur. (St. Con
stantinescu, coresp.).

DINAMO SUCEAVA — RAPID FOC
ȘANI (4—0) După un joc disputat în 
limitele sportivității, localnicii au cîș- 
tigat la un scor concludent datorită 
preciziei în șut a alacanților. Au mar
cat: Lalu (min. 6), Asimionoaiei (min. 
18), Cotroază (min. 67) și Dadeș (min. 
79). (C. Alexa și R. Munteanu, coresp.).

FORESTA FĂLTICENI — PRAHOVA 
PLOIEȘTI (0—1). Rezultatul nedrep
tățește pe localnici, care au dominat 
timp de 60 de minute. Cu toate că a 
fost handicapată dc lipsa lui Jamaischi 
și Vaida, Foresta ar fi putut egala, 
dar oaspeții s-au apărat supranumeric 
după înscrierea unicului gol al parti
dei (în min. 17 Zinculescu a șutat pu
ternic și mingea a deviat în poartă din 
apărători), (Negru Lazăr, coresp.).

EXCURSII O.N.T.
LA SOFIA

Cu ocazia întîlnirilor internaționa
le de fotbal dintre R.P. Bulgaiia— 
Franța <12 noiembrie) si Levski So
fia—Steagul roșu Brasov <16 noiem
brie), O.N.T. Carpati organizează 
excursii Ia Sofia cu trenul, cu auto
care si cu avioane.

înscrierile se fac la agenția O.N.T. 
Carpati din calea Victoriei nr. 100.

• O.N.T.-Carpați, Agenția Bucu
rești organizează miercuri 18 octom
brie a. c. excursii cu trenul si au
tocarele la Ploiești, cu prilejul me
ciului dc cupă Rapid-St. iosu. în
scrierile se primesc în tot cursul zi
lei do astăzi la Agenția Bu-curesti 
din Cal. Victoriei 100.

CARPAȚI SINAIA — C.S.M. BRA
IL 4 (3—l). Echipa locală > dominat 
categoric (raport de eomere 12—2) și 
a înscris prin Dumitri» (min. 29). Pe
trescu (min. 35) și Monraih (min. 76). 
Oaspeții au avut o scurtă perioadă de 
dominare în repriza secundă, cîud — 
de altfel — au și marcat prin Mili
tarii (min. 46). (V. Z baie ea, coresp.).

FLACAR4 MORENI — CEAHLĂUL 
PIATRA NEAMȚ (3—1). In revenire 
de formă, echipa locală a reușit să 
cîștige pe merit. Scorul a fost des
chis dc oaspeți, prin autogolul lui An-

Foto : G. A muza

g hei eseu (min. 6). Gazdele au marcat 
prin Popescu (min. 15 și 47) și Brin- 
dușescu (min. 60). (I. Savu și R. Să- 
vulescu, coresp.).

Seria a II-a

ȘTIINȚA BUCUREȘTI — DINAMO 
OBOR (2—3). Jocul a plăcut datorită 
a rd oarei cu care au luptat cele două 
echipe. După nn final extrem de pa
sionant a învins echipa cu înaintarea 
mai închegată și mai ealmă. Dinamo- 
viștii au avut Ia înaintare doi jucători 
care au excelat: pe Ștefan — un bun 
coordonator — și pc Buza tu — un 
remarcabil realizator, autorul celor 3 
goluri (min. 31, 49 și 87). Studenții, 
cu mulți jucători valoroși, au manifes
tat slăbiciuni în apărare. Pentru Știința 
au marcat Popescu (min. 47) și Șașcă 
(min. 70). De semnalat faptul că ju
cătorii Științei au purtat tricouri fără 
numere, nercspccttnd astfel dispozițiile 
Federației, (v.p).

FLACARA ROȘIE BUC. — META
LUL BUC, (1—4). Scorul este prea 
sever față de aspectul partidei. Mcta- 
lurgiștii și-au depășit adversarii mai 
ales la capitolele viteză și eficacitate. 
Ei au combinat frumos, tar majorita
tea acțiunilor Ic-au terminat cu șuturi 
pe poartă. Flacăra roșie a avut o apă
rare nesigură. Au înscris: Popescu (2), 
Ene și Ion Ion pentru Metalul, res
pectiv, Scînteie. (p.).

C.S.O. CRAIOVA — CHIMIA FA- 
GARAȘ (1—0). Joc de slabă factură 
tehnică. S-a luptat pentru cele două 
puncte și pe alocuri au fost depășite 
limitele sportivității. Unicul gol a fost 
marcat de Constantinescu în min. 55, 
din lovitură de îa 11 m. An fost eli
minați: Paul Ciobanu (Chimia) pentru 
injurii aduse arbitrului și Mihăcscu 
(C.S.O.) pentru lovirea intenționată a 
adversarului. (St. Gurgui, coresp.).

CHIMIA GOVORA — C.S.M. SIBIU 
(1—0). Oaspeții au pus accentul pe 
apărare și au menținut scorul alb pînă 
în min. 85 cînd Teodorcscu (Chimia) a 
marcat golul victoriei. (D. Roșianu, 
coresp.)^

S.N.M. CONSTANȚA — C.F.R. RO
ȘIORI (1-2). Gazdele au pierdut al 
3-lea meci pe teren propriu deoarece 
s-au comportat foarte slab. Oaspeții au 
luptat mai mult. Au marcat: Emcsl 
pent iu S.N.M. și. respectiv, Mihalache 
(2). (L. Bruckner, coresp.).

C.S M. REȘIȚA — C.S.M. MEDIAS 
(2—0). După ce în prima repriză au 
dominat și înscris prin Moldovan și 
Sporea. în partea a doua a meciului 
gazdc’e au slăbit alura. C.S.M. Mediaș 
nu a fructificat din cauza impreciziei 
înaintașilor. (Paul Bocșanu și I. Plâ- 
vițu, coresp.).

TRACTORUL BRAȘOV — FARUL 
CONSTANȚA (1—I). Jucătorii Trac
torului au dominat, însă au tras foarte 
rar la poartă. Oaspeții s-au bizuit mai 
mult pe contraatacuri. Au înscris: Mo- 
roianu (min 20) pentru Farul și Roșei 
(mit). 75) pentru gazde. (C. Gruia, co
resp.).

Seria a IlI-a

ARIEȘUL TURDA — C.E.R. TIMI- 
ȘOAR I (0—0). Joc viu disputat, ct> 
multe faze la poartă și multe... ratări. 
Cele mai clare ocazii lc-au ratat Pîrvu, 
Bă Iu țiu și lluszar, respectiv. Ionescu 
și Surdan. (I. Pataki, coresp.).

I\D SÎRMEI C. TURZII — MU- 
REȘUL TG. MUREȘ (4—1). în- 
tîlnirca a prilejuit un spectacol 
de calitate. Echipa locală a do
minat majoritatea timpului și a tras 
mult la poartă. Dacă nu a reușit să 
înscrie mai mult dc 4 goluri aceasta se 
datorează formei excepționale a porta
rului Boroș. Au marcat: Adam (min. 
37 și 74). Drăghici (min. 68) și Che- 
tan (min. 88 din J1 ni), respectiv Se- 
lvmesi H (min. 8). (P. Țonea, co
resp.).

I R. i. TG. MUREȘ — C.F.R. ARAD 
(1—0). LILA, a obținut o victorie 
muncită în fața ceferiștilor din Arad, 
care au luptat din răsputeri, fiind la 
un pas dc a egala situația în repriza 
secundă. Jocul. în general, a fost con- 
fuz. Unicul gol a fost înscris dc Szi- 
gyârto fu min. 27. In min. 86 Boroș 
(Arad) a fo st eliminat pentru injurii 
la adresa arbitrului V. Olaru (P. 
Neamț). (V. Kadar, coresp.).

VAGONUL ARAD — C.S.M. CRI- 
ȘANA ORADEA (1—2). Arădenii au 
lăsat să le scape victoria încă în prima 
repriză cînd la 1—0 (a înscris Cliivu), 
în min 22 au ratat un 11 m executat 
de 3 ori (prima dată Chivu a transfor
mat, dar arbitrul nu fluierase...; a 
doua oară Chitic a ratat, dar portarul 
se mișcase, iar a treia oară Chivu a 
tras în bară !). în min. 44 oaspeții au 
egalat prin Sziîcs, iar în min. 62 (după 
ce înainte localnicii au ratat cîteva o- 
căzii clare) au marcat pnn Amoczki 
golul victoriei, dintr-o poziție de ofsaid 
ncsesizată dc arbitrul N. Cursaru (Plo
iești). (Șt. lacob, coresp).

CORVINUL HUNEDOARA — C S.M. 
CLUJ (1—2). Corvinul și-a dezamăgit 
din nou suporterii prin jocul slab pres
tat în compania clujenilor. Oaspeții au 
lăsat în schimb o impresie frumoasă, 
jueînd bine atît în apărare, cît și în 
atac și dovedind o bună pregătire fi
zică și tactică. Au marcat Zanca (min. 
65), respectiv. Kunkuti (min. 31) și 
Oprea (min. 50). (C. Moraru, coresp.).

RECOLTA CĂREI — C.S.M.D. 
BAIA MARE (1—1). Joc echilibrat, 
încheiat cu un'just rezultat de egalitate. 
Au înscris: Pecz (min. 15) pentru gazde 
și Toma (min. 30) pentru oaspeți. în 
min. 60 Kocli (Recolta) a ratat un 11 
metri. (Traian Silaghi, coresp.).

A.S 1. CRIȘUL ORADEA — A.S.M.D. 
SATll MARE (1—1). Fotbaliștii de la 
Cri.șul au avut inițiativa aproape tot 
timpul, dar înaintașii au practicat un 
joc steril. în plus, oaspeții s-au apărat 
uneori în 8 oameni. Scorul a fost des
chis do Cărare (Crișul) în min. 45. în 
min. 90. la un contraatac al oaspeților, 
Incze (A.S.M.D.) — aflat în poziție 
discutabilă dc ofsaid (semnalată de 
arbitrul de tușă, dar ncsesizată de ar
bitrul G. Blau — Timișoara) a pasat 
lui Vadasz, care a intrat cu mingea în 
poartă. (I. Ghișa și Al. Jilău, coresp.).
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De la vechea „fugă1 la oină de azi
— Invitație la o finală —

Discuții despre gimnastica artistică și acrobatică
La sfîrșitul acestei săptămîni se 

va desfășura în Capitală finala pri
mului concurs republican la gim
nastică artistică și acrobatică. în 
țara noastră, aceste două ramuri 
sportive sînt abia la primii pași 
ca discipline sportive de sine stă
tătoare. In dorința de a face cu
noscute mai îndeaproape cititorilor 
noștri importanța, conținutul și 
mijloacele gimnasticii artistice și 
acrobatice, redacția ziarului nostru 
a organizat o consfătuire cu spe
cialiștii. în legătură cu proble
mele practicării acestor ramuri 
sportive. La conslătuire au parti
cipat : conf. Adina Stroescu, șeful 
catedrei de gimnastică a I.C.F., 
proi. Maria ionescu, antrenor fede
ral. Francisc Lovi, secretar general 
al F.R.G., Ana Zmeu, profesoară la 
Școala sportivă de elevi nr. 2, 
prof. Caro! Bedo, asistent la cate
dra de gimnastică a I.C.F. și Nico- 
lae Vieru, profesor la școala me
die nr 35.

Discuțiile purtate au fost deose
bit de fructuoase. Ele au contribuit 
in largă măsură la clarificarea 
unor probleme ridicate de dezvol
tarea acestei discipline sportive in 
țara noastră.

★
— Care este importanța gimnas

ticii artistice și acrobatice ca ra
muri sportive de sine stătătoare ?

Conf. Adina Stroescu: După cum 
se știe, in sistemul nostru de edu
cație fizică gimnastica ocupă un loc 
foarte important. De la început — 
pentru a nu crea confuzii — tre
buie să reamintim că gimnastica are 
mai multe ramuri, care pot fi in
cluse in trei grupe: 1. Gimnastica 
de bază și cea igienică. 2. Ramurile 
gimnasticii cu caracter de întrecere 
(unde se includ gimnastica sportivă, 
artistică și acrobatică). 3. Ramurile 
apitătoare, ca de ex gimnastica me
dicală La noi în țară, pină nu de 
mult, gimnastica artistică și acroba
tică au tost considerate numai ea 
ramuri, ajutătoare in pregătirea pen
tru gimnastica sportivă. în Uniunea 
Sovietică insă, ca si în alte țări de 
democrație populară, ele au căpătat 
o mai mare răspindire și se organi
zează in mod regulat campionate și 
diverse competiții la aceste ramuri. 
Organizarea primului concurs repu
blican la noi în țară marchează, de 
lapt. începutul dezvoltării acestor ra
muri, ca discipline sportive de sine 
stătătoare. Bineînțeles, aceasta nu în
seamnă că ele nu vor ii folosite și 
pe mai departe ca mijloace ajutătoare 
foarte prețioase in gimnastica spor
tivă.

Practicarea gimnasticii artistice și 
acrobatice, ca rapturi sportive de sine 
stătătoare, are o toarte mare însem
nătate. Ele dezvoltă o serie de ca
lități și deprinderi motrice impor
tante, contribuie la însușirea unui 
mare bagaj de mișcări. Totodată, sînt 
foarte apreciate pentru frumusețea și 
spectaculozitatea lor.

— Care sint calitățile și deprin
derile pe care le dezvoltă ?

Cont. Adina Stroescu: Ambele ra
muri dezvoltă toate calitățile fizice, 
în special detenta, mobilitatea, rezis
tența. ca și simțul coordonării. Gim
nastica, artistică, avînd contingențe cu 
muzica și dansul, contribuie la dez
voltarea expresivității, a plasticității 
mișcărilor și — in ultimă instanță — 
la educația estetică a sportivilor. Gim
nastica acrobatică, pe lingă calitățile 
fizice de bază, dezvoltă curajul, ho- 
tărirea, viteza de reacție, simțul orien
tării în spațiu.

— Cum se face selecția și spe
cializarea în aceste ramuri ?

Prof Ana Zmeu: După părerea 
mea, atunci cînd un copil sau un tî- 
năr începe să se dedice gimnasticii 
trebuie să practice — bineînțeles cu 
mijloacele adecvate vîrstei — atît gim
nastica artistică cit și cea acroba
tică și sportivă. Artistica și acrobatica 
după cum s-a. arătat, prin calitățile 
pe care le dezvoltă pot și trebuie 
să constituie o bază pentru gim
nastica sportivă. Selecția se va face 
mai tirziu, atunci cînd antrenorul își 
poate da seama — pe baza progre
sului de pină atunci — pentru care 
ramură este mai apt sportivul și unde 
poate să obțină rezultate mai bune.
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Prof. Nicolae Vieru: Consider, de 
asemenea, că acei sportivi care din 
cauza lipsei unor calități nu pot ob
ține rezultate înalte în gimnastica 
sportivă (la aparate) se pot specializa 
foarte bine în una dintre aceste ra
muri, bineînțeles dacă vădesc cali
tăți în această direcție.

— Ce s-a făcut pină acum în 
țara noastră în domeniul dezvoltării 
acestor ramuri sportive î

Prof. Maria Ionescu: Orientîndu-ne 
'după cerințele internaționale și pe 
baza experienței Uniunii Sovietice și 

Aspect din timpul consfătuirii

a celorlalte țări de democrație popu
lară. în anul 1952 s-a elaborat pro
gramul de clasificare la gimnastica 
artistică pentru categoria a 111-a. ur- 
mînd ca după ce un număr mai mare 
de gimnaste își vor însuși cunoștin
țele necesare să se treacă la alcătui
rea categoriei a ll-a. Și pe plan in
ternațional a existat în acea vreme 
preocupare pentru dezvoltarea gimnas
ticii artistice, prin introducerea în pro
gramul concursurilor a unor exerciții 
individuale cu obiecte, apoi a ansam
blurilor. Mai tirziu însă s-a ajuns 
la concluzia că aceasta ocupă prea 
mult timp din pregătirea gimnastelor 
de categorie superioară. S-a renunțat 
deci la ele și s-a preconizat introdu
cerea lor ca ramuri de sine stătătoare. 
La noi a luat ființă în 1954 o grupă 
experimentală la I.C.F. Mai tirziu, 
practicarea gimnasticii artistice s-a ex
tins la alte institute de învățămînt 
superior din București, ca Institutul 
Politehnic, Univ. C. I. Parhon, Insti
tutul Maxim Gorki. Pentru a face cu
noscută această disciplină in masele 
largi de tineri, în 1957 a fost intro
dus la categoriile inferioare de clasi
ficare un exercițiu cu obiect. S-au 
elaborat amendamente tehnice și un 
cod de punctaj separat.

La gimnastica acrobatică sîntem 
mult mai „tineri", cu toate că în unele 
centre din țară, de exemplu la Li- 
pova, ea a fost practicată mai de 
mult ca ramură sportivă de sine stă
tătoare. în 1957 s-a introdus la cate
goria de juniori obligativitatea exe
cutării și a unui exercițiu de acro
batică. Extinderea acestor ramuri a 
întîmpinat și unele dificultăți. In 
multe locuri, antrenorii, din cauza cu
noștințelor insuficiente, au pus accent 
numai pe însușirea simplă a acestor 
exerciții, fără a înțelege esența lor 
și fără a pregăti pe sportivi pe o 
bază serioasă.

Considerăm că în momentul de față 
avem posibilitatea să extindem în mai 
largă măsură aceste două ramuri spor
tive. Dovada este acest prim concurs 
republican.

— Care este programul primului 
concurs republican?

Prof. Maria Ionescu : . Programul se 
bazează pe exerciții din programul de 
clasificare la aceste ramuri. La artis
tică programul conține exerciții im
puse (fără obiect, cu minge mică și 
cu coardă) și liber alese (cu sau 
fără obiect, dar nu cu obiectele de 
la impuse) individuale, precum și un 
exercițiu liber ales de ansamblu. La1 
gimnastica acrobatică’ se vor executa 
exerciții impuse și,, liber alese la ur
mătoarele probe : exercițiu . la sol. o 
linie acrobatică, săritura la trambu
lina elastică’ și piramide.

Prof. Carol Bedo: în alcătuirea a- 
cestor programe s-a ținut seama și, de 
cerința dezvoltării multilaterale a gim- 
naștilor. Pînă acum, unii dintre cei 
care au practicat acrobatica s au re
zumat de multe ori numai la rolul de 

susținător în piramidă. Acest lucru 
însemna că neexecutînd mișcări dina
mice sau alte exerciții, își dezvoltă 
numai forța. Programul complex al 
concursurilor exclude această posibi
litate.

— Care sint condițiile de prac
ticare, posibilitățile și perspectiva 
dezvoltării acestor ramuri sportive?

Francisc Lovi: Grandioasa demon
strație sportivă de pe stadionul Re
publicii organizată în cinstea aniver
sării a 40 ele ani de la înființarea Par
tidului a fost cea mai bună dovadă că 

gimnastica artistică și acrobatică, pe 
care s-au bazat frumoasele exerciții de 
ansamblu, sînt îndrăgite de tineretul 
nostru și că ele se pot dezvolta în 
largă măsură în țara noastră

în diferite orașe ale țării — Cluj, 
Sibiu, Brașov, Tg. Mureș. Constanța. 
Oradea, Lugoj, Lipova, Arad, Bucu
rești — s-au practicat și se practică 
aceste ramuri sportive. Dezvoltarea lor 
de pînă acum n-a fost totuși sufi
cientă, și aceasta deoarece principa
lele condiții pentru extinderea lor — 
mijloace materiale și cadre calificate 
— n-au fost îndestulătoare. în privin
ța mijloacelor materiale de fapt numai 
problema muzicii constituie o oarecare 
dificultate (asigurarea la sala de 
gimnastică a pianului și a core
petitorului), dar și aceasta poate fi 
rezolvată, de ex. prin înregistrarea 
pe plăci sau pe benzi de magnetofon 
a muzicii pentru exerciții. Iar în pri
vința cadrelor: în viitor I.C.F. tre
buie să acorde o mai mare importan
ță formării cadrelor calilicate in a- 
cest domeniu. F.R.G. a organizat și 
va mai organiza cursuri pentru pro
fesori și antrenori în scopul ridicării 
cunoștințelor. - Dar pentru a obține 
succese trebuie să existe și din partea 
specialiștilor un mai mare interes 
pentru popularizarea acestor ramuri 
sportive. De ex. la Tg. Mureș, Oradea 
sau Reșița există atît condiții mate
riale cît și cadre calificate, totuși an
trenorii n-au reușit să pregătească 
echipe pentru concursul republican.

Perspectivele de dezvoltare a acestor 
ramuri sportive există nu numai la 
orașe ci și chiar în mediul sătesc, 
prin exerciții simple și atractive. Fe
derația va căuta să contribuie la ex
tinderea acestor discipline atît de spec
taculoase și originale, dorind ca ele 
să pătrundă în masele largi ale ti
neretului.

Prof. Nicolae Vieru: Aș vrea să 
adaug numai că practicarea gimnasti
cii artistice șt acrobatice nu necesită 
aparatură costisitoare, iar antrena
mentele pot fi executate atît într-o 
sală simplă cît și în aer liber, deci 
sînt accesibile maselor largi. Consi
der că pentru dezvoltarea lor este ne
cesară, pe lîngă alte măsuri. înfiin
țarea unor secții în centrele mai mari 
care să constituie baza extinderii a- 
cestor ramuri sportive. în așa fel vom 
putea ajunge în curînd la rezultate 
bune, chiar și pe plan internațional.

★
Considerăm că discuțiile purtate la 

consfătuire vor însemna1 un îndemn 
pentru profesorii și antrenorii noștri 
în dezvoltarea acestor două ramuri 
sportive, vor contribui la lărgirea cu
noștințelor în acest domeniu. Iar pen
tru .„.demonstrația, practică" să ne în- 
tîlnim la sfîrșitul săptăminii la fi
nala- primului concurs republican I

• ILD1KO RUSSU ȘIRIANU

Oină, sportul nostru național născo
cit cu aproape 600 de ani în urmă de 
către păstori, a fost transmis din ge- 

j nerație în generație. $i, astăzi, întîl- 
nești oameni cu părul nins care îți vor 
povesti cu entuziasm despre pasionanta 
lor joacă cunoscută în diferitele re- 

’ giuni ale țării sub numele de: „apuca", 
t „hopăciul". „fuga", „matca mare", 

„hoina" sau „hîlca". Cu înflăcărare ne 
vorbesc despre oină, ori de Cîfe ori ne 

) intîlnim. Petre Tănăsescu, unul din 
| veteranii sportului nostru național, în- 
{ vățătorul Manolache Bălan ș.a. „In 
i tinerețe — ne-a spus învățătorul Mano- 
| lache Bălan din comuna Obidiți, regiu- 
J nea Ploiești — eram deseori certat de 
| tata pentru că lăsam treburile și fu- 
{ geam la izlaz, unde jucam oină. Acum, 
| nu-mi dau pace băieții pe care îi am 
| in secția de oină. Cu prima echipă 
J ne am calificat in multe finale de cam- 
Z pionat, cu formația a doua am ciștigat 
' Spartachiada Tineretului. Și mai avem 
1 o echipă de rezervă iar dacă este ne- 
l voie mai putem alcătui chiar și a patra 
| formație a comunei". Scriitorul Petru 
« Vintilă arăta într-un articol publicat 
1 în ziarul Steagul roșu: „Pentru cine nu 
J știe încă, oină este un fel de crikett, 
!’ insă mult mai veche, mult mai spor

tiv și dacă s-ar publica regulamentul 
jocului și s-ar populariza în străinătate 

| ea ar deveni un joc tot atit de cu- 
ț noscut și îndrăgit ca și handbalul in 7“. 
{ Intr-adevăr oină este frumoasă, an- 
l trenantă și va deveni și mai frumoasă, 
! pentru că se află în continuă perfec- 
ț ționare. Mulți dintre cei care au prac- 
' ticat în tinerețe acest joc se vor con- 
j vinge. dacă vor asista acum la întîl- 
J niri de oină, cît de mult a evoluat 
I sportul nostru național. Dar. să cu- 
| noaștem și cîteva elemente esențiale 
? din desfășurarea jocului (Ie oină după 
J ultimul regulament.
i O echipă este formată din 11 jucă- 
| tori titulari și 3 rezerve. Materialele 
| necesare desfășurării unui meci de oină 
j sînt: un baston de formă conică, îung 
| de 90—105 cm și o minge confecțio- 
ț nată din piele avind greutatea 150—200 
| grame. O partidă de oină este împăr- 
7 țită în două reprize (fără timp) cu o 
J pauză de cinci minute între ele. O 
j echipă va juca o repriză la „bătaie" 
| iar în momentul în care toți jucătorii 
| ei vor trece prin cele două culoare va 
| urma repriza a doua, cînd vor 
| trece la „prindere*. Echipa care 
t va începe la „bătaie" sau „prindere" 

va fi decisă de sorți. Cînd arbitrul
principal fluieră începutul partidei
jucătorii echipei la „bătaie" de pe li
nia de așteptare, trec la „bătaia" min
gii o singură dată în ordinea lor nu
merică. Servirea mingii se face în fe
lul următor: jucătorul nr. 2 servește 
jucătorului nr. 1, 3 lui 2, 4 lui 5 
ș.a.m.d. Jucătorul care a efectuat „bă
taia" este obligat să se îndrepte spre 
linia de plecare iar dacă consideră să 
intre în joc. Cînd pe linia de plecare 
s-au adunat trei jucători unul dintre

Lugojenii in revenire
’ La Reșița, C.C.A. s-a dovedit a îi 

cea mai bine pregătită. Deși militarii 
au concurat cu o categorie lipsă ei au 
reușit să treacă de toți adversarii: cu 
C.S.M. Reșița 14-8 (clasice 6-6, libere 
8-2), cu C.F.R. Timișoara 18-8 (12-4. 
6-4), cu Voința Tg. Mureș 17-9 (13-3, 
4-611). I.i rest, s-au obținut următoa
rele rezultate: C.S.M. Reșița—C.F.R. 
Timișoara 15-9 (12-2, 3-7), cu Voința 
Tg. Mureș 13-11 (11-3, 2-8). Voința 
Tg. Mureș—C.F.R. Timișoara 14-,12 
(8-8, 6-4). După cum se poate vedea 
feroviarii timișoreni s-au comportat 
cu mult sub posibilități. Arbitrajul a 
corespuns în totalitate. S-au eviden
țiat următorii sportivi: M. Bolocan și
E. Husar (Reșița), N Pavel, T. Tar- 
bă, P. Cîrciumaru și F. Gyarmati 
(C.C.A ), C. Nistor și D. Dana (Ti
mișoara), C. Hathazi și F. Bolla (Tg. 
Mureș).

LUGOJ, 15 (prin telefon). — Gaz
dele au produs o surpriză învingîrid 
toate celelalte trei echipe. De remarcat 
forma bună a localnicilor: I. Drago 
mir, V.. Micuța. S. Kovacs, G, Mezin*. 

ei va trebui să intre în teren dacă 
jocul e deschis iar dacă nu, la indica
ția arbitrului. La fel trebuie procedat 
și pe linia de fund a culoarului de 
întoarecere atunci cînd se află trei ju
cători. Ultimului sportiv al echipei la 
„bătaie" îi servește mingea jucătorul 
cu nr, 1.

Cînd echipa trece la „prindere" ju
cătorii își vor ocupa locurile în cercu
rile din interiorul terenului. Ei au 
dreptul să-și paseze mingea unul al
tuia iar atunci cînd trag în ad
versar trebuie neapărat să se găsea
scă în cercul respectiv sau cel puțin 
să aibă un picior în acest cerc. Adver
sarul este lovit atunci cînd mingea îl 
atinge în orice parte a corpului în 
afară de palme. Lovitura nu este vala
bilă cînd mingea a atins pămînful și 
apoi pe jucător. Același jucător poate 
fi lovit pe ruloarul de ducere și din 
nou pe cel de întoarcere. Deci, un ju
cător poate fi lovit de două ori în tim
pul unui meci.

Punctajul se stabilește în felul ur
mător : echipa la „prindere" acumu
lează cîte două puncte pentru flecare 
lovire corectă a adversarului; echipa 
la „bătaie" realizează două puncte din 
eventualele „bătăi" peste linia de 65 
metri, peste 60 metri dacă mingea nu 
este prinsă de fundaș și un punct din 
loviturile neprinse în careul de trei- 
sferturi.

Ne oprim aici pentru că actualul re
gulament are 42 de pagini. Și vă in
vităm — pentru a vă convinge de di
namismul și spectaculozitatea sportului 
nostru național—la apropiata finală 
(20—22 octombrie pe stadionul Tine
retului dii. Capitală) a celor 8 echipe 
care au mers din victorie în victorie 
în campionatul republican pe anul 
1961.

TR IOANJȚESCU

Maestrul sportului Marin Grtuanu 
(Avtntul Curcani) pe care tl vom ur
mări la apropiata finală a campiona
tului republican, tși execută bătaia. 
Mingea servită de coechipierul său r« 
poposi peste linia de 60 m.

ca, I. Micula și a tînărului F. Fane- 
siali. Din echipa gălățenilor s-a re
marcat P. Poalelungi și Ion Popescu. 
Din echipa arădenilor am notat pe 
următorii: P. Dașcău, I. Keffer, C. 
Andreni, iar de la orădeni pe S. Sasz, 
V. Bunta și L. Kiss. Au fost înregis
trate următoarele rezultate tehnice: 
A.S.M. Lugoj—C.S.M. Galați 14-8 
(10-2, 4-6), cu Vagonul Arad 1'4-6 
(10-0, 4-6), cu C.S.M. Crișana Ora
dea 13-9 (8-4. 5-5). C.S.M. Galați— 
C.S.M. Crișana Oradea 16-10 (8-8,
8-2), cu Vagonul Arad 12-6 (8-4,
4-2). Vagonul Arad—C.S.M. Crișana 
Oradea 16-8 (8-6, 8-2). (I. Leș — co- 
resp.).

CRAIOVA, 15 (prin telefon). — Lo
calnicii s-au comportat peste așteptări. 
Ei au cucerit trei victorii, la limită 
ce-i drept. Iată rezultatele înregistra
te: C.S.O. Craiova—C.S.M. Cluj 14-12, 
cu Unio Meteorul roșu Satu Mare
13- 11, cu C.S.M.D. Baia Mare 15-9. 
C.S.M.D. Baia Mare—Unio Meteorul 
roșu Satu Mare 10-10, cu C.S.M. Cluj
14- 12, ,(Z. Săndulescu — coresp,).
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,’rogramul turului campionatului republican masculin Campionatele republicane au confirmat incă o dată

ETAPA I 29 OCTOMBRIE 1961
SERIA I

itiinta Cluj - Știinta Timisoara
’.S.M. Galati — C.C.A.
)inamo București — Dinamo Oradea 
’regresul București - Constructorul Arad

SERIA A Il-a

>inamo Tg. Mureș — Voința Tg. Mureș 
iteagul roșu Brașov — Rapid București
l.S.A.  Bacău — Voința Iași
știința București — C.SX). Craiova

ETAPA A II-A 5 NOIEMBRIE 1961

SERIA I

>ti»nta Timișoara — Constructorul Arad 
C.S.M. Galați — Dinamo Oradea 
Dinamo București — Știința Cluj 
Progresul București — C.C.A.

SERIA A n-a

Voința Tg. Mureș — Voința Iași
Steagul roșu Brașov — C.S.O. Craiova 
‘K.S.A. Bacău — Rapid București 
știința București — Dinamo Tg. Mureș

ETAPA A IlI-a 12 NOIEMBRIE 1961

SERIA I

Știința Cluj — C.S.M. Galați
Dinamo Oradea — Progresul București 
Dinamo București — Știința Timișoara 
C.C.A. — Constructorul Arad

SERIA A H-a

Dinamo Tg. Mureș — Steagul roșu Brașov 
C.S.O. Craiova — A.S.A. Bacău
Știința București — Voința Tg. Mureș 
Rapid București — Voința Iași

ETAPA A IV-a 19 NOIEMBRIE 1961 
SERIA I

Știința Timișoara — Dinamo Oradea 
Constructorul Arad — Dinamo București 
Progresul București — C.S.M. Galați 
C.C.A. — Știinta Cluj

SERIA A Il-a

Voința Tg. Mureș — C.S.O. Craiova 
A.S.A. Bacău — Steagul roșu Brașov 
Voința Iași — Știința București
Rapid București — Dinamo Tg. Mureș

ETAPA A v-a 26 NOIEMBRIE 1961

SERIA I

C.S.M. Galați — Știința Timișoara 
Știința Cluj — Constructorul Arad

Rapid București —
2
Sîmbătă au continuat întîlnirile din 

cadrul campionatului republican pe 
echipe. La Oradea, formația A.S.A. 
Crișul a întrecut Metalul Bocșa cu 
scorul de 2.3-17.

Intîlnirea Rapid București — Farul 
Constanța din cadrul etapei a IV-a a 
campionatului republican pe echipe 
(seria B) a fost cîștigatâ de pugiliștii 
bucureșteni cu scorul de 25—14. Ma
joritatea partidelor disputate au atins 
un bun nivel tehnic, remarcîfidu-se în 
mod special perechile Gh. Vlad (Buc) 
— I. Tomescu (Constanța) și Al. 
Moise (Buc.) — I. Pițu (Constanța), 
ultimul boxer fiind un element tînăr, 
de. perspectivă, lată acum rezultatele 
tehnice în ordinea categoriilor:

I). Davidescu (Rapid) b.p. M. Omer 
(Farul), R. Șerban (R) b.p. A. Nuri 
(F), O. Chenan (F), b.p. C. Zamfi- 
reșcu (R), Gh. Vlad (R) b.p. I. To
mescu (F.) —. un rezultat de egalitate 
era mai echitabil. I. Pătruț (R.) b.ab. I. 
D. Bădilă (F.), V. Dumitru (F.) b.k.o 
D. Oprisan (R.), Al. Moise (R.) meci 
nul cu I. Pițu (F.), Th. Crîngaș (R.) 
b.ab. 11. I. Bănaga (!•’.), P. Zaharia 
(R.) b.ab. I. Al. Florin (I'.), N. Motoc 
(R.) cîștigă prin ncprczeiitare.

V. DUMITRESCU-corespondent
• Joi se va disputa în Capitală 

partida dintre echipele C.C.A. șf C.S.O. 
Craiova, partidă care poate fi consi
derată derbiu al etapei. Militarii se 
pregătesc intens în vederea acestui 
meci. Antrenorul Fiat ne-a comunicat 
zilele trecute, cu prilejul vizitei pe 
care am făcut-o în sala de antrena- 

Dinamo Oradea — C.C.A.
Dinamo București — Progresul București

SERIA A Il-a

Steagul roșu Brașov — Voința Tg. Mureș 
Dinamo Tg. Mureș — Voința Iași
C.S.O. Craiova — Rapid București
Știința București — A.S.A. Bacău

ETAPA A VI-a 3 DECEMBRIE

SERIA I

Știința Timișoara — C.C.A
C.S.M. Galați — Dinamo București 
Constructorul Arad — Dinamo Oradea 
Progresul București — Știința Cluj

SERIA A Il-a

Voința Tg. Mureș — Rapid București 
Steagul roșu Brașov — Știința București 
A.S A. Bacău — Dinamo Tg. Mureș 
Voința Iași — C.S.O. Crăiova

ETAPA A Vil-a 10 DECEMBRIE 1961

SERIA I

Știința Timișoara — Progresul București 
Constructorul Arad - C.S.M. Galați 
Dinamo Oradea — Știinta Cluj
C.C.A. — Dinamo București

SERIA A Il-a

Voința Tg Mureș — A.S.A. Bacău 
Voința Iași — Steagul roșu Brașov 
Rapid București — Știința București 
C.S.O. Craiova. — Dinamo Tg. Mureș.

Azi începe consfătuirea 
antrenorilor

Azi la ora 10 are loc în sala clu
bului Dinamo din Capitală deschide
rea consfătuirii antrenorilor echipe
lor de baschet participante la campio
natele republicane de baschet. Lucră
rile consfătuirii vor dura în tot cursul 
zilei de azi și de miine.

Azi, de la ora 17, sînt invitați să 
participe și președinții secțiilor de 
baschet ale cluburilor și asociațiilor 
sportive din București.

O X

Farul Constanța 25-14
ment a C.C.A., lotul echipei bucu- 
reștene.: Dobrescu, Mîndreanu, Turcu 
(Angliei), Czegeli (Florea), Baciu (Mar- 
cu), Rînjeu, Șerbu, Pițigoi (Ghirșik), 
Negrea, Trandafir (Peiti).

• La Bacău a avut loc intîlnirea 
dintre echipele Armata din localitate 
și Voința București. Oaspeții au obți
nut o surprinzătoare victorie cu sco
rul de 20-18.

O fază din întilnirea echipelor de tineret ale R.P.R. și P.P.U: schimb de lovituri 
între Ivan și Poros

Foto : P. Romosan

©onosport

* DIN NOU UN PROGRAM 
CU INTILNIRI INTER NAȚIONALE 

® H. NICOLAIDE COMENTEAZĂ 
CONCURSUL DIN 22 OCTOMBRIE

răzgîndit. Am nevoie de duble mai jos, 
aș;j că aici joc „solo*  1.

• Concursei de duminica 22 octombrie 
conține, clin nou. meciuri internaționale 
(două intilniri ale reprezentativelor tă
rii noastre .— de tineret și juniori un 
meci contind in preliminariile camp, 
mondial, șl meciul dintre Steagul roșu 
și Fenerbahce Istanbul din cadrul tur
neului balcanic.
• .Programul Loto-Pronospprt din a- 

ceastă săptămîna publică un interviu cu 
popularul actor H. Nicolaide. asupra 
concursului din 22 octombrie. In rezu
mat. iată-i părerile ;

I. K.P. Romînă (tineret)—R.P. Polonă 
(tineret).

Fotbalul nostru a început să culeagă 
roadele unei susținute munci de pregă
tire. Merg cu băieții noștri 1.

II. R.P. Polonă (juniori)—K.P. Romină 
(juniori).

I-am‘ văzut Pe juniorii noștri și mi-au 
plăcut cum joacă. Deci „2“ fără discu
ție.

III. R.P. Ungară—Olanda (camn. mon
dial).

Fotbaliștii maghiari vor căuta să se 
reabiliteze după înfrângerea suferită re
cent la Viena. Pronosticul meu este

IV. Steagul roșu — Fenerbahce Istanbul 
(turneu balcanic).

Am vrut să indic si un „x‘i dar m-am

V. S.K.A. Rostov — Spartak Erevan 
(camp. U.R.S.S.).

Cînd a jucat Dinamo Tbilisi ou 
Spartak Erevan, am indicat Dinamo 
Tbilisi si au cîștigat fotbaliștii din Ere
van. N-as vrea .să mă păcălesc din nou: 
„1“ și „X“.

VI. Dinamo Tbilisi — Spartak Moscova 
(■camp. U.R.S.S,).

Primul pronostic este ,,2“ și ea surpri
ză ,,1“.

VII. Torpedo Moscova—T.S.K.A. (câmp. 
U.R.S.S.).

După cum am observat, ambele for
mații joacă deschis, la victorie. Pronos
tic 1. 2.

că tirul nostru merge pe drumul cel bun
Așa cum arată rezultatele, cea de a 

Xlil-a ediție a campionatelor repu
blicane de tir s-a bucurat de un suc
ces deosebit. Cu toate că majoritatea 
recordurilor țării au rămas aceleași, 
excepție făcînd probele de armă liberă 
calibru redus 3x30 focuri senioare pozi
țiile culcat și în genunchi ca și pisto
lul precizie, unde echipele dinamov.iste 
de două ori și Flacăra roșie o dată au 
îmbunătățit recordurile republicane, 
considerăm că, in general, concurența 
au realizat cifre la nivelul actualelor 
performanțe internaționale. In această 
direcție dăm ca exemplu pe I. Sirbu 
și N. Rotam (C.C.A.), I. Olărescu 
(Știința), M. Ruseșcu (Dinamo) la 
arinii liberă calibru redus, Ștefan Pe- 
Irescu (Diharrio) și M. Dumitrii) 
(C.C.A.) la pistol viteză, I. Nițu (Pro
gresul) la pistol precizie, Aurelia Cos- 
ma (C. S. Mureșul Tg. Miireș) la armă 
calibru redus senioare, Șt. Popovici 
(Flacăra roșie) la talere aruncate din 
turn etc.

Revelația campionatelor a consti- 
tuit-o însă junioara Margareta Filip 
(Olimpia Brașov), care a cîștigat de
tașat prob.ă de armă 3x30 focuri se
nioare, cucerind in același timp două 
titluri de campioană republicană. îmbu
curător este faptul că această tinără 
și talentată sportivă obține rezultate 
constante și chiar superioare de la un 
concurs la alini, reușind ca din primă
vara, de cînd s-a. afirmat, să depă
șească -cu regularitate trăgătoare eu 
experiență. Pe echipe, merită subli
niată comportarea trăgătorilor dinamo- 
viști (îndeosebi a.. formațiilor de pis
tol), care aii cucerit Cele' trei ’trofee' 
puse în joc și au fost la un pas de 
stabilirea unui nou record al țării lâ 
proba de pistol calibru marc. Ei au 
ratat insă această performanță dato
rită faptului că P. Mocuță a... scăpat 
o siluetă.

Este semnificativ faptul că toți par- 
ticipanții s-au prezentat la un nivel 
tehnic superior edițiilor precedente, 
că s-au străduit să realizeze perfor
manțe ridicate, dar, ca la orice mare 
concurs, au intervenit în timpul des
fășurării probelor antimiți factori de 
ordin obiectiv și subiectiv, care pe 
unii i-au împiedicat să obțină perfor
manțe și mai bune. Astfel, calitatea 
slabă a cartușelor la proba de talere 
aruncate din șanț a fost una din cau
zele pentru care I. Dumitrescu și Gh. 
Enache, pretendenți la titlu, au reali
zat cifre cu mult sub posibilitățile lor. 
după cum și emotivitatea exagerată 
care de fiecare dată își spune cuvîn- 
tul în rezultatele lui M. Dumitriu, I. 
Olărescu, Ana Goreti, M. Lazăr etc. Nu

VIII. Flacăra Moreni— Prahova Ploiești 
(cat. B).

Fotbaliștii din Moreni parcă au uitat 
să joace. Primul pronostic .,2“ și pentru 
orice eventualitate ,,1“.

IX. Farul—C.S.M. Reșița (cat. BL
Cred că Farul a văzut că nu e de glu

mă in categoria B. Pronosticul meu : 
,,1“.

X. C.S.M Sibiu—Dinamo Obor (eat. B). 
Indic ,,1“ și eventual ..xu.
XI. C.S.M.D. Baia Mare — Industria 

Sfrmei C. T. (cat. B).
Aici nu ,,văd“ bine și unde nu văd 

trec ,,triplă“ i. x. 2.
XII. C.S.M. Crișana — Recolta Cărei 

(cat. B|.
Echipă capricioasă C.S.M. Crișana. To

tuși cred că va cîștiga. Pronostic 1.
PREMIILE CONCURSULUI 
„PRONOEXPRES" NR. 41 

DIN 11 OCTOMBRIE
Categoria a D-a 4 premii a 14.886 lei.
Categoria a IH-a 12 premii a 5.343 lei.
Categoria a IV-a 200 premii a 492 lei.
Categoria a V-a 409 premii a 240 lei.
Categoria a VÎ-a 3921 premii a 29 lei.
Report pentru tragerea următoare la 

categoria I 44.480 lei.
Rubrică redactată de Loto-Pronosport. 

poate l'i neglijat nici faptul că foarte 
multe din actualele recorduri republi
cane depășesc cele mai bune perfor
manțe ale lumii și că parte din ele 
nu vor putea fi corectate decît de tinerii 
trăgători, care se afirmă puternic, 
ocupînd locuri fruntașe în confrunta
rea cu seniorii. Printre aceștia amintim 
pe Margareta Filip, M. Rusescu, G. 
Stoian, 1. Olărescu, M. Lazăr, Tr. Co- 
gut ș.a. In legătură cu comportarea 
juniorilor, am stat de vorbă cu pro
fesorul TH. PALADESCU, antrenorul 
lotului, care ne-a declarat următoare
le : „Faptul că mtilți dintre juniori au 
tras in acest an de mai multe ori

La etatea de numai 16 arii junioara 
M argarela l'ilip (Olimpia Brașoo) a ob
ținut o performantă excelentă ; dublă 
campioană republicană în proba de armă 
calibru mic 3X30 focuri senioare poziția 
in picioare și pe trei .poziții.

Foto : V. Godescu

peste 1130 p în proba de armă liberă 
calibru mic 3x40 locuri seniori, mă 
face să întrevăd perspective foarte 
frumoase pentru tirul nostru în viitoa
rele mari confruntări internaționale. 
Avem un număr foarte mare de tineri 
cu performanțe bune și constante. Ei 
trebuie să știe insă că munca și numai 
munca este factorul Dotărilor în obți
nerea succesului".

Multe ar fi de spus și în legătură 
cu rezultatele înregistrate în proba de 
armă liberă calibru mare și armă 
militară, probe în care rezultatele nu 
confirmă nici pe departe valoarea tră V. GORUN

Echipa Justiția a cîștigat campionatul
de calificare al Capitalei

Terenurile de tenis din Capitală 
cunosc în continuare o activitate com- 
petițională deosebită. Astfel, in fie
care duminică se desfășoară întilni- 
rile campionatului echipelor mixte, 
rezervat elevilor. La întreceri parti
cipă peste 120 de jucători, reprezen
tând Școala sportivă nr. 2 (5 echipe), 
clubul Dinamo (3 formații), Știința 
(2) și Progresul (1). Iată cîteva rezul
tate înregistrate pînă acum : Dinamo 
III-Șc. Sp. 2 III 6-4. Șc. Sp. 2 111-Ști- 
ința II 7-3, Șc. Sp. 2 IV-Șc. Sp. 2 V 
6-4, Șc. Sp. 2 V-Știința II 5-5, Șc. Sp. 
2 I-Dinamo III 10-0. Șc. Sp. 2 I-Di- 
namo I 5-5, Șc. Sp. 2 II-Dinamo III 
9-1, Șc. Sp. 2 II-Șc. Sp. III 10-0, Di
namo I-Șc. Sp. 2 II 8-2, Dinamo Il-Șc. 
Sp. 2 III 9-1, Dinamo III-Șc. Sp. 2 
IV 6-4, Știința I-Șc. Sp. 2 IV 10-0, 
Știința II-Șc. Sp. 2 I 7-3.

• Zilele trecute ,s-au terminat par
tidele campionatului de calificare pe 
echipe al orașului București. Câștigă
toarea acestei competiții este formația 
Justiția (Al. Teodorescu, Ștefan Ion, 
Dan Busuioc, J. Vizanti, Irina Cobzuc— 
antrenor Gh. Cobzuc). Clasamentul 
final : 1. Justiția 5 victorii (cu Pro
gresul 6-5, Proiectantul 11-0, ITCME 
9-2, Academia R.P.R. 6-5, IREB 8-3), 
2. Progresul 4 v. (eu ITCME 6-5, Aca
demia R.P.R. 6-5, IREB 9-2, Proiec
tantul 11-0), 3. ITCME 3 v. (cu Proiec
tantul 6-5, Academia R.P.R. 6-5, 
IREB 6-5). 4. Academia R.P.R. 2 v. 
(cu Proiectantul 6-5, IREB 7-4), 5. 
IREB 1 v. (cu Proiectantul 6-5), 6. 
Proiectantul 0 v. In anul viitor, echi
pa Justiția va activa in campionatul 
categoriei I. unde va juca alături de 
echipele Dinamo, Progresul, C.C.A. și 
Știința.

• Pe terenurile de tenis din Parcul 
de cultură și odihnă I. V. Stalin, a 
avut loc campionatul jucătorilor de 
categorialaJțJI-a. Au__lugt pagte Pgste 

gătorilor noștri. Este nepermis, de 
pildă, ca la armă militară nici unul 
dintre concurenți să nu atingă cifra 
de 500 p din 600 posibile. Față de 
rezultate era mult, mai indicat ca fede- 
rația de specialitate să nu fi acordat 
titlurile de campioni ai țării la proba 
respectivă. In legătură cu aceste probe 
maestrul emerit al sportului, I. SIRBU, 
ne-a făcut următoarea precizare i 
„Cu excepția lui L. Cristescu (C.C.A.), 
care și-â depășit recordul personal in 
proba de armă liberă calibru mare, 
celelalte rezultate sint modeste. Dacă 
vrem să progresăm la această probă 
va trebui să organizăm mai multe 
concursuri. Mă surprind cifrele reali
zate la armă militară. Aș vrea să 
adaug că in proba feminină de armă 
3x30 focuri s-au obținut succese sim
țitoare față de anul trecut. Dar și aici 
va trebui ca in viitor să se iacă o 
pregătire mai completă și mai variată, 
mai ales sub aspectul pregătirii'fizice 
pentru a putea realiza și la poziția in 
picioare — unde sintem deficitari — 
cifre mai bune și mai constante"

Am ținut de asemenea să cunoaștem, 
și părerea secretarului general al l-'.R. 
Tir. tov. I. Pilng: „Rezultatele nesa- 
tisîăcătoare realizate la unele probe 
(talere și armele de calibru mare) nu 
pot umbri cifrele valoroase obținute 
în cea de a Xlll-a ediție a campiona
telor republicane. In primul rind vreau 
să arăt că valoarea tehnică a cam
pionatului republican trebuie anali
zată comparativ cu edițiile precedente, 
iar apoi, firește, comparînd cele mai 
bune rezultate in raport cu nivelul 
performanțelor internaționale. Sub 
acest aspect rezultă că media rezulta
telor realizate de trăgătorii noștri de
pășește la majoritatea probelor cifrele 
obținute la campionatele din 1960, an 
cu cele mai ridicate valori obținute 
vreodată in tirul nostru. Din cele 20 
de titluri de campioni individuali. 10 
titluri au îost obținute cu rezultate ce 
depășesc valoric pe cele din anii tre- 
cuți. Salturile cele mai evidente s-au 
făcut la probele feminine și la pistol 
liber. La armă calibru redus seniori, 
la pistol viteză și skeet, avem rezul 
tate de o cerlă valoare internațională. 
Va trebui insă ca in viitor să ne în
dreptăm atenția și spre ridicarea per
formanțelor la armele de calibru mare, 
deoarece în anul care vine se vor 
desfășura la Cairo campionatele mon
diale de tir“.

100 de tenismani. Rezultate tehnice, 
simplu bărbați : semifinale : Penescu- 
Ekerth 6-3, 2-6, 6-1, Santighian-Spă 
taru 4-6, 7-5, 6-2, finala : Penescu- 
Santighian 3-6, 6-1, 6-0 ; simplu fe
mei, semifinale: M. Minculescu-V. 
Antonescu 6-4, 6-4, Ch. Sinescu-I. Mâ
nase 6-4, 6-2, finala: Ch. Sinescu-M. 
Minculescu 6-4, 6-3.

Pregătirile loturilor 
republicane

Popicarii noștri fruntași și-ati început 
pregătirile în vederea dublei intilniri 
cu sportivii din R.P.F. Iugoslavia pro
gramată la începutul lihnii decembrie 
pe arena . din Zagreb.

20 de jucătoare și tot atîția jucători 
selecționați în urma rezultatelor obți
nute în campionatul republican, fac în 
cadrul asociațiilor lor sportive, un an
trenament special, după programul 
indicat de F.R.P. Din lotul lărgit de 
sportivi care au intrat în vederile co
lectivului de antrenori fac parte Ileana 
Antal (Arad), Ioana Iordan (Bucu
rești), Maria Stanca (Reșița), Ținea 
Balaban, Crista Rezac, Elena Lupescu, 
Elena Trandafir, Florica Neguțoiu (toa
te din București), Petre Purje (Cimpi- 
ria), Tiberiu Szemani (Tg. Mureș), 
Ernest Kiss (Mediaș), C. Rădulescu 
(Reșița), C. Vînătoru (Ploiești), B. 
Stuller (Timișoara), Gh. Andrei 
(București) ș.a.

Primul concurs de verificare a lo
turilor republicane va avea loc la 
București la sfîrșitul acestei luni.
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Despre sezonul competițional 
al scrimerilor noștri

Scrimerii noștri se află în fața unui 
bogat sfîrșit de sezon competițional. 
I’e plan intern, fruntașii acestei disci
pline vor lua parte la întrecerile de 
„zonă" și la finalele campionatelor 
republicane. Pentru zone au fost sta
bilite următoarele date și orașe : 28— 
29 octombrie — floretă băieți (Ora
dea și Constanța); 4—5 noiembrie 
— floretă fete (Tg. Mureș și Plo
iești); 4—5 noiembrie — sabie (Cluj 
și Craiova); 11—12 noiembrie — 
spadă (Satu Mare și București). In 
ceea ce privește finalele, acestea vor 
avea loc după următorul program: 
floretă băieți : 18—19 noiembrie la 
București; floretă fete: 2—3 decem
brie la Cluj: sabie: 2—3 
la Tg. Mureș și spadă: 
ccmbrie la Oradea.

Calendarul internațional, 
luna trecută, o dată cu 
Spartachiadei Armatelor Prietene des
fășurată la Budapesta și la care a 
fost prezentă și echipa C.C.A.. mai 
cuprinde participarea sportivilor noș-

tri la „triunghiularul" de Ia Minsk 
(R.S.S. Bielorusă — R.S.S. Lituania 
—R.P. Romînă), competiție care se 
va desfășura la toate armele. In 
sfîrșit, pentru acest an există și pro
iectul unei întîlniri directe între 
prezentativele cluburilor C.C.A. 
Honved Budapesta, la București, 
cepînd de la 17 decembrie.

re- 
și 

în-

decembrie
9—10 de-

inaugurat 
întrecerile

Echipa R. P. Ungare a cîștigat 
turneul de polo de Ia Torino
Turneul internațional de polo pe 

apă de la Torino a fost cîștigat de 
echipa R.P. Ungare care nu a suferit 
nici o înfrîngere, totalizînd 7 puncte 
din 8 posibile. Pe locul doi s-a clasat 
echipa Italiei cu 3 puncte urmată de 
echipa Iugoslaviei cu 2 puncte. In 
ultima zi a turneului R.P. Ungară a 
terminat la egalitate : 2—2 cu echipa 
Italiei. Echipa Iugoslaviei a dispus cu 
4—3 de echipa secundă a Italiei.

Performanțe de valoare
în concursul atletic de la Roma
ROMA 16 (Agerpres). — In cadrul 

concursului internațional de atletism 
de la Roma 
o serie de 
roase. Morale 
un nou record european la 440 y. 
garduri cu 50,1. Lipsnis (U.R.S.S.) 
l-a învins la aruncarea greutății pe 
Sosgornik (R.P. Polonă) realizând 
18,15 m. cu 6 cm mai mult decît

au fost înregistrate 
performanțe 
(Italia) a

valo- 
stabilit

campionul polonez. Zimny (R.P. Po
lonă) și Schmidt (R.P. Polonă) au 
cîștigat probele de 5.000 m și res
pectiv triplu salt cu 14:12,4 și 16,26 m. 
Atletul polonez Sidlo a aruncat sulița 
la 82,12 m fiind urmat de Kuznețov 
(U.R.S.S.) — 81,37m. Alte rezultate: 
110 m.g. Svara (Italia) 14,0: 1500 m 
Baran (R.P Polonă) 3:43,4 ; înălțime 
Czerbik (R.P. Polonă) 2,05 m.

A IL IF IE
TORPEDO MOSCOVA IN LUPTA 

Șl PENTRU „CUPA"

Fără îndoială, tampioana Uniunii 
Sovietice Ia fotbal. Torpedo Moscova, 
are puține șanse de a-și păstra în a- 
cest an titlul. Totuși, teoretic echipa 
moscovită poate reedita încă perfor
manța. Intrecînd cu 3—2 pe S.K.A. 
Rostov, echipa Torpedo se înscrie și 
printre favoritele „Cupei U.R.S.S.". ca- 
lificindu-se pentru semifinale. A doua 
echipă calificată in semifinale este Ad- 
miralteeț Leningrad, învingătoare cu 
1—0 în partida cu Lokomotiv Mosco
va. Celelalte două semifinaliste vor fi 
desemnate dintre Zenit Lenin
grad—Neftianik Baku și Șahtior Sta- 
lino — Himik Stalinogorsk. Aceasta 
din urmă este performera din acest 
an a competiției, eliminînd prin
tre altele pe Dinamo Moscova cu 2—0.

In alte două meciuri contînd pen
tru campionat, Lokomotiv Moscova a 
întrecut cu 3—1 pe Spartak Moscova, 
iar S.K.A. Rostov și Ț.S.K.A au ter
minat la egalitate: 0—0. Penultima 
etapă a turneului final se desfășoară 
astăzi, iar ultima — duminică. Rea
mintim că în fruntea clasamentului se 
află Dinamo Kiev, care are trei puncte 
avans în fata formației Torpedo

CAMPIONATUL R. P. UNGARE
Cea de a zecea etapă a campiona

tului ungar s-a încheiat cu rezultate 
în general normale: Salgotarjan — 
Ozd 3—1. Gydr — Tatabanya 0—0, 
Ujpesțî Dozsa — Komlo 3—1. Vasas 
— Honved 3—2, M.T.K. — Ferencva- 
ros 3—2, Pecs — Csepel 1—0, Sze-

ged — Dorog 1—2. In clasament con
tinuă să conducă Tatabanya cu 15 p., 
iar pe locul doi a trecut acum Do
rog — cu 14. Pe locurile următoare: 
Honved și Vasas — cîte 13 p., Ujpesti 
Dosza — 11. M.T.K. și Pecs — cite 
10 p.
REGRUPARE IN CAMPIONATUL 

FRANCEZ
Suferind o nouă înfrîngere, de data 

aceasta pe teren propriu, 1—3 cu Se
dan, liderul campionatului francez, 
Reims, a fost egalat în fruntea clasa
mentului de către Rennes (2—1 cu An
gers) și Nîmes (3—I cu Montpellier). 
Același punctaj — 16 — îl are și Lens. 
Alte rezultate înregistrate în etapa a 
12-a: Nancy — Metz 3—0, Sochaux— 
Strasbourg 0—0, Stade Franțais — 
Racing 2—0, Rouen — Le Havre 0—0, 
St. Etienne ■— Lyon 2—0, Monaco— 
Nice 1—2, 
Clasament: 
Rennes — 
etc.

Ț.D.N.A.
Obținînd

cu Marek în etapa a 8-a—campioana 
R.P. Bulgaria, Ț.D.N.A., și-a mărit 
la 5 puncte avansul în fruntea clasa
mentului. Alte rezultate din etapa a 
8-a: Slavia — Spartak Plovdiv 1—1, 
Lokomotiv Sofia — Spartak Varna 

Dunav — Botev 2—2, Ciorno 
— Spartak Pleven 2—0, Loko- 
Plovdiv — Levski 2—0, Minior—• 
3—2. In clasament: Ț.D.N.A.

Toulouse — Lens 2—0. 
Reims, Lens, Nîmes și 

toate cîte 16 p.. Nancy 15

ȘI-A MĂRIT AVANSUL 
o nouă victorie — 2—0

romini
A ÎNCEPUT TURNEUL 

DE LA BUDAPESTA

Simbătă a fost deschis la Budapesta 
marele turneu internațional de șah or
ganizat în memoria lui Geza Maroczi. 
lată ordinea concurenților pe tabela, de 
concurs: I Kliiger. 2. Dely. 3. Filip. 
4 Bronstein, 5. Korcinoi. 6. Pogatsch. 
7. Portisch. 8. Bisguier, 9. Uhlman. 
10 Barcza. 11 Taimanov, 12. DRIMER.

Donner, 14. Simaghin. 15. Haag. 
Bilek

In prima rundă, întîlnindu-l pe fos
tul campion al U.R.S.S. Korcinoi, Dri- 
mer a obținut o poziție bună, dominîn- 
du-și multă vreme partenerul. La sfîr- 
șit, însă, in mare criză de timp, el a 
comis o inexactitate și a întrerupt în 
dezavantaj. Taimanov a cîștigat la Po- 
gatsch iar Haag la Dely. Partidele 
Bilek — Kliiger, Portisch—Barcza și 
Bisguier—Uhlman au fost remize. In 
cea de a doua rundă Korcinoi a cîști
gat la Donner iar Filip la Haag. In- 
tîlnirile Drimer—Pogatsch. Bilek — 
Uhlman. Taimanov—Portisch, Sima
ghin—Bronstein și Kliiger—Dely au 
fost remize In clasament conduc Bron
stein și Taimanov cu l*/2 r>.

13.
16.

„Cupa campionilor europeni" la rugbi
• Rezultatele de pînă acum ®

europeni" reține 
amatorilor de

2—0, 
More 
motiv 
Beroe
15, Botev 10 ele.

peste hotare
TURNEUL DE LA VARȘOVIA

Marele maestru sovietic Toluș con- 
tinuînd seria victoriilor i-a învins în 
rundele a V-a și a Vf-a pe Bednarski 
și Podolski. Mititelu a remizat întîlni- 
rile cu Stoppel și Drozd. Iată clasa
mentul după 6 runde: Toluș 5*/2 p, Mi- 
nev 4*/2 p, 
3'/2 p (1), 
Drozd 3 p, 
2>/2 p etc.

Grabcewski 4p, Lengyel
Fichtl (1). MITITEJLU, 
Kostro, Sliwa, Stoppel

Petrolul Ploiești—Sparta
PLOIEȘTI <6 (prin telefon de la tri

misul nostru). — Cîteva sute de spec
tatori au aplaudat luni seară victoria 
echipei masculine ploieștene Petrolul, 
obținută în fața formație] varșoviene 
Sparta, cu 3—2 
9—15, 15—13). 
scorul, meciul a 
putat în special 
De notat că în

„Cupa campionilor 
tot mai mult atenția 
rugbi atît pentru faptul că ea se află 
la prima ediție cît — mai ales — 
datorită prezenței la această 
competiție a unor formații de 
valoare europeană printre care pot fi 
amintite echipele campioane 
Franței, Italiei, Romîniei etc. De altfel, 
toate partidele desfășurate pînă acum 
în cele patru grupe s-au terminat cu 
scoruri foarte strînse și uneori cu 
surprize, ceea ce a dat un plus de 
interes competiției. In grupa A pri
mul loc a fost ocupat de campioana 
Marocului (A.S.P.T.T. Rabat) dato
rită unei ... transformări în plus pe 
care au reușit-o în dauna rugbiștilor 
de la Benfica Lisabona. Și astfel, 
echipa marocană și-a cîștigat drep
tul de a-și disputa cu câștigătoarea 
grupei B, R. C. Rucklingen—Hanover 
(R.F.G.) șansele de a întîlni pe campioa
na Italiei. Cîștigătorii celorlalte două 
grupe (C și D) s-au întîlnit apoi 
pentru a desemna adversarul echipei 
noastre campioane C.F.R. Grivița Ro
șie. Spartak Praga a cîștigat cel de 
al treilea joc (cu 16—8) la Stahl- 
Henigsdorf (R.D.G.) după ce pri
mele două partide se încheiaseră cu 
8—13 și 13—8 (în etapa a doua jocu
rile se dispută tur-retur).

Așadar, rugbiștii noștri urmează 
să intre în competiție cu jocurile pe 
care ie vor susține în compania echi
pei campioane a R. S. Cehoslovace. 
Spartak Praga este cunoscută ca _ o 
echipă valoroasă, cu jucători — din
tre care mulți sînt internaționali — 
combativi, ca o echipă cu un joc ex
celent pe înaintare. Printre cei care 
vor juca în meciul cu C.F.R. Grivița

mare 
certă

ale

Viitorii noștri adversari • Da tele primelor jocuri • Pregătirile 
echipei C.F.R. Grivița Roșie

Roșie se numără Zika, Vopalenski și 
Stepanski din linia de treisferturi, 
mijlocașii Smola șt Malovany, înain
tașii Vondracek, Kadek etc.

In ceea ce privește datele de dis
putare ale celor două partide, rugbiș- 
tii noștri au propus ca primul joc 
să aibă loc la București la 29 oc
tombrie iar revanșa 
la Praga, 
Bayonne.

după
la 19 noiembrie 

meciul de la

★
Fără îndoială că 

pei C.F.R. Grivița 
campionilor europeni' 
eveniment deosebit pentru rugbiul nos
tru. Valoarea ridicată a echipei noastre 
campioane ne îndreptățește să așteptăm 
un rezultat favorabil în c~'~ J—~ 
jocuri cu Spartak ceea ce 
după toate probabilitățile la 
nire cu echipa campioană 
și în caz de victorie asupra 
la o finală cu campioana

participarea echi- 
Roșie în „Cupa 

" constituie un

cele două 
ar duce, 
o întîl- 

a Italiei 
acesteia. 
Franței. 

Tocmai de aceea rugbiștii noștri a-

cordă o atenție deosebită „debutului* 
în „Cupa campionilor europeni" in- 
tensifieîndu-și tot mai mult pregăti
rile. Iată, de altfel, ce ne-a declarat 
în legătură cu aceste jocuri antreno
rul și căpitanul echipei noastre cam
pioane Viorel Moraru :

„Privim jocurile cu Spartak cu 
toată importanța cunoscînd valoarea 
rugbiului din R. S. Cehoslovacă. Pre
gătirile noastre sint îndreptate in a- 
ceastă perioadă in special spre rea
lizarea unui joc cît mai spectaculos 
și bineînțeles eficace. Sint de ase
menea de corectat unele elemente de 
tehnică. Vom folosi din plin timpul 
care ne-a mai rămas pentru a îmbu
nătăți cît mai mult forma jucătorilor. 
Printre cei care vor face parte din for
mația noastră sint mulți jucători cu- 
noscuți iubitorilor de rugbi: Șerban, 
Posmoșanu, Oblemenco, Irimescu, 
Wusek, Tibuleac etc. Fiecare dintre 
noi ne pregătim cu grijă și așteptăm 
cu încredere primul joc. de la Bucu
rești".

Scrisoare din Varșovia

In preajma întîinirilor dintre 
îotbaiiștii romini și polonezi

IL O O
CAMPIONATUL IUGOSLAV

Etapa de duminică a campionatului 
iugoslav —a 8-a — a coincis cu o 
nouă victorie a echipei campioane și 
a liderului întrecerii. Partizan Belgrad: 
4—0 cu Hajduk. Alte rezultate înre
gistrate: Dinamo — Velei 4—2, Sa
rajevo — Vojvodina 1 — 1, O.F.K. Beo
grad — Steaua roșie 0—1, Novisad— 
Vardar 2—1, Rjeka — Boraț 3—2. In 
clasament: Partizan 11, Steaua roșie 
și Vojvodina — cîte 9 p. etc.

PRIMUL MECI EGAL 
AL AUSTRIEI VIENA

Austria Viena a înregistrat duminică 
primul său meci egal în actuala edi
ție a campionatului austriac: 2—2 cu 
Simmering. Alte rezultate: Wiener
Sport Klub—Vienna 4—0, W.A.C. — 
S.V.S. Linz3—1, L.A.S.K.—Kapfenberg 
6—1, Wiener Neustadt—Graz 3—1, 
Schwechat — Admira 1—1, Rapid — 
S.A.K. 2—0. Clasament: Austria 11 p., 
Wiener Sport Klub 10 etc.

• Pe stadionul central din Tel Aviv 
s-a disputat duminică meciul de fot
bal dintre echipele Izraelului și Ita
liei, contînd pentru preliminariile cam
pionatului mondial. Jocul a luat sfîrșit 
cu scorul de 4-2 (0-2) în favoarea 
baliștilor italieni. Returul va avea 
la 4 noiembrie, la Torino.

• Intr-un meci internațional de 
bal disputat la Cardiff echipele Țării 
Galilor și Angliei au terminat la ega
litate : 1-1 (1-1).

• Peste 40.000 de spectatori au ur
mărit pe stadionul „Nacional" din San
tiago întîlnirea internațională amicală 
de fotbal dintre echipele reprezentative 
ale Uruguayului și statului Chile. Fot
baliștii uruguayeni au obținut victoria 
cu scorul de 3-2.

Pentru 22 octombrie fotbalul polo
nez are programate nu mai puțin de 
3 importante întîlniri internaționale. 
Prima garnitură a țării noastre va 
întîlni la Wroclaw, intr-un meci ami
cal, reprezentativa R. D. Germane, 
iar în celelalte două partide fotba
liștii polonezi vor avea ca adversari 
echipe din R. P. Romînă: la Cluj 
R. P. Romînă—R. P. Polonă tineret, 
iar la Bydgoszcz R. P. Polonă — R.P. 
Romînă juniori.

Cîteva cuvinte despre lotul care va 
face deplasarea în R. P. Romînă. 
Este ca cert faptul că va fi înlocuit 
portarul care a apărat la Gelsenkirchen 
în meciul cu R.F.G., Wilczynski. pre
cum și apărătorii Pierzyna și Szym- 
czyk. De asemenea, din lotul de ti
neret (jucători sub 23 de ani) vor 
lipsi probabil Sass și Faber, care în 
acest caz vor fi selecționați în prima 
reprezentativă a țării. Antrenorul 
Tadeusz Foriș, care se ocupă de pre
gătirea echipei de tineret, are în ve
dere următorii sportivi: portari — 
Kostka și Pytlas (3); fundași — 
Gmoch (1), Rewilak (2), Nieroba (7); 
mijlocași — Blaut (7), Warmus (1); 
înaintași — Szekda (6), Myga (6), 
Gasz (6). Lerch (10). Gadewski. 
Boguszewski și, așa cum arătam mai

Echipele de gimnastică 
ale U. R. S. S. au sosit 

Ia Tokio

fot- 
loc

fot-

TOKIO (Agerpres). — Echipele se
lecționate de gimnastică ale U.R.S.S. în 
frunte cu campioana olimpică Larisa La- 
tînina și Pavel Stolbov au sosit la 
Tokio. Pe aeroport gimnaștii sovietici au 
fost întîmpinați dc reprezentanți ai cercu
rilor sportive din capitala Japoniei.

Delegația sportivă din U.R.S.S. cu
prinde 7 gimnaști și 6 gimnaste. Echi
pele U.R.S.S. vor întîlni în zilele de 17 
și 18 octombrie la Tokio reprezentati
vele Japoniei. După acest meci. gim
naștii sovietici vor participa la 14 con
cursuri demonstrative ce vor avea loc 
Ia Osaka, Nagasaki și în alte orașe.

sus, probabil Sass (5) și Faber (5). 
(n.r.: numerele din paranteze indică 
de cîte ori jucătorii au fost interna
ționali).

Specialiștii din R. P. Polonă apre
ciază valoarea echipei romîne și con
sideră că meciul de la Cluj va fi 
destul de greu. Totuși, în ciuda eșe
cului de la Gelsenkirchen, tinerii 
noștri fotbaliști pot obține un rezul
tat bun în compania fotbaliștilor ro- 
mîni. Iată acum rezultate obținute în 
acest an de echipa de tineret a R. P. 
Polone: 0—1 cu R.P.F. Iugoslavia, 
2—2 cu R.S. Cehoslovacă și 0—5 cu 
R. F. Germană.

Cît privește echipa de juniori, ea 
nu mai este aceea care a ocupat locul 
II în turneul U.E.F.A., desfășurat în 
primăvara acestui an în Portugalia. 
Federația poloneză de specialitate s-a 
orientat în direcția pregătirii echipei 
care va participa anul viitor la tur
neul U.E.F.A., jucătorii din lot fiind 
cei mai mulți ia primele lor meciuri 
internaționale. La 7 octombrie repre
zentativa noastră de juniori a întîl- 
nit la Brandenburg echipa R. D. Ger
mane cu care a terminat la egali
tate . - - -
acum tinerii noștri fotbaliști 
fost întrecuți în acest an pe teren 
propriu. Iată de altfel rezultatele 
realizate în acest an de echipa 
juniori a R. P. ~ '
R. S. Cehoslovacă, 1—0 cu U.R.S.S. 
și 2—2 cu R. D.
partida de la Bydgoszcz echipa va 
fi alcătuită din următorul lot: por
tari — Tabor, Pacialek; fundași — 
Kedzia, Michalik, Kostoz, Zilim: mij
locași — Mihailov, Piechal ; înain
tași — Haussner, Marx, Maszvzik, 
Banaș, Kowalik, Buiara, Korba.

Fără 
lor 
un 
de 
cei

2—2. De remarcat că pînă
nu au

de
Polone : 4—2 cu

Germană. Pentru

îndoială, întâlnirile fotbaliști- 
■ romini și polonezi vor constitui 

nou prilej de întărire a relațiilor 
prietenie dintre sportivii romini și 

i din R. P. Polonă.

ZBIGNEW MEJER 
redactor Ia „Przeglad Sportowy"

PE SCURT

„Cupa Davis44

Italia din nou învingătoare asupra S. U. A
I’entru a doua oară consecutiv, re

prezentativa de tenis a Italiei s-a cali
ficat pentru finala „Cupei Davis“ și 
va fi adversara Australiei, deținătoarea 
trofeului.

Sîmbătă a fost reluată partida Pie-

Varșovia 3-2 ia volei

(9—15, 15—6, 15—12,
Așa cum arată și 
fost deosebit de dis- Sebastian 
în seturile III și V. 
ultimul set, la scorul

de 14—13 in favoarea Petrolului, au 
fost necesare 12 schimbări de serviciu, 
pentru realizarea de către ploieșteni 
a punctului care le-a adus victoria. 
Printre cei mai buni : Petrie. Radu
lescu și Manta (Petrolul), Dobronski. 
Kurowski și Elinski (Sparta). Arbitrul 

Dumitrescu (Ploiești) a 
condus bine.

M. TUDORAN

trangeli — Reed. întreruptă în ajun, 
după ce jucătorul american câștigase 
primele două seturi și conducea în al 
treilea 
goli a 
tigînd 
6—8, 
nirii a devenit egal: 1 — 1.

Duminică s-a disputat partida de 
dublu, care a consemnat o nouă victo
rie pentru gazde: Pietrangeli. Sirola —
Reed, Dell 6—4, 3—6, 6—3, 6—2.

Ieri au fost programate ultimele
două simpluri. Intrecînd pe Douglas
cu 9—7. 6—3. 6—2. Pietrangeli a a- 
sigurat calificarea echipei Italici, care 
conduce cu 3—1.

Ultimul 
dispută în 
știrea) nu 
tul final.

cti 4—3. In continuare. Pietran- 
marcat o puternică revenire, cîș- 
pînă la urmă cu scorni de 2—6, 
6—4, 6—4, 6—4. Scorul întîl-

meci de 
momentul 

mai poate

simplu (care se 
cînd recepționăm 
influența rezulta-

• Echipa dc lupte libere a ll.R.S.S. 
plecat în Turcia pentru a susține trei 

cu selecționata acestei țări.
a
întîlniri
Din echipa sovietică fac parte printre 
alții Aii Aliov, Boris Gurevici. Guran 
Sagaradze, Vladimir Lotun. Primul meci 
dintre luptătorii sovietici și turci va a- 
vea loc la 17 octombrie în orașul Adana.

• Tradiționala cursă de alergare Pușkin- 
Leningrad (30 km), aflată la cea de-a 
35-a ediție, a reunit la start 216 atleți. 
Pe primul loc s-a clasat cunoscutul 
maratonist Konstantin Vorobiov care 
a parcurs distanța în 1 h 35:01,4,

• Intr-un meci international de ho
chei pe iarbă desfășurat Ia Leipzig e- 
chipa reprezentativă a R. D. Germane a 
învins cu scorul de 2—1 (0—0) echi
pa R. P, Polone.

• Cursa ciclislă „Marele premiu al 
orașului Lugano“. probă contra crono- 
metrului pe 77,5 km. a fost cîștigată 
de francezul Anquclil în 1 h 49:11,0. 
Al doilea s-a clasat elvețianul Graf, cu 
I h 49:52.0.
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