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UCRĂR1LE CELUI DE AL XXII-lea
CONGRES AL P. C. U. S.

MOSCOVA 23 (Agerpres). — TASS transmite:
Ședința din dimineața zilei de 23 octombrie a Congresului al XXII-lea 

1 P.C.U.S. s-a deschis la ora 10, sub președinția lui Vasili Mjavanadze.
Sînt dezbătute în continuare Raportul de activitate al C.C. al P.C.U.S., 

’rogramul P.C.U.S. și Raportul de activitate al Comisiei centrale de 
evizie.

In ședință au luat cuvîntul: Sandzo Nosaka, președintele Prezidiului
I. C. al P.O. din Japonia, Elisabeth Gurley Flynn, președinta Comitetului 
taționai al P.C. din S.U.A., Max Reimann, prim-secretar al C.C. al P. C. din 
îermania, Dolores Ibarruri, președinta P. C. din Spania, Viile Pessi, secre- 
ar general al P. C. din Finlanda, Valentina Gaganova, brigadieră la com- 
inatul textil din Vîșni Volociok, Dimitri Poleanski, președintele Consiliului 
e Miniștri al R.S.F.S.R., Antanas Snecikus, prim-secretar al Comitetului 
lentral al Partidului Comunist din Kirghizia, Aleksei Șcitikov, prim-secretar 
1 Comitetului de ținut Habarovsk al P.C.U.S

★
In ședința de după-amiază, Congresul a fost salutat de l.arbi Buhali, 

rim-secretar al Partidului Comunist din Algeria, de Luis Corvallan, secretar 
eneral al C.C. al Partidului Comunist din Chile, de John Gollan, secretar 
eneral al Comitetului Executiv al Partidului Comunist din Marea Britanie, 
e Salam Adil, prim-secretar al C.C. al Partidului Comunist din Irak, de 
dvaro-Cunhal, secretar general al Partidului Comunist din Portugalia, Johann 
lopleSig, președintele Partidului Comunist din Austria.

S-a dat apoi cuvîntul lui Vasili Kavun, președintele Colhozului Stalin din 
egiunea Vinnița (Ucraina).

Nikolai Ignatov, membru al Prezidiului C.C. al P.C.U.S., vicepreședinte 
1 Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., care a luat apoi cuvîntul, a declarat 
a bilanțul drumului parcurs după cel de-al XX-lea Congres al P.C.U.S. 
emonstrează fără putință de tăgadă justețea liniei generale leniniste a 
artidului elaborată de acest Congres.

Ultimul care a luat cuvîntul în ședința din după-amiaza zilei de 23 
jctombrie a fost mareșalul Rodion Malinovski, ministrul Apărării al
J. R.S.S.

Următoarea ședință a Congresului al XXI 1-lea al P.C.U.S. va avea loc 
24 octombrie.

Organ al Uniunii de Cultură Fizică și Sport din R. P. Romînă
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Solemnitatea inminăriî Diplomei de Erou al Muncii Socialiste 
din R. P, Romînă și a Medaliei de Aur „Secera și Ciocanul** 

tovarășului Alexandru Moghioroș

LA CLUJ: REPREZENTATIVA DE TINERET 
A TRECUT CU BINE EXAMENUL

Luni la amiază, la Palatul R. P. 
Romine, a avut loc solemnitatea în- 
minării Diplomei de Erou al Muncii 
Socialiste din R. P. Romînă și a 
Medaliei de Aur „Secera și Cioca
nul", tovarășului Alexandru Moghio
roș, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P. M. R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, cu prilejul 
împlinirii a 50 de ani, pentru înde
lungata activitate în mișcarea revo
luționară muncitorească și contribu
ția de seamă adusă în făurirea și 
dezvoltarea statului democrat-popular.

La solemnitate au luat parte tova
rășii Gheorghe Apostol, Petre Borilă, 
Leontin Sălăjan, Ștefan Voitec, Mi
hai Dalea, membri ai C.C. al P.M.R., 
ai Consiliului de Stat și ai guver
nului.

După citirea Decretului de decorare.

tovarășul Ștefan Voitec, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, a în- 
mînat tovarășului Alexandru Mo
ghioroș Diploma de Erou al Muncii 
Socialiste și Medalia de Aur „Secera 
și Ciocanul", adresîndu-i felicitări in 
numele Consiliului de Stat al R. P. 
Romine.

Luînd apoi cuvîntul, tovarășul 
Gheorghe Apostol l-a felicitat căldu
ros pe tovarășul Alexandru Moghio
roș in numele C.C. al P.M.R., al gu
vernului și al tovarășului Gheorohe 
Glieorghiu-Dej personal, cu prilejul 
Împlinirii a 50 de ani de viață și 
pentru conferirea titlului de Erou al 
Muncii Socialiste, urîndu-i multi ani 
de viață, sănătate și succes în lupta 
pentru înfăptuirea politicii leniniste a 
Partidului Muncitoresc Romin de 
construire a socialismului și comu

nismului in patria noastră, Dentin 
bunăstarea și fericirea poporului 
muncitor.

în răspunsul său, tovarășul Alexan
dru Moghioroș după ce a mulțumit 
din toată inima Comitetului Central 
al partidului, Consiliului de Stat. 
Guvernului Republicii Populare Ro
mine, pentru înalta distincție care i-a 
fost acordată a spus: „Vă asigur, 
dragi tovarăși, că și de azi înainte 
îmi voi da întreaga capacitate și ener
gie cauzei mărețe a partidului și po
porului și că voi fi pînă la capăt 
un soldat credincios și disciplinat al 
partidului nostru drag".

Tovarășul Alexandru Moghioroș a 
fost apoi felicitat de conducătorii de 
partid și de stat și de foii cei pre- 
zenți la solemnitate.

(Agerpres)
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A BRAȘOV: STEAGUL ROȘU Sl-A MĂRIT SANSELE 
ÎN TURNEUL BALCANIC

Programul fotbalistic de duminică 
fost variat și a reușit să mențină 

tact interesul spectatorilor, deși nu 
au programate întîlniri în campio- 
>tu1, categoriei A.
întrecerile internaționale, R. P. 
omînă — R. P. Polonă la tineret și 
niori și Steagul roșu — Fenerbahce 

turneul balcanic, au ocupat un loc 
• frunte în acest program. Ele au 
•cat la 139 numărul partidelor in- 
rnaționale susținute anul acesta de 
tbaliștii noștri față de 115 în anul 
159 și 116 anul trecut. Cum se vede, 
i contact din ce în ce mai mare cu 
tbalul din alte țări ceea ce mărește 
isibilitatea echipelor și jucătorilor 
>ștri de a-și îmbogăți bagajul de cu- 
iștințe, de a realiza un schimb de 
periență util pentru activitatea lor. 
Dintre partidele internaționale de 

uninică, cele de la Cluj și Brașov 
i suscitat un interes mai mare. De 
tfel, echipele noastre au avut in 
neral o comportare bună în toate 
:i meciuri, considerînd că juniorii 

care se pregătesc oentru viitoarea 
iție a Turneului U.E.F.A. — au 
ut o misiune mult mai grea pentru 

au jucat în deplasare și în com
ma unui adversar care n-a cunos- 
t înfrîngere în acest sezon, mai 
ss pe teren propriu.

nsemnări pe marginea 
meciului de la Cluj
La Cluj reprezentativa noastră de 
ieret a obținut o victorie la limită 
fața echipei de tineret a R. P. Polone, 

tr-un meci care a fost edificator din 
ii multe puncte de vedere. Echipa 
Spe. alcătuită din jucători tehnici și

Reprezentativele de baschet 
le R.S.F.S.R. joacă azi și miine 

la Tg. Mureș
Reprezentativele de baschet ale 
S.F.S.R. care întreprind un turneu în 
ra noastră, în cadrul „Lunii prieteniei 
mîno-sovietice", vor susține astă-seară 
mîine o dublă întîlnire la Tg. Mureș 
reprezentativele orașului. întrecerile 

imesc un interes deosebit. Publicul 
ireșean așteaptă cu multă nerăbdare 
este partide în care vor evolua jucători 

marc valoare. 

cu o pregătire fizică superioară. a obli 
gat pe tinerii noștri fotbaliști să arunce 
în întrecere toată puterea lor de luptă 
și capacitățile lor telinieo-tactice. Și 
examenul a fost trecut cu bine de majo
ritatea coniponenților formației romîne. 
Datcu, Georgescu. Koszka. Ivansuc. 
Mateianu și Mițaru au fost jucătorii 
care în această partidă și-au arătat 
într-o măsură mai mare calitățile, do
vedind că sînt elemente pe care — 
dacă se pregătesc cu o seriozitate și 
mai mare — fotbalul nostru se poate 
bizui într-un viitor apropiat. Vorbind 
de pregătirea jucătorilor, trebuie să 
remarcăm faptul oă Ivansuc, despre 
care se știe că în trecut nu a dus o 
via(ă sportivă, a pornit pe un drum 
bun și acum își poate pune în mai 
mare măsură în valoare calitățile. De

(Continuare în pag. a ii-a)

Primăvara in
Rafale de vînt fac să zăngănc feres

trele. Ploaia de toamnă te îmbie parcă 
la căldura căminului. Si totuși, multi 
bucureșteni au venit la sala Di
namo cu interes și curiozitate le
gitimă ca să vadă gimnastica ar
tistică și acrobatică, despre care se

I d prezentăm in fotografia noastră pe bl i bucla Filip- 
Solomonov, cișligătoarea tuturor probelor la concursul 

republican de gimnastică artistică
Foto: T. Roibu

COMPETIȚII
IN CINSTEA ZILEI
DE 1 NOIEMBRIE

• In orașul și raionul Tîrgoviște 
se desfășoară de câteva zile, compe- & 
tiții dotate cu Cupa „7 Noiembrie" W 
La fazele eliminatorii ale întrecerilor z) 
de fotbal, volei (băieți și fete), popice, S 
tenis de masă și tir s-a înregistrat % 
o participare masivă. Faza raională a 
competiției va avea loc la Tîrgoviște. 2) 
In cinstea zilei de 7 Noiembrie s-au 
mai organizat tin concurs de orientare 2> 
turistică în masivul Bucegi și tradi- Z< 
ționalul cros de mase „Să întîmpinăm 2) 
7 Noiembrie"

Miști Avanu-corcsp.
• La sfirșitul săptămînii trecute, 

pe stadionul Dinamo din Pitești au 
avut loc întrecerile de atletism dotate y) 
cu „Cupa Muscelul* și organizate in 
cinstea zilei de 7 Noiembrie. La în- 
treceri au participat cei mai buni ju- 65 
niori și junioare din regiunile Dobro- 
gea, Oltenia, Ploiești și Argeș. &

I. Șleîănescu-coresp.

plina toamnă!
în ultimul timp. Sîntein 
au regretat această „de-

vorbește mult 
convinși că nu 
plasare* pe ploaie. Au uitat cu toții de 
cerul plumburiu, deoarece s-au întîlnit 
cu primăvara... Fetele aveau ceva din 
grația zborului fluturașilor, panglicile 
sau eșarfele lor străluceau ca florile 
primăverii, iar exercițiile pline de avînt, 

ca și piramidele dantelate 
ale băieților te cucereau 
prin fantezia lor.

Elanul tinereții a con
stituit nota predominantă 
a acestor frumoase între
ceri. Prima competiție a 
celor două ramuri spor
tive la noi în țară a fost 
încununată de un deosebit 
suoces. Iar tinerețea gim
nasticii artistice și acro- 

(Continuare în pag. a 4-a)

Astăzi dimineață vor părăsi Capitala pe calea aerului jucă
torii de hochei pe gheață din lotul reprezentativ al țării 
noastre. Hochei.știi romîni vor întreprinde un turneu în R.S. 
Cehoslovacă, în cadrul căruia vor susține o serie de întîlniri 
cu formații de club. Astfel, în zilele de 27, 28 și 29 octombrie 
echipa noastră va participa la un turneu în localitatea 
Gottwaldov la care s-au înscris și trei echipe cehoslovace. 
După aceea, hocheiștii romîni vor juca astfel : 4 noiembrie cu 
Ruda Hvezda Banska Bistrița, 5 noiembrie cu Liptansky Sv. 
IMikulas, 9 noiembrie cu Lokomotiv Poprad, 12 noiembrie 
cu Lokomotiv Liberec și 14 noiembrie cu Tatra Kolin.

Duminica sportivă în imagini

a tras 
ultimă

Milam (R.P.R.) a reluat în plasă mingea revenită din bară, unde 
tot el. Trei apărători ai echipei poloneze au încercat să salveze în 
instanță golul, dar tentativa lor a rămas zadarnică. Fază din partida de la 
Cluj dintre reprezentativele de tineret (de R. P. Romîne și R. P. Polone (2—1)

Foto: V. Bageac

Duminică s-a desfășurat la poligo
nul de tir din parcul sportiv Dina
mo un nou concurs. In ciuda vizi- 
bilităfii slabe, din cauza timpului 
nefavorabil, concurenfii au obținui 
in general rezultate mulțumitoare. In 
fotografie Ruxandra Marinescu (Di
namo ) în timpul probei de urmă sport

Foto : T. Roibu



in adtivitatea sportiva
PAȘI BUNI DE LA ÎNCEPUT■3 Bogată activitate sportivă

Alegerile organelor locale ale aso
ciațiilor sportive in raionul 1 Mai 
au constituit un eveniment de seamă 
în viața mișcării sportive din această 
parte a Bucureștiului. Zilele acestea 
am avut prilejul să constatăm că in 
multe asociații sportive planul de măsuri 
a inceput să prindă viață. Astfel, la 
Cauciucul Quadrat se prevedea — pe 
lingă alte obiective — iniiințarea a noi 
secții pe ramură de sport, amenaja
rea unui teren de volei, înființarea unui 
club prevăzut cu mese de șah și de 
tenis și introducerea gimnasticii in 
producție în unitatea Orzari. Ce s-a 
înfăptuit pînă în prezent ? A fost în
ființată o secție de handbal în 7 băieți 
a cărei echipă s-a inscris în campio
natul raional Ea a obținut pînă acum 
două victorii. De asemenea, 
înființate o echipă

au fost
de șah și una de

volei feminin care activează in 
drul raionului. Cu prilejul alegerii 
lor organe U.C.F.S., muncitoarea 
ria Ganciu a ridicat problema intro
ducerii gimnasticii în producție și in 
unitatea lor. Zilele acestea gimnastica 
în producție a cîștigat încă 100 de noi 
practicanți la unitatea Orzari. Exer
cițiile sînt conduse de însăși Maria 
Ganciu. Directorul întreprinderii, tov. 
Nicolae Chiron, a sprijinit îndeaproa
pe asociația sportivă pentru înființa
rea clubului. Aci ai să găsești mai în 
fiecare după-amiază multi muncitori si 
muncitoare intreeîndu-se fie la șah, fie 
la tenis de masă. La l.C.F. 4 a fost 
înființată o echipă de handbal în 7 
băieți și datorită unei bune munci or
ganizatorice au fost încasate toate 
cotizațiile restanță.

Asociația sportivă Forestierul, care

Un punct din
alegerea
Metrom 
lună de 

bucuria inimoșilor săi 
se și observă o înviorare a

pentru 
sportive

De la conferința 
consiliului asociației 
din Brașov n-a trecut încă o 
zile și, spre 
susținători, 
muncii, mai ales in ce privește activi
tatea sportivă de mase.

Avînd in Iată hotărîrea conferinței 
și ținind seama de dorința muncitori
lor de a practica diverse discipline 
sportive, consiliul asociației a trecut 
la organizarea campionatelor asocia
ției sportive. In fața sa exista, pentru 
moment, o nedumerire. Cu ce să în
ceapă ? Unii dintre membrii U.C.F.S. 
voiau să joace fotbal; alții intenționau 
să practice sportul popicelor dar erau 
destui aceia care se simțeau atrași 
și spre volei. Cu sprijinul membrilor 
birourilor secțiilor pe ramură de sport 
și cu organizatorii sportivi au fost 
inițiate primele întreceri din campio
natele asociației. Deosebit de prețios 
ti fost ajutorul dat pentru reușita ac
țiunilor de Comitetul de partid și de 
eel U.T.M. pe uzină.

Deocamdată s-au desfășurat întîlniri 
în campionatele de fotbal, volei și 
popice. Întrecerile sportive au început 
încă de acum două săptămîni la popi
ce și fotbal și de săptămîna trecută 
la volei. La aceste trei discipline spor
tive participă cile șapte echipe repre- 
zentînd cele șapte grupe sportive din 
asociație. Frezorul Ștefan Mușat, lăcă
tușul Ion Ilie, ajustorul Ion Kreuzer, 
sau maistrul Ion Comșa de la sculă-

rie, strungarii Aurel Gavrilă și Laszio 
Szekely și frezorul Victor Cristea — 
sînt printre cei mai înflăcărați jucă
tori de fotbal.

loan Mărcuș de la sectorul metalur
gic a doborît din 40 bile mixte doar 
99. In schimb, Sabin Popa din sectorul 
administrativ central este bucuros că 
a contribuit cu cele 133 p. doborite 
ca echipa sectorului său să obțină o 
frumoasă victorie. Interesant de remar-

ca- funcționează pe lingă Institutul de 
noi- cercetări forestiere, a inscris în catn- 
Ma- pionatul raional echipele de handbal 

in 7 băieți și popice băieți, secții nou 
înființate. Tot aici s-a constituit și o 
secție de tir. Asociația sportivă de 
pe lingă întreprinderea de cercetări 
și studii energetice constituia o „pro
blemă" pentru activiștii noștri spor
tivi. In mai toate acțiunile ei erau co
dași. Noul consiliu al asociației a por
nit însă, hotărît la muncă. Un prim 
pas l-a constituit Înființarea secției de 
volei băieți și înscrierea echipei în 
campionatul raional. De asemenea, an 
format o echipă de fotbal care se în
trece și ea în cadrul aceluiași cam
pionat. Datorită muncii de propagan
dă, cit și a unei bune mobilizări, în 
cadrul competițiilor de asociație s-a 
reușit ca in scurt timp numărul mem
brilor U.C.F.S să crească cu 45 la 
sută Consiliul asociației sportive și-a 
propus ca pină la sfirșilul anului să 
atragă in U.C.F.S. pe toți salarîații 
întreprinderii.

De la bun început, o serie de con
silii ale asociațiilor sportive au acor
dat o atenție deosebită înscrierii de noi 
membri și achitării cotizației la zi. 
Astfel de exemple ne o'eră asociațiile 
sportive: Sudorul (pe lingă fabrica de 
țevi sudate), Geologia. Tînărul sani
tar (președinte D. Medianu, maestru 
emerit 
drat

al sportului). Cauciucul Oua
și altele.

în regiunea Dobrogea
Asociațiile sportive și sportivii dobro

geni au înregistrat frumoase succese 
cu ocazia alegerilor noilor organe ale 
U.C.F.S. Afirmația de mai sus are de
sigur în vedere impulsul pe care acest 
eveniment l-a dat sportului în 
dintre Dunăre și Mare, atît sub 
creșterii numărului de membri 
asociațiilor sportive, oît și în 
tățirca activității sportive. Aceste succe-

ținutul 
aspectul 
sau al 

imbună-

GHEORGHE NENCiU 
președintele consiliului raional

U.C.F.S. 1 Mai “București

se au fost obținute printr-o mai atentă 
alegere a membrilor în noile consilii ale 
asociațiilor sportive. Ținîndu-și 
duiala făcută cu prilejul 
noile consilii au trecut la 
Iată spre exemplu cazul noului 
al asociației sportive Rapid de 
S.M.T. Pantelimonul. raionul
Baza sportivă a acestei asociații lăsa 
pînă nu de mult de dorit. Cu prilejul 
alegerilor s-a pus problema reamenajării 
ei. Și noul consiliu a pornit la treabă. 
Au fost mobilizați tinerii, folosindu-se 
mijloacele materiale disponibile. Rezul
tatul : de curind a fost terminală reame- 
najarea acestei bazei care se compune

făpă- 
alcfterilor. 

acțiune, 
consiliu 

pe linffâ 
Hîrșova.

dinlr-un teren de fotbal, un teren 
volei, pistă de atletism și groapă 
sărituri.

Succese asemănătoare au înregistra 
sportivii de la Dunărea din comuna I 
banu.
și-au 
oferă 
tori a 
lingă
Aici a fost amenajat de curind un < 
dotat cu 8 mese de șah și o masa 
tenis. S-a procurat totodată și echipau 
necesar activității sportive. în fine, 
mai puțin lăudabilă este atitudinea i 
lui consiliu al asociației AvînhlR de 
lingă G.A.C. Gîrlița (raionul A damei 
care a rezolvat operativ o cerință a t 
rilor și anume amenajarea unui teren 
fotbal și unul de volei. Asociația si 
tivă de pe lingă G.A.C. Babadag 
îmbogățit recent magazia sportivă, c 
părînd material și echipament spoi

Cele cîteva exemple ilustrează mo 
cum au înțeles consiliile asociați 
sportive nou alese să se preocupe 
întărirea continuă a bazei materiale, i 
fel de exemple pot fi date și în c< 
altor raioane sau privind alte activii 
ca de pildă, creșterea numărului 
membri U.C.F.S.. dezvoltarea activii 
sportive de mase etc. Toate acestea d< 
dese că la conducerea noilor consilii au I 
aleși oameni de nădejde.

Un frumos exemplu de modul < 
îndeplinit angajamentul luat 
consiliul asociației sportive ’ 

(președinte: Aurel Donciu) de 
G.A.C. Oltina (raionul Adamcli

P. ENACHE — coresp. regie

Creste baza materiala
)

cat este faptul că la uzinele Metrom 
a fost angrenată pe terenul de spori 
și conducerea uzinei. Inginerul șef 
al uzinei, Gheorghe Dan, a jucat 
in echipa de fotbal a sectorului admi
nistrativ central care a terminat ia 
egalitate (1—1) cu sectorul aluminiu. 
Șeful contabil pe uzină. Victor Ștefan 
este deținătorul celei mai bune per
formanțe la popice în campionatul 3- 
sociației (137 p.d.).

Intr-un cuvînt prevederile planului 
de măsuri adoptat în conferința aso
ciației prind viață.

C. GRUIA -coresp. regional

Membrii U.C.F.S., 
noastră, au întîmpinat 
alegerea noilor organe 
ale asociațiilor sportive. Acest eve
niment a constituit totodată un bun 
prilej de îmbunătățire a muncii orga
nizatorice. Numărul asociațiilor spor
tive a crescut de la 540 la 554. De a- 
semenea, s-a înregistrat înscrierea a 
1.850 de noi membri U.C.F.S.

Cu prilejul adunărilor generale și 
conferințelor de alegeri peste 100 aso
ciații sportive s-au angajat să ame
najeze sau să-și reamenajeze terenu
rile de sport. Enumerăm cîteva din-

din regiunea 
cu entuziasm 
de conducere

care lucrările pe terenurile 
sînt avansate : I.U.T. Iași 

teren de fotbal,

tre ele, în 
de sport 
(bază complexă 
volei, baschet, pistă de atletism și o 
popicărie), întreprinderea 3 construc
ții Iași 
Recolta 
Spicul 
Huși),' 
(raion 
gujei (raion Negrești), Recolta Podul 
Iloaiei, Recolta G.A.C. Prisecani, Spi
cul G.A.C. Pocneaca, G.A.C. Bivolari 
(raion Iași).

La atelierele de reparat material 
rulant „Ilie Pintilie" din Iași și la

(popică.rie cu două piste), 
G.A.C. Ițetoaia (teren fotbal), 
Lunca Boului, Tîrzii (raion 

Recolta G.A.S. N. Bălcescu 
Hîrlău), Recolta G.A.S. Tun-

au și început, 
deși asociația 

echipament de

La r C.l 
are de 
hochei, p 
echipă. Ac

„Rulmentul" Bîrlad, conferințele 
trasat ca sarcină noilor consilii să 
studieze problema construirii u 
baze sportive complexe și a unor 
picării, cu resurse locale. Unele 
crări 
Iași, 
ani
nu de mult nu exista 
activează o echipă, care așteaptă 
nerăbdare venirea iernii. La compile 
școlar din Bîrlad, în urma conferii 
de alegeri a crescut foarte mult 
mărul acelora care vor să facă g 
nastică și să reprezinte școala lor

Activul obstesc - factor hotărîtor 
în realizarea sarcinilor organizației noastre
Pregătirea și deslășurarea adunări

lor generale și conferințelor pentru 
alegerea organelor U.C.F.S. in a- 
sociații și cluburi sportive a fost 
una din sarcinile importante care au 
stat in fața consiliului regional 
U.C.F.S Brașov. Aceasta datorită fap
tului că in cadrul adunărilor generale 
și ccnîerințelor urma să fie dez
bătută de masa membrilor U.C.F.S 
munca desfășurată de consiliile aso
ciațiilor și cluburilor sportive și să se 
stabilească planuri de măsuri meni
te să înlăture lipsurile existente.

Pentru reușita acestei importante ac
țiuni biroul consiliului regional a luat 
— sub conducerea comitetului regio
nal de partid și cu sprijinul consiliu
lui sindical regional și al comitetului 
regional U.T.M — măsuri eficace pen
tru instruirea unui larg activ obștesc. 
Datorită acestui sprijin multilateral au 
putut îi instruiți peste 1.200 de acti
viști obștești, care au fost repartizați 
apoi pe asociații sportive pentru a 
pregăti adunările generale și confe
rințele asociațiilor sportive.

Datorită sprijinului primit din par
tea organizațiilor de partid și muncii 
activiștilor obștești adunările generale 
și conlerințele desfășurate in cele 
766 de asociații sportive s-au caracte
rizat prin combativitatea membrilor 
U.C.F.S. care au dezbătut cu simț de 
răspundere activitatea desfășurată de 
consilii și au făcut importante propu
neri pentru remedierea lipsurilor. Cu 
acest prilej au fost elaborate planuri 
de măsuri care cuprind sarcini precise 
in ceea ce privește creșterea număru
lui de membri ai U.C.F.S., înființarea
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SEVER PĂDUREANU 
președintele consiliului regional

U.C.F.S. Brașov

de noi secții pe ramură de sport și 
creșterea bazei materiale a aso
ciațiilor sportive. Cei peste 4.000 de 
membri U.C.F.S. care au luat cuvintul 
in aceste adunări au criticat cu curaj 
lipsurile existente și în special unila
teralitatea activității sportive in unele 
asociații care se ocupă in exclusivitate 
de fotbal, volei sau popice. A fost cri
ticată. de asemenea, lipsa de preocu
pare a multora dintre asociațiile spor
tive din regiunea Brașov pentru acti
vitatea turistică, pentru antrenarea 
unui mai mare număr de femei in ac
tivitatea sportivă și pentru gospodări
rea mai judicioasă a fondurilor, mate
rialului și echipamentului sportiv.

Dintre consiliile raionale si orășe
nești U.C.F.S. care au muncit bine, 
remarcăm: consiliul orășenesc U.C.F.S. 
Sibiu, consiliul raional U.C.F.S. Ag
nita, consiliul raional U.C.F.S. Făgă
raș ș.a. In aceste raioane a fost acor
dată o atenție deosebită pregătirii și 
desfășurării adunărilor generale și con
ferințelor pentru alegerea organelor lo
cale ale U.C.F.S. Au muncit mai slab 
consiliul orășenesc U.C.F.S. Brașov, 
consiliul raional U.C.F.S. Rupea și 
consiliul raional U.C.F.S. Tg Secuiesc, 
în aceste raioane nu a fost acordată 
suficientă atenție pregătirii alegerilor, 
ceea ce a făcut ca muite dintre ele să 
fie aminate.

La Încheierea adunărilor generale 
și conferințelor pentru alegerea orga
nelor locale ale U.C.F.S. din regiunea 
noastră se poate spune că activitatea 
asociațiilor sportive se va putea îm 
bunătăți considerabil datorită faptului 

că in noile consilii au lost aleși to
varăși îndrăgostiți de sport, cu putere 
de muncă. S-au pus la punct o serie 
de probleme cum sint evidența mem
brilor, încasarea la timp a cotizațiilor 
U.C.F.S. etc. S-au înlăturat multe ne
ajunsuri in activitatea îina-nciar-gos- 
podărească și a crescut simțul de răs
pundere față de muncă in marea ma
joritate a asociațiilor.

Toate acestea au făcut ca organiza
ția noastră să se întărească, să se 
dezvolte Astfel, in această perioadă 
numărul asociațiilor sportive din re
giunea Brașov a crescut cu încă 55. 
iar cel al membrilor U.C.F.S. cu 1.428

Paralel cu desfășurarea alegerilor 
a avut loc un mare număr de compe
tiții populare Ia care au participat pes
te 5.000 de sportivi.

După încheierea celor aproape 800 
de adunări generale și conferințe pen
tru alegerea organelor locale ale 
U.C.F.S., biroul consiliului regional 
U.C.F.S. Brașov a tras o serie de eon- 
duzii utile pentru munca de viitor. O 
primă concluzie este aceea că reușita 
acțiunilor mari ce se întreprind în or
ganizația noastră este hotărită de fe
lul cum muncește activui obștesc, de 
felul cum este instruit și ajutat in 
muncă, de modul cum ii este imprimat 
spiritul de răspundere față de îndepli
nirea sarcinilor. Analizind l’eiul in 
care activul obștesc și-a dus la Înde
plinire sarcinile in această acțiune au 
reieșit multe din lipsurile noastre in 
munca cu activul obștesc, lipsuri pe 
care in viitor va trebui să le eliminăm.

O altă concluzie e>te aceea că tre
buie să menținerii și să consolidăm 
ceea ce s-a realizat din punct de ve
dere organizatoric cu prilejul alegeri
lor organelor locale ale U.C.F.S., să 
îmbunătățim continuu nivelul muncii 

asociațiilor și cluburilor sportive. Pen
tru aceasta este necesar să îmbunătă
țim in primul rind nivelul muncii noa
stre, stilul nostru de muncă, să fim 
mai exigenți, să analizăm mai critic 
rezultatele pe care le obținem, să ne 
îndreptăm in viitor mai mult atenția 
spre formele și conținutul muncii noa
stre. care lasă incă de dorit in unele 
cazuri.

Va trebui — de asemenea — să li
chidăm lipsurile din organizarea și 
desfășurarea activității sportive de 
mase, deoarece in multe asociații spor
tive activitatea competițională nu are 
continuitate din cauza insuficientei pre
ocupări a consiliilor asociațiilor și a 
unei slabe îndrumări a acestora de 
către consiliul regional U.C.F.S. și 
consiliile raionale și orășenești U.C.F.S 
Lipsa continuității in activitatea com
petițională a dus la faptul că in unele 
cluburi și asociații mari sportul de 
performanță nu are o bază de mase 
care să genereze elemente tinere și 
talentate. Așa se explică faptul că o 
serie de cluburi și asociații sportive 
cum sint Olimpia Brașov, Tractorul și 
Steagul roșu Brașov, Chimia Făgăraș 
ș. a. își completează cu foarte multa 
greutate efectivele echipelor lor re- 
curgind în fiecare an la căutarea ju
cătorilor prin alte localități.

Pentru noi a devenit clar că trebuie 
să ne ocupăm cu și mai multă perse
verență de crearea unei activități con
tinue cu un larg caracter de mase care 
să contribuie Ia angrenarea unui nu
măr din ce in ce mai mare de oameni 
ai muncii in practicarea sportului și 
la creșterea și dezvoltarea sportului 
de performanță in regiunea noastră. 
Sub îndrumarea organelor și organi
zațiilor de partid, cu sprijinul sindica
telor și al U.T.M., vom reuși fără 
îndoială să obținem noi succese în 
realizarea sarcinilor trasate de partid 
și guvern mișcării noastre sportive. 

diferite întreceri sportive. Astfel, ] 
nurile de măsuri ale diferitelor t 
ciații sportive, devin fapte.

P. CODREA-coresp. region;

Rezultate frumoas 
la Timișoara

Imediat după desfășurarea coi 
rinfei de alegeri, biroul noului co: 
liu al asociației sportive Vuit 
U.M.T. ă întocmit un plan de mu 
detaliat. Fiecare membru a pri 
sarcini concrete. De asemenea, respoi 
bilii sportivi care sînt numiți pe li 
fiecare secție de producție au 
îndrumați cum să desfășoare mu 
organizatorică. Datorită bunelor 1 
suri luate cît și elanului cu care 
pornit la treabă, într-o perio 
scurtă s-a reușit înscrierea încă a 
de noi membri în U.C.F.S. Pentr 
da un impuls și mai mare activi! 
sportive s-a inceput desfășurc 
campionatului asociației sportive. I 
mele întreceri au avut loc la șal 
fotbal.

... întreprinderea „Electrome 
este o unitate de producție nu 
mulț înființată în orașul de pe na 
Begăi. In ziua de 15 septembrie, < 
au avut loc alegerile noilor org 
locale ale U.C.F.S. în asociația 
sportivă, numărul total al membr 
era de 196. Noul consiliu, sprij 
îndeaproape de biroul de partid 
reușit, printr-o bună muncă org; 
zatorică, să înscrie incă 220 de 
membri în U.C.F.S. Aici, activit; 
sportivă se bucură de multă prețu 
mai ales datorită rodnicelor rezult 
pe care le obține echipa de hanc 
în 7 , băieți. Ea ocupă în pre2 
primul loc în campionatul orășen

AL. GROSS-coresp. regiom



„Cupa 25 Ocloml>rieK
rT

Intre 26-29 octombrie f NOT A 1 0!
Astăzi au loc finalele la ten-s

întrecerile organizate în cinstea 
Silei Forțelor Armate ale R.-P.R. con- 
intiă.

Competiția de tenis, începută miercuri 
>e terenurile centrului de antrena- 
nent ir. 2 din Capitală, se afla în 
aza finală. După pauza impusa con- 
.urenților de timpul nefavorabil 
luminică, întrecerile au fost reluate 
uni dupa-amiază pe aceleași terenuri, 
h proba de simplu fete, unde startul 
i fost luat de 16 jucătoare, s-a dis- 
>utat cea de a doua semifinală, care 
i opus pe Cristina Doboșiu — ti- 
îerei Sanda Ciogolea. Partida a re
venit, după un joc destul de disputat, 
jristinei Doboșiu cu scorul de 6—I, 
i—7, 6—2. Invingătoarea și-a impus 
mperioritatea în urma loviturilor sale 
nai puternice, mai sigure. Subliniem 
o tuși, remarcabila comportare a ju- 
îioarei Sanda Ciogolea, care prin 
ovituri variate și-a purtat deseori 
idversara in setul doi, pe care — 
le altfel — I-a șî cîștigat, dovedind 
’ bună orientare tactică și multă 
'oțrtțț In 
•xperiență 
ărit greu 
□intim că
nora Roșia nu.

continuare însă, lipsa de 
a Sandei Ciogolea a cîn- 
în balanța rezultatului. A- 
a doua finalistă este Ele-

O întrecere cu doi ciștigători.
In proba de simplu băieți, unde 

au participat 32 de jucători, au fost 
programate, de asemenea, semifina
lele. Petre Mărmureanu a învins des
tul de clar pe Dumitru Viziru cu 6—2, 
2—6, 6—1, iar tinărul Sever Dron 
s-a calificat și el In finală, dar în 
urma neprezentării lui Ștefan Geor
gescu. în fine, la dublu băieți își 
vor disputa întîietatea pentru cuce
rirea celei de a 3-a cupe oferită de 
organizatori, perechile Mărmureanu— 
D. Viziru (a învins în semifinală 
cuplul Părăușanu, Ungureanu cu 6—1, 
6—2) și 
cut de 
dispută 
14,30.

Burciu—Basarab, care a tre- 
Popovici, Dron. 
astăzi, începînd

C. C. JL VORWARTS BERLIN

Finalele se 
de la orele

nautice va 
de întreceri 
octombrie".

★

Concursul de sporturi 
încheia duminică seria 
din cadrul „Cupei 25
Probele de canotaj academic și ca- 
iac-canoe, la care și-au anunțat par
ticiparea circa -200 de sportivi bucu- 
reșteni, se vor desfășura duminică 
dimineața pe Herăstrău.

In Brăila:

5000 de oameni ai muncii

de tind 
Institu
it pășit

dentul Carol Zacariaș: o notă 10, 2 
note 9 și 2 note 8. Urmau examenele 
de mașini-unelte, T.C.M., tehnologia 
ștanțării și presării la rece, evidența 
contabilă și fizica atomică.

Handicapat în prima parte a sesiu
nii, gimnastul Zacariaș depune un 
efort considerabil și obține la toate 
cele cinci examene nota 10. Handba
listul Mircea Ivan obține și el trei 
note 10, dar m același timp 2 note 
9 și astfel rezultatul final; 9,40-9,40 '

Anul V, sesiunea de vară : „scoru’" 
in acest meci este din nou egal: 
9,40-9,40! Proiectul de diplomă este 
trecut de amindoi concurența cu nota 
10.

Actul final — 
urma să decidă 
aprinse treceau 
ridoare, ușile se
chideau făcind loc sulurilor de calc 
transportate de acei ce aveau să de
vină după examinare ingineri. Mircea 
și Carol, zimbind sincer și-au urat 
unul altuia succes. Au fost pe rind 
„înăuntru", s-au așteptat reciproc, 
întrecerea este decisă: competiția are 
doi ciștigători. Inginerul 
ginerul Zacariaș: NOTA 
menul de Stat!

Mircea lucrează astăzi
T.C.M. a Institutului politehnic, Carol 
la secția Mecanic-șef a Uzinelor 
„Hidromecanica" din Brașov. Cei doi 
buni prieteni n-au uitat sportul, H 
practică și astăzi acolo unde l-au în
drăgit, convinși fiind că el — sportul 

contribuit nemijlocit la obținerea 
strălucite performanțe : NOTA

I’oligonul Tunari va găzdui Ia sfîr- 
șitul acestei săptămîni ultimul concurs 
international al sezonului : întîlnirea a- 
micală dintre selecționatele masculine 
alc cluburilor C.C.A. București șî Vor- 
wărts Berlin (R.D. Germană). Concursul 
se va desfășura în zilele de foi, vineri, 
sîmbătă și duminică Ia următoarele 
probe: armă liberă calibru redus 3x40 
focuri (pozițiile culcat genunchi și 
picioare), armă liberă calibru redus 60 
focuri culcat, pistol liber 60 focuri, 
pistol viteză, pistol calibru mare, skeet 
și armă militară.

C.C.A. s-a pregătit serios în vederea 
acestei întîlniri prietenești care încheie 
sezonul compctițional. Iată lotul din 
care vor fi selecționați concurcnții : 
ARMĂ. — Sîrbu, Rotaru, Ciulu, Cris- 
tescu, Coma.iT, Enea, Muscă ; PISTOL 
— M. Dumitriu, Manciu. Vierii, Bodnă- 
răscu, Claus, Do<*' ':<ă. Atanasiu ; 
SKEET — Albescu. luorescu, Enache, 
Calomfirescu.

Oaspeții, care au sosit ieri la prînz 
în Capitală, au deplasat printre alții pe 
Ilans Joakim, maestru al sportului, par
ticipant Ia J.O. de la Roma, Sommer 
Ilartmuth, maestru ai sportului, lleyn 
Wernncr, maestru al sportului. Kozert 
Manfred, maestru al sportului (ARMĂ), 
Ulrich Wemer, maestru al sportului,
Jakobi Lothar, maestru al sportului
(PISTOL), Ragnsc Heintz, maestru 
sportului, participant la 
Roma, Aszmus Gerhard,
sportului, participant la J.O. de 
Roma (TALERE).

practică gimnastica în producție
încă in zece întreprinderi brăilene, 

,1 afară de Fabrica de confecții și 
izinele „Laminorul", 
um gimnastica în 
e oameni ai muncii 
cest program șî-1 
ere.

Aportul adus de profesorii de edu- 
ație fizică în această acțiune este
rtTVVVTVVVVVWVVTVVVVVVVVVTVVVVVVVVVVVVVVTVVTVVVVVVVTTVTVVTVVVVTVVVVVVVVVTWTVVVVVVVTVVVVTVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVt

se practică a- 
producție. 5.000 
s-au obișnuit cu 
execută cu plă-

mare cu cit pe lingăcu atit mai t . "
munca efectivă de organizare au in
struit și un număr de 70 de instruc
tori voluntari care conduc astăzi cu 
competență exercițiile de gimnastică 
tn producție.

GRIGORERIZU și NICOLAE COSTIN 
corespondenți

J.O. de
maestru

al 
la 
al 
la

Au trecut doar titeiM luni 
noua promoție de ingineri ai 
tului politehnic din Brașov 
din amfiteatre in viață...

Printre numeroșii absolvenți, axe 
tineri, unul blond și altul brun, se 
intilnesc deseori 
despre muncă, 
pre aspirațiile 
despărțiți 
la cursuri 
obținerea 
fesionale.

Cine sint ei ? lată-i :
Inginerul Mircea Ivan, echipier al 

formației de handbal in 7 Politehnica 
din Brașov ;

Inginerul Carol Zacariaș, compo
nent al echipei de gimnastică, spor
tiv de categoria a II-a.

Doi prieteni de studiu, doi prieteni 
de sport. Ei se numără printre cei 
mai buni sportivi ai institutului, acei 
sportivi care reprezintă cu cinste noua 
generație de intelectuali pe care i-a 
dat Politehnica din Brașov. In mod 
cu totul excepțional, caietele de evi
dență a frecvenței la cursurile de 
specialitate, la seminaril, sau la an
trenamentele sportive au consemnat 
minusculul „a“...

Niciodată, insă, ei nu s-au întrecut 
direct într-o competiție sportivă. Pur 
și simplu fiindcă unuia nu-i plăcea 
gimnastica, iar celuilalt jocul de 
handbal. Decit ca spectatori.

Ce era de făcut 2 Așa a încolțit 
ideea unei „competiții" pe tărîmul în
vățăturii. Iată-i porniți...

Anul IV, sesiunea de vară; după 
primele cinci examene situația se pre
zenta astfel: studentul Mircea Ivan : 
2 note 10, 2 note 9 și 1 notă 8 ; stu-

și astăzi vorbind 
despre producție, des- 
lor. Doi prieteni ne- 
mai acum citva timp 

in studiul greu pentru
pînă 
sau 
unei înalte calificări pro- 
Și, au obținut-o...

Examenul de Stat — 
învingătorul. Fețe 

îngindurate pe co- 
deschideau și se în-

Ivan și in
to la Em-

la catedra

— a 
unei 
10 !

C. DIACONESCU coresp.

DIN POȘTA ZILEI
TENIS DE GIMP LA MORENI

Ziua Forțelor Armate
Miine, 25 octombrie, poporul nostru 

irbătorește Ziua Forțelor Armate ale 
’..P.R., strajă hotărîtă a cuceririlor 
ivo^ ’ionare ale oamenilor muncii, a 
tdependenței și suveranității patriei 
oastre socialiste.
-Ziua de 25 octombrie reamintește o 
ată de mare însemnătate din istoria 
oporului nostru. Acum 17 ani, o dată 
u izgonirea cotropitorilor hitlerișli 
in orașele Cărei șt Satu Mare, a fost 
esăvirșită eliberarea întregului teri- 
>riu al patriei de sub jugul fascist, 
ceasta mare victorie, primită cu 
ucurie și entuziasm de către toți 
amenii muncii, ca și toate victoriile 
obîndite de poporul nostru în anii 
e ău urmat și-a avut trainice rădă- 
ini în cotitura istorică săvîrșită In 
estinele patriei de insurecția armată 
in august 1944, înfăptuită de forțele 
opulare patriotice mobilizate șî con- 
use de Partidul Comunist Romin, în 
audițiile ofensivei victorioase a Ar- 
îatei Sovietice.

Este meritul istoric al partidului 
ostru faptul că, la chemarea sa. 
•mata romină s-a alăturat poporului 
in primele zile ale insurecției, întor- 
nd armele împotriva Germaniei hi- 
eriste. însuflețiți de cauza nobilă a 
izboiului antihitlerist și de dragostea 
• patrie, ostașii romîni au luptat cu 
itejie și eroism, cot la cot cu glorioșii 
stași sovietici. Faptele de arme să- 
rșite de ostașii romîni in cele 260 
î zile de lupte neîntrerupte, pină 
ifrîngerea Germaniei hitleriste, 
imas înscrise pe veci in cartea 
ir a glorioaselor tradiții eroice 
>porului nostru. Numeroase

mari unități romîne au fost citate 
•in ordine de front și in comunicate de 
zboi ale comandamentului suprem 
ivietic, iar peste trei sute de mii de 
itași, subofițeri și ofițeri au fost deco- 
di cu ordine și medalii rominești, so- 
etice și cehoslovace. 
Amintirea glorioșilor 
>vietici căzuți pentru 
iei este veșnic vie în 
r populare din țara
ptele crîncene de pe frontul 
tlerist s-a cimentat pentru totdea- 
ia frăția de arme romino-sovietică, 
:presie a indestructibilei prietenii și 
ianțe ce unește poporul romin cu 
arele popor sovietic.
In zilele insurecției armate și apoi 
timpul războiului antihitlerist, cind 

>ntru prima dată armata slujea in- 
resele poporului, a început procesul 
: făurire a armatei noi, populare. 
După terminarea războiului, in anii 
iterii populare partidul nostru s-a

★

de General maior L.
V*

ale R. P. Romîne
MILITARU

de întărirea 
populare, 
de Parti

la 
au 
de 

ale
unități

eroi romîni și 
eliberarea pa- 
inimile mase- 

noasfră. In 
anti-

o înaltă pregătire 
pentru a se per- 
armamentului și 
înzestrare.

ocupat cu toată atenția 
și perfecționarea armatei 
Făurită, condusă și educată 
dul Muncitoresc Romin, armata noas
tră populară a devenit o armată pu
ternică, profund devotată cauzei socia
lismului, organizată in conformitate 
cu cerințele științei militare socialiste 
și înzestrată cu armament și tehnică 
de luptă modernă.

Considerind satisfacerea stagiului 
militar drept o înaltă îndatorire pa
triotică și cetățenească, tineretul 
patriei noastre îmbracă cu dragoste 
și mîndrie haina militară. îndrumați 
de comandanți, mobilizați de organele 
politice, organizațiile de partid și de 
cele utemiste, militarii muncesc neobo
siți pentru a-și însuși 
de luptă și politică, 
fecționa în mînuirea 
tehnicii de luptă din

Izvorul nesecat al forței și tăriei 
armatei noastre populare il constituie 
conducerea ei de către partid, legătura 
indisolubilă a armatei cu poporul, cu 
masele muncitoare. Nu există domeniu 
al vieții și activității armatei noastre 
in care să nu se simtă puternic influ
ența organizațiilor de partid. Comu
niștii sint pretutindeni în primele rin 
duri ale luptei pentru însușirea unei 
înalte măiestrii militare, pentru întări
rea ordinei și disciplinei militare. Sub 
conducerea organizațiilor de partid, or
ganizațiile utemiste iși aduc și ele a- 
portul lor prețios la mobilizarea tineri
lor militari în obținerea de cit mai 
multe succese in pregătirea de luptă 
și politică.

Pregătindu-se să facă față cu succes 
greutăților cimpului de instrucție 
aplicațiilor tactice, militarii acordă 
atenție deosebită califii lor fizice, 
unități și subunități, bucurîndu-se
condiții optime, militarii se pregă
tesc intens din punct de vedere fizic, 
desfășoară o bogată activitate spor
tivă. Un mare număr de militari par
ticipă la trecerea normelor Complexu
lui G.M.A. Nenumărate echipe formate 
din militari participă Ia competiții i 
tive pe plan local sau pe plan i 
blican.

Toate acestea demonstrează 
partidului și guvernului pentru 
rea celor mai bune condiții 
pregătire multilaterală a militarilor 
noștri. întorși acasă, la locurile de

Și 
o 

fu 
de

muncă, in fabrici, uzine, pe ogoare, 
tinerii care și-au terminat stagiul mi
litar devin propagandiști activi ai răs- 
pîndirii sportului in masele largi de 
oameni ai muncii. Din rîndu! militari
lor noștri s-au ridicat nenuinărați spor
tivi de valoare, care au ajuns cam
pioni mondiali, olimpici și europeni, 
purtînd sus gloria sportivă a patriei.

Poporul nostru desfășoară cu elan 
patriotic, sub conducerea partidului, 
munca pentru înfăptuirea mărețelor 
sarcini trasate de Congresul al Ill-lea 
al PJVI.R. pentru desăvirșirea con
strucției socialiste in patria noastră. 
Profund interesată în apărarea păcii, 
țara noastră, alături de celelalte țări 
socialiste, militează consecvent pentru 
coexistență pașnică, pentru rezolvarea 
pe- calea tratativelor a problemelor 
internaționale litigioase.

Istoricele documente ale celui de al 
XXII-Iea Congres al P.C.U.S . însufle
țesc pe oamenii muncii din întreaga 
lume în lupta nobilă pentru apărarea 
bunului cel mai de preț al omenirii: 
pacea.

Ținînd seama de actuala desfășurare 
a evenimentelor in lume, cind forțele 
reacțiunii imperialiste intensifică cursa 
înarmărilor, ațiță isteria războinică, se 
dedau la provocări 
socialiste, răspund 
fățișe propunerilor juste 
cu privire la lichidarea 
celui de al doilea război 
porul nostru își menține 
lența, acordă atenția 
rii capacității sale de

Forțele armate ale 
devotate Partidului, 
Stat și Guvernului sint hotărîte să-și 
îndeplinească misiunea încredințată — 
apărarea muncii pașnice a poporului 
nostru — și, alături de militarii 
celorlalte armate ale țărilor socialiste 
frățești, participante la Tratatul de la 
Varșovia, să apere integritatea întregu
lui lagăr socialist și pacea în lume.

întrecerea între echipele de seniori și 
juniori ale asociațiilor sportive Flacăra 
Moreni și Poiana Cîmpina s-a bucurat 
de mult succes. In final, victoria a re
venit jucătorilor de tenis de la Flacăra 
Moreni cu 3—1 la juniori și 4—1 la 
seniori. Dintre partidele disputate s-au 
ridicat la nivel superior ce'e dintre Bo- 
țoagă z — Pompei (P.). lacob (F.) 
— Ponip. i (P.) la seniori și Davidescu 
IF.) — Gherson (P.) la juniori.

Răzvan Săvulescu-coresp.

poziția în picioare : Adalbo» 
; 3x40 focuri, 

1.091 p. ; 2.
Miculita 1.055

femei. poziția 
(C.F.R.) 295 
Iuliana Tașca

împotriva țărilor 
cu amenințări 

ale U.R.S.S. 
rămășițelor 

mondial, po- 
trează vigi- 

cuvenită întări- 
apărare.
R.P.R., profund 
Consiliului de

ACTIVI ' ATE A LUPTĂTORILOR 
DIN BAIA MARE

în sala sporturilor din Baia Mare, 36 
dintre cei mai buni juniori din asocia
țiile spoirtive Topitorul. Stăruința, Mi
nerul și Constructorul ca și de la 
C.S.M.D., s-au întrecut în faza orășe
nească a concursului republican de lupte 
libere. Iată-i pe primii clasați în ordinea 
categoriilor: Paul Stenozei (Stăruința), 
n. Pop .----------“
(C.S.M.D.), Al. Cosma (Topitorul), I. 
Nemecsek

mus Miculița (U.T.A.) 388 p. ; poziția 
în genunchi : Ștefan Opri? (U.T.A.) 
374 p. ;
Czunea (C.F.R.) 337 p.
compus: 1. Ad. Czunea 
Șt. Opriș 1.066 p. ; 3. R. 
puncte.

Armă liberă, 30 focuri, 
culcat: Cornelia Czunea 
p.; poziția în genunchi :
(U.T.A.) 276 p. ; poziț ia în picioare: 
Tereza Quintus (C.F.R.) 263 p. ; 3x30 
focuri, compus : 1. Tereza Quintus 830 
p. ; 2. Iuliana Tașca 800 p. ; 3. Cornelia 
Czunea 796 p.

Pistol viteză, 60 focuri : loan Popovici 
(U.T.A.) 552 p. Pistol precizie, 60
focuri : loan Popovici (U.T.A.) 490 dm

Ștefan Weinberger-coresp.

(C.S.M.D.), Gh. Coleșan
CURS DE INSTRUCTORI
VOLUNTARI LA SIGHF.T

(C.S.M.D.), Fr Rakoczi 
(C.S.M.D.), A. Serei (G.S.M.D). Gh. Bro- 
daos (G.S.M.D.)

V. Săsăranu-coresp. regional

O NOUĂ SECȚIE DE CICLISM 
LA CLUJ

Numărul secțiilor de ciclism din orașul 
Cluj s-a înmulțit cu încă una, aceea a 
muncitorilor de la „I.I.S. Tehnofrig”. 
în această secție s-au înscris aproape 
20 de tineri dornici să practice acest 
sport. S-a organizat și primul concurs, 
pe biciclete de oraș, primii cinci clasați 
fiind următorii : B. Ilordovan, L. Deneș, 
G. Schmiert, M. Praneanu, A. Fekete.

Carol Szabo
maistru strungar la 

fr'ux“

Din inițiativa Consiliului regional 
U.C.F.S. Maramureș, s-a organizat te 
orașul Sighct un curs pentru instructor 
voluntari la care au participat 18 cursanfj 
din Negrești, Vișeu și Sighet. Lectori aw 
fost profesorii de educație fizică Feli* 
cian Ilnițchi și Ludovic Novodarschi, 
antrenorul Iuliu Tukacs și tehnici anwi 
loan Galoff. în cele două săptămîni cte . 
a durat cursul au avut loc atît lecțT 
teoretice, cît și practice. Cursul va co»h ; 
tribul la dezvoltarea activității sportiv® 
din această narte a țării.

„I.I.S. Tcbon-

Nemeș Zoltan-coresp.

SE DEZVOLTĂ GIMNASTICA
IN PRODUCȚIE

CONCURS DE TIR LA ARAD

au avut tooPe poligonul „8 Mai“ 
campionatele de tir ale orașului, încheiate 
cu următoarele rezultate: armă liberă, 
40 focuri, bărbați, poziția culcat: Re-

Consiliul asociației sportive Metal»* 
sport din Galați, se preocupă intens d» 
problema gimnasticii în producție. P» 
secții, sub îndrumarea responsabililor ea 
gimnastica în producție, cei 2.000 8» 
muncitori fac exerciții înainte de încep** 
rea programului, sau în pauză.

Ștefan Constantin-coresp.

„Cupa Știința" la iahting ÎNTILNIRE DE POPICE 
ORADEA—CLUJ

spor- 
repu-

grija 
crea- 

de

In vederea pregătirii de noi cadre 
și pentru menținerea pregătirii spor
tivilor fruntași, olubul Știința Bucu
rești a organizat duminică dimineața' 
pe lacul Herăstrău un concurs de 
iahting la clasele finn și snaip, dotat 
cu „Cupa Știința".

Condițiile atmosferice aspre (ploaie 
și vînt puternic) n-au fost o piedică 
în desfășurarea 
participat 
liști.

Deosebit 
trei regate 
cărora P.

regatelor, la care a 
un număr mare de ve-

de disputate au fost cele 
la clasa finn, la terminarea 
Purcea (Metalul Buc.) a

ocupat locul 1 urmat de N. bliescn șî 
A. Vasiliu (Știința Buc.). La clasa 
snaip juniori, după două regate locu
rile fruntașe au fost ocupate de echi
pajele: 1. M. Gresianu — E. ~ 
sianu (Știința), 2. I. Borteanu — N. 
Niculae (Metalul) și 3. A. Andrei — 
I. Panaitescu (Știința). Seniorii și-au 
împărțit primele Idcuri astfel : 1—2. 
M. Anastasescu — M. Lazaride 
(Știința) și D. Ciocoiu — L. Atias 
(Metalul). 3. M. Bucurescu — D. Po
pescu.

Gre-

P. ROMOȘAN

Pe arenele Electro-lemn și Voința dm 
Oradea s-a desfășurat timp de două zii» 
întrecerea între echipele orașe'or Oradea 
și Cluj, în care victoriile au fost îm
părțite. Intîlnirea masculină la 200 bile 
mixte a revenit popicarilor din Oradea 
cu 5.029 p.d. — 4.919 p.d. Partida fe
minină, 100 bile mixte, s-a încheiat c« 
victoria selecționatei orașului Cluf eai 
2.212 p.d. — 2.059 p.d.

Hie Ghișa-coresp.

Coma.iT
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baticc a fost în ton cu vîrsta concuren- 
ților, cu interesul proaspăt al specta
torilor, și putem spune chiar și cu ex
periența arbitrilor în acest domeniu. Și 
totuși, primii pași nu au fost de loc 
timizi. Premiera a fost cit se poate de 
reușită.

★

Multi poate nici nu au bănuit ce pot 
deveni un simplu cerc de lemn, o pan
glică colorată sau un steguleț alb în 
mîinile gimnastelor. Cercul alb a zbu
rat. a dansat în armonie desăvîrșită cu 
gingășia Mihaelei Filip. Tamburina a 
zăngănit în ritmul vioi al exercițiului 
constăn|encei AhmetTurkean. Adjectivele 
sînt sărace pentru a exprima frumusețea 
și originalitatea tuturor exercițiilor. Fără 
o clipă de răgaz defilau în fața priviri
lor fete, cxecutînd piruete grațioase sau 
sărituri pline de elan, iar de sub clapele 
pianului se revărsau în sală, rînd pe 
rînd melodii vioaie, duioase sau avîn- 
tatc.

Exercițiile aproape desăvîrșite ale stu
dentelor Institutului de Cultură Fizică, 
combinațiile frumoase și ținuta expresivă 
a micuțelor eleve din Arad sau Bucu
rești au meritat deopotrivă ropotele de 
aplauze.

★

Pe covoarele rezervate băeților curajul, 
îndemînarea și-au spus cuvîntul. 0 atin-

Date și cifre despre campionatele care încep duminică
• Duminică începe a XIIII-a edi

ție a campionatelor republicane (mas
culin și feminin) de baschet, competi
ție așteptată cu mult interes de iubi
torii acestui sport din întreaga țară.

• Iată ciștigătoarele celor XII edi
ții precedente : MASCULIN : Metalul 
„23 August" în 1950 și 1952, Locomo
tiva P.T.T. București în 1951, Dinamo 
București în 1953, 1954, 1955 și 1957, 
C.C.A. în 1956, 1957-1958, 1958-1959,
1959-1960 și 1960-1961 ; FEMININ : 
Știința București în 1950, Locomotiva 
C.F.R. (Rapid) București in 1951, 1952, 
1959-1960 și 1960-1961, Știința Cluj în 
1953 și 1954, I.C.F. în 1955, Energia 
(Constructorul) București în 1956, 1957, 
1957-1958, 1958-1959.

• Meciurile din Capitală din ca
drul primei etape se vor desfășura 
în sala Dinamo, după următorul pro
gram : ora 9 : Voința Bucureștl-Știința 
București (fem.), 10,30 : Progresul
București-Voința Brașov (tem.), 12 : 
Progresul București-Constructorul A- 
rad (mase.), 16 : I.C.F.-Petrolul Plo
iești (fem.), 17,30 : Știința-C.S.O. Cra
iova (mase.), 19: Dinamo București- 
Dinamo Oradea (mase.).

Programul turului campionatului republican feminin
ETAPA I. 29 OCTOMBRIE 1961

SERIA I

Știința Timișoara-Voința Te. Mureș 
I.C.F.—Petrolul ploiești 
Agronomia Iași—I.T.B.
Cri*-ana C-radea—Rapid București

SERIA A II-A

Mureșul Tg. Mureș-Știința Cluj
Progresul București-Voința Brașov 
Voința Oradea—Blănuri Oradea
Voința București-Stiinta București

ETAPA a II-A. 5 NOIEMBRIE 1961

SERIA I

Voința Tg. Mureș—Rapid București 
LC-F.—Știința Timișoara
Agronomia Iași—Petrolul Ploiești 
Crișana Oradea—I.T.B.

SERIA A II-A

Știința Cluj—Știința București
Progresul Bueurești-Mureșul Tg. Mureș
Voința Oradea—Voința Brașov
Voința București—Blănuri Oradea

ETAPA a ni A, 12 NOIEMBRIE 1961

SERIA I

I.C.F.—Voința Tg. Mureș
Știința Timișoara—Agronomia lași 
Petrolul Ploiești—Crișana Oradea 
I.T.E.—Rapid București

SERIA A II-A

Progresul București—Știința Cluj
Mureșul Tg. Mureș-Voința Oradea
Voința Brașov—Voința București
Blănuri Oradea—Știința București

ETAPA A IV-A. 19 NOIEMBRIE 1961

SERIA I

Voința Tg. Mureș-I.T.B.
Agronomia Iași—I.C.F.

Echipa de gimnastică acrobatică a Institutului de Cultură Fizică, câștigătoarea 
concursului republican, executînd o piramidă

Foto: T. Roibu

gete aparent ușoară a trambulinei elas
tice și trupurile s-au și înșurubat, sus, 
în aer. Salturile îndrăznețe le-au pri
cinuit clipe de emojie spectatorilor. Pi
ramidele cu mai multe „etaje" s-au 
înălțat mîndre spre înaltul sălii.

• In țară au loc următoarele me
ciuri, LA BĂIEȚI : seria I : Știința 
Cluj-Știința Timișoara, C.S.M. Galați- 
C.C.A. ; seria a N-a : Dinamo Tg. Mu- 
reș-Voința Tg. Mureș, Steagul 
roșu Brașov-Rapid București, A.S.A. 
Bacău-Voința Iași ; FEMININ, seria 
I: Știința Timișoara-Voința Tg. Mu
reș, Agronomia Iași-I.TB., Crișana 
Oradea-Rapid București ; seria a Il-a: 
Mureșul Tg. Mureș-Știința Cluj, Voin
ța Oradea-Blănuri Oradea.

• Din cele 16 participante, urmă
toarele opt au promovat din campio
natele de calificare : Progresul Bucu
rești, Constructorul Arad, A.S.A. Ba
cău și Voința Tg. Mureș, la băieți și 
Știința Timișoara, Agronomia Iași, 
Blănuri Oradea și Voința București, 
la fete.

• Turul campionatelor se încheie 
la 10 decembrie 1961. Returul cam
pionatului masculin începe la 11 fe
bruarie și se încheie la 25 martie 1962, 
iar al campionatului feminin durează 
între 4 martie-5 aprilie 1962. Turneele 
finale au loc între 10-18 aprilie 1962, 
la băieți, și 14-22 aprilie 1962, la fete.

Crișana Oradea—Știința Timisoara 
Rapid—Petrolul Ploiești

SERIA A II-A

Ștința Cluj—Blănuri Oradea
Voința Oradea—Progresul București
Voința București—Mureșul Tg. Mures
Știința București-Voința Brasov

ETAPA A V-A. 26 NOIEMBRIE 1961

SERIA I

Agronomia Iași—Voința Tg. Mureș 
I.C.F.—Crișana Oradea
Știința Timisoara—Rapid București 
Petrolul Ploiești—I.T.B.

SERIA A 1I-A

Voința Oradea— Știinta Cluj
Progresul București—Voința București 
Mureșul Tg. Mureș-Știința București 
Voința Brașov—Blănuri Oradea

ETAPA A VI-A, 3 DECEMBRIE 1961

SERIA I

Voința Tg. Mureș—Petrolul Ploiești
Crișana Oradea—Agronomia Iași 
Rapid București—I.C.F.
I.T.B.—Știinta Timișoara

SERIA A H-A

Știința Cluj—Voința Brașov
Voința București-Voința Oradea 
Știința București-Progresul București 
Blănuri Oradea—Mureșul Tg. Mureș

ETAPA A VII-A. 10 DECEMBRIE 1961

SERIA I

Voința Tg. Mureș—Crișana Oradea
Rapid București-Agronomia Iași
I.T.B.—I.C.F. >
Petrolul Ploiești—Știința Timișoara

SERIA A n-A

Știința dwj—Voința București
Știința București-Voința Oradea 
Blănuri Oradea-Progresul București 
Voința Brașov—Mureșul Tg. Mureș

Studenții I.C.F. și gimnaștii dinamo- 
viști au demonstrat cu măiestrie com
binații și exerciții de înalt nivel. Con
struite cu migală și ridicate cu sigu
ranță piramidele echipei din Lipova au 
stîniit admirația unanimă...

★

Primul succes minunat al gimnasticii 
artistice și acrobatice este o chezășie 
pentru viitor. Poate nu peste mult timp 
pe numeroșii tineri, studenți sau elevi 
care astăzi au fost prezenți numai în 
tribune îi vom vedea pe covorul sălii. 
Sîntem siguri că mulți vor îmbrățișa 
cu drag aceste frumoase ramuri sportive.

ILDIKO RUSSU ȘIRIANU

Actualități
• După cum am mai anunțat, la 25 

noiembrie va avea loc la Sofia întîl- 
nirea internațională dintre echipele re
prezentative aie R.P. Bulgaria și R.P. 
Romîne. Lotul nostru cuprinde, printre 
alții, pe următorii boxeri : Dobrescii, 
Ciucă, C. Gheorghiu, Pătrașcu, Mihalic, 
Monea, Nicolau, Dinu, Mentzel, Ne
grea, Mariuțan ș.a.

• Astă-seară, de la ora 19, va avea 
loc în sala de festivități a combinatu
lui poligrafic București, întîlnirea din 
cadrul Cupei F.R. Box între echipele 
I.T.B. și Flacăra roșie. .

• La sfîrșitul lunii noiembrie echipa 
C.C.A. va evolua în R.D. Germană unde 
va întilni formația Vorwărts. Pugilișfii 
militari vor susține două partide (la 
Berlin și într-o localitate ce nu a fost 
încă desemnată). Antrenorul Fiat ne-a 
comunicat aseară că boxerii de la 
C.C.A. (Dobrescu, Costescu, Florea,

O etapă viu disputată
BAIA MARE 21 (prin telefon). In- 

tilnirea dintre localnici și luptătorii 
de la Metalul 23 August București, 
C.S.M. Reșița și C.S.M. Galați a stir- 
nit un viu interes printre spectatorii 
băimăreni. Ei au părăsit însă com
petiția dezamăgiți. Luptătorii băimă
reni nu au reușit să cucerească nici 
o victorie. Nivelul tehnic al meciuri
lor a fost scăzut. S-a observat, la 
sportivi, o lipsă de condiție fizică, 
mai ales cu prilejul ultimelor întil- 
niri. Totuși, dțiva luptători s-au re
marcat prin buna lor pregătire. Ast
fel, Gh. Crișan (C.S.M.D. Baia Mare) 
a realizat trei victorii prin tuș, iar 
Gavril Dohi (C.S.M.D. Baia Mare) a 
obținut 2 victorii prin tuș și a fost 
învins la puncte de către Alex. Radu 
(Metalul Buc.). Buna desfășurare a 
competiției a avut de suferit și din 
cauza neprezentării a patru arbitri 
delegați: Totsauer (Cluj); Perey (Ora
dea), Baczani (St. Gheorghe) și Po
pescu (Iași). Antrenorul Gh. Ilie 
(Buc.) a avut tot timpul ieșiri de-a 
dreptul huliganice, insultînd arbitrii 
și comentînd toate deciziile. Au fost 
obținute următoarele rezultate tehni
ce: Metalul 23 August Buc. — 
C.S.M.D. Baia Mare 19-5 (libere 8-2), 
cu C.S.M. Galați 14-10 (6-4), cu CSM 
Reșița 11-11 (6-4), C.S.M Reșița —
C.S.M. Galați 11-11 (2-8), cu C.S.M.D.

ARTICOLUL A FOST PRELUCRAT

CU COMPONENT!! SECȚIEI

In legătură cu articolul critic apărut 
în ziarul nostru nr. 3876, în care era 
vorba de atitudinea nesportivă a echi
pajului de caiac 4 fete al clubului 
sportiv Banatul Timișoara, am primit 
din partea clubului răspunsul că arti
colul a fost prelucrat în prezența tu
turor membrilor secției. Secretarul clu
bului Ernst Szabo și antrenorul Vic
tor Alexandrescu au fost sancționați 
cu „observație". Ei și-au luat anga
jamentul că astfel -de fapte nu se vor 
mai repeta.

S-AU LUAT MASURILE NECESARE

„Analizîndu-se în cadrul consiliului 
asociației sportive Sănătatea Roșiorii 
de Vede slaba comportare a echipei 
masculine de baschet, participantă la 
campionatul de calificare, s-a ajuns 
la concluzia că aceasta s-a datorat 
următorilor factori: o serie de jucă
tori fiind plecați în concediu de odih
nă iar alții avînd de susținut exa
mene de admitere la facultate, echipa 
a fost descompletată: în ajunul me
ciului cu Farul Constanța unii jucă

„CUPA ANILOR 1“
Cu toate că duminică dimineața 

timpul a fost nefavorabil, foarte mulți 
studenți și studente din primul an al 
institutelor de învățămînt superior 
din București au ținut să participe

pugilistice
Arighel, Ghirsik, Negrea ș.a.) au în
ceput pregătirile în vederea turneului 
pe care-1 vor întreprinde în R.D. Ger
mană.

• Zilele trecute biroul F.R Box s-a 
întrunit în ședință obișnuită de lucru. 
Printre problemele discutate, în cen
trul atenției a stat munca de educație 
cu sportivii. în ultimul timp s-a ob
servat, cu prilejul întîlnirilor de cam
pionat și Cupa F.R. Box anumite de
ficiențe în comportarea boxerilor, ie
șiri nesportive la adresa spectatorilor, 
fapt care a dăunat bunei desfășurări 
a reuniunilor. Pentru aceasta biroul 
F.R. Box a hotărît suspendarea boxe
rului G. Tilea de la A.S.A. Crișul Ora
dea pe timp de un an. De asemenea, 
pentru repetate decizii eronate au fost 
suspendați pînă la sfîrșitul anului ar
bitrii judecători l. Niculescu (Buc.), 
L. Săsăranu (Baia Mare), Șt. Stcpan 
(Timișoara) și V. Popescu (Buc.).

Baia Mare 12-12 (2-8), C.S.M. Galați 
- C.S.M.D. Baia Mare 16-8 (4-4).

V. SASĂRANU-resp.regional
TG. MUREȘ 21 (prin telefon). In- 

tilnirile grupei din orașul nostru au 
fost echilibrate. S-au remarcat, la 
„clasice": L Toma (Satu Mare), N. 
Elefterie (Buc.), Vasile Micula (Lu
goj), Matyas Bela (Tg, Mureș), iar la 
„libere" Fr. Bolla (Tg. M) și Jula Ti- 
beriu (Satu Mare). Arbitrajele bune, 
în special cel al arbitrului principal 
Gh. Iacobini (Buc.). S-au înregistrat 
următoarele rezultate: Voința Tg. Mu
reș — Unio Meteorul roșu Satu Mare 
13-11 (libere 7-3 clasice 6-8), cu A.S.M. 
Lugoj 14-12 (8-2, 6-10), cu Progresul 
Buc. 8-14 (6-2, 2-12), Unio Meteorul 
roșu Satu Mare — A.S.M. Lugoj 12-12 
(6-4, 6-8) cu Progresul Buc. 12-12 
(4-4, 8-8), A.S.M. Lugoj — Progresul 
Buc. 14-10 (4-6, 10-4). Intîlnirile de 
lupte libere au avut loc în aer liber, 
iar cele de clasice în sala I.M.F.

I. PÂUȘ-coresp. regional
Clujenii, ultimii în clasament, au 

produs cea mai mare surpriză a eta
pei. După ce au cedat cu 7-17 în fața 
liderului, Steagul roșu Brașov, au de
pășit cu 15-11 pe Vagonul Arad (cla
sice 11-5, libere 4-6) și intr-o formă 
excepțională au învins și pe C.F.R. 

tori au avut abateri de la viaț: 
sportivă j conducerea asociației spor 
tive nu s-a preocupat din timp d 
mărirea lotului de jucători și nici ni 
a supravegheat desfășurarea antrena 
mentelor.

Ținînd seama de toate acestea, ai 
fost luate următoarele măsuri: reor 
ganizarea secției de baschet: recru 
tarea de noi elemente din mijlocul ti 
nerilor din orașul nostru: scoatere 
diii Iot a jucătorilor care au avu 
abateri".

NE ÎNSUȘIM CRITICA

Referitor la articolul întitulat „Ms 
multă atenție muncii de educație c 
rugbiștii", clubul sportiv Rapid Buce 
rești ne răspunde că își însușește p 
deplin critica. Articolul a constitu 
prilejul unei analize cu întregul efec 
tiv al secției de rugbi și cei vinova' 
de abateri s-au angajat să aibă <1 
acum înainte o comportare dlstiol 
nată, demnă de un sportiv de tip noi 
De asemenea, s-au dat indicații cor 
ducerii secției și antrenorului de 
intensifica munca de educație în cr 
drul echipei și de a lua imediat mi 
suri disciplinare împotriva celor car 
își lovesc adversarii.

la probele de atletism din cadrul „Ci 
pei anilor 1“ organizată de U.A.S.I 
pe stadionul Tineretului.

Cupa a fost cîștigată de Institut) 
de Cultură Fizică la băieți și de Ii 
stitutul de Științe Economice la fet 
Cu această ocazie au fost dcscop< 
rite și o serie de elemente talentat* 
care, bine îndrumate, vor realii 
performanțe și mai frumoase.

Iată cele mai bune rezultate: MAI 
CVLIN, 100 m: Dinu Drăgan (I.C.F 
11,5; 400 m : Nicolae Mira (Constau 
ții) 55,6; 800 m: Ion Țăruș (I.C.F 
2:11,0; lungime: Dinu Drăgan^'I, C.F 
6,72 m, Romeo Radoslav (I.U.F.) t,l 
m; înălțime: Adrian Tonescu (I.C.F 
1,80 m, Constantin Semen (I.F.TB 
1,75 m; greutate: Ion Bog (I.A.T.C 
13,66 m. FEMININ: 100 m: Virgin: 
Ciulinaru (I.C.F.) 13,9; 500 m: Virgin: 
Ciulinaru (I.C.F.) 1:37,5; înălțime: S 
mona Dăscălescu (I.C.F.) 1,42; greutt 
te: Ildiko Szabo (I.C.F.) 10,95 m; si 
liță: Sabina Stoica (I.C.F.) 36,15 m

La „Cupa anilor 1“ au particip, 
studenții de la Institutul Politehni 
Institutul Medico-Farmaceutic, Irist 
tutui de Construcții, Institutul Ped. 
gogic, Institutul de Cultură Fizic 
Universitatea „C. I. Parhon", Institi 
tul de Științe Economice.

C. STĂNESCU-coresp.

Timișoara cu 18-8. Această victor 
a fost hotărită de scorul strîns obț 
nut la „clasice": 10—6, și de categori 
victorie la „libere": 8-2. Succesul 
chipei clujene se datorește bunei cor 
portari a luptătorilor de clasice: A 
rel Pușcaș, Ion Bîrz, Vasile Onoiu 
Radu Marius. Din echipa de „liber* 
s-au remarcat Nicolae Laszlo și 
Mate. Liderul clasamentului deși 
obținut trei victorii nu s-a comport 
totuși la înălțime. Deși au lot valor 
de „libere" ei au trebuit să cedeze < 
4-6 in fața arădenilor. Sportivii br* 
șoveni au obținut următoarele rezv 
tate: cu C.S.M. Cluj 17-7 (11-3, 6- 
cu Vagonul Arad 16-8 (12-2, 4-6), < 
C.F.R. Timișoara 20-6 (12-4, 8-2). 1 
mișorenii, deși nu s-au comportat 
adevărata lor valoare, au furniz 
citeva meciuri spectaculoase. Dint 
sportivii care s-au comportat bine <a 
reținut pe Grama, Cornel Uibar 
și I. Dana. Echipa din Arad nu a te 
șit să cucerească nici o victorie. Pn. 
cipala cauză o constituie slaba cor 
portare a luptătorilor de „clasice". I 
nu au cucerit decît 4 victorii și î 
făcut 2 meciuri egale ! Destul de p 
țin pentru o echipă ca cea a arad* 
nilor. Din lotul de „libere" am not 
numele lui Ii. Gessner și I. Keffe 
Arbitrajul bun.

— b —
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Duminică, o etapă cu rezultate strinse, in general, in categoria B, 

mai ales în prima serie. In opt partide victoria a fost obținută la un gol 
diferență, iar alte cinci meciuri s-au încheiat cu rezultate la egalitate. Sco
rul etapei a fost realizat de liderul seriei a I!I-a, C.S.M. Cluj, care a 
învins cu 6—1 pe IRA Tg. Mureș. Merită subliniată și victoria Ia scor 
(4—0) obținută de Farul Constanța asupra lui C.S.M. Reșița, ca și de 
succesul concludent (4—1) repurtat de Dinamo Obor la Sibiu și C.S.M. 
Crișana Oradea pe teren propriu. Trei echipe au cîștigat în deplasare: 
Poiana Cîmpina la Suceava, Dinamo Obor Ia Sibiu și C.S.O. Craiova la 
București.

In clasamente, Poiana Cîmpina și C.S.M. Cluj continuă să ocupe 
primul loc în seriile respective, în timp ce în seria a Il-a s-a produs o 
schimbare de lider : Dinamo Obor conduce acum „plutonul".

Despre jocurile disputate duminică, găsiți mai jos cîteva amănunte 
interesante (partida ASMD S. Mare—Arieșul Turda se joacă mîine).

Seria I
C.S.M.S. IAȘI — RAPID FOCȘANI 

(2—1). Timp de 90 de minute fotba
liștii din Focșani au tras de timp, au 
preiastat la fiecare decizie a arbitru- 

' -- final să-l și bruscheze, 
portarul Lungu, Con- 

Codreanu. In fața unei

,’ui, ca in 
„Evidențiați": 
stantinescu, 
astfel de atitudini, ieșenii au acționat 
nervos și puțin a lipsit să și piardă 
un punct într-un meci în care au do
minat. Pînă în ultimul minut de joc, 
scorul s-a menținut 1 — 1 (autori : 
Voica în min. 38 pentru C.S.M.S. și 
Codreanu min. 51 pentru Rapid). In 
min. 90, Moțoc înscrie printr-o lovi
tură cu capul, aducînd victoria echi
pei sale. (P. Codrea și A. Scăunaș- 
coresp.)

FLACĂRA MORENI — PRAHOVA 
PLOIEȘTI (1—1). Flacăra a dominat 
mai mult de 70 de minute de joc, 
oaspeții au avut însă în portarul 
Mocanu un apărător de netrecut. Cele 
două goluri au fost înscrise de Brîn- 
dușescu (min. 56) pentru Flacăra și 
George Marin (min. 88) pentru Pra
hova. A condus corect arbitrul C. 
Geană (Brașov). Cei mai buni au 
fost: Ivan. Boc.in, Mihăescu (Fla
căra), Mocanu, Avramescu, Moroianu 
(Prahova). (Paul Andrei-coresp.).

CEAHLĂUL PIATRA NEAMȚ — 
CARPAȚI SINAIA (3—2). Rezultatul 
este real, localnicii dominînd mai 
mult și fiind mai siguri în loviturile 
la poartă. Cele cinci goluri au fost 
înscrise de Meder (min. 26), Rădu- 
les'J (Carpați Sinaia, autogol în 
rfiiri. 54), Vintilă (min. 58 din 11 m) 
pentru Ceahlăul, Petrescu (min. 65 
și 72) pentru Carpați. De remarcat că 
din min. 74, Ceahlăul a jucat în 10 
oameni, extrema stingă Bonciu fiind 
eliminat pentru lovirea repetată a 
mingii cu mina. A arbitrat corect Gh. 
Petrea — București. (C. Nemțeanu- 
coresp.).

C.F.R. PAȘCANI — FORESTA 
FĂLTICENI (1—0). Feroviarii au do- 
rfiinat mai mult, dar oaspeții s-au 
apărat organizat. Unicul gol al par
tidei a fost înscris de Atanasiu (min. 
60). De notat jocul periculos al lui 
Moldoveanu (Foresta). (C. Enea- 
coresp.).

DINAMO GALAȚI — C.S.M. 
BRĂILA (1-—1). Dinamoviștii au do
minat majoritatea timpului, dar ine
ficacitatea atacanților i-a privat de o 
victorie pe care o meritau cu priso
sință. Au înscris: Dărăban (min. 27) 
pentru Dinamo și Coman (min. 58) 
oentru C.S.M. In min. 78 Weber 
(Dinamo) a ratat un 11 m. Jocul a 
lost influențat de arbitrajul necores- 
aunzător al lui M. Popa (București) 
•are în min. 62 a anulat un gol per- 
'ect valabil marcat de Dudaș (Di- 
lamo) și a ignorat legea avantajului. 
(A. Schenkman-coresp.).

ARBITRII MECIURILOR DE DUMINICĂ
DIN CATEGORIA A

Dtnamo Pitești — U.T.A.: T. Bur
an, I. Pișcarac, Dumitrescu Budești- 
Juc. (la tineret: N. Virgil, V. Roșu, 
it. Lazăr-Buc.)

Jiul — Petrolul: N. Mihăilescu, Șt. 
'tunteanu, Gh. Năstase-Buc. (la tineret: 
V. Buiculescu-Caracal, N. Cristian, 
'. Grigorescu-Craiova).

C.C.A. — Știința Timișoara: Z. Dră- 
;liici, Șt. Nicolau, Gh. Manole-Con- 
tanța (la tineret: C. Popa, T. Tuto- 
eanu, Ad. Lenkovski-Buc.).
St. roșu — Minerul: V. Dumitrescu, 

I. Chclemen, Gh. Dulea-Buc. (la ti- 
eret: E. Kis, Z. Lustig-Sf. Gheorghe, 
.. Kis-Tg. Mureș).

Metalul Tirgoviște — Dinamo Buc.:
Rftter-Timișoara, Tr. Cruceanu, Fr. 

lubert-Arad (la tineret: C. Sotir, M. 
eodorescu, V. Toma-Buc.).
Rapid — Dinamo Bacău: C. Nițescu, 
Palade-Sibiu, P. Sotir-Mediaș (la 

'neret: M. Antonescu, 1. Simion, M. 
>umitrescu-Buc.).

Știința Cluj — Progresul: O. Com- 
a, Al. Ene, FI. Dumitriu-Craiova (la 
ineret: G Szîics, Al. Covaci, I. Er- 
osi-Oradea).

DINAMO SUCEAVA — POIANA 
CÎMPINA (1—2). Rezultatul nedrep
tățește echipa gazdă, care, mai ales 
în repriza a doua, a dominat cea mai 
mare parte din timp. Raport de cor- 
nere: 12—2 pentru Dinamo. Arbitrul 
Cristian Popescu (București) a con
dus cu scăpări, mai ales în a doua 
parte a jocului, cînd nu a acordat 
dinamoviștilor un penalti perfect va
labil. In plus, a dat deseori decizii 
eronate. Au înscris: Iordache (min. 
18 și 43) pentru Poiana și Dadeș 
(min. 20) pentru Dinamo. (C. Alexa 
și R. Munteanu-coresp.).

STEAUA ROȘIE BACAU — 
ȘTIINȚA GALAȚI (1—0). Steaua 
roșie a reușit un joc frumos și a 
realizat prima victorie de anul acesta 
din categoria B. Unicul punct al me
ciului a fost înscris în min. 6 de Ia- 
novicî. (Ilie lancu-coresp. reg.).

Seria a Il-a
FLACARA ROȘIE BUCUREȘTI — 

CHIMIA GOVORA (2—2). Patru 
goluri au marcat duminică dimineața 
fotbaliștii de la Flacăra roșie: două 
în poarta adversarilor și alte două... 
în propria lor poartă I Rezultatul fi
nal — paradoxal, poate — nu ne
dreptățește însă nici una dintre echipe 
pentru că ele și-au împărțit perioa
dele de dominare, ca și ocaziile de 
gol. Radu Tudor (min. 56) și Ciutacu 
(min. 61) l-au înșelat de două ori 
pe Sanda, excelentul portar al Chimiei, 
înscriind tot atîtea goluri. Jocul de
curgea în favoarea bucureștenilor și 
probabil că foarte puțini dintre sutele 
de suporteri a Chimiei veniți special 
de la Rîmnicu Vîlcea să asiste la 
meci, mai credeau într-o revenire a 
echipei favorite. Dar meciul are un 
final neașteptat. La o centrare a lui 
Anescu (min. 82), fundașul Pîrîu și 
portarul Butnaru sar împreună să 
respingă balonul dar se jenează re
ciproc și mingea trece peste ei în 
poartă: 2—1. Două minute mai tîrziu, 
Lambru (Chimia) trage în bară, 
mingea revine în teren și același 
fundaș Pîrîu încearcă s-o dea la 
portar, dar Butnaru este neatent și... 
2—2! (M. T.).

La Cluj: reprezentativa de tineret
a trecut un

(Urmare din pag. I)

altfel, în general, toți componenții e- 
chipei s-au pregătit minuțios pentru 
acest joc, lucru care a făcut posibil 
ca formația să acționeze omogen și 
într-un ritm destul de viu, în tot cursu’ 
partidei

Despre factorii pozitivi care au stat 
'h baza victoriei de duminică am vorbit 
însă în cronica jocului. în cele ce ur
mează dorim «ă scoatem în relief 
unele aspecte negative. în primul rînd, 
trebuie să arătăm că fotbaliștii noștri 
au fost întrecuți de polonezi la capi
tolul viteză de joc și rezistență în re
gim de viteză, fără de care nu se poate 
practica un fotbal modem. Aceste ca
lități de bază au permis jucătorilor 
polonezi să fie primii la balon, să facă 
unele curse vijelioase; buna lor pre
gătire fizică i-a ajutat să termine me
ciul într-un ritm susținut. De aici re
zultă că în ceea ce ne privește pentru 
viitor se impune selecționarea în lot 
a unui număr mai mare de jucători 
care dispun de calitățile enumerate mai 
sus. O lipsă a echipei noastre a fost și 
faptul că atunci cînd polonezii ne-au 
dominat, formația s-a rupt în două. 
Dintre înaintași, doar Mateianu a fost 
cel care s-a retras spre propriul careu, 
dar și cl mai mult ca să primească 
mingi pentru a pregăti atacurile și nu

Perspectivele
Steagul roșu a făcut mari pași spre 

cucerirea primei ediții a turneului 
balcanic, prin victoria clară obținută 
duminică asupra echipei turce Fener
bahce. Deocamdată, ca primă conse
cință a acestui frumos succes, Steagul

FARUL CONSTANȚA — C.S.M. 
REȘIȚA (4—0). Jucătorii Farului au 
practicat în primele 45 minute un joc 
de ridicată valoare tehnică. Oaspeții 
au . fost depășiți net primind 4 goluri 
imparabile, înscrise de Olaru (min. 
20 și 21), Ciosescu (min. 30) și Mo
roianu (min. 39). (L. Brukner-co-
resp.).

C.S.M. SIBIU — DINAMO OBOR 
I—4 (0—3). Victoria dinamoviștilor 
este pe deplin meritată. Jocul prestat 
de sibieni a fost sub orice critică. 
Punctele au fost marcate, în ordine, 
de: Niculescu (min. 12), Halber 
(min. 14). Ștefan (min. 43), Seme- 
nescu (min. 53) pentru Dinamo. Uni
cul gol al C.S.M.S. a fost înscris 
de Baban (min. 47). (Coriolan Lupu- 
țiu-coresp.).

METALUL BUCUREȘTI — C.S.O. 
CRAIOVA (0—3). Deși au avut ini
țiativa, metalurgiștii bucureșteni au 
părăsit terenul învinși la un scor ca
tegoric. Infrîngerea se datorește jocu
lui individual și greșit orientat al 
înaintașilor care au înghesuit jocul pe 
centru.

Spre deosebire de bucureșteni, 
oaspeții au desfășurat un joc bine 
gîndit, cu deschideri lungi pe ex
treme, din ale căror centrări au reușit 
să înscrie două goluri. Victoria oaspe
ților este meritată.

Golurile au fost înscrise de Anton 
în min. 15' și 63 și de Bîtlan printr-un 
șut puternic de la 20 m (min. 55).

Arbitrul N. Cursaru a condus foarte 
bine un joc disputat în limitele spor
tivității. (D C.).

C.F.R. ROȘIORI — ȘTIINȚA BUCU
REȘTI (3—2). Oaspeții au condus 
cu 2—1. Gazdele au avut o revenire 
puternică reușind să cîștige partida. 
La sfîrșitul meciului jucătorii de la 
Știința au avut ieșiri nesportive. Go
lurile au fost marcate de Tăbîrcă 
(min. 39 și 76 din 11 m), Ciofalcă 
(min. 90) respectiv, Popescu (min. 58) 
și Nertea (min. 62). (AL Popescu și 
T. Negulescu- coresp.).

C.S.M. MEDIAȘ — S.N.M. CON
STANȚA (0—0). Deși a dominat ma
joritatea meciului, echipa locală a 
practicat cel mai slab joc din actualul 
campionat. După pauză, oaspeții au 
făcut un joc bun și nu a lipsit mult 
ca să înscrie prin Seiter (min. 87). 
(Gheorghe Briotă și Dan Vintilă- 
coresp.).

CHIMIA FĂGĂRAȘ — TRACTORUL 
BRAȘOV 2—0 (1—0). Chimia a do
minat mai mult înscriind prin Bărbat, 
din penalti (min. 39) și Filip (min. 
69). (Valentin Lazăr-coresp.).

Seria a IlI-a
C.S.M. CRIȘANA ORADEA — RE

COLTA CĂREI (4—1). Jucînd în 
prima parte a reprizei I, în viteză, 

greu examen
pentru a lupta ca să intre în posesia 
balonului. De asemenea, trebuie să sub
liniem și jocul unilateral al atacanți
lor: văzînd că Ivansuc este în formă 
bună, tripleta a canalizat toate ac
țiunile pe aripa dreaptă, lăsîndu-l pe 
Mițaru în... părăsire. In plus, acțiunile 
pornite pe aripa dreaptă și centrările- 
șuturi ale lui Ivansuc (o armă foarte 
eficace) au fost fructificate doar în 
două cazuri, deoarece tripleta nu s-s 
descurcat cu destulă operativitate.

Spectatorii clujeni au știut să încu
rajeze echipa cînd era nevoie și au 
subliniat cu aplauze acțiunile frumoase 
inițiate de ambele formații. O parte 
din public a dovedit însă lipsă de tact 
și de... sportivitate, atunci cînd după 
schimbarea lui Gane cu Sasu a cerut 
în cor reintrarea jucătorului de la 
Știința, deoarece Sasu greșise la unele 
mingi. Comportarea publicului a influ
ențat negativ jocul lui Sasu care, ac- 
ționînd cu trac, nu a reușit să aducă 
revirimentul așteptat: schimbarea di
recției atacurilor de pe dreapta pe 
stînga și mai multă combativitate în 
j oc,.

în concluzie, partida a prilejuit unele 
concluzii care pot fi de un real folos 
în viitor în munca de instruire a tine 
rilor noștri fotbaliști.

AL. 1NOVAN

Steagului roșu
roșu a trecut pe locul I dl clasamen
tului, cu mari perspective de a nu-l 
mai ceda pină la epuizarea tuturor 
jocurilor din cadrul actualului turneu. 
St. roșu trebuie să totalizeze 11 
puncte pentru a ciștiga turneul. Acest

cu multe schimburi de mingi care 
i-au derutat pe oaspeți, localnicii au 
reușit să obțină un avantaj substan
țial. Au înscris: Nemeth (min. 9), 
Petrică (min. 10), Har.șani (min. 14. 
66), pentru Crișana și lonescu (min. 
88), pentru Recolta (I. Ghișa-coresp- 
regionai).

C.F.R.. TIMIȘOARA — CORVJNUL 
HUNEDOARA (2—1). In min. 5 lo
nescu marchează, cu capul după ce 
primise mingea din cornerul execu
tat de Manciu, iar în min. 40 Fodor 
realizează al doilea gol. Spre sfîr
șitul meciului Corvinul are o puter
nică revenire cînd, de altfel, și mar
chează în min. 75 prin Chfmină. (Al. 
Gross-coresp. regional).

C.F.R. ARAD — A.S.A. CR1ȘUL 
ORADEA (1—1). Prima repriză a 
fost egală ca raport de forțe, deși 
ambele echipe puteau deschide scorul, 
dar Vlad (C.F.R.) în min. .10 și ..Pop 
(min. 18) și Podaru (min. 29) de la 
Crișul, ratează. Scorul este deschis 
de-abia în min. 70 de către oaspeți, 
prin Baghi. Arădenii egalează în 
min. 76 prin Vlad și trec pe lingă 
victorie două minute mai tîrziu cînd 
Ioanovici ratează un 11 metri. (Șt. 
lacob-coresp.).

C.S.M.D. BAIA MARE — IND. 
SÎRMEI C. TURZII (2—0). Victorie 
pe deplin meritată. In min. 12 și 67, 
Trifu driblează apărarea adversă, in
clusiv portarul, trimițînd mingea în 
poartă. (V. Săsăranu-coresp.).

MUREȘUL TG. MUREȘ - VA
GONUL ARAD (1—0). Mureșenii au 
dominat majoritatea timpului. Arădenii 
s-au apărat supranumeric. Cu două 
minute înainte de sfîrșitul meciului 
Sollyom, primind o centrare de la 
Tanasi, aduce punctul victoriei. De 
remarcat că în min. 60 Nagy II (AAu- 
reșul) a ratat un 11 m. (V. Kadar- 
coresp.).

C.S.M. CLUJ — l.R.A. TG. MUREȘ 
(6—1). Meciul a fost la discreția 
formației clujene. Au marcat Găl- 
băjosu (min. 4 — din lovitură liberă 
de la 20 de metri), Oprea (min. 8 și 
31 — cînd a transformat un 11 m), 
Kunkuti (min. 56), Treabă (min. 60) 
și Kirkoșa (min. 67). Unicul punct 
al oaspeților a fost realizat de 
Szekely (min. 71). (Victor Mora- 
coresp.).

A șutat Nagy (St. roșu) — care nu se vede in fotografie. Mingea va lovi bara 
interioara și va intra în poarta, cu tot plonjonul portarului Siikril. Așa s-a mar
cat primul gol al echipei din Brașov. Faza din meciul St roșu-Fenerbahce 

Istanbul 3—0
Foto : Gh. Corcodel—Brașov

al 11-lea punct trebuie să-l realizeze 
în cele două partide in deplasare (cu 
Partizan la Tirana și cu Levski la 
Sofia), pentru că chiar dacă partida 
cu A.E.K. Atena se va disputa pină 
la urmă (arbitrii greci care au condus 
duminică au spus că este posibil 
acest lucru), Steagul roșu are cele 
mai multe șanse s-o cîștige și să acu
muleze 10 puncte : joacă la Brașov 
și este și in formă.

Această ultimă constatare ne-a per
mis-o partida de duminică cu Fener
bahce, care — e bine să consemnăm 
aici — a fost de un nivel tehnic bun 
(in cele două formații au evoluat multi 
internaționali) și desfășurată intr-o 
notă de perfectă sportivitate. Echipa 
St. roșu a fost apreciată — pentru 
joc — de oaspeții turci, care o con
sideră drept mare favorită a turneu
lui. Reprezentanta noastră a suportat 
bine efortul cerut de trei meciuri în 
opt zile, ceea ce dovedește că — bine 
pregătite fizic — echipele noastre pot 
susține in orice moment jocuri la in
tervale scurte. E drept că St. roșu a 
avut unele scăderi pe parcursul par
tidei, mai ales spre sfîrșitul jocului. 
Dar nu aceasta a constituit lipsa im

MÎINE, DOUĂ RESTANȚE LA „A“...

După cum am anunțat, mîine se 
vor disputa două meciuri restante îri 
cadrul categoriei A :

La Cluj : ȘTIINȚA-METALUL TIR
GOVIȘTE (echipele A și tineret)

La Petroșani : JIUL-ST. ROȘU
(echipele A)

Intilnirile sînt importante in special 
pentru Știința, care are posibilitatea 
să-și îmbunătățească poziția in cla
sament, și pentru St. roșu, aflat în 
urmărirea liderului și pe care-1 poate 
ajunge în cazul unei victorii. . Echi
pele vor alinia formațiile obișnuite.

..IAR JOI. ALTA

Joi este programată, de data aceasta 
la București, pe stadionul Republicii, 
o a treia restanță, intre C.C.A. și 
DINAMO PITEȘTI (echipele A și 
tineret).

In felul acesta, in categoria A a 
rnai rămas de jucat o singură res
tanță, Dinamo București-C.C.A.. proiec
tată pentru data de 1 sau 2 noiembrie.

JOCURI AMICALE

METALUL T1RGOVIȘTE-META- 
LUL COLIBAȘI 8-1 (2-0). - Deși dis
putat pe un timp nefavorabil, lotuși 
meciul a fost frumos. Metalul Tîr- 
goviște a desfășurat un joc tehnic, 
la care și-au dat contribuția toate 
compartimentele. Au marcat : Chiriță 
(5), Petrescu, Cazacu și Crutiu. res
pectiv Burcă din 11 m (M Avanii, 
coresp.).

DINAMO PITEȘTI-DINANO BUCU
REȘTI 2-3 (1-3). A fost un joc olăcut 
de urmărit în pofida terenului des
fundat. Bucureșlenii au marcat prin 
Ene II (2) și Unguroiu. torp’-t-v win 
Lovin (unui din 11 m). <D SMăneșcii, 
coresp.).

• Pentru lipsă de măsuri de orga
nizare la meciul Rapid Focșani-Poiana 
Cîmpina, echipei Rapid Focșarii i s-a 
ridicat dreptul de organizare pe teren 
propriu pe timp de două etape. Me
ciul de duminică cu CFR Pașcani se 
va disputa la Galați.

portantă, ci faptul că la 2-0, conform 
unui vechi obicei al nostru — cum 
pe bună dreptate spunea, după meci, 
Seredai —, echipa din Brașov, mul
țumită de rezultat, a slăbit alura, 
nemaiinsistind la poartă. De altfel, 
fotbaliștii turci au remarcat acest lu
cru și au spus că : „Dacă Steagul roșu 
nu a învins cu mai mult nu-i vina 
noastră..."

Adăugind la aceasta și jocul prea 
ofensiv al mijlocașilor Seredai și 
Campo, riscant pentru apărarea lor, 
ca și deplasările inutile pe centru ale 
lui Hașoti (care duminică insă, a jucat 
bolnav) atragem atenția asupra nece
sității unor retușări in jocul echipei, 
pentru a-i asigura un randament și 
mai mare și pentru a-i mări șansele 
și in campionat. Pentru că, in forma 
și cu comportarea de duminică, St. 
roșu se anunță un candidat foarte se-j 
rios și în campionatul categoriei A. 
Bineînțeles, dacă va ști să evite pe 
viitor fluctuații de genul celor de la 
Ploiești.

P. GAȚU



La încheierea campionatului

PUNCTE DE VEDERE
CALIFICATIVUL „BINE“ PENTRU JUCĂTORI,

„MULȚUMITORI PENTRU ORGANIZATORI ȘI „INSUFICIENT" ARBITRILOR
Ediția 1961 a campionatului re

publican de polo pe apa a luat sfîr- 
fjit cu victoria formației Dinamo 
București, care a cucerit astfel pen
tru a cincea oară consecutiv titlul 
de cea mai bună echipă a țârii. Pe 
ultimul loc s-a clasat Rapid Bucu
rești, dar ea nu retrogradează, deoa
rece în anul viitor vor activa în cate
goria A 10 echipe. Deci, cele 9 din 
1961, cărora li se adaugă Industria 
Linii Timișoara, fruntașa campiona
tului de calificare.

Să revenim la formația campioană. 
Ea posedă un lot valoros, cu jucători 
experimentați: Aurel Zahan, Alex. Bă
diță, St. Kroner, Gavrilă Bla- 
jec, Alex. Popescu. Alături de ei 
au evoluat cu mult succes o serie de 
elemente tinere, talentate, ca Lîviu 
Berea, Gh. Nistor, Cornel Frățilă, 
Cornel Rusu, B. Mihăilescu, care au 
adus un plus de combativitate, de 
vioiciune, jocului echipei campioane.

Dacă promovarea în prima forma
ție a unor jucători tineri, a constituit 
un fapt pozitiv în echipa clubului 
Dinamo București, în decursul cam
pionatului au existat și o serie de 
aspecte negative, privind îndeosebi 
comportarea disciplinară a unor ju
cători. Este vorba de Al. Bădiță, Au
rel Zahan, suspendați pentru abateri 
de la disciplină, și de Șt. Kroner, care 

, a primit un ultim avertisment pen
tru comportare nesportivă. Deși me
ritele antrenorului Carol Korcek în 

i pregătirea echipei sînt incontestabile, 
I el, ca și întreaga conducere a secției 
de natație a clubului Dinamo, vor tre- 
'bui să întărească procesul de educa
ție a polițiilor, să urmărească în per
manență ca aceștia să aibă o compor
tare demnă de un sportiv de tip nou.

Cît privește comportarea tehnică a 
echipei, trebuie subliniat că ea a cîș-

Ai treilea concurs 
ai etapei finale 
a campionatului

Penultimul concurs al etapei finale 
a campionatului republican individual 
de tenis de masă se va disputa la 
sfirșitul acestei săptămîni la Cluj. A- 

I ceasta competiție poate aduce unele 
clarificări in lupta pentru primele 

! locuri înaintea ultimului concurs din 
decembrie. Așadar, este firească im
portanța și nerăbdarea cu care sînt 
așteptate întilnirile de vineri, sîmbătă 
și duminică de la Cluj, unde vor fi 
prezenți cei mai buni jucători. După 

' cum se știe, meciurile din cele cinci 
probe (simplu bărbați, simplu femei, 
dublu bărbați, dublu femei, dublu 

; mixt) contează și pentru adiționarea 
j de puncte în cursa pentru cucerirea 

„Cupei F.R.T.M.", deschisă cluburilor 
r și asociațiilor sportive.

tigat detașat campionatul, pierzind 
un singur punct prin meciul egal fă
cut în compania echipei clujene Știin
ța. Poliștii de la Dinamo s-au dove
dit superiori în pregătirea tehnică, 
tactică și fizică, realizînd deseori me
ciuri de înaltă valoare tehnică și spec
taculoase.

Dintre celelalte formații, eviden
țiem comportarea Științei Cluj, cla
sată pe locul secund. Ca și în anii 
trecuți, studenții au prezentat o e- 
chipă bine pregătită tehnic și cu o 
capacitate de luptă ridicată. Crișa-na 
Oradea, a treia clasată, a avut ca 
armă principală experiența majorității 
jucătorilor. Sintem oonvinși însă că 
întinerirea formației orădene ar duce 
la o evoluție superioară în campio
natele viitoare. C.C.A. a luat un start 
slab, dar în retur s-a comportat ex
celent, pierzind o singură partidă, în 
compania campionilor țării. Militarii 
au jucat de la meci la meci mai bine, 
activitatea lor din acest campionat 
fiind încununată de frumoasa victo
rie obținută la scor în fața Științei 
Cluj: 8-2.

Un capitol aparte se cuvine ulti
melor trei clasate: Progresul Bucu
rești, I. C. Arad și Rapid București, 
care s-au comportat cu mult sub ni
velul solicitat de primul campionat 
al țării. Jucătorii acestor echipe sînt 
departe de a avea pregătirea tehnică 
necesară și, în consecință, folosesc 
tactici învechite, joacă static, fac gre
șeli elementare în mînuirea balonu
lui. Pentru viitor, antrenorii echipe
lor Progresul, I.C.A. și Rapid au da
toria să insiste asupra îmbogățirii 
și desâvirșirii procedeelor tehnice, 
să îndrume poliștii spre aplicarea unor 
acțiuni tactice în viteză, în perma
nentă mișcare, respectînd cerințele 
jocului modern.

In încheiere, trebuie să amintim 
de modul în care a fost programată 
desfășurarea campionatului republi
can, îndeosebi returul. în afara faptu
lui că echipele au avut între tur și 
retur o pauză inadmisibil de mare 
(aproape trei luni), partidele din cele 
nouă etape ale returului s-au desfă
șurat... in grabă, în numai o lună 
de zile. In aceste condiții, echipele 
nu au putut aplica învățămintele de 
la un joc la altul, ci au fost silite să 
joace pentru puncte. Ceea ce, firește, 
a dăunat calității multor întîlniri. In 
plus, mai amintim de faptul că re
turul a fost programat tocmai în lu
nile septembrie și octombrie, cînd 
timpul rece nu a avut darul să a- 
tragă pe spectatori.

D. STĂNCULESCU
A. AXENTE

Unul dintre prietenii credincioși ai 
sportului nostru național, profesorul 
Petre Tănăsescu din București, a ex
clamat privind la o partidă din cadrul 
turneului final al campionatului re
publican „Se cunoaște că jucătorii 
s-au antrenat serios".

— Aveți aceeași părere despre toate 
echipele ? l-am întrebat.

Gherăești (reg. Bacău), Avîntul 
Curcani (reg. București), Torpedo din 
regiunea Brașov, Dinamo Săsar (reg. 
Maramureș) Drum Nou Boureni (reg. 
Oltenia) și Victoria Cristești (reg. Cluj) 
au furnizat întreceri spectaculoase și 
viu disputate. Ce factori au asigurat 
succesul întrecerilor ? După părerea 
noastră, următoarele: 1. Perfecționa-

Maestrul sportului M. Cristinescu (C.P.II.) servește mingea coechiplertuui său, 
A. Ciobanii, ultimul jucător la „bătaie". Fază din meciul C.P.B.—Dinamo Săsar 

din cadrul finalei campionatului republican
Foto : P. Romoșan

— Da, mai puțin despre Victoria 
Cristești. Totuși, și băieții ăștia au 
jucat de la meci la meci mai bine. 
Oină este frumoasă cînd se intilnesc 
echipe temeinic pregătite, — a con
chis interlocutorul nostru.

Intr-adevăr, cele opt finaliste ale 
celei de-a X-a ediții a campionatului 
R.P.R., Combinatul Poligrafic Bucu
rești, actuala campioană a țării, Avîn
tul Frasin (reg. Suceava), Biruința

rea în loviturile peste linia de 60 m 
care, pe lingă că le-au adus puncte 
prețioase, au făcut ca sportivii echi
pei la „bătaie" să fie mai puțin jucați 
in timpul trecerii prin cele două cu
loare. 2. Precizie și iuțeală în pasarea 
mingii in jocul la „prindere" ceea ce 
a dinamizat jocul. 3. Plasarea jucă
torilor in posturile in care dau cel 
mai mare randament, (la „bătaie" spe
cialiștii in loviturile lungi și înalte

după fiecare grupă, iar la „prindere" 
bunii trăgători au fost așezați in 
cercurile mărginașe de pe cele două 
culoare). 4. Respectarea grupelor in 
jocul la „bătaie", tactică care s-a do
vedit pină în prezent cea mai eficace. 
5. In sfirșit, au funcționat bine dia
gonalele, lucru care a făcut ca o serie 
de mingi să nu iasă din teren iar 
adversarul să fie in continuare ținta 
loviturilor jucătorilor de la „prinde
re".

Firește că aceste procedee tehnice 
au fost formate în urma unei munci 
îndelungate în procesul de instruire. 
Pentru pasiunea cu care au muncit 
în pregătirea echipelor merită să evi
dențiem instructorii voluntari C. Iancu 
și A. Ciobanu (C.P.B.), D. Munteanu 
(Avîntul Frasin), Eugen Cocuț (Biruin
ța Gherăești) și loan Papuc (Torpedo).

Ne bucură — de asemenea — felul 
în care a fost organizată această com
petiție. Defilare frumoasă, un program 
bine alcătuit, punctualitate în desfă
șurarea meciurilor. Intr-un cuvînt tot 
ceea ce altădată constituia aspecte 
negative în organizarea ultimelor în
treceri ale campionatului. Se poate 
reproșa însă federației că a progra
mat — ca de obicei — foarte tirziu 
faza finală (într-un an F.R.O. orga-1 
nizează doar două competiții : cam
pionatul și „Cupa Regiunilor") cind 
vremea e nefavorabilă. De asemenea, 
considerăm că timpul afectat finale
lor a fost redus in raport cu numărul 
echipelor participante din care cauză 
formațiile au fost supuse unui efort 
intens.

In ceea ce privește arbitrajul, a- 
cesta a fost cu mult sub nivelul com
petiției. Cu excepția arbitrului I. Ve-
resejan (Cluj) (care însă și

meciul C.P.B.—Avîntul
el a greșit

Curcani)
și in mai mică măsură Gh. Ma-

S-au încheiat și întrecerile „Cupei Dunării”
GALAȚI (prin telefon). Vineri, 

sîmbătă și duminică, în sala de sport 
a școlii medii nr. 4 a avut loc cea 
de a patra ediție a „Cupei Dunării" la 
volei. Au participat echipele masculi
ne Flacăra roșie București, C.S.M.S. 
Iași, Farul Constanța, Știința Galați, 
și formațiile feminine Flacăra roșie 
București, Știința I și -*l Galați.

întrecerile masculine au fost foarte 
spectaculoase și de o bună factură teh
nică. Iată rezultatele: Flacăra roșie — 
Farul 3-1 (15-13, 15-10, 13-15, 15-8), 
Știința - C.S.M.S. 3-1 (15-10, 16-14, 
11-15, 15-13), Flacăra roșie - C.S.M.S.
3- 1 (15-7, 15-5, 13-15, 15-9), Știința -
Farul 3-2 (17-15, 15-4, 13-15, 11-15,
15-10), C.S.M.S. — Farul 3—1 (15-11,
4- 15, 15-7, 15-11), Știința - Flacăra
roșie 3-2 (12-15, 15-10, 15-10, 4-15,
15-8). Clasament: 1. Știința Galați 6 
p, 2. Flacăra roșie București 5 p, 
3. C.S.M.S. Iași 4 p, 4. Farul Con
stanța 3 p.

întrecerea echipelor feminine a re
venit Flacărei roșii București care a 
întrecut cu 3—0 pe Știința II și cu 
3—1 pe Știința I.

De-a lungul turneului s-au evidențiat 
Kramer, Petrlșor, Iordache (Știința 
Galați), Dragomir, Șușelescu (Flacăra 
roșie), Moșescu (cel mai bun jucător 
al turneului), Moldoveanu (ambii de 
la C.S.M.S.), Mihaloea (Farul), Elena 
Florescu, Greta Marcu, Maria Preda 
(Flacăra roșie), Rodica Negruțiu, Paula 
Alexandru, Stela Turcu (Știința).

A. SCHENKMAN-coresp.

rinescu (Buc.) și A. Tofan (Iași), res
tul arbitrilor (A. Sigmireanu-Tonlița, 
A. Pascu-Buc., V. Ciolacu-SiCli« v,..\,)
au dovedit lipsă de competență. Pe 
lingă faptul că au un plasament- de
fectuos în teren (arbitrează de pe 
centru și nu urmăresc de aproape 
fazele) au arătat că nu cunosc sufi
cient regulamentul. De această stare 
de fapte se face vinovată și federația. 
Sperăm că tov. ing. C. Ciurea, preșe
dintele F.R.O., care cunoaște aceste 
probleme, va lua toate măsurile ca la 
viitoarele întreceri arbitrajul să fie 
competent și obiectiv.

TR. IOAN1ȚESCU

----- - iWaEKGffiffl ■
Cîleva amănunte din jocurile etapei de duminică

O'onosport @ Și duminică au fost surprize Din nou
meciuri de campionat în programul concursului

Se obișnuiește ca în numărul de 
| marți să apară la această rubrică un 

scurt comentariu despre concursul 
I care a trecut. Și, aproape de fiecare 

dată, se comentează surprizele înre
gistrate în concurs. Nu e nimic de 
mirare: mai toate concursurile PRO
NOSPORT își au surprizele lor. Con- 

I cursul de duminică are două rezultate 
puțin scontate dintre care măcar unul 

) poate fi considerat mare surpriză. Este 
1 vorba de „X-ul“ de la Budapesta și 

„2-ul“ de la Sibiu. Aceste două re- 
t zultate pot „tria“ serios, fapt care ar 

determina apariția, din nou, a unor 
premii mari. De asemeni n-ar fi ex
clus ca și pentru concursul de du
minica viitoare să avem report (chiar 
mai mare decît cel de săptămînă tre
cută).

Și acum, pentru că a venit vorba 
despre concursul de duminică 29 oc-

tombrie, trebuie să remarcăm prezen
ța, din nou, a meciurilor de catego
ria A. Cu un meci internațional, șase 
întîlniri de cat. A și cinci din cat. B, 
concursul de duminică 29 octombrie, 
se poate spune, că are 
atractiv.

Răsfoind „Programul 
sport" nr. 43 observăm > 
săptămînii" este întocmi

un program

Loto-Prono- 
că „buletinul 
it după pro

nosticurile date de medicul 
Sterian Cherctu.

Să-i vedem părerile:
I. R.S. Cehoslovacă—Irlanda

IU. Știința Cluj-Progresul 
HI. Rapid—Dinamo Bacău 

Metalul Tîrgoviște—Dinamo 
Buc.
C.C.A.—Știința Timiș.
Dinamo Pitești—UTA
Steagul Roșu—Minerul

sportiv

VIII. Prahova Ploiești-C.S.M.S.
Iași

IX. C.S.O. Craiova—C.S.M.
Reșița f

X. Mureșul Tg. Mureș -
C.S.M.D. Baia Mare

XI. C.F.R. Tim-C.S.M, Crișana
XII. C.S.M. Sibiu—C.S.M. Mediaș

★

Nu uitați concursul PRONOEX-
PRES din această săptămînă.

Jucați 
ne care 
sala din

X,2

1,X

i,x 
i,x
1,2

V.
VI.

VII,

IV.

PRONOSPORT

neapărat la tragerea de mîi- 
va avea loc în București, 

str. Doamnei 2.
★

octombrie, TRAGERE 
LOTO CENTRAL"

SPE-

Etapa de duminică n-a adus schim
bări importante în clasamentul cam
pionatului feminin de handbal în 7, 
jocurile terminîndu-se, în general, cu 
rezultate scontate. Unul din cele mai 
interesante jocuri a fost cel din Ca
pitală, în care fruntașa clasamentului, 
Rapid, a „lăsat" un punct pe terenul 
din strada Dr. Staicovici, echipei gaz
dă, Progresul, după o partidă echi
librată, cu o pasionantă evoluție a 
scorului. Rapidistele au fost mai pe
riculoase în atac, în special în a doua 
repriză cînd s-au descurcat mai bine 
pe terenul alunecos, făcând ca victo
ria să le suridă. (De la 2-3, au a- 
juns la 4-3, scor pe care l-au menți
nut pînă-n ultimul minut). Și poate 
că ele ar fi obținut victoria, dacă 
portarul advers (Liliana Borcea) n-ar 
fi apărat excelent. Jucătoarele de la 
Progresul au egalat greu (dintr-un 7 
metri asupra justeții căruia se pot face 
discuții), dar nu e mai puțin adevă
rat că ele au și irosit multe mingi 
bune încercînd poarta cu șuturi de 
la distanță, aproape toate pe sus, care 
au greșit de puțin ținta.

în legătură cu celălalt joc (Știin
ța—ITB) consemnăm revenirea de 
formă a studentelor. Așteptăm să le 
vedem însă în compania unui adver
sar care să 
țiuni pentru eficacitatea Aurorei Leon- 
te și jocul 
nerei Elena 
bilă mai ales prin forța sa

Studentele din Timișoara 
o zi slabă tocmai atunci

La 27
CIALA „

în fruntea numeroaselor premii su
plimentare: 1 AUTOTURISA4 „Wart
burg".
PREMIILE CONCURSULUI PRONO-
EXPRES NR. 42 DIN 18 OCT. 1961

Categoria I : 1 premiu de 99.222 lei ;
Categoria a. Il-a : 7 premii a cîte 8.472 lei;
Categoria a IlI-a : 68 premii a cîte 939
lei: Categoria a IV-a 213 premii a cîte
385 lei; Categoria a V-a : 1280 premii a
cîte 64 lei; Categoria a Vl-a : 4061 premii
a cîte 28 lei.
- Fond de premii 500.667 i’ei.

Premiul de 99.222 lei a fost obținut de
Matei Nicolae din Buzău.

Tragerea următoare va avea loc miercuri
25 octombrie în bucurești, sala din str.
Doamnei nr. 2.

Rubrică redactată de Loto-Pronosport. ■ lipsit și principala realizatoare (Ger-

linda Reipp) și, în consecință, au ce
dat pe teren propriu în fața CSM Si
biu. In acest , joc. Știința a ratat și 
două lovituri de la 7 metri I Sibien- 
cele au avut în Theil o jucătoare 
în „zi de șut" : 4 goluri. Corespon
dentul nostru C. Popa ne relațează 
în legătură cu acest meci, că arbitru 
reșițean A. Munteanu a condus ct 
multe greșeli. Rezultatul tie egali
tate obținut de SSE Petroșani la Tg 
Mureș constituie un scor promt 
țător pentru tînăra formație din Va 
lea Jiului ; partida a fost însă de ca 
litate scăzută. In fine, în legătură 
cu rezultatul de la Brașov, este d< 
menționat doar amănuntul că dup; 
ce Tractorul a condus la un momen 
dat cu 3-0, scorul a devenit... 4-1 
pentru Banatul. Apoi, Frantz și Nea 
ko (fiecare cîte 3 goluri) au deci: 
victoria echipei gazdă.

In campionatul masculin în II, 
după cum ne relatează coresponden 
tul nostru I. Ionescu, meciul de 1; 
Sibiu (cîștigat de Voința cu 15-13 
în fața Textilei Cisnădie) a fost in 
fluențat de arbitrajul lui I. Luchici 
care a dat multe decizii nejuste în fa 
voarea gazdelor.

Clasamentul campionatului femi

le solicite mai mult. Men-

plin de promisi
Constantinescu,

Juni al. ti- 
remarca- 

de șut.
au avut 

cînd Ic-a

nin de handbal în 7
1. Rapid București 8 6 2 0 80:47 1
2. Știința București 8 5 2 1 64:49 1
3. Tractorul Brașov 8 4 2 2 62:52 1
4. C.S.M. Sibiu 8 4 1 3 70:45
5. Știința Timișoara 8 4 1 3 64:59
6. Ș-S.E. Petroșani 8 3 1 4 51:68
7. Progresul București 8 2 2 4 52:48
R. C.S.Ș. Banatul Tim. 8 3 0 5 48:60
9. C.S. Mureșul Tg. Mureș 8 2 2 4 43:60
10. I.T.București 8 0 1 7 26:72



CICLISM

G. Moiceanu (Dinamo) 
cel mai bun rutier romîn al anului 1961

In fiecare an redacțiile ziarelor 
sportive întocmesc — pe baza unui 
punctaj stabilit — clasamentele ce
lor mai buni rutieri din țările tor. 
Aceste clasamente, publicate la în
cheierea activității pe șosea, stimu
lează pe alergători pentru o compor
tare mai bună pentru a fi constanți 
în obținerea rezultatelor, pentru mai 
multă combativitate, pentru mărirea 
mediilor orare Anul acesta, pentru 
prima oară, am întocmit clasamentul 
celor mai buni cicliști romini pe anul 
1961. La stabilirea ierarhiei rutie
rilor noștri au fost luate în consi
derație cele mai importante compe
tiții interne („Cursa Scînteii'. „Tund 
ciclist al R. P Romine". campiona
tele republicane de semifond și fond. 
„Cupa UCECOM", Circuitul regiunii 
Brașov, „Cursa Victoriei" și „Cupa 
F. R. C.“), precum și întrecerile in
ternaționale desfășurate peste hotare 
Ta' startul cărora au fost prezenți re
prezentanții noștri („Cursa Păcii", 
cursa Paris — Rouen — Paris, „Tu
rul Iugoslaviei", „Turul Poloniei" șl 
„Cupa Mecsek"). S-a stabilit un 
punctaj pentru fiecare întrecere și în 
funcție de importanța competiției au 
fost luate în considerație primele 
5, 10 sau 15 locuri. După adiționarea 
punctajului clasamentul celor mai 
buni rutieri romini pe anul 1961 are 
următoarea înfățișare:

I GABRIEL MOICEANU 
NAMO) — 56 puncte: locul 11 în 
„Turul ciclist al R P. Romîne". to
cul II în campionatul republtoan de 
semifond, locul II în „Cupa UCECOM". 
tocul III în „Cursa Victoriei" și 
tocul V în „Cursa Scînteii" :

2. ION COSMA (DINAMO) —47 
puncte: locul I în „Turul ciclist al 
R. P. Romîne", locul I în „Cupa 
F. R. C.“ și locul VII în „Cursa 
P."icii“ ;

(Dl-

3. AUREL ȘELARU (DINAMO) — 
44 puncte: locul I în „Cursa Scîn
teii", locul III în „Cupa F.R.C.", to
cul IV în „Cupa UCECOM". locul 
V în campionatul republican de semi
fond, locul VII în „Turul ciclist al 
R Romîne" și locul X în campio
natul republican de fond ;

4. GH. RADULESCU (C.C.A.) — 
40 puncte: locul I în „Cupa UCECOM", 
locul II în „Cursa Victoriei", locul 
III în „Turul ciclist al R. P. Romîne" 
și locul IV în „Cupa F.R.C.";

5. MARCEL
— 36 puncte: 
tul republican 
„Cupa F.R.C.", 
tul regiunii 
„Cursa Scînteii" ;

VOI NEA (DINAMO) 
locul I în campiona- 
de fond, locul II în 
locul doi în Circui- 

Brașov, locul III in

6. VASILE DOBRESCU (VOIN
ȚA) — 31 puncte: locul II în cam
pionatul republican de fond, locul IV 
în „Cursa Scînteii", locul V în „Cupa 
UCECOM", locul IX în campionatul 
republican de semifond ;

7. PETRE GHIȚĂ (DINAMO) — 
29 puncte: locul I în campionatul 
republican de semifond, locul VII în 
„Cursa Scînteii" și locul VII in 
„Cupa Mecsek";

Virgil lordache (Dinamo)

Jocuri în campionatul de calificare

8. CONSTANTIN MOICEANU 
(FLACĂRA ROȘIE) — 26 puncte:
locul III în Circuitul regiunii Brașov, 
locul V în „Turul ciclist al R. P. 
Romîne", locul VI în campionatul re
publican de fond, locul VII în „Cupa 
UCECOM" :

9. WALTER ZIEGLER (DINAMO) 
— 25 puncte: locul 1 în „Cursa Vic
toriei", locul III în campionatul re
publican de fond, locul X în „Turul 
ciclist al R. P. Romîne" ;

10. GH. NEAGOE (C.C.A.)
puncte: locul I în Circuitul regiunii 
Brașov, locul II in „Cursa Scînteii", 
locul X în „Cupa Mecsek" ;

II. Gh. Calcișcă (Dinamo) 
p; 12. N. Grigore (C.C.A.) 16
13. N. Pelcaru (C.P.B.) 15 p; 14 
Ardeleanu (Ol Brașov) 14 p;
S. Ariton (Voința) 12 p; 16. C. Ba
ciu (FI. roșie) 9 p: 17. L. Zanoni 
(Dinamo) 8 p: 18. S. Dută (C.C.A.) 8 -- - - -
5
4
3
3
24. C. Niculescu (FI. roșie) 2 p; 25. 
V. Mihnevici (Ol Brașov) I p.

In
noștri 
ciiști, 
luptă 
tașe în clasamente și o oarecare a- 
propiere a valorilor (este drept a- 
ceasta numai de la locui 5 în jos)- 
Din păcate însă numai 5 alergători au 
primit punctaj pentru performanțele 
obținute în străinătate (I. Cosma și 
L. Zanoni în „Cursa Păcii", I. Ar
deleanu, P. Ghiță și Gh. Neagoe în

Mecsek"). In celelalte trei în- 
internaționale la care am par- 
alergătorii noștri nu s-au cla- 

locuri fruntașe și nu au obținut 
Este aici și vina federației 

„Turului Po- 
și al „Turului Iugoslaviei" a

p; 19. D. Munteanu (FI roșie) 
p; 20. Gh. Vasilescu (FI. roșie) 
p; 21. Gh. Bădără (Voința Brăila) 
p; 22. Petre Gane (Voința Ploiești) 
p: 23. Ion Stoica (C.C.A.) 2 p;

G. MOICEANU
Neagoe.

primul clasament al rutierilor 
au dobîndit punctaj 25 de ci- 
lucru care reflectă o intensă 

pentru ocuparea locurilor frun-

„Cupa 
treceri 
ticipat. 
sat pe 
puncte, 
care în special în cazul 
loniei" 
alcătuit greșit formațiile și n-a urmă
rit cu răspundere pregătirea efectua
tă de cei care urmau să ne reprezinte.

Primul loc în clasamentul celor mai 
buni cicliști romini pe anul 1961 a 
fost ocupat de maestrul sportului Ga
briel Moiceanu care s-a dovedit a fi 
cei mai constant rutier in decursul 
acestui sezon. El a dovedit anul a- 
cesta o formă excelentă și se poate 
spune că a fost cel mai bun an al 

sportivă de pînăsău din cariera
acum. De aceea el merită din plin 
titlul de cel mai bun ciclist al anu
lui.

‘ _ Spre surprinderea multor iubitori 
ai sportului cu pedale Ion Cosma n-a 
ocupat primul loc. deși a cîștigat 
două curse în țară și a avut o com
portare foarte bună în „Cursa Păcii". 
Accidentul suferit după „Cursa Pă
cii" l-a scos însă pentru o perioadă 
din activitatea competițională. iar a- 
bandonul nejustificat din „Cursa 
Scînteii" l-a. „costat" de asemenea 
scump. Tribut neparticipării — din 
motive obiective — la o serie de în
treceri a plătit și L. Zanoni, ca de 
altfel și Ion Stoica.

Remarcabilă este ascensiunea aler
gătorilor Marcel Voinea, V. Dobrescu.

Miine, in campionatul de calificare
— seria I, grupa A — sînt progra
mate următoarele partide: Dinamo II
— Grivița Roșie II, teren Dinamo, 
Știința IPGG - Petrol Chimie, teren 
Tineretului II, Universitatea

Mote critice

Auto-

„NU
vin tot

buzul, teren Tineretului III, Știința 
Institutul Construcții — Rapid II, te
ren Tineretului IV, Șantierele Navale 
Oltenița — Arhitectura. Toate jocurile 
vor începe la ora 15,15.

MAI JUCĂM»

P. Ghiță, C. Moiceanu și Gh. Neagoe.
Sperăm că acest clasament va sti

mula activitatea alergătorilor noștri 
și că în sezonul viitor ei vor lupta 
cu ardoare pentru o comportare cit 
mai bună, mai combativă, care să le 
asigure la sfîrșitul anului un loc de 
frunte 
rutieri 
că la 
putea 
urmare 
întrecerile de peste hotare.

în clasamentul celor mai buni 
romini. Sperăm de asemenea 
sfîrșitul sezonului viitor vom 
acorda numeroase puncte ca 

a performanțelor obținute în

Duminică de duminică 
mai multi spectatori Ia „calificări". 
Și, de cele mai multe ori acești 
pasionați ai rugbiului pleacă pe 
deplin satisfăcuți de jocul echipelor, 
de comportarea jucătorilor. Inte
resul crescind pentru această com
petiție care angrenează un număr 
record de echipe (peste 40) este 
îiresc dacă ținem seama de impor
tanța deosebită a campionatului 
republican de calificare pentru 
rugbiul din țara noastră. Aici este 
pregătit — in bună măsură — 
schimbul de miine, aici învață ti
nerii rugbiști să lupte cu toate 
forțele lor pentru un rezultat bun. 
Edificator e faptul că unele echipe 
care nu dețin poziții fruntașe in 
diferitele clasamente și deci au 
foarte puține șanse de calificare in 
primul campionat al țării, continuă 
să ofere spectatorilor partide fru
moase, să lupte, să invețe. S-au 
înregistrat desigur și unele scă
deri in desfășurarea acestui cam
pionat : jocuri de slabă factură 
tehnică, lipsă de preocupare a unor 
cluburi și asociații sportive pentru 
pregătirea 
be etc.

Cu totul 
neînțeles, 
tarea din ultima etapă a echipelor

echipelor, arbitraje sla-

ieșită din comun, de 
ni se pare compor-

Minerul Lupeni și Constructorul 
Ploiești. Jucînd in deplasare am
bele echipe s-au... supărat ne ar
bitri și, dind dovadă de o con
damnabilă lipsă de respect lață 
de spectatori, AU PĂRĂSII IE- 
RENUL! .NU MAI lUCAM ’" — 
au spus jucătorii de la Minerul 
in min. 76 cind timișorenii condu
ceau cu 8—0. „Nu mai jucăm!“ 
— au spus și rugbiștii de la Con
structorul Ploiești după 35 de mi
nute cind scoruj era favorabil gaz
delor cu 
tive care 
rea echipelor Constructor'll 
și Minerul Lupeni sint. 
discutabile dar chiar daca 
tea ar fi de partea lor. 
NU AR JUSTIFICA CU 
ATITUDINEA 
LIPSA DE RESPECT 
SPECTATORI. Tot așa 
pot fi găsite „scuze"
Moroie, căpitanul echipei din Lu
peni, și Varta, căpitanul Io.ma- 
tiei din Ploiești, care au sat .to
nul" acestor acte de indisciplină.

Considerăm că asociațiile spor
tive respective și federația de spe
cialitate au datoria să ia măsuri 
hotărite pentru ca asemenea ati
tudini să nu se mai repete

13—0 Fazele respec- 
au provocat netnullumi- 

Plotosti 
desigur, 
drepla- 
aceasta 
NIMIC 

NESPORTIVA Șl ---------- pFN1R(J 
cum nu 

nici pentru

D G.
HRISTACHE NAUM

COLȚUL SPECIALISTULUI

La școala adevâraților maeștri
Rezultatele pe care le obțineau lup

tătorii noștri se situau, pînă acum 
cîțiva ani, la periferia performanțe
lor mondiale. Saltul calitativ, această 
„țîșnire" din necunoscut pînă pe trep
tele învingătorilor olimpici și mon
diali- ne-a dovedit că, prețuind cum 
se cuvine minunatele condiții create 
de partidul și guvernul nostru, mun
cind cu perseverență și mai ales cu 
mult simț de răspundere, putem ob
ține însemnate succese și în acest 
sport. La lupte clasice, prin victoriile 
cucerite în ultima vreme, ne numă
răm printre cele mai puternice țări 
din lume. Am depășit o serie de na
țiuni care aveau o tradiție bine sta
tornicită în acest gen de întreceri 
sportive.

Din păcate, luptele libere nu au 
contribuit cu prea mult la creșterea 
prestigiului nostru internațional. Cau
zele acestei rămîneri în urmă au fost 
analizate în mod minuțios de presa 
de specialitate. Antrenorii, tehnicienii 
și sportivii au avut și ei un cuvînt 
de spus în această privință. Federa
ția Romînă de Lupte a cercetat cu 
multă seriozitate această lacună și 
au fost luate o serie de măsuri me-

nite a aduce luptele libere la un ni
vel mai ridicat.

Una c’in aceste măsuri a tost și re
centul turneu întreprins în U.R.S.S. 
Sportivii noștri de libere au avut 
foarte multe de învățat în timpul 
celor 10 zile de turneu, cînd au sus
ținut 5 întllniri. Să nu uităm că ne-am 
întîlnit cu sportivi din R.S.S. Gruzia 
și R.S.S. Armenia, cotați printre cei 
mai buni din lume. Astfel, luptătorii 
gruzi»i de libere au obținut în ultima 
vreme, în cadrul întîlnirilor bilatera
le. o serie de rezultate excepționale: 
6—2 cu Japonia (!), 7—1 cu R.P.U., 
7*/2—ț/2 cu Suedia și 5—3 împotriva 
echipei Iranului. Am avut ocazia să

Ne-am notat sîrguincios, felul 
știau să-și impună sistemul de 
preferat, folosind multiple ac- 
înșelătoare care ușurau execu- 
procedeelor. Urmăreau intot-

învățăminte dintr-un
turneu in U.R.S.S.

învingător în primul concurs de ciclocros al sezonului
— șoseaua Pipera), unde a avut loc 
adunarea concurcnților la concursul or
ganizat de clubul sportiv Voința în 
cinstea „Lunii prieteniei romîno-sovie- 

alcrgîitorii s-au îndreptat
bucureșteni s-au prezentat la sta- 

Voința (capătul tramvaiului

Primul concurs de ciclocros al sezo
nului s-a desfășurat duminică dimineața. 
Cu tot timpul nefavorabil. 37 de aler
gători 
dioriwl

Concursul de ciclocros organizat de clubul sportiv Voința s-a desfășurat pe 
ploaie. Din cauza traseului desfundat, cicliștii au preferat să alerge 

mai mult pe jos
Foto: II. Nandi

spre traseul din jurul G.A.S. Roșia (în 
apropiere de comuna Pipera).

Noroiul și numeroasele porțiuni difi
cile care au obligat pe cicliști să mear
gă pe jos aproape o treime din traseu, 
au supus la eforturi deosebite pe con
curenți. în această întrecere grea a 
învins dinamovistul Virgil Iordache, care 
împreună cu Tudor Nicolae și Alex. 
Mitcf s-au detașat de adversarii lor. 
Ei au sosit după parcurgerea celor a- 
proape 12 km, despărțiți doar de cîțiva 
metri, în ordinea următoare : 1. V. Ior
dache (Dinamo), 2. A, Mitcf (Voința), 
3. T. Nicolae (Dinamo).

în celelalte probe s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate: tineret: 1. P. Si- 
mion (C.C.A.). 2. V, Stoian (Dinamo), 
3. A. Hîrju (C.C.A.); juniori: 1. N. 
Danielopol (I.T.B.). 2. II. Chelaidite 
(Flacăra roșie), 3. C. Porumb (I.T.B.); 
biciclete de oraș: 1. T. Dobre (Me
talul), 2. A. Congea (ci cioturi st), 3 
I. Murgii (I.T.B.).

în încheiere, vrem să subliniem com
portarea tuturor alergătorilor partici
pant! la concursul inaugural dotat cu 
trofeul „Cupa Voința”. Cei 37 de aler
gători bucureșteni se pare că sînt hotă- 
rîțî să se pregătească CÎt mai temeinic 
în vederea campionatului republican, 
spre deosebire de o scrie de cicliști cu- 
noscuti care au preferat să stea mai 
bine la gura sobei.

vedem în plin concurs pe campionii 
mondiali și olimpici ca Mekokisvili, 
Balavadze, Rubașvili, Talcolamanidze 
etc.

Spre deosebire de majoritatea lup
tătorilor din diferite țări și spre sur
prinderea noastră, luptătorii gruzini 
foloseau numai garda cu un picior 
înainte și nu cea frontală. Această 
gardă seamănă foarte mult cu cea 
de lupte clasice. Nouă ni se părea că 
ea va constitui un punct vulnerabil al 
echipei prietene. Din contra, piciorul 
„uitat" în față a constituit o excelen
tă bază de contraatacuri. Sportivii 
noștri se aplecau și atacau acel picior. 
In momentul cînd se îndreptau și a- 
veau piciorul adversarului fixat pe 
coapsă, luptătorii gruzini 
mod fulgerător aruncări 
trebuințau 50—70 la sută 
bei. Astea, deși piciorul 
imobilizat.

La noi, cînd este vorba de 
libere, există părerea că în momentul 
ce unui luptător i s-a luat piciorul 
de la pămînt el este pe jumătate în
vins. Luptătorii gruzini 
ci orul spre a fi atacat, 
concepție învechită a
noștri, concepție de care trebuie 
ne eliberăm cit mai curînd.

Urmărind în cadrul celor cinci 
treceri comportarea luptătorilor
vietici am putut distinge trei grupe: 

care s-au bazat numai 
Sportivi care și-au con- 
numai pe contraatacuri, 
care au îmbinat in mod 

sisteme. Cele mai

executau în 
în care în- 
forța 
fixat

gam- 
părea

lupte

„ofereau" pi- 
Deci, iată o 
antrenorilor 

să

în-
so-

Tehnica și tactica luptătorilor so
vietici erau completate de o mare 
viteză de execuție. Toate acestea, bi
neînțeles. pe lingă o bună pregătire 
din punct de vedere fizic. Un lucru 
care ne-a atras atenția și de care 
trebuie să ținem neapărat seamă; 
dacă vrem să obținem rezultate în 
afara granițelor țării noastre, este 
forța mare pe care o au in picioare, 
mobilitatea articulară și atenția pe 
care o acordă luptei la marginea sal
telei.
cum 
luptă 
țiuni 
țiile
deauna, și pentru aceasta foloseau o 
gamă variată de procedee, să-și de
zechilibreze adversarul. Foloseau pe 
scară largă diverse sisteme de atac 
pe care le aplicau numai la margi
nea saltelei, unde atenția adversaru
lui era scăzută. Am remarcat încre
derea și siguranța cu care concurau, 
necedînd nici chiar în 
culoase pentru 
sportivii 
neapărat 
de luptă 
exemplu 
în aer, sau aveau fixat un 
aceste cazuri ei își 
fracțiuni de secundă, un cnntrapro- 
cedeu și evitau astfel situația primej
dioasă.

Ne-a atras atenția numărul mare 
de procedee tehnice întrebuințate de 
sportivii sovietici. Acei ce se bazau 
pe atacuri foloseau, mai alts, răs
turnarea și fixarea unei coapse și a 
brațului, fixarea 
teral asupra 
la parter cu 
braț, saltul cu 
ple și combinate 
turnările cu fixarea coapselor si 
cerile peste adversar. Luptători' 
foloseau contraatacurile au 
mai ales: aruncarea peste șold 
toate cazurile cînd sportivii 
atacau cu intrări la coapse: 
cu împiedicare internă și ( 
trecerile la spate cînd atacau adver
sarii, rulatul cu piciorul, trecerile 
peste adversar etc.

Experiența cîștigată cu prilejul a- 
cestor întreceri trebuie larg râspîn- 
dită în mijlocul sportivilor si antre
norilor noștri. Federația de speciali
tate are datoria de a pregăti în acest 
sens antrenorii și de 
deaproape felul cum 
învățate. In acest fel 
facem un important

domeniul luptelor libere.

noștri 
este 
chiar 
cind

situații peri
ei. Un lucru pe care 
trebuie să-1 invețe 

nepărăsirea spațiului 
în situații dificile, de 
erau ridicați complet 

picior. In
construiau. în 

un

la parter cu atac la- 
gambelor, 

tracțiune 
cîrlig, cheile

la lupta de jos,

ducerea 
de un 

sim- 
răs- 
tre- 
care

executat 
in 

i noștri 
codirile 

externă;

în

a controla in
se aplică cele 
von', reuși să 

pas înainte șl

1. Luptători 
pe atacuri, 2. 
struit tactica
3. Concurenți
armonios aceste 
bune rezultate le-au obținut luptă
torii din ultima grupă, fapt care do
vedește raționala împletire dintre teh
nică și tactică.

IOAN CRÎSNIC si
VASCUL POPOVÎCI

antrenori ai lotului R.P.R. de lupte 
libere



In U.R.SJ5.

A început sezonul de hochei pe gheață
în capitala Uniunii Sovietice a fost 

inaugurat zilele trecute noul sezon 
competițional la hochei pe gheață, 
prin tradiționalul concurs organizat 
de ziarul „Sovietski sport". După o 
întrecere care a durat cîteva zile, 
pentru finala Cupei „Sovietski sport" 
s-au calificat echipele Ț.S.K.A., cam
pioană unională, și Lokomotiv Mos
cova. Manifestînd o bună dispoziție 
de joc, hocheiștii militari au cîști- 
gat ediția din acest an a întrecerii 
cu scorul de 6—2. O coincidență a 
făcut ca aceste echipe să se întîl- 
nească peste cîteva zile din nou. De 
data aceasta intr-un meci contînd 
pentru campionatul de hochei pe 
gheață al U.R.S.S. ediția 1961-1962. 
Feroviarii și-au luat revanșa, cîști- 
gînd cu scorul de 4—1, deși militarii 
au fost aceia care au deschis scorul. 
Acesta a fost meciul inaugural al

Dc pc pistele de atletism
• Orașul italian Sienna a găzduit 

I mi mare concurs atletic internațional 
i la care au luat parte sportivi din

U.R.S.S., R. P. Polonă, R. S. Ceho
slovacă. R. P. Ungară și Italia. Iată 
cele mai bune rezultate înregistrate: 
suliță : Kuznețov (U.R.S.S.) 81,39 m; 
triplu-salt: Schmidt (R. P. Polonă) 
16,40 m; 400 m plat: Trousil (R. S. 
Cehoslovacă) 47,7 sec. ; ciocan : Zsi- 
votzki (R. P. Ungară) 62,69 m; 
greutate: Sosgornik (R. P. Polonă) 
18,21 m; 800 in plat: Savinkov
(U.R.S.S.) 1:51,7; 400 ni garduri:
Șevișalov (U.R.S.S.) 52,1 sec; 3000 
m plat: Maczsar (R. P. Ungară) 
8:20.0: 200 m: Mandlik (R. S. Ceho
slovacă) 21,2 sec.

• Intîlnirea internațională de atle-

PE SCURT
• Cu prilejul aniversării a II ani 

de la înființarea Institutului de Cultu
ră Pizică și Sport, la Leipzig a avut 
loc un turneu internațional de hand
bal in 7 feminin, cu participarea a 
șase echipe. Pentru finală s-au cali
ficat formațiile Rotation Berlin și 
D.H.i.K. Victoria a revenit primei for
mații cu scorul de 8—-7 (4—3). Pen
tru locurile 3—4 selecționata Cracovia 
a dispus cu 7—6 de formația maghiară 
Vasas Gvor.

• Tradiționalul turneu de tenis de 
masă al „celor 10“, care se desfășoară 
anual in R. P. Ungară, s-a încheiat 
în acest an cu victoria lui Janos Fa- 
tiazi (urmat de Berczik și Rozsas) la 
masculin, și a Evei Koc.zian-Foldy, la 
feminin. De subliniat că învingătoarea 
cîștiga pentru a 6-a oară consecutiv 
această întrecere

• In turneu în R.D. Germană echipa 
feminină de baschet Gwardia Varșovia 
a întrecut formația Ch'emie Halle cu 
41—39 și 48—43 și a fost învinsă de 
formația Dynamo Berlin cu 40—37.

• In continuarea turneului pe care 
îl întreprinde în R. P. Chineză, echipa 
selecționata masculină de volei a 
R. P. Ungare a întîlnit la Șanhai re
prezentativa de tineret a țării. Volei
baliștii maghiari au repurtat victoria 
cu scorul de 3—0 (7, 6, 12).

• Jucătorii cehoslovaci se pregătesc 
în vederea campionatelor internaționale 
de tenis de masă ale Scandinaviei, de 
la Stockholm. Lotul echipei este alcă
tuit din Miko, Stanek, Polakovic și 
Andreadis. După desfășurarea campio
natelor echipa cehoslovacă va susține 
Ia Stockholm q dublă întîlnire cu 
eihipa Suediei.

• Hocheiștii din R. D. Germană 
și-au început activitatea internațională 
la Karl Marx Stadt. Formația Wismut 
a dispus de echipa finlandeză Heiemi 
linna Tarno cu 6—1 (2—0,2—1.2—0), 
iar selecționata de juniori a R. D. 
Germane a cîștigat în fața echipei fin
landeze cu scorul de 5—3 (2—0. 0—2,

r8-l)

noii ediții a campionatului. In acest 
an pentru titlul . de campioană a 
U.R.S.S. la hochei pe gheață se în
trec 20 de echipe, care vor juca cîte 
două meciuri, tur—retur.

Petrolul a pierdut cu 1-0
meciul de Sa Baku

BAKU 23 (Agerpres). In cel de-al 
doilea meci din cadrul turneului pe 
care îl întreprinde in Uniunea Sovie
tică echipa de fotbal Petrolul Ploiești 
a jucat la Baku cu formația locală Nef- 
tianik. Gazdele au obținut victoria cu 
scorul de 1—0.

tism dintre echipele Greciei și Fran
ței desfășurată la Atena a revenit cu 
scorul de 129—85 puncte echipei fran
ceze. SuMțașul francez Macquet a 
stabilit un nou record al țării sale 
cu o aruncare de 83,42 m (a doua per
formanță mondială a sezonului).

înclinația terenului fiind însă mai 
mare de 1 m recordul lui Macquet 
riscă să nu fie omologat. Iată alte 
rezultate: 400 m Syilis (G) 48,2 sec; 
800 tn Jazy (F) 1:55,6; 5000 m Ber
nard (F) 14:27,6; lungime: Lefevre (F) 
7,25 m; înălțime: Fournier (F), 2,00 
m; prăjină: Gras (F) 4,30 m; disc: 
Kunadis (G) 52,63 m; 3000 m obsta
cole : Papavasiliu (G) 9:02,8; ștafeta 
4x400 m Grecia 3:19,6; ștafeta 4x100 
m Franța 41,4 sec.

• Duminică s-a disputat tradiționala 
cursă atletică de fond: Bekovice— 
Praga pe un traseu în lungime de 10 
km. Victoria a revenit lui Kantorek 
(Ruda Hvezda), care a realizat timpul 
de 30:46,6. El a fost urmat de Hec 
(Dinamo) 30:50,2 și Zhanal (T. J. 
Goltwaldov) 30:54,6.

Concurs internațional 
de iahting in R. 0. Germană
Pe lacul Mueggel din apropiere de 

Berlin (R. D. Germană) s-a disputat 
un concurs internațional de iahting la 
care au participat sportivi din R. P. 
Polonă, R. D. Germană și R. P. Un
gară. La clasa „finn" pe primul loc 
s-a clasat Dehmel (R.D.G.), iar la 
clasa „Olandezul Sburător" Joost 
(R. D. Germană). (Agerpres)

S-A ÎNCHEIAT CAMPIONATUL
U.R.S.S.

Cu jocurile disputate duminică, a 
luat sfîrșit campionatul de fotbal al 
Uniunii Sovietice ediția 1961. Campioa
na unională, Dinamo Kiev, a evoluat 
în ultimul său meci de campionat în 
fața publicului moscovit. întîlnind pe 
Lokomotiv Moscova. Dinamoviștii au en
tuziasmat pe iubitorii fotbalului din 
Moscova, cîștigînd cu scorul de 4—3, 
după ce în cea de a doua repriză con
duceau la un moment dat cu 4—1 
Această victorie a spulberat orice spe
ranță a feroviarilor de a mai ocupa 
unul din locurile 2—3 ale campionatului 
Deși ei mai au un joc restanță, cu 
Pabtakor, chiar dacă vor cîștiga nu vor 
putea decît să egaleze la punctaj pe 
Ț.S.K.A.. care dispune însă de un gola
veraj superior. In celelalte jocuri s-au 
înregistrat rezultatele: Avangard — 
Pabtakor 4—1. Dinamo Tbilisi — Spar
tak Moscova 0—0, Torpedo — T.S.K.A. 
4—2. Meciul S.K.A. Rostov — Spartak 
Erevan se va disputa astăzi, iar Pahta- 
kor — Lokomotiv Moscova — joi. 
Indiferent de rezultatele acestor restanțe 
primele cinci locuri ale clasamentului 
au fost repartizate astfel: 1. Dinamo 
Kiev — 45 p., 2. Torpedo Moscova 41 
p.. 3. Spartak Moscovă 40 p., 4. Ț.S.K.A. 
38 p., 5. Lokomotiv 36 p.

ȚD.NA. CAMPIONĂ DE TOAMNA

Obținînd alte două victorii în ulti
mele două etape : 3—0 cu Minior Dimi- 
trovo și 3—1 cu Botev Plovdiv, cam
pioana R. P. Bulgaria. Ț.D.N.A. Sofia, 
a acumulat după zece etape disputate 
19 puncte, ocupînd. indiferent de rezul-

I Mișcarea sportivă din R. 
pornește într-o nouă

Cu mîndric și justifica-tă bucurie pri
vim calea rămasă în urmă, a marilor 
realizări în economie și cultură, în ști
ință și în toate domeniile de activitate 
ale poporului bulgar. Pe acest fond de 
succese poate fi remarcată și o continuă 
creștere a mișcării de cultură fizică și 
sport, care sub îndrumarea Partidului 
Comunist Bulgar s-a transformat în
tr-un prețios mijloc de educație comu
nistă a tineretului.

încă o mărturie clară a grijii par
tidului pentru dezvoltarea mișcării spor
tive din țara noastră este Hotărîrea 
Biroului Politic al C.C. al P.C.B. din 
19 august 1961. Acest document pro
gramatic are o mare însemnătate și 
stabilește sarcinile de bază pe mulți 
ani. Deosebit de importantă este con
statarea că, alături de succesele obți
nute pînă acum, „cultura fizică și 
sportul încă n-au devenit o mișcare

PATINATORII SOVIETICI IN PRAGUL 
UNUI BOGAT PROGRAM COMPETIȚIONAL
Sezonul de iarnă va aduce sporti

vilor sovietici inaugurarea unei noi 
competiții de cea mai mare anvergură. 
Pentru'prima oară se va da startul 
în Spartachiada de iarnă a popoare
lor dn U.R.S.S. Pregătiri fac spor
tivii de pe întreg întinsul marii țări 
sovietice, dar mai cu seamă cei din 
orașele care vor găzdui finalele aces
tei uriașe întreceri și anume, pito
reasca stațiune de munte Bakurian 
din Cauoaz și importantul centru in
dustrial Sverdlovsk din Urali. La Ba
kurian se vor întrece specialiștii schiu
lui alpin, iar la Sverdlovsk își vor 
da întîlnire schiorii fondiști, ca și 
campionii pistelor de gheață. De no
tat că la patinaj viteză regulamentul 
competiției se aseamănă cu progra
mul olimpic, titlurile de campioni 
fiind acordate pe probe și nu la tetra- 
tlonul, tradițional pînă acum pentru 
patinatorii sovietici.

Dar punctul central al sezonului 
de iarnă 1961—62 va fi desigur cam
pionatul mondial al patinatorilor de 
viteză, a cărui Adresă este: Mosco
va. Pînă la acest examen suprem, 
fruntașii patinajului sovietic vor avea 
de înfruntat alte probe dificile. Cam
pionatului unional, programat la Gorki, 
îi va urma un mare concurs rezervat 
exclusiv tinerilor patinatori și care 
va avea loc pe patinoarul de mare 
altitudine de la Alma Ata. O bună 
pregătire pentru mondiale o vor con
stitui, desigur, și tradiționalele întîlniri 
internaționale cu patinatorii suedezi 
(U.R.S.S. — Suedia) și finlandezi 
(Leningrad — Finalanda).

Campionatul mondial se va desfă
șura în zilele de 17 și 18 februarie 
în capitala Uniunii Sovietice. încă 
n-a fost stabilit definitiv stadionul pe 
care vor avea loc întrecerile. Este 
însă foarte probabil că pista de 
gheață va fi amenajată pe stadionul 
central „V. I. Lenin" de la Lujniki.

țațele următoarelor etape, primul loc 
la încheierea turului campionatului. Alte 
rezultate tehnice : etapa a IX-a : Levski 
— Marek 0—1, Spartak Plovdiv — Lo
komotiv Sofia 4—0, Beroe — Slavia 
2—2, Spartak Varna — Dunav 2—2, 
Botev — Ciomo More 0—0, Spartak 
Pleven —- Lokomotiv Plovdiv 4—0 : 
etapa a X-a: Levski — Spartak Pleven 
1—2, Minior — Lokomotiv Sofia 0—0, 
Marek — Spartak Varna 0—0, Loko- 

motiv Plovdiv — Spartak Plovdiv 0—0, 
Ciomo More — Beroe 3—0, Dunav — 
Slavia 2—3. In clasament: Ț.D.N.A. 
19 p., Spartak Plovdiv 12, Botev, Spar
tak Pleven. Ciomo More 11 p. etc.

DUKLA PRAGA SINGURA 
IN FRUNTE

Etapa a IX-a a campionatului ceho
slovac a programat un important derbi : 
Banik Ostrava — Dukla Praga, echipe 
aflate cu cîte 10 puncte pe primele 
locuri ale clasamentului. Manifestînd o 
revenire de formă, Dukla. campioana 
R.S. Cehoslovace, a obținut o prețioasă 
victorie cu scorni de 3—1. Acumulînd 
12 p., Dukla a rămas singură în frun
tea clasamentului. Celelalte rezultate s 
Slovan Nitra — Ruda Hvezda Bratis
lava 0—0. Spartak Tmava — Snop 
Kladno 1—0. Spartak Hradec Kralove 
— Spartak Stalingrad 2—2X Spartak 
Sokolovo — Tatran Preșov 1—2, Slovan 

de mase, a întregului popor" — după 
cum spune textul Ilotărîrii.

Această constatare a Biroului Politic 
nu este întîmplătoare. Ea izvorăște din 
faptul că Uniunea de cultură fizică 
din R.P. Bulgaria și forurile sale au 
făcut posibilă predominarea sportului 
de performanță, în dauna răspîndiriî cul
turii fizice în masele largi și mai cu 
seamă în rîndurile tineretului.

Este de necontestat faptul că în cei 
17 ani ai orînduirii democrat populare 
cultura fizică și sportul au ajuns la 
îndemîna a sute de mii de oameni ai 
muncii, s-a lărgit rețeaua de construcții 
sportive. S-a mărit numărul purtăto
rilor insignei complexului GTO, al ca
tegoriilor sportive. Nu o data sportivii 
bulgari au adus glorie patriei în com
petiții sportive internaționale.

Dar dacă urmărim mai îndeaproape 
exagerările „tendinței spre performanță” 
vom înțelege că creșterea culturii fizice

In acest fel, campionatul lumii va 
avea la această ediție un cadru fără 
precedent, zeci de mii de spectatori 
avînd posibilitatea să asiste îa între
cerea celor mai buni viteziști.

Cine vor fr protagoniștii marii în
treceri de la Lujniki ? Gazdele și 
oaspeții vor da, desigur, o luptă de
osebit de dîrză pentru laurii de cam
pioni. Printre cei mai de seamă ad
versari ai patinatorilor sovietici se 
numără desigur olandezul Van der 
Grift — revelația ultimului campio
nat _ mondial — și compatriotul său 
Rudi Albrechts, francezul Andre 
Kouprianoff, suedezii Bo Karenus și 
Ivar Nilsson, norvegieni, finlandezi și 
alții. Iar din lotul sovietic nu vor 
lipsi desigur consacrații Viktor Kosi- 
cikin, Boris Stenin, Evgheni Grișin, 
cărora li se a'rătură însă nume noi 
ca Vladimir Sveșnikov, litri Tomașev, 
Boris Guliaev și Nikolai Kaidaiov, 
care împlinesc sau abia au depășit 
20 de ani.

Baschet (

Amănunte in legătură cu viitoarele campionate 
europene masculine și turneul olimpic de la Tokio

După cum am mai anunțat, recenta 
sesiune a conferinței permanente a 
federațiilor de baschet din țările eu
ropene a stabilit ca viitoarele cam
pionate europene masculine să aibă 
loc in anul 1963 (sfîrșitul lui sep
tembrie) la Varșovia. La aceste cam
pionate vor participa 16 echipe, din
tre care primele 12 clasate la campio
natele din 1961 se califică din_ ofi
ciu. în ce privește turneul olimpic 
de la Tokio (1964) se vor califica din

Bratislava — Spartak Brno 5—0, Spar
tak Plsen — Dinamo Zilina 4—3. Cla
sament : Dukla Praga 12 p., Ruda 
Hvezda Bratislava și Spartak Plsen — 
cîte 11 p., Banik Ostrava 10 p. etc.

JUVENTUS—INTERNAZIONALE 
2—4

Echipa milaneză Internazionale a con
firmat duminică poziția sa de lider.

întrecînd la Torino cu 4—2 pe campioana 
Italiei, Juventus. In celelalte meciuri 
s au înregistrat rezultatele : Atalanta — 
Torino 2—0, Catania — Bologna 1—1» 
Lecco — Venezia 4—1, Mantova — 
Fiorentina 0—0, Milan — Roma 3—1, 
Padova — Palermo 0—0. Sampdoria 
— Udincse 2—2, Spal — Lanerosi 
1—0. După zece etape, în clasament 
conduce Internazionale cu 16 p. ur
mată de Atalanta 15. Milan, Torino și 
Bologna — cîte 13. Roma. Fiorentina 
și Sampdoria cîte 12 p. etc.

UN NOU LIDER ÎN CAMPIONATUL 
FRANCEZ: NîMES

Întrecînd în etapa a XIII-a cu 4—0 
pe Racing la Paris, Nîmes (deși cu un 
joc mai puțin) a preluat conducerea 
în clasamentul campionatului francez, 
avînd un golaveraj mai bun decît Reims, 
care are același număr de puncte. Cele

P. Bulgaria 
etapă

și sportului răinîne totuși în urină față 
de dezvoltarea generală a patriei socia
liste, iar măiestria sportivă în aproape 
toate disciplinele se desăvârșește prea 
încet. Motivul principal este că or
ganizația noastră sportivă nu s-a 
ocupat îndeajuns de dezvoltarea spor
tului în întreprinderi și uzine, în gos
podăriile colective și instituțiile de în
văț ămînt.

Desigur, antrenorilor le-a fost mai 
ușor să lucreze cu un număr mai mic 
de sportivi, în loc să caute tineri ta- 
lentați în asociațiile sportive de jos- 
Dc aceea nu este de mirare că mulți ani 
formațiile echipelor noastre fruntașe 
nu s-au înoit, deoarece nu exista un 
schimb de valoare corespunzătoare pen
tru titularii actuali. S-a dat uitării un 
principiu confirmat de viață, acela că 
din 1000 de practicanți ai sportului 
este mai ușor să alegi 100 de campioni 
de cît să alegi 10 din 100...

Tendința exagerată spre performan
ță, spre disciplinele care atrag specta
tori a avut ca rezultat neglijarea spor
tului de mase.

Actuala Hotărîre a partidului își pro
pune să lichideze aceste lipsuri și să 
treacă la o etapă superioară, care să 
corespundă dezvoltării actuale a econo
miei socialiste din R.P. Bulgaria. Sar
cina constă în aceea de a dezvolta cul
tura fizică și sportul pe bază de mase 
și de a include diferitele ramuri de 
sport ca parte componentă din viața 
oamenilor muncii și a tineretului țării 
noastre, pentru ca prin aceasta să con
tribuie la făurirea unei generații de. 
oameni sănătoși, cu înalte calități fi
zice și morale, constructori activi ai 
socialismului și comunismului. în ace
lași timp, mișcarea sportivă de mase 
trebuie să devină fundament al ridi
cării continue a nivelului tehnic al spor
tului bulgar și să contribue la educarea 
comunistă a cadrelor de sportivi.

Ilotărîrca Biroului Politic al C.C 
al P.C.B. arată calea pe care trebuie 
mers înainte, însuflețește pe toți acti
viștii sportivi pentru înfăptuirea noului 
avînt al mișcării sportive din R. R. 
Bulgaria.

BOGOMIL IANKOV
ziarist bulgar

oficiu primele 8 clasate la J. O. de 
la Roma : S.U.A., U.R.S.S., R. S. 
Cehoslovacă, R. P. Polonă, Italia, 
Iugoslavia, Uruguay și Brazilia. A- 
cestor 8 echipe li se vor mai adăuga 
încă 8: Japonia, țară organizatoare, 
două echipe din America, două echi
pe europene, o echipă din Africa și 
alte două echipe care vor fi desem
nate în urma unui turneu preliminat 
ce va avea loc în Japonia înainte 
de deschiderea Olimpiadei.

lalte rezultate : Sedan — Sochaux 4—1, 
Metz — Lens 1—0, Strasbourg — 
Monaco 0—1, Rennes — St. Etiennf 
1—1, Le Havre — St. Francais 1—0 
Lyon — Reims 1—3, Nice — Angers 
0—2, Montpellier — Nancy 1—0, Tou 
louse — Rouen 1—0. în clasament: 
Nîmes și Reims cîte 18 p., Rennes 17 
Sedan. Lens și Monaco — cite 16 p.

CAMPIONATUL AUSTRIAC

Cea de a Vil-a etapă a campionatulu 
austriac s-a încheiat cu urmM'toarclf 
rezultate : S.V.S. Linz — Wiener Neu 
stad't 3—0, Admira — W.A.C. 1—1 
L.A.S.K. — Vienna 3—1, Austria — 
Wicnner Sport Klub 3—0, Schwechat — 
S.A.K. 5—2, Kapfenberg — Rapid 1—1 
Graz — Simcring 2—1. în fruntea cla 
samentului continuă să se afle Austrii 
Viena cu 13 p., urmată de L.A.S.K. — 
11 p. și Wiener Sport Klub — 10 p.

• In campionatul Angliei în frunte, 
clasamentului se află echipa Bumlc’ 
cu 21 p., urinată de West Ham — 17 
Tottenham, Everton, lppswich Town ș 
Fulham — cu cîte 16 p. în ultima cta 
pă disputată — a 14-a — Bumley 
întrecut cu 2—1 pe Cardiff, iar nou; 
promovată, lppswich Town o obținu 
o prețioasă victorie în fața campioane 
Angliei : 3—2 cu Tottenham.

O Etapa a IX-a a campionatului spa 
niol a fost marcată de prima înfrîngcr 
suferită de fruntașa clasamentului. Rea 
Madrid. Aceasta a fost întrecută cu 1—< 
de către Oviedo. In clasament continui 
să conducă Real Madrid cu 16 p., ui 
mată de către Atletico Madrid cu 1 
p., Barcelona și Saragoza cu cîte 11 p
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