
.UCRARILE CELUI DE AL XXII-lea
CONGRES AL P. C. U. S.

AXOSCOVA (Agerpres). — TASS transmite:
La 20 octombrie în sala Congreselor din Kremlin au continuat lucrările 

ongresului al XXII-lea al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice.
Au continuat dezbaterile pe marginea Raportului Comitetului Central 

P.C.U.S. și a Raportului cu privire la proiectul de Program al partidului, 
i ședința de dimineață a fost prezentat Raportul Comisiei de validare.

în ședința de dimineață a luat cuvîntul V. I. Ahundov, prim-secretar 
C.C. al P.C. din Azerbaidjean, E. A. Furțeva, ministrul Culturii al 

.R.S.S., L. N. Eîremov, prim-secretar al Comitetului regional Gorki al 

.C.U.S., M. V. Keldiș, 
. Rasulov, prim-secretar

Congresul a ascultat 
ezentat de V. N. Titov,

Raportul Comisiei de validare a fost aprobat in unanimitate.
In încheierea ședinței de dimineață, tovarășul Antonin Novotny, prim- 

cretar al C.C. al Partidului 
ivînt de salut.

președintele Academiei de Științe a U.R.S.S., 
al C.C. al P.C. din Tadjikistan.

Raportul Comisiei de validare a Congresului, 
președintele Comisiei de validare.

Comunist din Cehoslovacia, a rostit un

★
zilei de vineri au continuat discuțiile pe
a Comitetului Central al P.C.U.S., proiec-

in ședința din după-amiaza 
arginea Raportului de activitate 
lui de Program al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice și Raportu- 
i de activitate a Comisiei centrale de revizie 
. Ovezov, prim-secretar al C.C. al P.C. din 
im-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri 
im-secretar al C.C. al P.C. din Estonia.

In continuare, Congresul a fost salutat 
anuniste și muncitorești de peste hotare,

C.C. al Partidului Socialist Unit din

a P.C.U.S. Au luat cuvîntul 
Turkmenia, A. I. Mikoian, 
al U.R.S.S., I. G. Kebin,

de reprezentanți ai partidelor 
Walter Ulbricht, prim-secretar 
Germania, Palmiro Togliatti, 

cretarul general al Partidului Comunist Italian.
A luat apoi cuvîntul tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, conducătorul 

alegației Partidului Muncitoresc Romin, care a fost primit cu vii și 
delungate aplauze de către delegații și invitații la Congres.

Ultimul vorbitor al ședinței de după-amiază a fost Janos Kadăr, 
im-secretar al C.C. al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar.

Cu aceasta, ședința de vineri după-amiază a Congresului al XXII-lea
P.C.U.S. a luat sfirșit. Lucrările Congresului continuă simbătă.
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După-amiază aurie, cu soare blind, 
ingiietor, de octombrie... Sus in Co- 
oceni... La ora schimbului de ture, 
onumentaleln clădiri ale Fabricii de 
nfecții și tricotaje par stupi strălu- 
tori primind fluxul muncii, iar a- 
ile, furnicar multicolor, vesel și gi- 
liv...
- Noroc !
- încotro?
- La cros. Nu vii?
- Am alergat ieri.

De citeva zile aleile s-au transfar
at in piste de atletism, cu oficiali 
'.embrii consiliului asociației sporti- 

„Confecția"), cu competitori dirzi 
articipanții la prima etapă a crosu- 
i „Să întimpinăm 7 Noiembrie"), cu 
-ibune" mobile de spectatori. Se a- 
irgă în circuit. Băieții un kilome- 
i întreg, fetele — adică masa co- 
rșitoare a concurentelor — doar ju- 
itate distantă. Plecarea și sosirea 

același loc, pavoazat festiv. Star- 
l crosului strînge de fiecare dată 
trchini grei de suporteri (nefotba- 
ti) și hună dispoziție. încurajări, 
urne, pronosticuri. La cîțiva pași 
rfota echipării cu... nemulțumiții ei 
STu-s prea mari tenișii?“, „Mi-am 
ardut numărul de concurs. Nu mai 
t alerga" etc.). Și iată că starterul 
rnește întrecerea, fără pocnet de 
stol, doar dintr-un semn al mâinii.
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sportiv
Primele concurente au țișnit, stol.
— Să nu-mi spuneți pe nume dacă 

n-o cîștiga Florica ! — se aude din 
mulțime.

...A ciștigat controloarea de calita
te Teodora Alecu. Ducînd trenă falsă 
ea a putut să controleze și cursa în 
întregime, a fost părerea tovarășelor 
ai de muncă de la vopsitorie.

Peste citeva minute start
20 de tete de la sectorul 11 au plecat 
tare anuntînd o întrecere 
loasă. Numerele 22 si 26 sînt in cen
trul atenției. Intre ele se dă lupta 
pentru primul loc. învinge „26" adică 
mașinista Vasilica Ioniță, o utemistă

din nou.

spectacu-

NEAGOE MARDAN

(Continuare în pag. a 2-a)
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G. NILĂ-coresp.

sportive în cinstea zileiCompetiții
de

• Continuînd o veche tradiție, con
siliul de conducere al asociației spor-

■ i «u » ■1 I «Ș țȘ 
țy i V jb.

U.C.F.S. Si- 
raional orga- 

de „7 Noiem- 
sportive

Frumoasa piramida executată 
gimnaștii din I.ipota incintă privirea 
și stîrnește admirația. Parcă este 
o invitație să-i revedem, împreună 
cu alli concurenți, la finala concur
sului republican de gimnastică acro

batică și artistică...

„7 Noiembrie44

s ------------------
-XII

• Consiliul orășenesc 
biu în colaborare cu cel 
nizează cu prilejul zilei 
brie" numeroase manifestații 
la popice, volei, fotbal, tenis de masă, 
handbal, șah și tir. dotate cu „Cupa 
7 Noiembrie" S-au înscris pînă în 
prezent 141 de echipe cu peste 1.000 
de sportivi din asociațiile sportive si- 
biene. Numai la popice, unde întrece
rile au început, participă 26 de echi
pe. O numeroasă participare se înre
gistrează și în întrecerea fotbaliștilor: 
participă 9 echipe din campionatul 
regional și 24 din oraș-raion.

• Asociatjile sportive orădene or
ganizează în cinstea zilei de „7 No
iembrie" numeroase întreceri sporti
ve, ce se desfășoară într-un cadru 
sărbătoresc. Printre acestea se remar
că competițiile organizate de asocia
ția Voința, la popice (participă 12 
echipe), la fotbal (9 echipe), dotate 
cu „Cupa 7 Noiembrie". întrecerile 
sportivilor cooperatori orădeni se bu
cură de un deosebit succes, evidențiin- 
du-se sportivii asociațiilor Electrometal, 
Lemnul, încălțămintea, la fotbal și 
U.R.C.M Crișana, Higiena, la popice. 
Aceste frumoase competiții au atras 
la startul întrecerilor peste 200 de 
participanți.

ILIE GHIȘA-coresp. reg.

tive „Știința" Slănic, raionul Telejean, 
a organizat în cinstea zilei de „7 No
iembrie", în colaborare cu organizația 
U.T.M. din școală, un interesant con
curs de orientare turistică la care au 
luat parte 7 echipe formate din elevii 
claselor VIII-XI. Concursul a avut o 
singură etapă, cea de zi, și s-a des
fășurat in împrejurimile orașului pe 
dealul Ștefeștilor. Traseul, destul 
de dificil, a pus pe membrii echipelor 
participante să facă apel la cuno
ștințele lor de geografie și geometrie, 
pentru a rezolva cu succes problemele 
impuse de tema concursului. Pe lingă 
acest lucru, la unele puncte de con
trol de pe traseu elevii au trebuit să 
răspundă în scris la unele întrebări 
privind cunoștințele lor în domeniul 
topografiei, geografiei ș.a. Concursul 
s-a bucurat de un frumos succes și a 
revenit echipei clasei a XI-a condusă 
de sportivul Ion Mușat, elev fruntaș 
la învățătură.

M1INE LA FOTBAL
• Semifinalele Cupei R.P.R.: 

C.C.A.-Rapid (stadionul „23 
August" ora 15) și U.T.A.- 
Arieșul Turda.

• Steagul roșu Brașov-Fener- 
bahce Istanbul, în turneul 
balcanic.

• Etapa a 8-a a categoriei B.

Citiți amănunte în pag. a 5-a.

Finala concursului republican de gimnastică 
artistică și acrobatică

Astăzi și mîine are loc în Capi
tală un important eveniment sportiv: 
finala primului concurs republican de 
gimnastică artistică și acrobatică.

Spectatorii vor avea prilejul să 
asiste la întreceri deosebit de fru
moase și spectaculoase. Sîntem siguri 
că grația și suplețea fetelor, curajul 
și îndemînarea băieților, îi va cuceri

Mâine la Cluj și la Bydgoszcz

Dubla întîlnire R. P. Romînă—R. P. Polonă 
fotbal: tineret și juniori

Polonă )
MĂRCII

(R. P. Romînă)
NIEROBA 

(R. P.• O PAGINĂ DE FOTBAL.

• MAGAZIN SPORTIV. X
4

• PETROLUL PLOIEȘTI IN-4 
CINGĂTOARE LA EREVAN. 4

◄
• DE LA ROMA LA TOKIO. < 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!

In această duminică fără jocuri de 
categoria A, atenția iubitorilor de fot
bal din țara noastră se îndreaptă spre 
semifinalele Cupei R.P.R., spre me
ciul St. roșu-Fenerbahce Istanbul din 
cadrul turneului balcanic, spre În
trecerea echipelor de categoria B și 
— mai ales — spre cele două intîlniri 
cu R. P. Polonă pe 
zentative ale țării 
juniori — le susțin 
respectiv Bydgoszcz,
Evoluția acestor fotbaliști

care două repre- 
- de 
miine
in R.

compania 
poloneze 
așteptată 

Cele două

talentați, în 
selecționatelor 
similare, este 
cu viu interes,
echipe ale noastre cu
prind — alături de spe
ranțe ale fotbalului — 
jucători cunoscuți, mult 
apreciați, din partea că
rora se 
țări pe 
lor lor, 
tare a
Ionul rotund din patria 
noastră. Ei au posibili- 

practice un fotbal de calitate 
și să realizeze performanțe frumoase.

așteaptă compor- 
măsura calități- 

o bună reprezen- 
sportului cu ba-

lăți să

LA CLUJ — TINERETUL

tineret și
la Cluj și formația : 
P. Polonă.

tineri și (Jiul),

Cele două reprezentative de tineret 
se vor intilni pe frumosul stadion din 
Cluj, sub conducerea arbitrilor bul
gari A. Kiriakov, D. Kaigarov și D. 
Todorov. Echipa noastră va juca în 

DATCU (Dinamo Buc.)- 
KROMELY (Știința Cluj), TlLVESCU 

GEORGESCU (Știința Tim.)-

PETRU EMIL (Știința Cluj), KOSZKA 
(Rapid)-IVANSUC, MARCU, GANE, 
MATEIANU (Știința Cluj), MIȚARU 
(Știința Tim.).

Joi, fotbaliștii romîni
— după cum ne-a relatat 
tul nostru N. Todoran —

(Continuare în pag.

au susținut 
coresponden- 
un ultim an-

a 5-a)

pe toți care vor asista la aceste în
treceri.

La finală vor participa reprezentan
ții următoarelor orașe: Arad, Br 
București, Constanța, Sibiu și Timi
șoara (la artistică), Arad, Brașov, 
București, Cluj, Lipova și Timișoara 
(la acrobatică). întrecerile se vor des
fășura sîmbătă și duminică, începînd 
de la ora 16,30, în sala Dinamo.

Iată și programul amănunțit al 
concursului: sîmbătă se vor executa 
exercițiile impuse atît la „artistică* 
cît și lav „acrobatică". La „artistică* 
programul cuprinde exerciții indivi
duale fără obiecte, cu mingi mici și 
cu corzi (vor lucra concomitent două 
gimnaste), iar la 
ciții 
turi 
nică 
liber 
loc exerciții individuale și în ansam
blu de 6 gimnaste (cu sau fără 
obiecte), iar la „acrobatică" exerciții 
la sol. o linie acrobatică, sărituri și 
2 piramide.

rașov.

„acrobatică" exer- 
la sol,»o linie acrobatică, sări- 
individuale și piramide. Dumi- 
programul cuprinde exercițiile 
alese. La „artistică" vor avea

Finala campionatului republican de oină

8 echipe în întrecere
Pe stadionul Tineretului, gazda pri

mitoare a multor competiții de am
ploare, se va desfășura începînd de 
azi, finala campionatului republican 
de oină pe anul 1961.

Cele 8 echipe care își vor disputa 
invidiatul titlu la care au rivnit ne
numărate formații în fazele anterioa
re ale campionatului, sînt : Biruința 
Gherăești (Reg. Bacău), Avintul 
Curcani (reg. București), Drum Nou 
Boureni (reg. Oltenia), Avintul Frasin

(reg. Suceava), Dinamo Săsar (reg. 
Maramureș), Torpedo din regiunea 
Brașov, Victoria Cristești (reg. Cluj) 
și Combinatul Poligrafic București. 
Discutînd cu o serie de jucători ne-am 
convins că echipele finaliste s-au pre
gătit intens, fiind ferm hotărite sâ 
meargă din victorie în victorie pînă 
la sfirșitul campionatului. Noi le do
rim tuturor succes deplin in întrece-

(Continuare in pag. a 4-a)



„Cupa Agriculturi’”

P0ST-SCR1PTLM LA
Cu prilejul conferințelor și adunărilor generale pentru darea de seamă și 

alegerea organelor locale ale U.C.F.S. au fost adoptate planuri de măsuri 
menite să ducă la creșterea numărului de membri U.C.F.S., la consolida
rea materială și organizatorică a asociațiilor prin atragerea pe terenurile 
de sport a noi și noi tineri și tinere.

Și iată-ne acum, cu prilejul unui scurt raid prin citeva asociații din 
țară, in situația de a consemna cu satisfacție că măsurile hotărite de mem
brii U.C F.S. n-au rămas numai angajamente, noile consilii pornind neîn- 
tirz.iat la traducerea lor in practică.

Cu cotizațiile la zi
asociației 
Capitală 

locale ale 
vechiul consiliu 

i acordat suficienta 
timp a cotizațiilor 
conferinței și, apoi, 
al asociației spor- 
a fost trecut ur
lu armări în per- 
timp a cotizațiilor

Parlicipanții la conferința 
sportive ElectrOaparataj din 
pentru a'egerea organeler 
U.C.F.S. au criticat 
pentru faptul că nu a 
atenție încasării la t 
U.C.F.S. In bolărîrea < 
în planul dc muncă 
live Electroaparataj 
mă torul punct : „Sb 
manență încasarea la 
U.C.F.S. Pentru îndeplinirea acestei sar
cini fiecare membru al consiliului aso
ciației sportive va răspunde de cite o 
grupă sportivă". Că această metodă de 
muncă este eficace o dovedesc rez.ulta- 
teiv obținute în prima lună : membrii 
U.C.F.S. și-au achitat la timp cotizațiile. 
Și astfel asociația sportivă va avea mai 
mult echipament și materiale sportive, 
va putea să închiriere baze sportive 
pentru 
Rezultate bune 
și în îndeplinit’ 
din hotărîrea 
planul de 
vată 
treținerii lui
Te pactizată 
antrenamentelor secției 
rînd amatorii de șab 

vor întrece în 
asociație. Fermitatea eu 

îndeplinește hotărî rile 
asigura fără îndoială 
sportive. Președintele 
Electroaparataj. tov.

asigurat de
curînd majoritatea

din asociația noastră sportivă 
în frumoase competiții

secții a dat secretarul organizației de 
bază de la T.R.C.L., tov. Ion Cons- 
tantinescu și președintele consiliului 
regional U.C.F.S. Ploiești, tov. Teo
dor Constantinescu.

Cu concursul Sfatului popular al 
orașului Ploiești și din inițiativa aso
ciației
proape de directorul 
Nicolae 
rea unui complex sportiv. Acesta va 
cuprinde un teren de fotbal, un te
ren de volei, un teren de baschet și 
o pistă de atletism. Se va amenaja, 
de asemenea, 
duce 
iernii.

sportive, sprijinită îndea- 
trdstuluî, tov. 

Dumitriu, a început amenaja-

o sală unde își vor 
activitatea secțiile în timpul

Cînd luuu bereameri, tinăiuL preșe
dinte al asociației sportive din comuna 
Gornești, ieși din sediul organizației de 2,55, dar Gondoș 
partid, simți că i s-a ridicat o piatră cercare la...

pe locul (Coi in regiune cu rezultatul de
1,55 m (primul clasat a realizat tot 

a doborît prima în- 
emoției).

a ocupai locul al ao^eu .a JOU metri 
plat cu timpul de 12.3. Cu toată vîrslc 
lui fragedă. Ștefan Pintilie are „state 
de serviciu” în sport : anul trecut s-c. 
clasat pe primul loc la un concurs re
gional de trînlă. (categoria 55 kg). 
Totodată practică și sportul halterelor

DE CE S-A
CONSTANTIN

S-a supurat oare ? Vorba vine în tot 
cazul tovarășul Sală jart, învățător în 
comuna Mîlaș, raionul Reghin nu a fost 
mulțumit de arbitrajul la triată cînd 
unul dintre „elevii" lui (el era condu
cătorul lotului sportivilor din Milaș) 
nu a fost... descalificat pentru faptul 
și-a trîntit de 
în o fără de 
bitriilni.

— Trebuie 
regulamentul... 
la urmă, dar descalificat fiind pleca cu 
mai multe învățăminte — ne explică el.

că 
mai multe ori adversarul 

saltea, după fluierul ar-

descalificat ca să 'învețe 
$i așa a pierdut jună

1ULIU JAKAB S-A... CONSOLAT

echipament 
putea -ă

antrenament competiții ele. 
a obținut noul consiliu 
■a altor sarcini extrase 

conferinței și incluse în 
muncă. Astfel, a fost rez.ol- 

problcma echipamentului și a în- 
îu bune contlîțiuni. a fost 

o sală pentru desfășurarea 
de box. In co

și tenis de masă 
cadrul camoionate'oT 

care noul 
conferin- 
succesul 

asociației 
inii. Gri 
altfel că : 
membrilor

Ing. ION CRISNIC

Stilul lui A. Gondos nu 
ne gîndim că la primul său

e tocmai corect, dar poate fi trecut cu vederea, dacă 
concurs a sărit mai mult decît propria sa înălțime...

Foto : G. Basov — Tg. Mureș

De la vorbă la faptă
cu multă vreme în urmă, cu pri-

se 
pe 
consiliu 
tei va 
muncii 
sportive 
gore Danci ti, ne-a
„în
U C F S.
vor fi angrenați 
de mase".

la 
numărului de membri 

antrenarea a tot mai 
ai muncii pe terenurile

măsurile preconizate au
lată, de pildă»

Se extinde

fîmnast’ca in producție

ne- 
ulti- 
gim- 
ale-

Nu
lejul adunărilor generale pentru darea 
de seamă și alegerea noilor organe 
U.C.F.S., în toate asociațiile sportive 
din orașul și raionul Buzău au fost a- 
doptate planuri de măsuri menite să 
ducă la consolidarea organizatorică si 
materială a asociațiilor respective, 
creșterea
U.C.F.S., prin 
mttlți oameni 
de sport.

Linele dintre
și fost traduse în viață.
în asociația S.M.T. Poșta-Cilnău (pre
ședinte Nicolae Chivu) a fost reamena- 
jat terenul de fotbal iar toți membrii 
U.C.F.S. sînt acum cu cotizația la zi.

In planul de măsuri al noului consi
liu ales în asociația Jzbînda Sărățean- 
ca (președinte Vasile Dragomir) fi
gura amenajarea unui teren de hand
bal in 7 și înființarea secțiilor de hand
bal și popice. Amîndouă angajamentele 
au fost îndeplinite. Tot pe linia măsu
rilor adoptate în 
fost înființate îri 
zău 50 de noi 
sport.

In asociațiile
dărești și ’Metalul Uzina mecanică Bu
zău au fost primiți, în această peri
oadă, 352 membri U.C.F.S.

Adunarea generală a asociației spor
tive de pe lingă Școala medie nr. 1, din 
Buzău, a hotărît amena jarea unei baze 
sportive în incinta școlii. Muncind cu 
dragoste și perseverență tinerii elevi 
sînt astăzi aproape de îndeplinirea ho» 
tărîrii lor. Frumoasa bază sportivă 
cupriiuind terenul de handbal in 7 și 
teren de volei va fi inaugurată zile,te 
acestea;

adunarea generală au 
orașul și raionul Bu- 
secții pe ramură de

sportive Recolta Căi-

de pe inimă. Intr-adevăr, tovarășul 
Mihai Suciu, secretarul organizației de 
partid, i-a mai promis ajutor atunci 
cînd fusese vorba de alegerea organelor 
locale U.C.F.S. Și rezultatul a fost că 
la asociația sportivă din Gome.ști s-au 
făcut alegeri model, după cum a apre
ciat chiar președ'r tele consiliului re
gional U.C.F.S. Mureș — hilonomă 
Maghiară, tovarășul Ion Rogdan. De ce 
să nu meargă lotul bine și acum cînd 
e vorba ca Gorneștii să găzduiască fi
nala „Cupei Agriculturii** ? Dacă co
muniștii promit ceva se tin de cuvînt !

De adăugat doar atît că Arca die Gon
doș a sărit cu 0 centimetri mai mult 
decît propria sa înălțime I

UN T1NAR POLISPORTIV
Acum să vă prezentăm pe unul dintre 

cei mai tineri concurenti ai finalei. E 
vorba de. tînărul Ștefan Pintilie din 
comuna Sîngeorgiul de. Mureș, care abia 
acum cîteva zile a împlinit 15 ani. El

Unul dintre... ghinioniștii ffnujei a 
fost tînărul liiliu Jakab (comnria Sin- 
martin, raionul Odorhei). care la proba 
de aruncare a greutății a obținui în ca
lifi cari un rezultat de 10,30 m, iar în 
finala aceleiași probe doar 9.20 m. Ast
fel a ratat locul întîi pe care-l merita 
cu prisosință. Primul clasat a realizat 
10,02 în finală... luliu Jakab însă s-a 
consolat : el s-a clasat pe primul loc. 
la înălțime f.7.55 zn) și la trînlă (cat. 
SI kg.). Dacă mai adăugăm faptul că 
și-a înscris numele imediat după cîști- 
gătorul probei de săritură în lungime cu 
5.25 m se poate, spune că nu a fost 
chiar așa de... ghinionist.

I. ALEXANDRU

CA DIN PÂVtNT A RĂSĂRIT...
ÎNTRECERI TINEREȘTI

intr-o săptămînu
de sport.
4.000 de
metri cubi pămînt
citam
umărul la construirea acestei baze spor
tive : l (mi

f*'

ia Gornești un 
/fșu cum scrie la 

are muncă voluntară : 
mișcat din loc 

unii dintre cei cure au

teren 
carte ! 

tf'ft 
*>â-i 
nu*

Praciiuarea gimnasticii în j 
devenise o plăcută obișnuința 
Tnimeilorii întreprinderii ..Antrefi 
noscîr.d eficacitatea ei în do; 
capacității de munca salariații 
cu regularitate să execute e 
conduse de către instructori 
Tocmai de aceea au răm 
mulțumiți do faptul .fă î 
mele luni, nu se mai efecl 
nastica în producție. Cu prili 
gerii organelor locale ale U.C.F,!
drul asociației sportive Frigul, mem? 
brii U.C.F.S. au pus problema reorgani
zării programului de gimnastică în pro
ducție. Noul consiliu al asociației a por
nit imediat la îndeplinirea acestei sar
cini. Și astăzi muncitorii de la ..Antre- 
frig“ practică din nou gimnastica în 
producție! In momentul de față doar 
360. <lar pînă Ia sfîrșitu’ lunii numă
rul lor va crește la 500, urm.înd să se 
studieze posibilitatea pentru angrenarea 
unui număr și mai mare de muncitori 
în lunile viitoare, 'lot în luna octombrie 
numărul membrilor IJ.C.F.S. s-a mărit 
— așa după cum ne-a informat tov 
Traian Popeșcu. președintele asociației 
sportive ^țFriguL —- de Ia 650 la 670, 
Sînt fără îndoială realizări care 
vor ’Stimula activitatea sportivă de mase.

Vodudi. Francîsc Rerekmeri, 
Petre Dan, Eugen Pop. Ion Vai da Prin
tre ei se numără. des;gur, și președin
tele asociației sportive, tovarășul hm 
Rerekmeri.

în preziua întrecerilor La Gome.ști 
s-a asigurat cazarea pentru 200 de spor
tivi. din diferite părți ale regiunii Mu
re ș-A a lon omă Magh iară. 
Mihai Rethi, 
oaspete 4 sportive. în cele două 
cît au ținut întrecerile. Mihai 
Gheorghe Roșu, D. 
primitoare au venit 
din Cernești pentru 
pentru 
Și i-au 
ne ț i si

Familia lui 
de pildă, a primit cfl 

■ile 
Rethi, 

Ffddp și alte gazde 
pe terenul de sport 
a asista la disputa 
tinerilor concurenti.întîietate a

încurajat, nu glumă ! Și pe oafi
ne cei d'n comuna lor

. SĂRIT MAI MULi DECÎT 
PROPRIA SA ÎNĂLȚIME!

MARIN DUMITRU- corcsp.

înălțime băieți... La un moment dat, 
unul dintre spectatori, un băiat scund 
șl brunet se apr o fii e 
..Păi, .1,35 sar și eu 1“ 
nostru însă își face avînt și. îmbrăcat 
cum e. sare peste ștachetă '! Rî set elf se 
opresc Și peste cîteva minute tînărul
Ircadie Gondoș, căc: despre el e vorba, 

■ primește aprobarea comisiei de- organizare 
să reprezinte Gorneșliul la săritura în 
înălțime. Apoi.. . ce să vă mai • spunem? 
Gondos, prezent prima dată in -viața lui 
la un concurs de sărituri, se clasează

de concurenti : 
Rîsete. Ilrunetul

Am asistat la o frumoasă compe
tiție sportivă de mase: finala zonală 
a „Cupei Agriculturii". Pe stadioa
nele și terenurile de sport din șase 
sale ale raionului Chișineu Criș din 
regiunea Crișana, timp de trei zile 
au avut loc întreceri la care au par
ticipat peste 400 de sportivi din satele 
și comunele regiunilor Cluj, Atara- 
mureș, Hunedoara și Crișana.

In întreg raionul Chișineu Criș a 
domnit în aceste zile o atmosferă 
sărbătorească. Țăranii colectiviști din 
comunele Simand, Sîntana, Chișineu 
Criș, Olari, Zerind și Țipari, unde 
au avut loc întrecerile, au făcut o pri
mire entuziastă participanților,

în comuna Sîntana, unde se află 
gospodăria agricolă colectivă „Viața 
Nouă" (gospodărie multimilionară) au 
avut loc întrecerile handbaliștilor. La 
sosire, oaspeții au fost întîmpînați cu 
muzică, iar fiii colectiviștilor, pionie
rii, le-au înmînat flori. Tot atît 
frumoasă și emoționantă a fost 
mi'rea sportivilor 
mune.

Numărul mare 
aceste întreceri a
rea în raionul Chișineu Criș a unor, 
noi baze sportive. Aceasta nu a con
stituit o problemă pentru gazde. Prin 
muncă patriotică 
comuna. Șimand 
de fotbal și o 

bitumizată.

să-i primească pe sportivi in casele 
lor. Și an avut unde. Case noi sînt des
tule.

Festivitatea de închidere a avut loc 
duminică in comuna Chișineu Criș 
A fost o revărsare de tinerețe și voio
șie. Pe stadionul Victoria, frumos îm
podobit. au defilat toți participanții. 
Numeroșii spectatori au aplaudat cu 
mult entuziasm pe sportivii rliiy satele 
regiunilor Cluj. Hunedoara. Maramureș 
și Crișana. Au fost premiați și au 
primit diplome cei mai buni dintre 
finaliști Frumoasa cupă de cristal a 
locului I a revenit sportivilor din re
giunea Crișana Pe locurile următoare 
s-au clasat regiunile Citii. Maramu
reș și Hunedoara

PETRE HENȚ

și în celelalte

de 

pri- 
co-

de particlpanți la 
necesitat a menaja-

a fost construit în 
un al.doilea, .țcren 

popicăfie cu pistă
La' Sîntana -ș? Chi- 

construit tribune de 
cu o capacitate de 1000 de

Pastel sportiv

Ș-au ținut de cuvînt
Cu apfoape 6 Jună în urtliă, ’ cînd 

a avut» loc- conferința asociației spor
tive- Constructorul din Ploiești, s-a 
preconizat,, printre altele, și înființa
rea unei secții de lupte. Această pro
punere a prins curînd viață. In pre
zent/ 'peste 85 de' tineri se pregătesc 
de trei ori- pe săpiămină sub condu
cerea antrenorului Vasile Constanti
nescu. Afilierea noii secții s-a făcut 
zilele trecute, tot atunci cînd au fost 
legitimați și primii 25 de sportivi. 
S-an remarcat pînă acum, cu. prile
jul celor două întîlniri de lupte,spor
tivii, .Ștefan Gurgui, instalator, Ion 
Vasile, elev al școlii de construcții 
și Traian Biu, mecanic utilaj. Un 
ajutor deosebit în organizarea noii

Figuri de delegați
Cînd ani „ mirat în sediul asociației . dair și dovada inc re dețu în faptul că 

Minerul; Lupehi și am întrebat de țov. . ,,țînariil antrenor va acțiva fără răgaz 
Ion Groza, ni ș-a răspuns :

— Pe Ionci o să-l găsiți după-amiază 
la fotb«al'57

—1 Dar-'ăciim tinde este ?• . <> ■
~y- Tot\ 1.Q- fotbal.,. .. .
— . Cum ..... . -. .«
— l)a, toi 1a fotbal dar. cu juniorii.. 

Joacă la ‘ Vulcâh... loii Orozâ, Tonei, 
cum îi ' Spun ’'prietenii și ăovhrășiH de' 
muncă din Jiiipeni. este antrenorul echi
pei de juniori a Minerului. Anul trecut 
echipa pe care o pregătește s-a clasat 
pe primul loc în campionatul regional.

— A fost cea mai-Aplaudată propunere 
din conferință. ne șpuu.e;, J. • Tom? 
președintele asociației. Oainenji , L2 
votat în pnanimitatc pe Ion Groza < 
delegat Ia conferința oră șeii eRscă? îl 
cunoșteau ' din cei 13 aiii dît a fo’st 
jucător Ia Mmeiul, din meciurile în 
c a re lupta fă ră. p neeu pe ț i re, pent ru, cu - 
lorile asociației. Acum, alegerea lui ca 
delegat Ia conferința orășenească estp 
și o apreciere a muncii lui cu „puștii**

pențru dezvoltarea sortului din Lupenî.

dublă 
șineu Criș s-au 
beton 
locuri, fiecare. .

Prieteniile s-au legat repede. înlr-o 
discuție, tul participan’t din regiunea 
Cluj, a- pus qrniătoșr.ca întrebare: de 
c:e a .fost- ales-..raionul- Chișittcu Criș 
gazdă a • finalei zonale ?■ Colectiviștii 
au prFvit' unii la alții apoi încurcați 
de întrebarea,-. s^tețiitLilgi 4in regiunea 
Cluj,- '.au- întors privirile, spre Aurel 
Fugătă, ■ președintele ' coii!silitilui raio
nal U’.Cd?.S. Acesta ji privi pe toți 

„Păi^, Jn . primul 
nostru este coîecti- 
riiMrăi’ aceasta, mai 

la fel, dar. drapelul 
pe regiune în acti-

(Urmare din pag. 1) 

harnică, de numai citeva luni ah^ol- 
ventă a scolii profesionale. E micuță 
(i timidă. 1st aranjează mereu codi
țele pe spate. Au necăjit-o atita in 
timpul probei ! Dar are t-ointă Straș
nică. Ne și explică succesul ei ile azi. 
„Trebuia să sosesc prima si anul tre
cut la scoală, dar rn-am împiedicat si 
am căzut numai cu cîtiva metri în
ainte de sosire". — si un val de pur
pură ii îmbracă obrajii. „Am știut 
că am să înving, trebuia. N-am aler
gat tare de Ia 
vedea cum se 
Iar către sfîrșit 
plică micuța 
ioniță descoperea, firesc, tactica

Acum e rihdul băieților. Cei de la 
sectorul IX. doresc să nu se facă de 
ris iti fața atitor spectatoare. Și se 
luptă din răsputeri pentru lo/cțiț. ântii. 
Cijistea accits’ta îl re'viiie' mecanicv- 
lui Florian Lțzoaci (pasionat voleiba
list) care mai iînăr decît vopsitorul 
Marin Antonescu (reț>r.c.zenta.nt al ial- 
balului) face față cu succes finișului. 
Pe ultimele, două locuri, cei care n-au 
putut rezista, cadenței. ridicate: me 
canicul Gheorglie Ștefănescu si rqp- 
sitorul Gheorghe. Aurelian. ..Prin cu
loarul. viu de specfatori^.ștrjns ca pen
tru vreo marg ctțr'să . ciclisfă, cei mai 
buni culeg aplauze cu duiumul. Coda
șilor, in schimb, li se face morală. 
(„Bine măi nu vă e rușine? Și noi 
ani fi alergat mai bine!", se aud vo
cile virstnicilor). Apoi, lumea se im- 
prăștie, pe la case,,pe la treburi. Soa
rele . dă in asfințit, se .pregătește 
culcare. .In poartă . două fete zvelte 
dau întilnire pentru a doua zi, tot 
stadionul improvizat, din incinta 
brlcii:

— Ioană ! Mîine alergăm amîndouă,

început și am Dtrtut 
țin celelalte tovarășe, 
am atacat" — îmi ev- 
învingătoarc. Vasilic.a

zîmbjn(d și șpjișe 
rînd,; tot raionul 
vizat și ntr ar îi 
șînt multe altele 
de raion fruntaș 
vitatea de cultură fizică și sport noi 
îl deținem. Cred cau -aceasta este 
cauza".

Spuneam Ia , început că întrecerile 
au durat trei 
400 de săteni 
șineu Criș nu există hote). Cu toate 
acestea, nu au 
cazare. Colectiviștii au fost bucuroși în aceeași serie. Să te ții bine !...

zile și au fost peste 
particîpanți. La Clii-

existat dificultăți de

de 
își 
pe 
fa-

•i' '■ ■ c'i '• ■■ ■-



ADAPTAREA CIRCULAȚIEI LA EFORT
★

Dr. SULIU POPESCU
cercetător principal la secția de car
diologie a Institutului de medicină 

internă al Academiei R.P.R..
★ ★

a acestei „forțe de rezervă". Pină in 
ultima vreme se credea că dimensiu
nile inimii Ia sportivi sint obligatoriu 
mărite și că există chiar un paralelism 
intre gradul de mărire și durata acti
vității sportive. Termenul de „inimă 
de sportiv", termen necorespunzător în 
prezent, se folosea uneori pentru a a- 
răta o inimă mărită, dar normală în 
sens funcțional

nnMEMii^sTHNTn

La nu om sănătos există in fiecare 
oment. in intreg organismul și pen
ii fiecare țesut in parte, o concordanță 
îrfectă intre nevoile de singe și canti- 
tea de singe pe care i-o asigură ini- 
a. Pentru a ilustra munca prodigioa- 
i a pompei cardiace se poate arăta 
i aruncind la fiecare bătaie cam 70 
*. singe, inima pompează cam 4—5 
fri pe minut, iar in 24 ore, o... cis- 
rnă. în decurs de 60 de ani ventri
cul sting efectuează o muncă meca- 
că suficientă pentru a ridica un va
in încărcat la o înălțime de peste 
>00 de metri ! Aceste cifre impresio- 
mte subliniază importanța puterii de 
mtracție a mușchiului cardiac, ilu- 
rind, totodată, posibilitățile de adap- 
re permanentă Ia efort ale inimii.
Paralel cu răspindirea sportului s-au 
mult it și cercetările care privesc mo 
ficările cardiace ce survin în cursul 
orturilor fizice prelungite. Creșterea 
gimului circulator, necesară îndepli
ni unor eforturi mai importante, se 
alizează pe deoparte prin înmulțirea 
ităilor inimii, și deci a cantității de 
ige aruncat in circulație (de la 4—5 
ri cjt'cste în repaus, pină la <30—40 
ri pe minut la eforturi mari), iar pe 

• altă parte prin creșterea pină la o 
îumită limită a tensiunii arteriale. 
Capacitatea inimii de a-și adapta 
ntracțiile, proporțional cu singele ve- 

>s ce se întoarce în cantități din ce 
ce mai mari in urma eforturilor de- 

ise, se numește „forță de rezervă".• 
ima antrenată se caracterizează toc
ai printr-o mare putere de adaptare

ut =—
0 nouă etapă în Cupa „7 Noiembrie”

Astăzi și in îi ne. cupa „7 Noiembrie** 
organizată de FRR și clubul sportiv 

ința București — programează noi 
curi echilibrate între echipc’e bucii- 
?tenc. Astfel. CCA va primi replica 
îhipe.i Metalul ..23 August’4 înir-o 
rtidă în care, desigur, sînt favoriti 
'Calorii militari dar care Se poate 
mina tot atîl de bine cu un rezulta; 

arte strîns. Jocul va avea loc astăzi 
terenul CCA la ora 15.15. Mîine, la 

rea.și oră, I I B va întîlni (pe terenul 
B) echipa Știința București iar Di- 
mo va * avea ca adversar Grivița Roșie 
cren Progresul ora 9.30) Primele
uă ^meciuri se dispută în seria A. 
imul în cadrul seriei B

CAMPIONATUL DE CALIFICARE...

Cu cît se apropie de sfîrșil. campio
ni! de calificare devine tot mai pa- 
mant. în fiecare seric echipele lup
ii pentru acumularea a cil mai multe 
nete Mîine vor avea loc următoarele 
rlide care, desigur, vor aduce noi 
limbă ri în clasamente, lată progra- 
il etapei : Seria I, grupa /f : Auto- 
zul — Știința Inst. Constr.. teren 
terciului III. ora 10. Petrol Chimie

Universitatea, teren Tineretului IV, 
i 15.30. Grivița Roșie II — Știința 
GG. teren Parcul Copilului, ora 11, 
hileclura — Dinamo II. teren Tine- 
ului HI. ora 15,30. Rapid 11 — 
it. Navale Oltenița, teren Tinerelului 
, ora 11,30. Seria f, grupa Li: 

• can Buc. — Meteorul Buc., teren 
terciului III, ora 11,30. Sirena Buc.

Flacăra roșie Buc., teren Tinerctu- 
IV, ora 10. Drubela Tr. Severin — 

>ria Buc., Elcctroputerc Craiova — 
trolul Pitești. Seria a II-a : Petrolul 
tie.ști — Cimentul Medgidia. Farul 
nstanța — Constructorul Ploiești, 
ogresul Sănătatea Rin. Sărat — 
AS Năvodari. Precizia Săcclc — Me
til Buzău. Scria a III-a: Laminorul 
mau — Ceahlăul P. Neamț, Ancora 
la|i — Rulmentul Bîr’.ad, Petrolul 
3uci — Const motorul 1UT Iași, Di
no Bacău — CSM Brăila. Seria a 
a: CER Timișoara — Minerul Lil
li, Știința Timișoara — Jiul Pot ro
ii, Chimica Tîrnăveni — CSM Sibiu.

Pregătirile Iotului 
reprezentativ

Miercuri după-amiază lotul rcpubli- 
i, care se pregătește pentru meciul 
echipa Franței de la 12 noiembrie, a 

ut un antrenament în compania echi- 
fîapid. In general selecționabiiii s-au 

scat bine pe teren dovedind o pregătire 
ică corespunzătoare. Jocul — în care 
■Șic nu s-a urmărit în mod deosebit 
Uzarea unui scor de proporții — a 
t deosebit de folositor pentru omo- 
nizarea compartimentelor. O formă 
îă au arătat în special Moraru. De
lii, Penciu și Costal Stăuescu. O 
nțiune și pentru jucătorii Rapidului 
e s-an străduit tot timpul să con- 
>uie printr-un joc bun la reușita an- 
namcntului.

★

..olul R.P.R. s-a antrenat ieri pe 
dionul Republicii în compania for- 
ției Petrol-Chimie. După o scurtă 
■ălzire pe compartimente, compo-

Savanta sovietică Motileanskaia, cer- 
cetind timp de mai mulți ani un mare 
număr de schiori, socotește că crește
rea în volum a inimii la o treime din
tre ei. însoțită de o înaltă capacitate 
contractilă, poate fi apreciată ca o ma
nifestare a adaptării fiziologice a ini
mii la o muncă mai intensă. Această 
supraîncordare a mușchiului inimii, 
fără a fi patologică in sensul real al 
cuvintului, trebuie să constituie totuși 
un semnal de alarmă pentru medic.

nenții lotului au trecut la joc, unde 
au încercat o serie de scheme tactice 
reușite. Ținem să remarcăm că echipa 
Petrol-Chimie, deși întărită cu Pen
ciu, Căpușan și Predaj a dat o re
plică palidă lotului reprezentativ. Pe 
viitor nu ar fi rău să se facă astfel 
de antrenamente în compania unor 
formații mai puternice.

*

Mîine, dc la ora 11, lotul selecționa- 
întîlni într-un nou ioc de 

echipa Progresul (teren Pro-

REZULTATE

In campionatul de calificare s-au 
mai desfășurat două jocuri încheiate cu 
următoarele rezultate: Minerul Vulcan 
— Știința Timișoara 6-11 (3-3).
Dinamo II — Știința 1PGG 35—5.

uiiiior va 
verificare 
greșul).

--- Kd:lJh'|7T;fl ==--------------
La capătul unui meci viu disputat

Dinamo București a învins 
Știința București cu 18-14 (10-9)
După 44 de minute de joc din partida 

Dinamo București — Știința București 
scorul devenise egal (13—13). Mulți 
dintre cei prezenți joi după-amiază pe 
terenul Dinamo au (ost convinși că 
poate, pentru prima oară în acest cam
pionat bandbaliștii dinamoviști vor pă
răsi terenul învinși. Aceasta, cu alît 
mai mult cu cît chiar în minutul urmă
tor egalării ei au ratat și o lovitură 
de la 7 metri prin G. Covaci care a 
tras în bară.

Ce s-a înlîmplat mai departe ? Dim- 
moviștii s-au... trezit, sau smuls din 
jocul încîlcit. static, în care se lăsaseră 
angrenați de adversarii lor și după o 
scurtă perioadă, în care ambele echipe 
au încercat totul pentru a forța victo
ria, au luat conducerea cu 15—13. Me
ciul nu putea fi considerat terminal, 
deoarece și înainte Dinamo condusese 
cu 4—5 sau chiar 6 goluri avans însă 
studenții remontaseră de fiecare dală. 
Acum însă dinamoviști! au fost liotă- 
rîți să obțină victoria. Și, în patru 
minute, au declanșat trei fulgerătoare 
contraatacuri, terminate toate cu gol. 
astfel că în min. 58 scorul devenise 
18—-14 pentru Dinamo.

Despre acest meci mai trebuie să 
adăugăm faptul că el nu a avut un nivel 
tehnic mulțumitor. S-au comis multe 
greșeli de ambele părți, s-a ratat mult 
și, uneori, din cauza nervozității s-a 
jucat și ncrcgulamcntar.

Punctele au fost marcate de: Coman 
(5), Costache II (3), Ilnat (3), Covaci 
(3), Costache I. Rădulescn, Ivăncscu, 
loneșcu pentru Dinamo: Mureșan (4), 
Schmid (4), Chica (3), Tănăsescu, Fa
bian, Jianu pentru Știința.

Important de precizat că aceste modi
ficări sînt condiționate mai puțin de 
felul sportului practicat și mai mult 
de caracterul antrenamentului. Un bun 
antrenament asigură activității circu
latoare avantaje mai mult prin creșterea 
cantității de singe pompat de inimă, 
decit prin înmulțirea bătăilor. Este cu
noscut faptul că inima antrenată a u- 
nui sportiv se distinge prin ritmul său 
încetinit, bradicardiac, de aproximativ 
36—60 bătăi pe minut.

Antrenamentul sportiv este conside
rat de autorii sovietici ca un sumum 
de reflexe de adaptare a organismu
lui la eforturile care urmează. Antrena
mentul neștiințific, in loc să ducă la 
o echilibrare a sistemului nervos, pro
duce dimpotrivă o dereglare, care poa
te favoriza apariția de tulburări cardio
vasculare, prezente aproape totdeauna 
in cazurile de supraantrenainent sau 
doping. La cei bine antrenați, adapta
rea la eforturi se face printr-o dila
tare fiziologică a inimii, cu creșterea 
cantității de singe care tămine încă 
in cavitățile inimii după fiecare pulsa
ție. Adaptarea circulației in eforturile 
mari se face tocmai pe socoteala aces
tui surplus de singe : printr-o contrac
ție mai puternică a mușchiului cardiac 
și cu o golire mai bună, atunci cînd 
nevoile o cer in urma unor studii 
complexe s-a dovedit că la începutul 
efortului inima răspunde printr-o dila
tare de adaptare, ca apoi. în măsura 
in care se consumă din singele de re
zervă despre care am vorbit, inima să 
se micșoreze. Toate aceste mecanisme 
permit ca in timpul efortului orga
nismul să realizeze un randament ma
xim. fără să se ajungă la epuizare.

In unele cazuri pot să apară acci
dente circulatoare sub formă de tulbu
rări simple, funcționale, ca palpitații 
sau dureri in regiunea inimii, expli
cabile fie printr-o hiperexcitabilitate 
nervoasă, fie prin lipsă de antrena
ment. Alteori, sportivii pot prezenta 
după eforturi.violente, bătăi accentuate 
de inimă, respirație grea mîini și pi
cioare reci, sau chiar stări de leșin 
Lange menționează, în special la me
ciurile profesioniste de box, opriri ale 
inimii, de obicei trecătoare, alteori însă 
definitive, care se ivesc din cauza e- 
forturilor violente și prelungite.

In concluzie, adaptarea la efort se 
face progresiv, debitul cardiac crește 
treptat, in timp ce tensiunea arterială 
și pulsul nu cresc sau cresc prea pu
țin, iar consumul de oxigen rămîne 
moderat. Astfel reușește organismul să 
realizeze un randament maxim fără să 
ajungă la o epuizare generală

Sportivii fruntaș! și mai cu seamă 
antrenorii trebuie să țină seama de a- 
ceasta, să asigure o pregătire rațio
nală și științifică elevilor lor. chezășia 
marilor performanțe, a unei sănătăți 
bune și puternice Trebuie o serioasă 
și permanentă colaborare cu medicul 
pentru ca sportul, acest mijloc minu
nat de oțelire, să-și desfășoare din 
plin acțiunea binefăcătoare.

l^ihail^Sadoveann |
Întregul nostru popor a luat cunoș- de țara noastră, dar și militant activ 

tință cu profundă durere despre ince- pe tărim obștesc, în viața noastră de 
tarea din viață a maestrului iubit și stat, împletind în mod exemplar aces- 
venerat, Mihail Sadoveanu, cel mai te însemnate activități cu prodigioasa 
mare artist al prozei rominești, scrii- sa muncă de creație.
torul cetățean, legat prin toată ființa Opera lui Mihail Sadoveanu a pri- 
sa de idealurile cele mai înalte ale mit o meritată încununare prin acor- 
oamenilor muncii din patria noastră, darea Premiului Internațional Lenin 

Mihail Sadoveanu lasă o operă mo- „Pentru întărirea păcii între popoare", 
numentală, de proporții grandioase, Pentru înaltele sale merite de artist 
străbătută de ideile generoase ale dra- și cetățean el a fost distins cu titlul 
gostei de OM. ale năzuințelor spre de Eroii al Muncii Socialiste și deco- 
luinină, spre fericire. Marele nostru rat cu Ordinul Steaua Republicii 
scriitor a fost un neîntrecut făurar Populare Romine clasa I, Ordinul 23 
de limbă romînească, meșter poves- August clasa I și alte ordine și me- 
titor al anilor de demult, ca și a! dalii. I s-a decernat Medalia de aur 
vremurilor luminoase de astăzi, cînd a Consiliului Mondial a! Păcii și Pre- 
poporul nostru, condus de partid, a mini de Stat al Republicii Populare 
pornit să construiască socialismul. A- Romine clasa I.
cestor fapte mărețe ale zilelor noastre In amintirea poporului nostru va
le-au fost consacrate de către scriitor rămîne veșnic figura luminoasă a 
cele mai frumoase pagini izvorite de eminentului’ scriitor, aflat in galeria 
sub pana-i iscusită. geniilor nemuritoare ale literaturii ro-

Mihail Sadoveanu n-a fost numai mine.
cronicarul prefacerilor istorice trăite S. P.

Un marc prieten ol șahului

In deschidere, s-a jucat meciul C.C.A.
— Rapid, încheiat cu victoria handlia- 
liștilor dc la C.C.A. : 21—17 (11—9). 
Partida a fost mai echilibrată în prima 
repriză. După pauză echipa C.C.A. a 
jucat foarte rapid, depășind net for
mația adversă. Cei mai activi din ecliipa 
învingătoare au fost Bulgarii (8), No- 
dea (3) și Telman.

Ceea ce a plăcut însă cel mai mult 
din cadrul acestui cuplaj a fost — fără 
discuție — demonstrația celor două 
echipe de pitici ale clubului Dinamo. 
Micii handbalișli nc-au îneîntat prin... 
varietatea jocului lor și prin numeroasele 
procedee tehnice folosite. Ce ar fi dacă 
și celelalte cluburi bucureșlene ar urma 
acest exemplu ?

CĂLIN ANTONESCU

Dc la Brașov, corespondentul nostru 
P. Du milrescu, ne comunică rezultatul 
celuilalt meci programat joi: Tractorul
— Rafinăria Teleajen 18—15 (11—8) 
Meciul a plăcut celor 1.000 de specta
tori. Tractorul putea cîștiga la un scor 
mai marc, dar spre sfîrșil a scăzut 
ritmul.

Ca urmare a acestor rezultate în cla
samentul seriei 1 nu s-au produs modi
ficări importante.

★
Duminică la Buzău lotul republican 

de handbal in 7 va disputa un joc de
monstrativ cil ocazia inaugurării unei 
noi baze sportive la Școala Medie nr. 1 
din localitate. In deschidere, echipa de 
juniori a clubului Dinamo va întîlni 
formația Șc. sportive de elevi din Bu
zău.

Cu nemărginită întristare am aflat 
despre încetarea din viață a Maestru
lui nostru iubit. Aproape nu-ți vine 
să crezi că Mihail Sadoveanu nu mai 
este.

Literatura română și universală în
cearcă o grea pierdere prin dispari
ția marelui scriitor. Opera sa, cunos
cută și apreciată pretutindeni, tradusă 
în zeci de limbi, reprezintă pentru 
fiecare dintre noi prilej de justificată 
mindrie, întruchipare a geniului crea
tor al poporului nostru.
"^Solicitat de multiplele sale pre

ocupări, Mihail Sadoveanu găsea timp 
pentru îndeletniciri obișnuite, menite 
să-i asigure o bună destindere fizică 
și intelectuală. Sportul a făcut parte 
printre preferințele sale, iar șahul, 
vinătoarea, pescuitul și drumeția au 
fost adevărate pasiuni. Biografii săi 
nu vor putea omite faptul că de-a 
lungul anilor, Maestrul s-a numărat 
printre puternicii jucători de șah ai 
țării, a fost un animator neobosit al 
popularizării acestui frumos sport, 
desfășurind o vastă și prodigioasă ac
tivitate organizatorică in acest do
meniu. In 1926, din inițiativa lui ia 
ființă Federația romînă de șah, Maes
trul fiind primul ei președinte. După 
Eliberare, Mihail Sadoveanu a revenit 
in fruntea acestui for, definind, pină 
in ultimele sale clipe funcția de Pre
ședinte de onoare al F.R.Ș.

Tot el a pus bazele primei publi
cații de specialitate, în care a publi
cat adesea editoriale înflăcărate în 
favoarea practicării șahului. Intr-un 
articol al „Revistei romîne de șah" 
din anul 1927, Maestrul arăta:1

„...Jocul acesta într-adevăr nobil 
prin intelectualitatea lui poate singur 
să dea plăcere fără abrutizare și poa
te fi pus cu cinste alături de sportu
rile atletice. Am privit întotdeauna 

șahul sub acest punct deosebit: năs
cocire și inteligență pură ca și nume
rele, armonios și incomensurabil ca 
și ele. De aceea n-am cuvinte des
tule ca să îndemn pe părinți și pe 
profesori să îndrume preocupările ti
neretului și spre șah. Dacă voiți, uti
litatea putem s-o dovedim și din 
punctul de vedere al raporturilor in
ternaționale. Căci numerele și sem
nele șahului, familiare jucătorilor din 
toată lumea, îngăduie oamenilor de 
limbi și nații diferite să comunice in
tre ei, să se cunoscă și să se stimeze. 
Am putea zice chiar să se iubească".

Pină in cei din urmă ani ai vieții, 
el a venit în mijlocul șahiștilor. L-am 
văzut spectator la marile turnee or
ganizate în țara noastră, l-am auzit 
dind sfaturi și încurajări jucătorilor. 
In cabinetul său de lucru, tabla cu 
patrate albe și negre stătea totdeauna 
la indemină.

Cum să-i mulțumim pentru atilea 
pagini sublime închinate sportului pe 
care-l îndrăgim ? Recitim cu aceeași 
emoție pasajele din „Aventurile șahu
lui" pătrunse de atitea sensuri adtncL 
tălmăcire fără egal a legendelor mile
narului joc.

Ii datorez Maestrului nu numai 
bucuria pe care mi-a oferit-o lectura 
nemuritoarelor sale opere, ci și hotă- 
rîrea de a persevera fn deslușirea 
tainelor șahului, către care m-a în
demnat sfatul prietenesc al unui mare 
iubitor al sportului minții.

Alături de întregul nostru popor, 
noi sportivii nu-l vom uita niciodată 
pe Mihail Sadoveanu.

ALEXANDRA NICOLAU
campioană de șah a R.P.R., maestră 

internațională
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15 jucători=(întotdeauna) o echipă

Cu o formație mai experimentata, C. C. A.

„BAYONNE!" Subiectul esie, firește, 
la ordinea zilei. II rugăm insă pe va
lorosul nostru „pilier" să nu înceapă 
discuția înainte de a-l... felicita pentru 
reușita examenelor. Alexandru Teofilo
vici este acum student în anul V la 
Institutul de Cultură Fizică.

Și, acum, despre meciul cu Franța...
— Joc greu, foarte greu. Va tre

bui să luptăm mult, fiecare dintre 
noi să dovedească un înalt spirit de 
echipă... Ca la București anul trecut.

Am și notat... titlul acestor însem
nări și, pentru că este prea devreme 
pentru a face pronosticuri, să vorbim 
tocmai despre această cerință, despre 
spiritul de echipă pe care-l dezvoltă 
jocul colectiv și care, de cele mai 
multe ori. este hotăritor in realizarea 
performanțelor. Nu ne vom depărta 
astfel de... Bayonne. Dimpotrivă !

— Cei 15 jucători, ne spune Teoli- 
lovici, trebuie să alcătuiască ÎNTOT
DEAUNA O ECHIPA: în pregătire, 
de-a lungul celor 80 de minute de joc, 
în viață. O echipă care este prezentă 
doar pe... foaia de arbitraj, în care 
jucătorii luptă mai mult pentru pro
pria lor evidențiere — indiferent de 
comportarea ECHIPEI — nu va a- 
junge niciodată la rezultate superi
oare.

Să presupunem că sintem înainte 
de... fluierul arbitrului. Deocamdată 
se desfășoară antrenamentele.

— Spiritul de echipă, dragostea 
pentru această echipă, dorința puter
nică de a aduce un cît mai substan
țial aport, își găsesc o totală expri
mare și în perioada de pregătire a 
echipei. Tuturor jucătorilor li se cere 
o participare activă la antrenamente, 
un efort susținut. Jucătorul care 
„fuge" de uneie elemente ale antre
namentului va juca mai slab și va 
dăuna astfel echipei. Nimeni nu tre
buie să creadă că dacă a ajuns ju
cător „mare" are dreptul să... pri
vească la antrenamentele colegilor 
săi. Exemplele rugbiștilor noștri frun
tași Penciu, Moraru sau Marinache 
care, deși au ajuns la o valoare ri
dicată, continuă să se pregătească 
cu o conștiinciozitate de admirat, tre
buie urmate de fiecare jucător.

— Dar jucătorii a căror valoare 
este încă sub media echipei ?

— Este normal că aceștia trebuie 
să lucreze suplimentar, să muncească 
mai mult și să nu se mulțumească 
cu efectuarea antrenamentului obiș
nuit. De altfel, aici intervine rolul 
antrenorului care, în cadrul lotului 
nostru, se ocupă eu grijă de acest 
aspect.

Reținem concluzia, deosebit de im
portantă pentru toti tinerii noștri rug- 
biști: SPIRITUL DE ECHIPA ÎNCEPE 
CU MUNCA DE PREGĂTIRE, EL 
DEZVOLTA SIMȚUL DE RĂSPUN
DERE AL SPORTIVULUI, DRAGOS
TEA PENTRU ECHIPA DIN CARE 
FACE PARTE, DORINȚA DE A FI 
CIT MAI FOLOSITOR ECHIPEI.

Și acum, să intrăm pe teren. să 
vedem ce se intîmplă atunci cind 
există și cind nu există spiritul de 
echipă...

O facem tot cu ajutorul lui Ale
xandru Teofilovici.

— Despre rezultatul jocului colec
tiv. al unui înalt spirit de echipă se 
pot spune multe lucruri. El conduce 
de multe ori spre succes. Și acum 
ne amintim cu bucurie de acel „11—5“ 
realizat în compania Franței. Nu 
greșesc cu nimic afirmind că el s-a 
datorat în cea mai mare măsură spi
ritului de echipă dc care a dat do
vadă fiecare din jucători, patriotismu
lui cu care aceștia au luptat pină la 
ultimul minut de joc, dîrzenici cu 
care ne-am pregătit fiecare. Acea
sta spre deosebire de jocurile din 
„Cupa Păcii" unde, intilnind adver
sari mai slabi, echipa noastră n-a 
jucat la valoarea ei, existind prea 
multe tendințe de joc individual. Dar, 
să vedem aceste dezavantaje pe... 
compartimente.

Cum era de așteptat, Teofilovici a 
început cu... înaintașii.

— Este suficient ca un singur ju
cător să manifeste tendințe de joc 
individual, ca aceasta să se resfrîngă 
asupra întregii echipe. Asemenea ju
cători individualiști nu-și aduc apor
tul în special la grămezi și grămezi 
spontane (unde se desfășoară o mare 
cantitate dc muncă... anonimă) slăbind 
considerabil forța grămezii proprii și 
solicitînd pe coechipieri la un efort 
în plus, care creează apoi decalaje în 
susținerea ritmului dc joc. Este, de
sigur, doar un exemplu.

Notăm, de asemenea, faptul că in 
special la „tușă" apare necesitatea 
jocului colectiv in sensul unei perma
nente colaborări între prinzător și 
jucătorii care-l ajută pe prinzător. A- 
ceasta atît inainte de a intra în po
sesia balonului cît și după aceea, 
pentru păstrarea mingii.

— In ceea ce privește linia de 
treisferturi, lipsa unui joc colectiv se 
manifestă adesea prin dorința reali
zării unor acțiuni spectaculare dar ine
ficace care de cele mai multe ori îm
piedică desfășurarea jocului. Ținînd 
excesiv balonul, jucîndu-1 singur, în
cercările de pătrundere pierd de la 
început multe șanse de reușită. Jocul 
cel mai sigur este acela în care ju
cătorul din această linie transmite 
balonul rapid și tot atît de rapid 
trece în dispozitiv pentru a putea 
reprimi balonul

Și, jocul s-a terminat! Aceiași ju
cători se vor reîntilni miine la antre
namente, la meciul următor. Ei tre
buie să muncească împreună, să se 
ajute tot timpul.

...Teofilovici ne-a povestit apoi alte 
lucruri. Ne-a vorbit despre înțelege
rea pe care i-au arătat-o colegii de 
echipă in perioada examenelor, despre 
bucuria cu care toți au intîmpînat 
sosirea pe lume a băiețașului lui 
Moraru, despre interesul pe care-l 
manifestă echipa față de cursurile se
rale pe care le urmează Zlătoianu, 
sau despre felicitările colective aduse 
nu demult proaspătului inginer Mir
cea Iliescu... Așadar, spiritul de e- 
chipă nu Încetează după... 80 de mi
nute de joc !

DAN G1RLEȘTEANU

Finala campionatului republican
(Urmare din pag. 1)

rea care va desemna pe cea mai bună 
echipă a țării.

Turneul final începe sîmbătă pe 
stadionul Tineretului la ora 8,30 și 
continuă după amiază de la ora 14,30, 
miine de la ora 8,30 și se încheie 
duminică după amiază pe stadionul 
„23 August", cînd între meciurile de 
fotbal C.C.A. — Rapid (tineret) și 
C.C.A. — Rapid (semifinala Cupei 
R.P.R.) se vor desfășura, concomi-
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Finală reușită, dar cu prea puțini partieipanți la proba completă
Sbiul s-a dovedit și în acest an a- 

ceeași gazdă primitoare pentru finaliștii 
campionatului republican de călărie la 
probă completă. Frumoasa bază hipică 
și împrejurimile orașului Sibiu au oferit 
concurenților condiții optime de între
ceri. Potrivnic a fost doar vîntul puter
nic care a produs multe neplăceri con- 
curenților, in special în proba de fond.

Faptul că la startul finalelor au fost 
prozeliți componenții lotului reprezenta
tiv al tării la .locurile Olimpice tic anul 
trecut a contribuit inu't la reușita în
trecerilor. Și acest lucru a fost confirmat 
cel mai bine în proba de fond desfășu
rată în împre jurimile Sibiului pentru am
bele categorii: ușoară și mijlocie. Majo
ritatea concurenților au efectuat în bune 
condi(inni dificilul traseu presărat cu 
obstacole naturale, dovedind o bună pre
gătire fizică și tactică. Dar cel mai 
mult ne-au plăcut Oscar Recer cu calul 
■tdjud. Virgil Bărbuoeanu cu Stejar, 
Iosif Molnar cu liardoc. Enaclie Boian
giu cu Na-fu și Carol Gogbeș cu Rădăuți. 
Acești călăreți s-au dovedit elemente de 
bază pentru lotul reprezentativ al țării 
la proba completă. Bineînțeles, cu retu- 
șări'e respective și cu o susținută muncă 
în ceea ce privește însușirea elementelor 
de dresaj și a formării preciziei în proba 
de obstacole.

La aceste probe cei mai ntulți dintre 
concurenți s-au arătat încă deficitari. 
Astfel se explică și răsturnările de si
tuație de la o zi la alta în clasamentele 
pe categorii. Să luăm cazul lui Enaclie 
Boiangiu de la Dinamo București. In 
proba de fond acesta s-a clasat pe pri
mul loc la categoria mijlocie. In schimb, 
la dresaj și obstacole a suferit penali
zări care au făcut »H-i scape printre 
degete titlul de campion. Și totuși, lo-

a întrecut C. S. 0. Craiova
REZULTATE TEHNICE : M. Do- 

brescu (C.C.A.) b. p. V. Vintilă (C.S.O. 
Cr.), N. Mîndreanu (C.C.A.) b. p. M. 
Marinescu (C.S.O. Cr.), M Goanță 
(C.S.O. Cr.) b. p. 1. Turcu (C.C.A.), 
1. Florea (C.C.A.) egal cu A. Farcaș 
(C.S.O. Cr.), O. Baciu (C.C.A.) b. p.

Croșeul lui Deca (stingă) a țintit precis, deși Pițigoi a căutat să se „ascundă” 
în mănuși

Foto : P, Romoșan

O. Mărăcineanu (C.S.O. Cr.), M. Rîn- 
jeu (C.C.A.) b. ab. 2 Al. Gia (C.S.O. 
Cr.), Gh. Buzatu (C.S.O. Cr.) b. p. 
N. Șerbii (C.C.A.), P. Deca (C.S.O. 
Cr.) b. p. I. Pițigoi (C.C.A.), C. Bîla 
(C.S.O. Cr.) egal cu V. Trandafir 
(C.C.A.), Gh. Negrea (C.C.A.) b. ab. 
Tr. Stuparu (C.S.O. Cr.).

Cîteva mii de spectatori au luat loc 
joi după amiază în tribuna 1 a stadio
nului Republicii pentru a li martorii 
întîlnirii dintre echipele C.C.A. și 
C.S.O. Craiova din cadrul campiona
tului republican pe echipe. De la pri-

tent (terenul va fi împărțit în două), 
întîlnirile dintre Biruința Gherăești— 
Avîntul Curcani și C.P.B. — Dinamo 
Săsar. In pauza jocului dintre pri
mele formații ale C. C. A. și Ra
pid vor avea loc decernarea pre
miilor și festivitatea de închidere a 
competiției. Ca arbitri funcționează 
următorii : I. Veresejan (Cluj), V. 
Ciolacu (Sibiu), Gh. Marinescu (Buc.), 
A. Pascu (Buc.), A. Tofan (Iași), A. 
Sigmireanu (Toplița), Gh. Dumitrescu 
(Focșani) și Gh. Sălceanu (Constanța).

cui 11 cucerit de călărețul dinamovist îl 
recomandă ca un element capabil de per
formanțe superioare. Au fost însă alte 
comportări și mai inegale: Vlad, Kadar, 
Costea care, deși buni la dresaj au „ca
potat" în celelalte două probe. De aici 
concluzia că unii partieipanți la finalele 
campionatului republican de probă com
pletă nu au avut pregătirea necesară la 
toate cele trei ramuri, E o constatare 
care trebuie să dea serios de gindit atît 
sportivilor, cît și antrenorilor.

Finalele campionatului republican din 
acest an ne-au oferit printre altele și 
un exemp'u de remarcabilă voință dat 
de campionul probei la categorie mijlo
cie, dinamovistul Oscar Recer. Priveam 
clasamentul primei zile de concurs la 
dresaj în care Recer ocupa locul 6. L-am 
văzut destul de necăjit și eram 
gata să-l scot din rîndul favoriților pro
bei. L-am revăzut apoi pc parcurs in 
proba de fond. Mergea bine și punctele 
acordate de arbitri l-au situat de această 
dată pe locul II. iar în c'asamcntu! ge
neral al celor 2 zile tot pe locul secund. 
In ultima zi, la obstacole, Recer s-a în
trecut pe sine, terminînd singurul fără 
nici o penalizare, performanță care i-a 
adus binemeritatul titlu dc campion. Un 
exemplu asemănător ne-a servit și cam
pionul de la categoria ușoară, Virgil 
Bărbuoeanu dc la Echipa Hipică a Arma
tei, care s-a dovedit inepuizabil în cele 
două categorii de probă completă la 
care a luat parte cu cai diferiți. In a- 
fară de pregătirea temeinică, acești doi 
călăreți au demonstrat o puternică voință 
de a învinge și o conștiinciozitate ce 
trebuie să caracterizeze pe orice spor
tiv.

Este unanim recunoscut că proba 
completă de călărie este una dintre cele 

inul și pină la ultimul meci am asis
tat la dispute de o excepțională dîr- 
zenie, atît gazdele cît și oaspeții lup- 
tînd cu ardoare pentru victorie. Unele 
partide nu s-au ridicat însă la un ni
vel tehnic prea bun. Au ..excelat" în 
această privință duelurile dintre Ba

ciu și Mărăcineanu, Farcaș—Florea, 
Trandafir—Bilă ș. a.

O plăcută surpriză a constituit-o

„Cupa 25 octombrie"
A ÎNCEPUT CONCURSUL

DE TENIS
Miercuri au fost programate pri

mele meciuri din cadrul competiției 
organizate de C.C.A. întrecerile au 
continuat joi și vineri. S-au înregistrat 
următoarele rezultate mai importante: 
simplu bărbați, turul 1 : D. Viziru — 
Prundeanu 6—4, 4—6, 6—0. I. Năs- 
tase — Badea 6—0, 6—0, Georgescu
— Andreescu 6—2, 6—1, Dimache — 
Ștefan Ion 6—1, 6—3, C. Popovici —
C. Popescu 6—1, 6—4, Dron — Pre
da 6—2, 6—2; turul II : D. Viziru — 
I. Năstase 6—3, 6—3, Mita — Diaco- 
nescu 6—1, 6—2, Mărmureanu —
Basarab 6—3, 6—2, Burciu — Părău- 
șanu 6—2, 8—6, Georgescu — Di
mache 6—2, 6—3, Dron — M. Popes
cu 6—2, 6—2 ; sferturile de finală :
D. Viziru — Mita 7—5, 6—1, Măr
mureanu — Burciu 6—2, 6—3, Dron
— Hanganu 6—4, 6—2 ; simplu fe
mei, semifinale : Eleonora Roșianu — 
Manana Ciogolea 4—6, 6—2, 6—2.

întrecerile continuă azi (de ia ora 
9.30 și 15) și miine (de la ora 15). 
Toate jocurile au loc pe terenurile 
Centrului de antrenament nr. 2.

mai grele din ramurile ecbilației. Dar 
acest lucru nu poate constitui o scuză 
pentru unii antrenori care se mulțumesc 
să pregătească doar unul sau doi spor
tivi. După cum am văzut la categoria 
mijlocie nu s-a putut acorda titlul de 
campioană republicană pe echipe din 
cauza numărului mic de partieipanți. 
Cu excepția clubului Dinamo București 
toate celelalte formații s-au prezentat 
incomplete sau cu improvizații. De ce 
acest lucru, cind antrenorilor Ic stau la 
dispoziție suficiente elemente dornice să 
se afirme și, așa cum a dovedit și edi
ția din acest an, un material cabalin de 
valoare? Considerăm că biroul federației 
de specialitate ar trebui să ia în discu
ție acest aspect și să oblige pe antre
nori să muncească cu mai mult simț de 
răspundere în domeniul probei complete 
de călărie. Aceasta, cu atît mai mult cu 
eît. în discuțiile purtate la Sibiu, majo
ritatea antrenorilor întrevedeau sportivi
lor noștri o puternică afirmare pe plan 
internațional. Nu insă cu 20 de concu
renți la o finală de campionat republican 1 
Practica de a încropi în preajma fina
lelor o echipă la întîmplare sau «Ic a a- 
pe’a la călăreții de obstacole a căror su
prasolicitare este dăunătoare (cazul spor
tivilor de la E.1I.A.) trebuie neîntîrziat 
abandonată. Fiecare antrenor trebuie 
să-și alcătuiască un lot omogen dc spor
tivi de a căror specializare în proba com
pletă trebuie să se ocupe tot timpul a- 
nubii. In ceea ce privește numărul între
cerilor dintr-un an credem că federația 
ar trebui să găsească o formulă care să 
completeze calendarul sportiv pentru a- 
ntil viitor cu noi competiții, eventual 
c’uburi pe plan retrionM

OCTAVIAN G1NGU

(li 22-18
craioveanul M. Goanță care, d 
lungul partidei a plasat numeroase 
vituri puternice și eficace, trinii 
du-și chiar adversarul (1 Turcu), 
repriza a doua, la podea. Au mai j 
cut Mîndreanu, Turcu (deși învir 
Florea și Mărăcineanu.

Deciziile, nu au oglindit uneori < 
petrecute pe ring. Ne referim înd 
sebi la meciul dintre Baciu și Mi 
cineanu în care judecătorii l-au ., 
zut" învingător, nu știm de ce, 
Baciu, deși acesta obstrucționase 
uzase de multe lovituri incore 
„Contribuția" la acordarea acestei 
cizii a adus-o îndeosebi arbitrul 
ring Sava, care a dictat două at 
tismente (unul complet gratuit) 
potriva boxerului din Craiova, f 
care a făcut ca scorul general al 
tîlnirii să fie favorabil budureșteni

- Kî C. -

Selecționata sindicală 
„Metalul" in Finlanda

❖ Joi dimineața a părăsit Capii 
selecționata sindicală „Metalul", c 
urmează să întreprindă un turneu 
Finlanda. Au făcut deplasarea un 
torii boxeri: Ciucă, Olteanu, Pair 
cu, Dinu, Marin, Ivan și Gheorghit 
Echipa este însoțită de antrenorul 
Chiriac.

ÎNTRECERILE DE ATLETISM 
Șl HALTERE

Sîmbătă după-amiază, și dumin 
dimineața, stadionul Republicii va 
locul de desfășurare a concurși 
de atletism. Se vor disputa probe p 
tru seniori, senioare, juniori și co 
echipa cu cel mai mare număr 
puncte în clasamentul general 
cuceri „Cupa 25 octombrie" — c 
ția 1961.

Cu un deosebit interes este așt 
tată întrecerea celor mai buni sț: 
tivi în cadrul competiției de halit 
întrecerile vor avea loc astăzi In s 
Floreasca II la ora 17. își vor da e 
cursul toate echipele din Bucure 
Competiția se va desfășura la șa 
categorii de greutate. Echipei care 
ocupa loc I i se va oferi o cupă 
va li declarată cîștigătoarea primei 
diții a „Cupei 25 octombrie". Ec 
pele clasate pe loctll 11 și III vor pr: 
de asemenea frumoase cupe. Pe Jir 
formația campioană (C.C.A.) vor 
parte și echipele Dinamo Obor, 1 
pid. Victoria, Electra și Sirena.

PE LACUL HERĂSTRĂU, 
COMPETIȚIE DE SPORTURI 

NAUTICE
Miine dimineață, începînd de la i 

8,30, se dispută pe lacul Herăsti 
un interesant concurs de sporturi n; 
tice, care cuprinde în program prt 
de canotaj academic și caiac-can 
La întreceri și-au anunțat pârtiei; 
rea circa 200 de sportivi reprezent: 
cluburile Progresul, Voința, Rap 
C.S.S., Flamura roșie, C.C.A. si S.S 
1 și II.

Programul prevede atît curse pi 
tru seniori cît și cîtcva întreceri 
zervate juniorilor.

întreceri de viteza 
pc circuit

Cu puțin timp în urmă s-a des 
șurat la Timișoara un frumos eonct 
de viteză pe circuit la care au pat 
cipat alergători din mai multe 
giuni. La întreceri au asistat pe: 
25.000 de spectatori. Iată rezultați 
tehnice: 125 cmc — I. Wilms (V 
ința Tim.) ; 175 cmc — St. Flori 
(Ploiești) ; 250 cmc — Gr. Bere 
(Voința Tim.) ; 350 cmc — Gr. E 
reny; nelimitat — O. Willkon 
(Voința Tim).

IOANA ION — ebresp.

54 de motocicliști din Ploiești, Sib 
Sf. Gheorghc și Brașov s-au întrecut 
orașul Sf. Gheorghe în cadrul ur 
frumos concurs de viteză pe circi 
la care a asistat un mare număr 
spectatori. Rezultate tehnice: 125 ci
— E. Toth (Brașov) ; 175 cmc
Ștefan Florian (Ploiești) ; 250 ci
— D. Filip (Ploiești) ; 350 cmc
FI. Ștefan (Ploiești) ; nelimitat 
P. Drăghici (Brașov).

C. GRUIA — coresp. regional



Cine va juca ân Sinaia:

C.C.A. sau Rapid? U.T.A. sau Arieșul?...
MîiHC, la București și Oradea, semifinalele Cupei R. P. R.

Turneul balcanic intercluburi

Un meci decisiv miine la Brașov: 
Steagul roșu—Fenerbahce Istanbul

Populara competiție fotbalistică 
„Cupa R.P.R.", ediția 1960-1961, se a- 
propie de actul final. Din cele peste 
2000 de echipe angrenate în întrecere, 
au mai rămas doar patru, urmind 
ca semifinalele, programate mîine 
între C.C.A. și Rapid la București și 
U.T.A. și Arieșul Turda la Oradea, să 
desemneze echipele finaliste.

Partidele desfășurate pînă în pre
zent in cadrul acestei competiții s-au
bucurat de un interes mereu crescînd Metalul Reșița (C.S.M.) a ajuns pînă 
și este de așteptat ca semifinalele și în finală, ciștigînd în cele din urmă
finala să încununeze succesul ediției prețiosul trofeu. Exemplul reșițeni- 
actuale a „Cupei". lor conslituie un imbold pentru jucă-

l'ază din meciul C.C..1 — Progresul (3—0). De data aceasta, portarul Cozma 
(Progresul) a ratat intervenția. Mingea s-a strecurat pe sub el și se îndreaptă 
spre Crișan, care este singur-singurel în fața porții. Șutul lui însă, va trimite 

mingea peste bară !...
Foto : P. Romoșan

Ca in fiecare an, niei din această 
ediție nu au lipsit tradiționalele sur
prize. Echipe cu vechi state de ser
viciu, fruntașe ale fotbalului nostru, 
au înclinat steagul in fața unor for-

ȘTIRI, REZULTATE
• Cele două jocuri ale Progresului 

cu echipa portugheză Leixoes în 
„Cupa ciștigătorilor de cupe naționale" 
vor fi conduse de arbitri austrieci. 
Primul meci va fi arbitrat de Stoll, 
Permann și Scheborski.

• In jocul cu Fenerbahce, St. roșu 
va alinia formația sa obișnuită. în
tâlnirea va fi arbitrată de Pelomis, 
Jotja și Apostolou (Grecia).

• In cazul cînd cele două meciuri 
semifinale ale Cupei R.P.R. se vor 
termina la egalitate după 90 de mi
nute, ele vor fi prelungite cu cite 
două reprize a 15 minute. Dacă și 
in acest caz egalitatea se va men
ține, atunci meciurile se vor rejuca 
in întregime luni 23 octombrie.

• Joi, la Moreni, s-a disputat un 
meci amical între Flacăra și Poiana

DUBLA iNTÎLMIRE R. P. RONlNĂ - R. P. POLONĂ
TINERET Șl JUNIORI

(Urmare din pag. 1)

trenament la două porți, în compania 
formației regionale C.S.A. Cu acest 
prilej, echipa a manifestat o bună 
pregătire fizică și a acționat în com
binații frumoase, încheiate cu șuturi 
precise la poartă. în acest meci, pe 
lingă jucătorii din formația de mai 
sus, au mai fost folosiți portarul Ur
zi ceanu, fundașul Hălmăgeanu, mijlo
cașul Petrescu și înaintașul Mureșan.

Oaspeții polonezi au deplasat un 
lot valoros, cu multe elemente promo
vate din ultimele reprezentative de 
juniori. Toți fotbaliștii polonezi fac 
parte din echipe care activează în 
prima categorie. Dintre ei, portarul 

mâții „mici". Așa se explică și pre
zența in semifinale a Arieșului Tur
da, formație care acum doi ani activa 
în campionatul regional, iar în pre
zent este clasată pe locul 8 în seria 
a IlI-a a categoriei B. Arieșul Turda, 
va intîlni la Oradea, în cadrul semi
finalelor pe U. T. Arad, într-un joc 
care se anunță deschis oricărui re
zultat. Să nu uităm că acum cîțiva 
ani o altă formație de categorie B 

torii din Turda de a nu se intimida 
în fața textiliștilor arădeni, încercînd 
să reediteze performanța Metalului. 
Atît Arieșul, cit și U.T.A. vor folosi 
la Oradea formațiile lor obișnuite.

Cîmpina. Flacăra a cîștigat ca 3-0 
(3-0) prin punctele înscrise de Ivan, 
Popescu și Brîndușescu. (P. Andrei. 
coresp.)

• Cele două jocuri de categorie 
B din Capitală se dispută astfel : 
sîmbătă 21 octombrie, teren Gloria, 
ora 15.15 : Metalul-CSO Craiova; du
minică 22 octombrie, teren Flacăra 
roșie (CAM), ora 10; Flacăra roșie- 
Chimia Govora.

• Intîlnirea C.C.A. — Rapid va fi 
condusă de arbitrii N. Mihăitescu (la 
centru), A. Bentu și C. Sotir (la tușă), 
iar partida U.T.A. — Arieșul Turda 
va fi arbitrată de D. Costa (Oradea).

• Jocul restanță C.C.A.—Jiul (ti
neret), disputat în cursul săptămînii în 
Capitală, s-a încheiat cu rezultatul de 
l—l (0—0).

Wilczynski, mijlocașul Nieroba, și 
înaintașii Blaut, Faber și Wilczek au 
făcut parte din reprezentativa A, iar 
Rewilak, Musialek și Kasprzyk din 
echipa de juniori care a participat 
anul acesta la Turneul UEFA din 
Portugalia. Antrenorul echipei, Ta
deusz Foriș, nu a alcătuit încă echipa 
pentru meciul de mîine, care va în
cepe la ora 15.15 și va îi preoedat 
de partida de categorie B CSM Cluj- 
1RA Tg. Mureș (ora 13.15).

JUNIORII LA BYDGOSZCZ

Lotul de juniori a părăsit Capitala 
în cursul dimineții de ieri, cu desti
nația Bydgoszcz, unde va avea loc 
intîlnirea cu R. P. Polonă. Misiunea 
juniorilor noștri nu-i de loc ușoară, 
deoarece în afara faptului că joacă 
in deplasare, ei intîlnesc un adversar

Deosebit de atractivă se anunță 
mai ales partida de la București (sta
dionul „23 August", ora 15) dintre 
C.C.A. și Rapid, două formații, care 
au oferit întotdeauna jocuri pasio
nante. Și această întîlnire este des
chisă oricărui rezultat. In acest meci 
Rapid va folosi „ll“-le din jocul cu 
St. roșu, iar C.C.A., în cazul cînd 
Voinescu și Alexandrescu accidentați 
joi nu vor putea juca, va utiliza for
mația din finalul partidei cu Progre
sul (în poartă Toma, pe aripa dreap
tă Stănoaie și in centru Constantin).

Iată acum, rezultatele grație cărora 
cele patru echipe au ajuns în semi
finale : ARIEȘUL TURDA : 3-1 cu 
Unirea Dej, 1-0 cu C.S.M. Mediaș, 
1-1 și 2-0 cu Corvinul Hunedoara, 
7-1 cu Penicilina Iași și 2-1 cu Știin
ța Timișoara ; U.T.A. : 4-1 cu C. S. 
Oradea, 3-1 cu C.S.M.S. Iași și 3-2 cu 
Voința București; C.C.A. : 4-2 cu 
C.F.R. Electroputere Craiova, 5-2 cu 
C.S.M. Reșița și 3-0 cu Progresul; 
RAPID : 3-1 cu Metalul București,
3-1 cu Petrolul Ploiești și 5-1 cu Stea
gul roșu Brașov.

In etapa a VIII -a a categoriei B
întrecerea echipelor de categorie B 

a devenit pasionantă în ultimele e- 
tape, mărind interesul maselor de 
spectatori pentru jocurile viitoare. 
Mîine, de pildă, au loc cîteva întîl- 
niri deosebit de interesante în ce 
privește perspectivele de joc și lupta 
din clasament, mai cu seamă lupta 
pentru primul loc, care este asaltat 
de numeroase echipe de valoare a- 
propiată.

Caracteristic etapei de mîine este 
faptul că majoritatea echipelor frun
tașe joacă în deplasare. Astfel, în 
seria 1 liderul Poiana Cîmpina se 
deplasează la Suceava; la fel, echi
pele clasate pe locurile III și IV, 
Prahova Ploiești și Foresta Fălticeni 
joacă în deplasare, la Moreni șl 
respectiv Pașcani. Doar echipa CSMS 
Iași —- clasată pe locul II — are meci 
„acasă" (cu Rapid Focșani) și poate 
fi _ favorizată de rezultate, ajungînd 
chiar pe primul loc. De asemenea, 
în seria a Il-a, liderul C.S.M. Reșița 
și a doua clasată Dinamo Obor sînt 
programate în deplasare: prima la 
Constanța, a doua la Sibiu. Și aici 
pot fi avantajate echipele de pe locu
rile III—V, care joacă acasă. în 
schimb, în seria a IlI-a, C.S.M. Cluj, 
C.S.M. Crișana și Mureșul Tg. Mu
reș — adică primele trei clasate — 
susțin meciuri pe teren propriu, ast
fel că par scutite de emoții în a- 
ceasta etapă.

Iată programul complet al etapei, 
precum și arbitrii meciurilor i

SERIA I. — C.S.M.S. Iași — Rapid 
Focșani (V. Popa — Fălticeni, C. 
Gruescu — C. Lung Mold., N. Pru
sac — Dorohoi); St roșie Bacău — 
Știința Galați (R. Mărgărit, Em. 
Martin, M. Constantin — Buc.); 
Ceahlăul P. Neamț —■ Carpați Sinaia 
(C. Petrea, Gh. Popovici, Gh. Vasi- 
lescu — Buc.); Dinamo Galați — 
C. S. M. Brăila (M. Popa, I. Petcu- 
lescu, N. Păvălucă — Buc.); Flacăra 
Moreni — Pralrova Ploiești (C. Geană,

puternic care în trei întâlniri inter
naționale susținute din iunie și pînă 
azi a cîștigat două (cu U.R.S.S. și 
R. S. Cehoslovacă) și a terminat una 
la egalitate (cu R.F.G.). Cunoscînd 
însă talentul și dorința de afirmare a 
tinerilor noștri jucători, sperăm că ei 
vor trece cu bine acest examen, care 
pentru mulți dintre titulari înseamnă 
debutul in activitatea internațională.

Reprezentativa noastră va juca in 
următoarea formație: DUCA (Ind. 
Sârmei)-MANDOIU (C.C.A.), CHIR- 
NER (CSM Cluj), SZABO (Recolta 
Cărei)- JAMAISCHI (Foresta Fălti
ceni), CSCU (C.C.A.)-;NĂSTURESCU 
(CFR Roșiori), AVRAM (Dinamo Ba
cău), VOINEA (Petrolul), FRATILA 
(Dinamo Buc.), HAIDU (Mureșul Tg. 
Mureș). Rezerve: Papuc-portar, Ma
ghiara, fundaș, Tuz și Nunweiller VI 
halfi $i Muxeșanu înaintaș

Orașul Brașov va găzdui mîine un 
important meci în cadrul turneului 
balcanic intercluburi, intre primele 
două clasate : Steagul roșu și liderul 
Fenerbahce Istanbul. Pentru echipa 
turcă această întîlnire este ultima din 
actuala ediție a competiției, în al că
rei clasament conduce cu 8 puncte din 
7 jocuri ; pentru reprezentanții noștri 
confruntarea de mîine înseamnă un 
foarte nimerit prilej să-și mărească 
șansele la primul loc. Pentru a fi 
mai clari, iată clasamentul și meciu
rile care mai sint de disputat :

1. Fenerbahce 7 2 4 1 9: 8 8
2. St. roșu 4 2 2 0 8: 5 6
3. Levski 6 2 2 2 11: 7 6
4. A.E.K. 4 1 1 2 8:12 3
5. Partizan 5 1 1 3 2: 6 3

St. roșu mai are de jucat cu Par
tizan la Tirana (5 noiembrie), cu 
Levski la Sofia (15 noiembrie) și cu 
A.E.K. Atena la Brașov. Pentru acest 
din urmă meci, fixat inițial la 7 sep
tembrie dar nedisputat deoarece echipa 
greacă nu s-a prezentat, s-a fixat un 
nou termen : 1 noiembrie. In cazul 
cînd nu se va prezenta nici de data

G. Pop, I. Constantin-Brașov); C.F.R. 
Pașcani — Foresta Fălticeni (D. Ble- 
ja, V. DăscăJescu, N. Negoiță-Cons- 
tanța) ; Dinamo Suceava — Poiana 
Cîmpina (Cr. Popescu, D. Rusu, N. 
Constan ti nescu-B uc.).

SERIA A II-A. — Farul Constanța 
— C.S.M. Reșița (M. Cruțescu, V. 
Pădureanu, I. friștu-Buc.); FI. roșie 
București — Chimia Govora (teren 
FI. roșie — C.A.M., ora 10, duminică, 
arb. : C. Denghel, M. Vasiliu, P. Ma- 
lița-Ploiești) ; C. F. R. Roșiori — 
Știința București (P. Tomescu, Gh. 
Scărlătescu-Pitești, Gli. Smeureanu- 
Rm. Vîlcea); Chimia Făgăraș — 
Tractorul Brașov (A. Galamb’oș-B. 
Mare, P. Molnar-Sighet, Gh. Ștefă- 
nescu-Vișeu); Metalul București — 
C.S.O. Craiova (azi, sîmbătă la ora 
15,15, teren Gloria, arb. • N. Cursaru, 
G. Dragu, N. Moroianu-PIoiești) ; 
G. S. M. Mediaș — S. N. M. Con

Pentru participanții din Capitală, un concurs (Prononnic) 
la meciul de Cupa: C.C.A.-Rapid

(Duminică se desfășoară în Capitală 
meciul de cupă C.C.A.—Rapid, con tind 
pentru semifinalele cupei RJP.R. Dato
rită faptului că tragerea la sorti a a- 
vut loc miercuri seara, acest meci nu 
a putut fl inclus in programul con
cursului Pronosport.

Tinînd seama de interesul pe ca.re-1 
prezintă pentru jucătorii la Pronosport 
acest meci. Loto-Pronosport organizează 
un concurs (Pronounic) la meciul 
C.C.A.—Rapid.

Concursul se desfășoară separat de 
concursul obișnuit iar buletinele se pot 
depune numai în Capitală.

Condițiunile concursului sînt următoa
rele : pe formularul unui concurs obiș
nuit participantul trebuie să indice pro
nosticuri si scoruri astfel :

I. Pronosticul final al meciului (1 ptxr. 
C.C.A.; X la meci egal și 2 pentru Ra
pid).

n. Pronosticul la sfîrșitul reprizei I 
(1, x sau 2).

III- Pronosticul reprizei a U-a — din mi
nutul 46 pînă Tn minut. 90 (1. x sau 2).

IV. Pronosticul primei prelungiri — din 
minutul 91 pînă în minut. 105 (1; x, 2 
sau —)•

V. Pronosticul celei de a doua nre- 
lungiri — din minutul 106—120 (1. x. 2 
sau —).

VI. Scorul final al meciului în cifre 
(0-0, 1-0, 0-1 ș. a. m. d).

VII. Scorul la sfîrșitul reprizei I în 
cifre (idem).

VIU. Scorul reprizei a U-a — din mi
nutul 46—90 — în cifre (idem).

IX. Scorul primei prelungiri — din mi
nutul 91-105 - în cifre (idem).

X. Scorul celei de a doua prelungiri 
— din minutul 106-120 — în cifre (idem).

Taxa de participare este de 2 lei va
rianta. Pe o variantă de concurs (care 
de dat» aceasta are două coloane) se în
scriu pronosticuri și scoruri ca în mo
delul de mai jos.

Pe un formular se pot depune una 
pînă la cinci variante simple. Nu se pot 
depune buletine colective (combinate) 
sau repetate.

Fondul de premii regulamentar ®e a- 
tribuie variantelor cu 10 rezultate exac
te. In cazul cînd nu se omologhează va
riante cu 10 rezultate exacte, întreaga 
sumă -se raportează la concursul urmă
tor similar.

Iată acum ce înseamnă pronosticurile 
și scorurile de pe prima variantă a bu
letinului model :

I. Pronostic final ; C.C.A.; U. rezultat 
egal la pauză; UI. pronosticul reprizei 
a doua ; c.C.A.; IV și V (nu vor fi pre
lungiri); VI. Scor final : 1-0 pentru
C.C.A.; VU. Scor la sfîrșitul reprizei I : 
0-0 ; VUI. Scorul reprizei a doua ; 1-0 
pentru C.C.A.; IX și X nu Vor fi pre
lungiri. Pe varianta a doua sînt trecute 
pronosticuri și scoruri pentru meci egal 

aceasta, atunci A.E.K. va pierde cu 
3—0, astfel că formația din Atena 
(care mai are de jucat de două ori cu 
Partizan și o dată cu Levski la Sofia) 
nu ar mai putea totaliza decît 9 
puncte. Dintre celelalte echipe, Levski 
poate acumula (în cele două jocuri 
programate acasă, cu St. roșu și 
A.E.K.) 10 puncte, la fel ca Fener
bahce, bineînțeles in ipoteza unui suc
ces la Brașov. In schimb, St. roșu are 
posibilitatea să cucerească un număr 
superior de puncte : susține două 
meciuri pe teren propriu, în care nor
mal prima șansă ii aparține, iar în 
celelalte întâlniri din deplasare poate 
obține punctul care să-i aducă primul 
loc.

Aceste calcule însă se pot realiza 
dacă St. roșu trece cu succes exame
nul de mîine, care ni se pare decisiv 
in cursa sa spre primul loc. Și fot
baliștii brașoveni pot da această sa
tisfacție susținătorilor lor și iubitori
lor fotbalului din țara noastră, com- 
portîndu-se la înălțimea valorii lor. 
„Uitînd" total Ineficacitatea de la 
Ploiești, St. roșu poate cîștiga meciul 
cu Fenerbahce. Și noi ii dorim acest 
succes.

stanța (Gh. Jiulpe, I Baraiivay, Ad. 
Dozsa-Cluj) ; C. S. M. Sibiu — Di
namo Obor (1. Dobrim, N. Lazăr, C. 
Sirbu-Petroșani).

SERIA A III-A. — CS.M.D. B. 
Mare — Ind. Sirmei C. Turzii (S. 
Popa, S. Petre, Al. Ispas-Mcdiaș) ; 
C.F.R. Arad — A.S.A. Crișul Oradea 
(M. Oslaficiu-Deva, C. Pop-IIune- 
doara. I. Onîga-Teiuș) ; C.S.M. Chij 
— I.R.A. Tg Mureș (M. Grâdinaru, 
C. Alexandru-Iași, C. Daneș-Paș- 
cani) ; C. S. M. Crișana Oradea — 
Recolta Cărei (P. Badea, 1. Bâdică,. 
Z. 'Chăfar-Brașov) ; C. F. R Timi-< 
șoara — Corvinul Hunedoara (T. Fi\ 
ran, N. Crețu. V. Drug-Buc.) ; Mu
reșul Tg. Mureș — Vagonul Arad 
(Ăl. lonescu, D. Ciotoiu, D. Gonstan-i 
finescu-Buc.). .Meciul A.S.M.D. S. 
Mare — Arieșul Turda (St. Patkos, 
N. ’Csato, AL Bădulescti-Oradea) n 
lost amînat pentru data de 26 oc-. 
tombrie.

iar pe varianta a treia sînt trecute pro
nosticuri și scoruri pentru victoria Ra
pidului.

Precizam că acei care consideră că nu 
vor fi prelungiri, vor trece liniuțe la I 
IV. V, IX și X. semne care în cazul de 
neprelungiri eonstituiesc rezultate exacte.

Buletinele pentru acest concurs, se 
depun numai la agențiile ; Calea Victo
riei 9. Cal. Victoriei 33. Aristide Briand 
4, bd. 1848 nr. 37 și 39, Dudești 88, 
bd. 1848 nr. 4 (Colței), bd. Republi
cii 5 și 59, Văcărești 52. Călărași 118. 
Stefan cel Mare 2. Bălcescu 2 Griviței 
121. Kuibîșev 33. Victoriei 114, Ilie Pin- 
tilie 7, Gara de Nord (Peron). Moșilor 
368. Armata Sovietică 74, Viitor 77.

Buletinele cu 19 rezultate exacte se 
depun la agențiile autorizate pînă jodN 
ora 13.

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT NR. 43 

DIN 15 OCTOMBRIE 1961

Cat. Ii 18,3 variante a cîte 4530 lei.
Cat. ni 214,2 variante a cîte 580 lei.
Report pentru concursul nr. 44 : 69.0% 

lei.



Colectivul întreprinderii de tricotaje „Bcla Brainer
s-a ținut de cuvint

Magazinul de desfacere a materiale
lor șf echipamentelor sportive de pe 
Lipscani.

— Aveți treninguri ?
— Poftiți, alegeți...
— Aș vrea unul din noile modele 

făcute 'la „Bela Brainer'L
Dacă cumpărătorul caută marca fa

bricii, înseamnă că întreprinderea res
pectivă are o carte de vizită buna. 
Avea oare însă această fabrică de 
tricotaje din Capitală și în trecutul 
nu prea îndepărtat, același bun re
nume pentru sportivi ca și azi ?

Să întoarcem filele calendarului: 23 
iunie 1961. In sala de festivități a 
clubului Dinamo are loc o consfă
tuire între reprezentanții Ministerului 
Industriei Ușoare și ai Uniunii de 
Cultură Fizică și Sport din R.P.R. 
Au cuvîntul activiști sportivi, antre
nori și sportivi fruntași:

— Elasticul de la treninguri 
uzează după cîteva săptămîni...

— Patentele treningurilor nu 
viabile. La talie, la mîneci și
picioare se dilată prea repede și a- 
rată ca un... saci

Și rînd pe rînd, s-au înșiruit.în ca
ietul de însemnări al tovarășei ingi
ner Elena Manisali, reprezentanta 
întreprinderii „Bela Brainer" la a- 
ceastă consfătuire, observațiile spor
tivilor. Erau multe și îndreptățite. 
Iar scopul consfătuirii a fost proble
ma îmbunătățirii calității și lărgirea 
gamei de sortimente a 
și echipamentelor 
deci, ca urmărind 
în aplicare planul 
la consfătuire, să 
din întreprinderile 
în fabricarea echipamentelor sportive, 
la „Bela Brainer". a cărei reprezen
tantă a promis solemn în numele 
colectivului că vor fine seamă de 
doleanțele sportivilor.

Pentru îmbunătățirea
materialelor

și echipamentelor

se

sînt 
la

materialelor 
sportive. E firesc 
felul cum s-a pus 
de măsuri stabilit 
ne oprim la una 

noastre specializate

IN „LABORATORUL" DE CREAȚIE

...Și colectivul întreprinderii „Bela 
Brainer" s-a ținut de cuvint. Cu oca
zia vizitei noastre făcută la serviciul 
tehnic, „laboratorul" de creație al 
fabricii, cum se spune la „Bela Brai- 
ner". ne-am convins că problema îm
bunătățirii calității produselor desti
nate pentru sportivi și lărgirea gamei 
de sortimente a echipamentelor spor
tive se află pe primul plan.

Ni s-a prezentat un trening obișnuit, 
de culoare albastră. Unul din miile 
de exemplare fabricate la 
ner" 
luni.

„Bela Brai- 
și puse în comerț în ultimele

Vedeți elasticul de la pantaloni?
3 centimetri lățime în loc de... 
milimetri cum era înainte. In

Ăre
0,80
urma sesizării la consfătuirea din iunie 
am schimbat și patentele de bumbac, 
care nu aveau elasticitate, cu patente 
de lînă — ne-a explicat tovarășa in
giner Manisali.

200 kg; Pană : 
227,5: Ușoară : 
kg; Semimijlo- 
255 kg; Mijlo-D Ban (Rapid)

Tudor Enache (C.S.M.R.) 272.5 
Semigrea: I. Popovici (Rapid) 
kg; Grea: A Radu (C.S.M.R.)

Juniorul Marin Cristea a totalizat 
272,5 kg la „ușoară”

La Oradea, după cum ne transmite 
corespondentul nostru Ilie Gliișa, s-a 
desfășurat o întîlnire între Rapid din 
localitate și C.S.M. Reșița, victoria re
venind la limită reșițenilor cu 4-3. 
Iată învingătorii pe categorii : Cocoș: 
Dorn Fiat (C.S.M.R.) 
Petre Fiat (C.S.M.R.) 
D Leica (Rapid) 255 
cie: 
cie : 
kg; 
320
cîștigă fără adversar.

La Ploiești a avut loc „Cupa Pe
trolul" la care au participat reprezen
tativele orașelor Galați. Ploiești. Iași 
și Cimpina. Cu acest prilej s-au în
registrat 5 recorduri republicane de 
juniori obținute de gălățenii Alexan
dru Dumitrescu (cocoș) cu 67.5 kg la 
„smuls" și Marin Cristea (ușoară). 
Acesta din urmă deși în vîrstă de 17 
ani a realizat un foarte bun record la 
total: 272.5 kg (cu 12,5 kg superior 
vechiului record). Tot el a corectat 
recordurile la „împins" 82,5 kg. 
„smuls" 82,5 kg și „aruncat" 107,5 kg. 
Pe primul loc s-au clasat halterofilii 
din Galați cu 13 puncte, cărora le-a 
revenit „Cupa" urmați de cei din 
Ploiești (15 p). Iași (18 p) și Cim
pina (24 p).

calității

sportive

de la talie.Intr-adevăr, patentele, 
mîneci și la picioare au elasticitatea 
unei... fibre de cauciuc.

— Dar să vă arătăm și celelalte 
îmbunătățiri aduse treningurilor. Spor
tivii ne-au sesizat că nu rezistă dun
ga de la pantaloni. La noile trenin
guri dunga e cusută la mașină. Par
ticipantă la consfătuire ne-au cerut 
să înlocuim fermoarele scurte cu fer
moare lungi pentru ca treningurile 
să fie mai ușor de dezbrăcat și îm
brăcat cu ocazia concursurilor. Ne-am 
conformat întocmai. Am mai adus și 
alte îmbunătățiri treningurilor fabri
cate de noi. Ca interiorul să fie mai 
plușat, îl împîslim, iar ca să-i ferim 
pe sportivi de răceală am pus cite 
o platcă în spate și în față, trenin
gurile fiind astfel mai călduroase

— Ce intenții aveți pentru viitor ?
— In primul rînd am introdus fa

bricarea unor treninguri din fire mer-. 
cerizate, a căror calitate este mult 
superioară celor fabricate pînă în pre
zent. Iar pentru 1962 în „laboratorul" 
nostru s-au creat noi modele din di
ferite culori...

Și tovarășa Manisali ne prezintă 
pe rînd creațiile pentru 1962: tre
ninguri de o culoare vie albastră-in- 
tens cu patente roșu-alb, negre cu 
patente albe, de culoare kaki, verde 
etc. Unul mai plăcut la 
și celălalt, mai atrăgător, 
gant.

— Sperăm că sportivii

dorii e mulțumit de ajutorul primit 
din _ partea... sportivilor.
'Iată răspunsul tovarășei' Manisali, 

răspuns cu care, dealtfel, am. încheiat 
această fructuoasă discuție: -

— Criticile aduse de sportivi și 
îndrumările unor secții și federații 
din cadrul U.C.F.S. nc-au ajutat- 
foarte mult în ■ muncă.- Am dori însă, 
ca uneori să ne ajute mai... concret. 
La consfătuirea din iunie, de exem
plu, unii tovarăși au ridicat problema 
că maieurile boxerilor, ale luptătorilor, 
gimnaștilor etc. trebuie confecționate, 
intr-un anumit fel pentru ca să nu-i 
deranjeze pe sportivi în timpul în
trecerilor. Sîntem de acord cu pro
punerile, dar de atunci nu a venit 
nimeni la noi ca să ne indice con
cret: la care anume disciplină și în 
ce fel să confecționăm maieurile. Aș
teptăm deci ajutorul tovarășilor, ca 
la rîndul nostru să-i putem și noi... 
ajuta și contribui astfel la dezvolta
rea sportului în țara noastră.

AL. I NO VAN

„Cupa regi unii 
sportivilor

Organizat în cinstea zilei de 7 No
iembrie de consiliul regional U.C.F.S. 
Cluj prin comisia de turism, concur
sul interregional de orientare turistică 
„CUPA REGIUNII CLUJ" a reunit 
recent, la cabana Vlădeasa din masi
vul Bihor, pe cei mai. buni sportivi 
din regiunile Banat, Oltenia, Argeș, 
București, Ploiești, Galați, Iași, Cluj 
și din orașul Sibiu. Concurșul s-a 
desfășurat în două etape de 
de noapte.

In prima etapă de zi, cele 
participante au 
lea Drăganului, 
cabana Vlădeasa 
de 12,4 km, cu 
de 850 m. In a doua etapă de zi, con- 
curenții au atins ca puncte importante 
virful ~ 
Albe, 
dificil 
și cu 
Etapa 
un traseu între Frăsinet și

zi și una

18 echipe 
din Va- 
pînă la

luat startul 
parcurgînd 

un traseu în lungime 
o diferență de nivel

(1.824 m), Pietrele 
traseu
15 km 
620 m. 
loc pe 
cabana

Vlădeasa
Frăsinet, parcurgînd un 
cu o lungime de peste 
o diferență de nivel de 
de noapte, care a avut

vedere ca 
mai ele-

— _ Sperăm că sportivii sînt mul
țumiți de felul cum colectivul fabricii 
noastre încearcă să le satisfacă 
rințele. Iar dacă 
mulțumiri, no! le 
la dispoziție, ne-a spus interlocutoa
rea noastră.

La rîndul nostru 
colectivul de conducere al întreprin-

ce- 
se mai ivesc ne- 

stăm cu bucurie

am întrebat dacă

Cluj“ a revenit 
din Reșița•i dl
Vlădeasa, a trebuit să fie modificată 
datorită căderii zăpezii. Ea a măsu
rat numai 4.650 m avînd o diferență 
de nivel de 390 m.

Problemele noi și dificile, ca par
curgerea unui traseu după memorie, 
calcularea și atingerea punctelor prin 
coordonate geografice, etapa indivi
duală de viteză și regularitate, au fă
cut ca lupta celor 
cucerirea cupei sau 
cit mai frumos în 
dîrză și plină de
urmă, locul I și „Cupa regiunii Cluj" 
a revenit echipei orașului Reșița cu 
240 puncte penalizare. Pe 
rele două locuri : Timișoara 
Grivița Roșie 355 p.p.

Organizatorilor — comisia
de turism Cluj — le aducem toată 
lauda pentru excepționala organizare 
a concursului. --

18 echipe pentru 
ocuparea unui loc 
clasament să fie 

surprize. Pînă la

următoa-
288 p.p..

regională

GEORGETA LI ȚA — coresp.

ciclo- 
dificil.

Participanții la concursurile de 
cros au de străbătut un traseu 
lată-i urând cu bicicletele in spinare 

o pantă de deal.

Miine (I un încă (<1

Primul concurs
de ciclocros al sezonului

Miine se inaugurează sezonul de 
ciclocros. Clubul sportiv Voința or
ganizează în cinstea Lunii prieteniei 
romîno-sovietice un concurs rezervat 
tuturor categoriilor de alergători.

Competiția dotată cu trofeul „Cupa 
Voința" va avea loc pe un traseu 
jurul fermei Roșia (in apropiere 
comuna Pipera).

Primul start se va da la ora
Adunarea concurenților are loc la sta
dionul Voința (capătul tramvaiului 5 
— șoseaua Pipera) in jurul orei 9.

în 
de

10.

UNDE MERGEM?
AZI 

iN CAPITALA
ora 
ora

Jocuri interesante în campionatul
de calificare al orașului București
Inlilnirile din cea de a IV-a etapa 
campionatului echipelor de califi-

spectaculoase, 
bine pregătite 
pentru obține- 
s-au remarcat

a
care din București, au prilejuit în
treceri interesante și 
Echipele se prezintă 
și luptă cu însuflețire 
rea victoriei. Astfel,
jocurile masculine Dinamo—IPROMET, 
Aurora—Metalul, IPROFIL—Sănătatea 
precum și cele feminine I.T.B.—Geo- 
tehnica, P.T.T.—Confecția și Banca de 
Investiții—Unirea.

Iată rezultatele tehnice : MASCU
LIN, seria I: I.S.P.E.—Progresul mun-

cii 3—0, I.O.R.—Radio 3—0, Aurora— 
Metalul 3-2, I.F.A.-I.T.B. 3-0 (ne- 
prezentare), iar meciul Știința—Semă
nătoarea a fost întrerupt din cauza în
tunericului. Seria a Il-a: IPROFIL 
—Sănătatea 3—2, U.C.R.—Recolta 3—1, 
Dinamo—IPROMET 3—2, Confecția— 
Solex 3-0, Voința-Oțelul 3-2. FEMI
NIN, seria I: Știința—Dinamo 3—0, 
Banca de Investiții—Unirea 3—1, Tri
cotajul roșu-I.S.P.E. 3-1, P.T.T.—
Confecția 3-2; seria a ll-a: Chimia 
—Sănătatea 3—0, Flacăra roșie—Aurora 
3—1, I.T.B.—Geotehnica 3—2.

HANDBAL. Stadionul Progresul, 
15: Știința București — I.T.B. 
16: Progresul București — Rapid' 
București (jocuri în cadrul campio
natului feminin de handbal in 7).

POPICE.. Arena Cimentul, ora 17: Ci
mentul — Voința, arena I.T.B.; ora 
17: I.T.B. — Metalul 23 August, a- 
rena Giulești, ora 17: Rapid — Re
colta (meciuri în campionatul Capi
talei).

ATLETISM. Stadionul Republicii, de 
la ora 16,30: întrecerile „Cupei 25 
Octombrie", organizate de C.C.A.

FOTBAL. Teren Gloria, ora 15,15: 
Metalul — C.S.O. Craiova (cat. B).

GIMNASTICĂ. Saia Dinamo, de la 
ora 16,30: Finala concursului re
publican de gimnastică artistică și 
acrobatică.

„Cupa Carpatilor“ a început 
sub cele mai bune auspicii

IN ȚARĂ

BOX. Reșița : C. S. M. — Progresul 
București, Tg. Mureș: C. S. Mure
șul — C.S.M. Galați, Constanța: 
Marina—Steagul roșu Brașov (me
ciuri în campionatul republican pe 
echipe).

FOTBAL. Stadionul 23 AilgțlSt, ' ora 
12,30: C.C.A. — Rapid (joc amical 
de 
pid 
tre 
joc 
al
Flacăra roșie (C.A.M.), ora 10: Fla
căra roșie — Chimia
B)

ATLETISM.
la ora 8: întrecerile 
tombrie", organizate
la ora 15: „Cupa Tînărul Metalur
gist"; stadionul Tineretului, de la 
ora 9: „Cupa anilor I", la care 
participă studenți de la toate fa- 
cutățile din București.

POPICE. De Ia ora 8, pe arenele Ci
mentul, I.T.B. și Giulești, continua
rea meciurilor de sîmbătă.

SPORTURI NAUTICE. Lacul Herăs
trău, ora 8,30: Concurs organizat 
de C.C.A.

GIMNASTICĂ. Sala Dinamo, de la 
ora 16,30: Finala concursului re
publican de gimnastică artistică și 
acrobatică.

tineret), ora 15: C.C.A. — Ră- 
(semifinala Cupel R.P.R.). lu- 

aceste meciuri se va disputa un 
de oină în cadrul turneului final 
campionatului republican. Teren

Govora (cat.

Stadionul Republicii, de 
„Cupei 25 Oc- 
de C.C.A.; de

IN ȚARĂ

BRAȘOV 20 (prin telefon). — încă 
din prima zi a „Cupei Carpaților". 
spectatorii prezenți în sala Tractorul au 
vizionat jocuri atractive, de nivel teh
nic destul de bun și mai ales echili
brate Surpriza zilei a constituit-o 
toria formației Dinamo Orașul 
Petru Groza asupra Științei Cluj, 
rezulta lele :

MASCULIN: Tractorul Brașov — 
Dinamo Orașul Dr. Petru Groza 3-2 
(15-8, 15-13, 14-16, 4-15. 15-4), Știința 
Cluj — Petrolul Ploiești 3-0 (10. 12, 
12), Progresul București — C.C.A. 3-1 

15-9. 13-15, 16-14). Dinamo — 
Cluj 3-1 (15-10. 7-15. 15-13, 

Progresul — Petrolul 3-1 (18- 
FEMININ î

Voința Miercurea

se va încheia cu partida masculină 
Tractorul — C.C.A. „Cupa Carpaților“ 
va lua sHrșit duminică dimineața.

CAROL GRUIA, coresp. reg.

MÎINE 
IN CAPITALA

HANDBAL. Terenul Giulești, ora 10: 
C.C.A. — Dinamo Bacău, ora 11,15: 
Rapid București — Știința Galați 
(jocuri restante din campionatul 
masculin de handbal în 7).

HANDBAL. Timișoara; Știința — 
C.S.M. Sibiu Brașov: Tractorul — 
C.S.S. Banatul Timișoara, Tg. Mu
reș: Mureșul — S.S.E. Petroșani 
(jocuri în campionatul feminin de 
handbal în 7); Ploiești: Rafinăria 
Teleajen — Dinamo București (joc 
în cadrul campionatului masculin de 
handbal în 7).

BASCHET. Brașov: întîlnirile interna
ționale dintre selecționatele mascu
line și feminine ale orașului Brașov 
și R.S.F.S.R.

O etapă viu disputată

(15-6,
Știința
15-7).
16. 14-16, 15-8, 15-5).
C.S.M. Sibiu
Ciuc 3-0 (10, 7, 11).

La ora transmisiei telefonice se dis
pută meciul feminin Olimpia Brașov— 
I.F.A. București, iar programul zilei

Penultima etapă a campionatului re
publican pe echipe se anunță extrem 
de disputată. Cea mai atractivă întîi- 
nire se anunță a fi între campioana 
Dinamo București și C.C.A., clasată pe 
locul II în actualul campionat. Tot la 
București se vor mai îniîlni și C.S.O. 
Craiova și C.S.M, Ctișana Oradea. 
Ultima echipă are o sarcină extrem 
de dificilă. Se pare că ea nu va putea 
evita retrogradarea.

O altă candidată la retrogradare, 
C.S.M.D. Baia Mare, va găzdui în- 
tîlnirea cu celelalte echipe: C.S.M. Re
șița, C.S.M Galați și Metalul 23 Au
gust București. Din rezultatele de pînă 
acum se pare că localnicii ou vor reuși 
să obțină nici o victorie. La Tg. Mureș 
localnicii vor avea un singur ad-

versar serios, pe lugojeni. In 
Progresul București, cu o echipă for
mală aproape numai din juniori, și 
Unio Meteorul roșu Satu Mare. Deși 
Progresul București nu este amenin
țată cu retrogradarea, aflîndu-se 
locul 7 în clasament, totuși ea 
căuta să aibă o comportare 
frumoasă în fața mureșenilor 
mărenilor.

O altă codașă, C.S.M. Cluj 
dui întrecerea -dintre ea și 
roșu Brașov, Vagonul Arad și C.F.R. 
Timișoara. Localnicii au puține șanse 
de a cuceri vreo victorie sau măcar 
o decizie de egalitate. întrecerile din 
cadrul acestei serii se vor desfășura 
stîb semnul superiorității evidente a 
brașovenilor.

Activitatea la zi

Cit
Și

pe 
va 

mai 
săt-

va găz- 
Steagul

In afara concursului de atletism 
organizat de C.C.A. și dotat cu „Cupa 
25 Octombrie", Capitala va găzdui la 
acest sfîrșit de săplămînă incă două 
întreceri atletice. Primul, organizat 
pe stadionul Tineretului duminică di
mineața, este dotat cu „Cupa anilor 
1“ și este deschis studenților din anul I.

Un alt concurs este organizat de 
clubul sportiv Metalul „23 August". 
Este vorba de „Cupa Tînărul Meta
lurgist", organizat duminică după a- 
miază pe stadionul Republicii. Parti
cipă elevii școlilor profesionale și teh
nice din cadrul Ministerului Metalur
giei și Construcțiilor de Mașini



Cele două examene 
ale lui Macri

După aproape o zi șl o noapte de zbor fără escală, 
maestrul sportului Octavian Băcanii și pilotul 
Vladimir Viscun, au aterizat,., cu un nou și 

valoros record mondial 1
Foto : M. Finescu

O cursă puțin obișnuită...

Păreri despre toamnă
( n j oi ba 'ist

Eu o ador (lin cal<sa fără.
Că vin Iul suflă mai rebel
Și cînd șutez, hăt. peste bară.
Pot arunca vina pc el.

Miță Scandal
în august, pe căldu ră marc,
Eu huidui să mă... răcoresc,
Iar toamna, fiindcă c răcoare,
Fac tot așa. să m?i ...-ncălzesc.

Un boxer
Dacă adversarul c mai tare
Și fug de el fără-neclare, 
Acuma am motiv să-i strig : 
Nu fug de line, ci de... frig !

Un flore tist
Eu. toamna, ce mai tura-viua.
Citul simt pc planșă-mpunsătura
Fac printre spectatori ancheta:
Mă *n țeapă frigul sau., floreta?

Un antrenor
Ador la cuhne toamna, ca poeții. 
Câini aducc-n fin<‘ mulțumirea: 
Acum c rece'-afară și băieții 
Șc-nghrsuie să-și facă... încălzirea.

V. D. POPA

Simbăta trecută, un 
grup de arbitri ai spor
tului aviatic s-a prezen
tat la aeroportul Bă- 
neasa. Aici, au fost duși 
în fața unui avion bi- 
motor de construcție ro- 
mînească. S-au uitat la 
el, l-au cîntărit din ochi, 
apoi, ca să fie mai si
guri, l-au urcat și pe 
cîntar. S-au uitat după 
aceea la cei doi piloți 
care urmau să zboare 
(i-au identificat), au ve
rificat documentele de 
bord ale aparatului, au 
asistat la examenul me
dical făcut aviatorilor, 
după care, au dat afir
mativ din cap. Tradus, 
asta insemna că, se pu
teau umple rezervoarele 
cu benzină.

După ce s-a făcut „pli
nul", roțile păreau des- 
umflate de atita încăr
cătură. S-au mai urcat 
in el piloții sportivi Oc
tavian Băcanii și Vladi
mir Viscun, iar cînd totul 
a fost gata, arbitrii au 
dat din nou din cap. 
Adică, totul era în or
dine : avionul, conform 
instrucțiunilor F.A.I., nu

depășea 3.000 de kilo
grame (în care era so
cotit tot : și greutatea 
avionului și cei peste 
1.000 litri de benzină și 
cei doi piloți și... o sa
coșă plină cu alimente), 
deci, se putea decola...

Un semn energic din 
mină, un zimbet și avio
nul s-a pus în mișcare. 
Toată lumea era cu o~ 
chii la roți ! Maestrul 
sportului Octavian Bă- 
canu secondat de pilotul 
Vladimir Viscun au zbu
rat o oră, două, șase... 
Mai vorbeau prin radio 
cu cei de jos. mai luau 
cite o gustare, timpul 
trecea... S-a făcut noapte, 
s-a făcut iar ziuă, ei 
continuau să zboare fără 
escală !...

Pilotau cu mare preci
zie trecînd pe la punc
tele de control cu exac
titate matematică. Cu 
tot timpul nefavorabil 
(plafon jos, vînt, ploaie) 
ei reușeau să mențină 
o înălțime foarte con
stantă, barograma acă-

tind o 
cîțiva 

Au 
proape zi și 

fără

doar 
metri 

după

de 
!... 
a- 

o noapte
escală — 

— stabilind un 
valoros record 
- 4.462,870 km

variație 
zeci de 
aterizat 
o

de zbor 
20h46:30,0 
nou și 
mondial
— la această clasă. Adi
că, de aproape trei ori 
distanța (în linie dreap
tă) București—Moscova. 
Dar, fiind vorba de un 
record, au mers pe un 
circuit închis : Băneasa 
—Urziceni—Strejnic. Lu
cru mai dificil deoarece, 
au trebuit să parcurgă 
de 27 de ori acest cir
cuit, ocolind punctele de 
control numai prin par
tea dinafara lor și me
reu în. același sens...

Interesant e că, după 
un zbor de asemenea 
proporții, la
avionul mai avea în 
zervor cîteva sute de 
tri de benzină. De ce 
aterizat 
defectase 
timpul 
știau de 
benzină 
conform 
F.A.I.,
rizeze numai 
tul de unde

A fost o 
obișnuită, în
piloți sportivi 
realizat cea 
distanță fără 
pină acum,
clasă de avioane. Voința 
lor de fier a învins toate 
greutățile acestui zbor 
dificil, iar tehnica și mă
iestria cu care au zbu
rat a fost intr-adevăr la... 
înălțime.

Ii felicităm din toată 
inima !

Nu se poale spune că 
miercuri 18 octombrie, îna
intea meciului dc Cupă cu 
Steagul 
n-au avut 
niul rind. 
obișnuitele 
cu atît 
cit adversarul -era Steagul 
roșu, care învinsese cu trei 
zile înainte, pc Dinamo 
Bacău, în deplasare, ou 
5—0. In al doilea rînd. 
echipa intrase pc teren și 
Macri nu venise încă 1 De 
necrezut : tocmai Macri, 
care e totdeauna primul la 
stadion 1

In ultimul moment a a- 
părut și Macri. Ce se în- 
tîmplase ? In ziua 
la ora 12. el avea 
examen la cursul 
goane din cadrul 
tății de mecanică a Insti
tutului Politehnic. La 13,55 
( lupă ceasul de la garăl) 
Macri răspundea bine și 
la ultima întrebare, după 
care a... zbughit-o pc ușă. 
O mașină avea să-I ducă 
în mare viteză spre Plo-

roșu, rapidiștii 
emoții. In pri- 
era vorba de 

emoții dc meci, 
mai mari cu

aceea, 
ultimul 
de va-
Facul-

Perseverență

PI1STW HBCHZIH» MRCaZIN

aterizare,
re-
li-

A 35-a ediție a cursei 
de mare fond ~ 
Leningrad, al 
sen numără 30 
disputată de 
alergători.

Interesant 
ntintul că 
sportivii tineri au parti
cipat la cursă și 12 atleți

peste 50 de 
Dintre aceștia, pri-

Pușkin— 
cărei 
km a 
peste

tra- 
fost 
200

este amă- 
a lături de

I

iești, unde îl aștepta un 
nou... examen, de dala a- 
ceasta pe terenul de sport.

Rezultatul ? în formația 
Rapidului. publicată in 
„Sportul popular", numele 
lui Macri era tipărit cu 
majuscule...

Pentru Examenul de Stat, 
pe care viitorul inginer 
Dumitru Macri îl va da în 
curind, îi dorim același 
succes.

...Ion V'oinescu a ,,înca
sat* Ia Baia Mare. într-un 
meci de campitmat... 7 
goluri ? Este vorba de jo
cul de categorie B. din 
1947, dintre C.S.M. Baia 
Mare și Solvay Vioara, 
unde era portar Voinescit. 
6 din cele 7 goluri au fost 
marcate de extrema stingă 
Adalbert Balogh, actualul 
antrenor al echipei A S.M D 
din Satu Mare. (I . 
rana, corespondent).

Să să-

PETRE CONSTANTAN. 
BUCUREȘTI. - Vreți să 
știți de ce fotbaliștii turei 
au ținut să ia mingea la 
sfîrșitul medului disputat 
acum două săptămîni oe 
Stadionul .,23 August" ? 
Pentru că există în unele 
țări obiceiul ca jucătorul 
care 
și 
astfel 
sfîrș.’tul 
țări, să 
mintire. 
țelegem 
oaspeții 
tît pentru o minge care le 

aminte de un 0-4 ’
A- 
de 

ne-

obiceiul ca _
e mai iute de... mînă 

de picior și reușește 
să ia mingea la 

unui meci inter- 
o păstreze ca a- 
Ceea ce nu în- 
totuși e de 
au ..luptai"

ce 
a-

aducea
ȘTEFAN HOTMAN,

RAD. — 1) Termenul
..pilot" nu este legat 
apărat de aviație, ci are un 
sens mai general. Condu
cătorilor de automobile de 
curse li se spune, de a-

semenea. piloți. Și tot pi
lot se numește, de pildă, 
și marinarul care „intro
duce" vasul în port, sau 
conduce nava de-a lungul 
unui canal. 2) Androvici 
nu mai joacă fotbal. Acum 
e antrenor la Locomotiva 
Timișoara.

GHDORGHE CORNELUL 
BUCUREȘTI. - 1) Hand
balistul simion Pompiliu 
s-a ocupat în ultimul timp 

mult de creșterea e- 
tinere, fiind 
unor formații 
In prezent el 
echipa Rapid

rnai 
lementelor 
antrenor al 
de juniori, 
joacă la 
București. 2) Firește că nu 
s-a făcut un clasament „o- 
flcial" al celor mai buni 
jucători la ultima ediție a 
campionatului . mondial de 
handbal în 7, dar specia
liștii și ziarele l-au consi
derat pe Redl cel mai bun

portar al acestor „mon
diale". iar pe Ivănescu și 
Hnat unii din cei mai 
buni jucători de cîmp.

GRYG PERES CV. MED
GIDIA. - 1) Nu avem o 
astfel de evidență, dar vă 
putem spune că în cam
pionatele noastre de rugbl 
s-au înregistrat și scoruri 
mai mari 
cu care a 
Brasov în 
București.
blștii de la Olimpia Bra
șov susțin că sînt record
mani în materie, se... 
laudă. 2) Valeriu Călino!u 
este antrenor la C.S.O. 
Craiova. A jucat de 21 de 
ori în echipa națională A, 
ultima oară în 1959, la 
Moscova, în meciul cu 
U.R.S.S. din preliminariile 
turneului olimpic (scor: 
0-2).

decît acel 3-9G 
pierdut Olimpia 
fața Iul Dinamo 
Deci, dacă rug-

fc.umortovi.tic Fotbal—peste tot!

In jimg’ă : un episod obișnuit... în -pampos i „Cara/ni?rZ 'lata cum tre
buie apărată poarta* !

MARiK hlELALIU. BUCU
REȘTI. — 1) Fotbalistul
Vasile Seredai a jucat la 
Rapid pînă la sflrșitul fi
nului 1958. El a fost se
lecționat de 3 ori în pri
ma reprezentativă a tării. 
Debutul și l-a făcut în 
1959, la Varșovia, în me
ciul cu R.P- Polonă : scor 
3-2 pentru noi. 2) Csermalc 
continuă să facă atletism. 
La campionatele din acest 
an ale R.P- Ungare a a- 
runcat ciocanul la G0.42 m.

STEFAN AT AN AS IU. O- 
RAȘTIE. - In meciul 
C.C.A. — Steagul roșu, 
disputat în 1960 pe Stadio
nul ,.23 August" din Bucu
rești si încheiat cu victo
ria militarilor cu 5-3, oas
peții conduseseră la pau
ză cu 3-9. pu cu 2-0. Ati 
pierdut deci rămășagul 
făcut cil fratele dv. Tot 
e bine că familia nu pier
de nimic !

LUPU FAINSTAIN. DA
RABANI. - 1) Traian Ivă- 
nescu are 28 ani. l-a îm
plinit la 5 mai. a început 
să joao fotbal la echipa 
■„Militați4* din. cartierul cu 
același nume, de unde a 
trecut la Petrolul (care ac
tiva atunci în București) 
și apoi la C.C.A. A jucat 
o singură dată in echipa 
națională A : în 1954. la 
Berlin. în meciul cu R.D. 
Germană. Scor : 1-0 pen
tru noii J ,

PAVEL VALERIU, BUCU
REȘTI • intr-adevăr, în 
ziarul nostru s-a publicat 
acum cîtya ti.rp.O- în D^ai-, 
na de „ftiagazih" întîmpla- 
rea survenită la un meci 
de fotbal disputat în Iu
goslavia. unde un șut al 
unui înaintaș a fost deviat 
în poarlft'țd^Jj'.un... iepure, 
care . poă’custe.’ nu se știe 
de unde 'pe' tereili Bine
înțeles. golul nu a fost 
valabil, ci .s-a acordat 
„minge db;\ârbitiM“ •

ION POȘTAȘU

.—:--------------- "W— ', •, • 5 r

In 4 rînduri

. Printre-gliejari : „Șd ne încălzim puțin 
și apoi să conținiifirh jocul*.

în pustiu ; fundașul dreapta se în
dreaptă cu mingea spre centrul . tere
nului. . .

Tinerii n oștii i boxeri 
au întrecut, ,-jrînd . pe 
rî nd, r€?p rezenta tiv ele 
de tinere* ^le** R.P. Po
lone, R-Ș- i .Gehosipvaee 
șl R.P. Ungare

Boxul (âata știm si noi) 
Are, lovituri „un-doi“. 
Ei apliojă. cu temei 
Lovitura... un-doi-trei !

i. cnivu

au
se
in

totuși ? Li 
litrometrul 

zborului și 
ce cantitate 

mai dispun, 
instrucțiunilor 

trebuiau 
pe 
au 
cursă puțin 
care cei doi 

roimîni au 
mai lungă 
escală de 

la această

nu 
de 
iar

să ate-
aeropor-
decolat...

VASILE TOFAN

veterani, majoritatea 
virstă de 
ani.
mul a sosit Boris Pav
lov
33-a oară participant Ia 
competiție. După cum se 
vede, bătrîntil Boris n-are 
decit 2 absențe la cursa 
sa preferată și promite 
pe viitor să aibe o frec
vență și mat regulată I

... atleta poloneză Kono- 
packa. care fusese supra 
numită „atleta universală", 
a realizat acum cîteva de
cenii o performanță cu to
tul ieșită din comun ? Ast
fel, în 1923. concurînd la 
9 probe în cad 
pionatelor țării st 
cucerit 6 titluri 
pioană și dc 3 or 
sat pe locul doi !

(59 ani) pentru a ... cercetătorii 
au reușit să afle 
fost prima asociație 
tivă din lume ? Este 
de „Asociația i 
pentru tragerea eu 
fondată în anul 11 
Pisa.

italicni 
care a 

sjior- 
vorha 

popularii 
i arcul“ 

2, la

PELE ȘI-A REGĂSIT
Cu citva timp în urmă, 

pentru a putea fi natura
lizat italian, jucătorul de 
fotbal Humberto, origi
nar din Portugalia a fost 
declarat îrt fața notariatu
lui public de către un ce
tățean italian drept... fiul 
său.

Decent, revista italiană 
„Cafcfo Illustrate* a pri
mit o scrisoare de la un 
oarecare Giorgio Valii, 
cetățean italian, care a- 
duce la cunoștința redac
ției următoarele: „într-una 
din zile mi-a căzut în 
mină revista dv. Am fost 
emoționat pină la lacrimi 
cînd pe copertă am des
coperit fotografia fiului 
meu de care nu mai știu

TATAL

o brunetă dom- 
braziliană pe 

cunoscut-o foarte 
peste douăzeci 

în urmă. Multu- 
inimă revistei

nimic de peste 20 de 
ani. Locuiește in Brazilia, 
este jucător de fotbal și 
îl cheamă Pele. Seamănă 
leit cu 
nișoară 
care am 
bine cu 
de ani
mese din
dv. care a făcut posibil 
să-mi regăsesc fiul după 
douăzeci și
Cu profund 
gio Valii, 
lian“.

E vorba 
ironie, sau 
club' italian 
și pe Pele... 
zie se găsesc pentru trea
ba asta I

ceva de ani. 
respect, Gior- 
cetățean ita-

fotografia noastră, un grup de schiori de la clubul l)ynanio--Klingentha'. antrr- 
nîndu se pe schiuri cu (Din ,,Spori im Bild“)



Aseară, la Dinamo

Selecționatele dc baschet ale R. P. Pominc și P.S.f.S.R. 
și-a» Împărțit victoriile

Șahiști romîni peste hotare

Reprezentativele oaspete joacă miine la Brașov cu selecționatele locale
Primul meci desfășurat aseară la ..Di

nam o“, în cadrul turneului prietenesc al re
prezentativelor de baschet ale R.S.F.S.R., 
a oferit 
echipele 
R.S.I-.S. 
tat un joc dc 
plaudat deseori 
chetbalistelc 
eficace în 
trunderilp 
cu 47—39 (25—21). 
a luptat cu multă 
ținut Ia nivelul 
s-a descurcat în fața

' a formației oaspe.
Au înscris : Teplin 2. 

cepkova 4.
„kal 8. Labiedva 
tru R.S.F.S.R.
viei 11,
R.P.R. In 
Niculescu, 
Ghcorghc.

Partida
Petru țiu (R.P.R.) și Zelcnov (U.R.S.S.)

In continuarea programului s-au 
întîlnit reprezentativele masculine ale 
R. P. Romîne și R.S.F.S.R. Prestînd 
un joc mai variat, cu numeroas" pă
trunderi și contraatacuri alternate cu 
reușite aruncări 
și acțiuni ale 
liștii romîni au 
deplin meritată, 
(34-36).

Au marcat :
13, Novacek 13,

un excelent spectacol creat dc 
feminine a’c R. 1*. Romîne și 
Rusă. Ambele echipe au pres- 

bună valoare tehnică, a- 
la scenă deschisă. Bas- 

sovielicc
atac, au 
și contraatacurile.

”25—21). Echipa 
însuflețire, 

adversarelor.
zonei

s-au dovedit mai 
folosit mai des pă- 

învingînd 
noastră 

s-a men- 
dar nu 

excelente

l’irova
CianovaAnlibina 17.

8, Kazarnovskaia 
și Racoviță 19, 

Kraus 7. Cberciov 2. 
echipa noastră au mai 
Marian, Jujescu,

a fost condusă dc

DRIMER: REMIZE CU B1SGUIER 
ȘI UHLMAN

2. Os-
4, Ba-
2 pen- 
Ivano- 
pentru 
jucat: 
Simon,

arbitrii

de la semidistanță 
pivoților, 
realizat o
cu scorul

baschetba- 
victorie pe 
de 80-67

Nedef 10,
Nosievici

Niculescu
14, Giur-

Joi, dimineața, o
să

pli m bare 
cunoască

prin București dă prilej baschetbaliștilor sovietici 
frumusețile Capitalei noastre dragi.

Foto: T. Roîbu
giu 8, Spiridon 6, ’

' 2, Kiss 12, pentru
Panatoli 4, Edelev
Tkaciov 10, Juk 2, Senin 8, Goriai
nov 1, Salinov 2, Siedenkov 6, pen
tru R.S.F.S.R. Au arbitrat 
Țuaev (U.R.S.S.) și Chiriac 
Romînă).

Selecționatele R.S.F.S.R. iși 
nuă turneul în țara noastră 
miine, de la ora 17,30, în sala Trac
torul din Brașov cu selecționatele lo
cale.

Valeriu 
R. P.

’ 12,

2, Cernea 
Romînă și 

Kandel 22,

bine :
(R. P.

conti- 
jucînd

D. STĂNCULESCU

In rundele a IV-a și a V-a ale tur
neului internațional de 
reprezentantul nostru, I). Drimer a avut 
de întîlnit a’ți doi mari maeștri. Am
bele partide, cu Bisguicr și Uhlman, 
s au încheiat la egalitate. De remarcat 
puternica ascensiuni- a campionului ma
ghiar Lajos I’ortiscli care, învingîndu-i 
consecutiv pc Donncr și Simagbin, a 
trecut în fruntea clasamentului. Fostul 
lider, Korcinoi a întrerupt ambele par
tide. El are poziție inferioară cu Ilaag 
și stă la cîștig în întrerupta cu Kliigcr. 
Alte rezulitatc: Kliigcr — Bronstein 
0—1. Duly — Filip */2—*/2. Taimanov
— Uli'man */,—*/2. Bilek — Barcza 
*/2—V2 (r- IV) ; Bronstein — Dcly 
V2—Filip —• Bilek */2—*/2, Barcza
— Taimanov */2—*/2 (r. V). Celelalte
partide s-au întrerupt. Clasamentul : 
Portisch 4. Filip, Bronstein 3*/2, Kor
cinoi (2). Uhlman 3. Bisguier (1). Tai
manov, Bilele H,-,. Delv, Barcza 2, Ilaag 
(2), DRIMER V/,_. Pogatsch (2)_. Klii- 
ger (1), Simagldn (1) 1,
(1) Val--

MITITELU: CISTIGÂ IN 
LUI KOSTRO

la Budapesta

Donner

FAȚA

După
Mititel u 
turneul

maestrulo serie de patru remize
a obținui o nouă victorie în 

de la Varșovia. întrecîndu-1 în

Succese internaționale ale sportivilor sovietici
MOSCOVA (prin radio). — Timp 

de două zile, ia Tokio, selecționatele 
de gimnastică, feminină și masculină, 
ale U.R.S.S. au întîlnit într-un meci 
amical echipele Japoniei. In ambele în
tîlniri victoria a revenit sportivilor so
vietici: la feminin 194,30 p.—186,80 p., 
iar la masculin 289 p.—288 p. In con
cursul individual primele locuri au re
venit de asemenea solilor gimnasticii

DE LA ROMA LA TOKIO
K. Andrianov, președintele Comitetului Olimpic al U. R. S. S., răspunde 

>a întrebările corespondentului Agenției de presă „Novosti"
— Ce probleme stau actualmente in 

fața mișcării olimpice mondiale?
— Ca și pină acum, problema nr. 

1 rămine democratizarea Comitetului 
Internațional Olimpic. Este imperios 
necesar să fie lărgită reprezentarea 
in acest organism a comitetelor olim
pice naționale și a federațiilor inter
naționale. ceea ce va avea ca rezul
tat imediat posibilitatea ca C.I.O. 
să rezolve multe probleme serioase, 
să devie realmente un for reprezen
tativ și cu depline puteri al mișcării 
olimpice mondiale. Această democra
tizare va permite C.I.O. să se ocupe 
cu teme, importante și serioase ca, de 
pildă, sportul și sănătatea, sportul 
feminin, căile dezvoltării viitoare a 
mișcării olimpice, 
și «Asia, lărgirea 
nale, capabile să 
larg cerc de țări 
de sportivi ș.a.

— Unii conducători sportivi din ță
rile burgheze susțin că respectă cu 
sfințenie principiile de bază ale J. O. 
de pe timpul lui Pierre de Coubertin 
și de aceea nu pot să accepte propu
nerile sovietice pentru mărirea nu
mărului de membri ai C.I.O. Se poate 
spune că Coubertin a fost adversa
rul includerii in C.I.O. a reprezentan
ților federațiilor și ai comitetelor na
ționale?

— Cind, în 1894, Coubertin a creat 
C.I.O., nu exista încă nici un comitet 
olimpic național și de aceea, firește, 
nu putea fi vorba de reprezentarea 
diferitelor țări in această organiza
ție. In vremea aceea 
vorbi 
partea 
atunci 
trecut 
cut și

sportul in Africa 
competițiilor regio- 
angreneze un mai 

și un număr mărit

nu se putea 
nici de un sprijin serios din 

federațiilor internaționale, pe 
puține la număr și slabe. Au 
anii. Mișcarea olimpică a cres- 
s-a întărit. Si iată că în 1924

Coubertin a elaborat un proiect pentru 
crearea unei organizații alcătuită din 
reprezentanții federațiilor internațio
nale. Ea trebuia să fie consultată de 
C.I.O. in toate problemele tehnice 
privind J. O. Coubertin recomanda 
de asemenea formarea unei comisii 
din reprezentanții federațiilor și ai 
comitetelor olimpice naționale. In 
cartea sa „Amintiri olimpice* el 
scrie: „Acest for ar permite controlul 
asupra pregătirilor pentru J. O., ar 
ține Cont de interesele diferite
lor țări și ale tuturor discipli
nelor sportive, ar asigura co
recta respectare a principiilor olim- 
pismului". Dar încă pe atunci unii 
membrii ai C.I.O. l-au „apărat- pe 
Coubertin din 1894 împotriva lui... 
Coubertin din 1924. Da, fondatorul 
mișcării olimpice contemporane era

un om cu idei progresiste. El iși dă
dea seama că ceea ce fusese bun teri 
poate să fie azi o frînă. Nu mă îndo
iesc că dacă ar mai trăi Coubertin, 
el ar vota pentru propunerea Comi
tetului Olimpic Sovietic privind de
mocratizarea C.I.O., ar fi cel mai ho- 
tărit adversar al „apărătorilor11 săi 
apuseni.

— Ce probleme vor sta pe ordinea 
de zi a sesiunii C.I.O. de la Moscova?

— Sesiunea ordinară C.I.O. va avea 
loc la Moscova în mai. anul viitor. 
Ordinea de zi include problema ama
torismului. raportul comitetelor dc or
ganizare de J. O. de la Tokio și In
nsbruck, acordarea de ajutor mișcării 
olimpice din Africa, așa numita pro
blemă coreeană, recunoașterea unor 
comitete olimpice naționale, precum 
și o altă serie de probleme. Stabili
rea locului de desfășurare a J. O. 
1968 va fi discutată la sesiunea 
C.I.O. din 1963, care urmează să aibă 
loc în Kenya. Pentru organizarea ce
lei de a XlX-a Olimpiade candidează 
Belgia, S.U.A., Elveția, R.A.U. Tre
buie să subliniez că și Moscova are 
toate posibilitățile să organizeze J.O. 
și sper că una din apropiatele ediții 
se va desfășura în capitala Uniunii 
Sovietice.

— Cum se pregătesc sportivii sovie
tici pentru J. O. de la Tokio?

— Actualmente întregul sistem com- 
petițional al țării noastre este îndrep
tat în sensul pregătirii pentru O- 
limpiada de la Tokio. Tineretul, „des- 
coperit“, în anii 1960 și 1961, va creș
te, se va întări, va acumula expe
riență în următorii doi ani. Ultimul 
examen serios pentru olimpicii noș
tri îl va constitui a IlI-a Sparțachia- 
dă a popoarelor din U.R.S.S., care va 
avea Ioc în anul 1963. După încheie
rea sa, va fi formată echipa olimpică 
a U.R.S.S. Se lucrează mult la noi 
pentru lichidarea rămînerii în urmă 
în unele discipline sportive. Astfel, 
la inot este reconsiderată forma 
muncii de instruire și antrenament, 
vor avea loc mai multe competiții 
pentru înotătorii tineri. Ca rezultat 
al acestei acțiuni chiar de pe acum 
înotătorii noștri încep să progreseze. 
Cred că vom reuși să ameliorăm si
tuația la înot, 
distanțe scurte 
în alte ramuri 
putut, într-un
să formăm excelenți cicliști, săritori 
in înălțime, iahtmeni, călăreți, scri- 
meri, care cu toții au obținut la Ro
ma medalii olimpice de aur. La To
kio concurența va fi incomparabil

ca și în alergările pe 
șl mijlocii, precum și 
de sport, așa cum am 
termen relativ scurt,

mai puternică. Americanii vor căuta 
să-și ia revanșa. Judecind după toate 
aparențele, se vor întări echipele 
Marii Britanii, Franței, Suediei, Ja
poniei și altor țări.

— In presa occidentală continuă să 
apară articole care susțin că sportivii 
noștri fruntași ar fi chipurile profe
sioniști, că in Uniunea Sovietică se 
folosește dopingul. Ce părere aveți 
despre asemenea afirmații?

— Pină în 1952 nouă nu ne erau a- 
tribuite aceste păcate de moarte. Dar 
de îndată ce sportivii sovietici au a- 
rătat valoarea lor, la Olimpiada de 
la Helsinki, propaganda burgheză a 
început o întreagă campanie de cle
vetiri. Propagandiștii occidentali nu 
vor, bineînțeles, să recunoască că 
succesele sportivilor noștri sînt dato
rate unui sistem social superior. Ei 
n-ar vrea să recunoască nici faptul 
că sistemul capitalist nu dă posibili
tate tineretului să-și dezvolte 
țile fizice și intelectuale. In 
aceasta, clevetitorii burghezi 
bricat asemenea termeni ca 
sionismul de stat“, „sportivul-robot' 
ș.a. In realitate, la noi nu există nici 
un motiv pentru crearea de profe
sionism, deoarece în Uniunea Sovie
tică învățămîntul este gratuit, stu
denții primesc burse indiferent de 
performanțele loc sportive, de aseme
nea noi n-avem șomeri. Tînărul so
vietic — fie el sportiv sau nu — nu 
are motiv să se gîndească cum să 
cîștige bani pentru a învăța, cum să 
facă să nu moară de foame. Sportul 
profesionist este propriu capitalismu
lui și străin nouă. Aceeași este și si
tuația în problema dopingului. In U- 
niunea Sovietică sportul este pus în 
slujba omului, menit să-i întărească 
sănătatea, să-i prelungească viața. In 
fapt, dopingul distruge organismul 
omului, sacrifică sănătatea sportivu
lui pe altarul recordului. Caracteris
tic ește că pe măsură ce se mărește 
numărul cazurilor de doping în ță
rile burgheze, cresc și clevetirile la 
adresa noastră, deși nimeni în occi
dent nu poate să acuze concret pe 
vreun sportiv sovietic că s-a dopat. 
In luna mai a anului viitor, membrii 
C.I.O. ca și o serie de fruntași ai 
vieții sportive și ziariști din zeci de 
țări vor sosi la Moscova. Ei vor vizita 
stadioane, uzine, școli, universități, 
vor sta de vorbă cu mulți sportivi și 
antrenori sovietici, vor avea posibili
tatea să se convingă cu ochi proprii 
de adevărata realitate a sportului din 
țara sovietică.

sovietice : Larisa Latînina și, respectiv, 
Pavel Stolbov. Cea de a doua întîlnire 
dintre gimnaștii japonezi și sovietici se 
va desfășura în orașul Osaka.

★
Reprezentativa de lupte libere a 

U.R.S.S. întreprinde în prezent un tur
neu în Turcia. In primul meci, des
fășurat la Adana în compania repre
zentativei Turciei, luptătorii sovietici au 
obținut victoria cu scorul de 5—3. In- 
tîlnirea disputată ieri la Ankara încarc 
luptătorii sovietici au avut ca adver
sari selecționata orașului (din care au 
făcut parte numeroși componenți ai re
prezentativei Turciei) s-a încheiat cu 
un rezultat de egalitate : 4—4.

★
Turneul internațional de șah 

șurat la Belgrad s-a încheiat cu 
ria maestrului sovietic Vasiukov, 
pe locul doi de marele maestru 
slav Gligorici.

desfă- 
victo- 
ur'mat 
iugo-

ff CUPA CAMPIONILOR
La 

rtigbi
Rabat a avut loc întilnirea de 
din cadrul turului doi al „Cupei 

Campionilor Europeni” între 
Rabat, campioana Marocului, 
Rubklingen-IIanovra (R.F.G). 
fost favorabil rugbiștilor marocani, 
au cîștigat surprinzător această primă 
întîlnire cu 9—3 (3—0). în cazul unei 
victorii și în meciul revanșă. ASPTT 
Rabat urmează să întiln<‘ască campioana

ASPTT
și 1LG. 
Scorul a 

care

calită- 
loc de 
au fa- 
„profe-

(A. P. N.)

Tragere la sorți 
in „Cupa Campionilor Europeni" 

la baschet
CASABLANCA 20 (Agerpres). — La 

Casablanca a avut loc cea de-a 6-a se
siune a conferinței permanente a fede
rațiilor de baschet din țările europene. 
Cu acest prilej s-au tras la sorți întîl- 
nirilc din primul tur al ..Cupei campio
nilor europeni* (ediția 1962 masculin 
și feminin). In competiția masculină 
campioana R. P. Romîne, C.C.A. Bucu
rești, va juca cu Dinamo Tbilisi, iar la 
feminin. Rapid București va avea ca 
partener campioana R. D. Germane.

Conferința a stabilit ca viitoarele cam
pionate europene masculine să aibă loc 
în anul 1963 (sfîrșilul lui septembrie) 
la Varșovia.

20 de mutări pe Kostro. O surpriză a 
fost consemnată prin înfrângerea lui 
Toluș în fa(a lui Drozd. Aceasta este 
prima partidă pe care o pierde fruntașul 
clasamentului. După nouă runde Toluș 
continuă să conducă cu 7*/2 P- Urmează 
Minev b1/, p., Crabcewski (1) 5*/2 p., 
Fichll (1), Lengyel (1), MITITELU, 
Drozd 5 p., Podolski 4 p., Zinn 3*/2 p., 
Bednarski (1), Kostro, Sliwa 3 p.,
Brzoska, Stoppel 2lf, p.

PE SCURT
• In orașul Torun s-a disputat meciul 

de box dintre echipele secunde ale R- P. 
Polone și R. 1). Germane. Pugiliștii polo
nezi au terminat învingători eu scorul 
dc 18—2. In cel mai spectaculos îneci 
Z. Olcch (R.P.P.) a dispus la puncte 
de Milleck (R.D.G.). Dintre pugiliștii 
polonezi o buna impresie au mai lăsat 
ÎL Dampc și Josefowicz.

In meciul juniorilor, disputat la Sta- 
lowa Wola. echipa poloneză a 
cu scorul dc 14 — 6.

• In cursul actualului sezon 
în R. S. Cehoslovacă vor 
multe echipe de hochei 
peste hotare. Peste cîteva zile 
la Praga echipa sovietică 
Novosibirsk, care va juca în 
Brno. Usti, 
ce. De asemenea, este așteptată în 
tea a doua a lunii noiembrie una 
cc’e mai puternice echipe dc club 
Canada, llocheiștii canadieni vor 
ține 7 întîlniri cu cele mai bune 
cehoslovace.

• Intr-un meci internațional de box 
echipa de amatori a Scoției a învins 
cu scorul dc 6—4 echipa Spaniei.

• Clubul Legi a Varșovia a 
un concurs 
sportivi 
R. S. Cehoslovacă. I' 
Germană 
din cele 
te : 
10,3 
gară) 48.3 
(R.P.U.) 
sovskis (U.R.S.S.) 4.5* 
Skobla (R. 
ciocan : 
Buhanțcv (U.R.S.S.)

mai 
«ie 

so ,i

sportiv 
evolua 

pe gliei 
va
Dinamo 
orașele 

l’lsen, Litvinov .și Budejovi- 
par- 
ilin 
din 

sus- 
echipo .

organizai 
atletic la care au luat parte 

din U.R.S.S., R. I’. Bulgaria.
L P. Ungară. R. D.
Polonă. Iată cîteva 
rezultate în re gist rv 

Tniakov (U.R.S.S.) 
: Korda (I*. P. Un- 
1.500 ni • 1 baros

sec. : prăjină : Kra- 
2 in : greutate : 

S. Cehoslovacă) 17.94 m; 
Rut (R.PP.) 65.52 m ; disc: 

57,21 in.
• întilnirea internațională 

dintre echipa orașului Londra 
lecționată poloneză regională.
la ..Albert Ilall s-a 
rezultat de egalitate :

și lî. P. 
mai bune 

100 m plat : 
sec.: 400 in 

sec. ;
3:50.4

de box 
și o se

ll i sputa tă 
încheiat cu un 
5-5.

( Agerpres)

EUROPENI" LA RUGBI
Italiei în cele « 
desemna viitorul 
noastre campioane, 
aceasta, la rindul 
mafia Spartak l’iaga.

doug jocuri care vor 
adversar al echipei 
Grivila Roșie, dacă 
ei, va învinge for-

FOTBAL PE GLOB
IN CUPA CAMPIONILOR EURO

PENI. La Copenhaga s-a disputat me
ciul dintre formația locală Odense 
1913 și Real Madrid, contînd pentru 
turul doi al „C.C.E." Echipa spaniolă 
a obținut victoria cu scorul de 3-1 
(1-0).

IN „CUPA CUPELOR". La Jena s-a 
desfășurat întilnirea dintre formația 
locală Motor și echipa Swansea Town, 
care reprezintă Țara Galilor în aceas
tă competiție. Echipa din R. D. Ger
mană a obținut victoria cu scorul de 
5-1 (2-1). Turul acestei întîlniri, des
fășurat zilele trecute in orașul aus
triac Linz, s-a încheiat cu un rezul
tat de egalitate : 2-2.

• Meciul internațional amical dintre 
reprezentativele Belgiei și Franței 
disputat la Bruxelles, a luat sfirșb 
cu surprinzătoarea victorie a fotba
liștilor belgieni, la scorul de 3-0 (1-0)

Petrolul Ploiești a întrecut
9

pe Spartak Erevan cu 3-2
Echipa romînă de fotbal Petrolul Plo

iești, care întreprinde un turneu in 
U.R.S.S., a evoluat vineri după amia
ză la Erevan, in compania echipei lo
cale Spartak, participantă la turneul 
final al campionatului unional. Parti
da, de un bun nivel tehnic, s-a înche
iat cu victoria la limită a fotbaliștilor 
romîni: 3-2 (2-1). Petrolul a deschis 
scorul în minutul 20 prin Badea, dar

numai după 2 minute Antonian a adu 
egalarea. Spre sfirșitul reprizei ace 
lași Badea a urcat scorul la 2-1, re 
zultat cu care s-a încheiat prima pari 
a jocului. La reluare, Antonian a egs 
lat din nou. In min. 75, Zaharia, prî 
tr-un șut puternic de la 20 m, a îr 
scris golul victoriei. In prima repriz 
portarul petroliștilor, Sfetcu, a juca 
foarte bine, salvînd multe situații dif 
cile la poarta sa. (Agerpres).
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