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Lucrările celui de al XXII-lea
Congres al P. C. U. S

27 (Agerpres). — TASS transmite: 
dimineața de 27 octombrie a Congresului 
P.C.U.S., care s-a deschis sub președinția

MOSCOVA 
In ședința din 
al XXII-lea al .
lui Grigori Abramov, au continuat discuțiile pe marginea 
raportului de activitate al Comitetului Central, a proiec
tului de Program al P.C.U.S. și a raportului de activi
tate al Comisiei Centrale de Revizie. Au luat cuvintul: 
Vladimir Kucerenko, președintele Academiei de Construcții 
și Arhitectură a U.R.S.S., Boris Beșcev, ministrul Căilor 
de Comunicație, Mihail Efremov, prim-secretar al Comi
tetului regional Celeabinsk al P.C.U.S., poetul și publicis
tul Nikolai Gribaciov, redactor șef al revistei „Uniunea 
Sovietică", Ignati Novikov, ministrul Construcției de 

centrale electrice al U.R.S.S., Boris loganson, președintele 
Academiei de arte a U.R.S.S., scriitorul Atekandr Tvar- 
dovski, redactor șef al revistei „Novîi Mir*, Mihail Olșan- 
ski, ministrul Agriculturii al U.R.S.S., scriitorul Alexandr 
Korneiciuk, vicepreședinte al Comitetului sovietic pentru 
apărarea păcii.

După cuvintarea lui Aleksandr Korneiciuk, președintele 
ședinței de dimineață a Congresului, Grigori Abramov, 
a anunțat că prezidiul Congresului a primit o propunere 
de a se încheia dezbaterile in legătură cu raportul de 
activitate al -Comitetului Central, raportul cu privire la 
Programul partidului și raportul de activitate al Comi
siei Centrale de Revizie. Congresul a lwtărit în unanimi
tate încheierea dezbaterilor.

In ședința din după-amiaza zilei de 27 octombrie a 
Congresului al XXII-lea al Partidului Comunist al

Uniunii Sovietice, Nikita Hrușciov, prim-secretar al Comi-J 4J..I..! a rosfit cuvin(area de jtl.»
—, , »

din J 
—— ... ..., < (lJ altor J
organizații de partid regionale și de ținut din Federația J 
Rusă, precum și al delegațiilor partidelor comuniste dinȘ 
Ucraina, Bielorusia, Kazahstan, Uzbekistan și Gruzia sej 
face propunerea de a se aproba in întregime și întru-£ 
totul linia politică și activitatea practică a Comitetului» 
Central al P.C.U.S. in domeniul politicii interne și externe £ 
și de a se aproba concluziile și propunerile cuprinse in» 
raportul de activitate al C.C. al P.C.U.S. Delegații la» 
Congresul al XXII-lea au adoptat în unanimitate această» 
propunere. £

Emoționant a fost salutul adus Congresului de pionieri,* 
în numele celor 17 milioane de membri ai organizației* 
de pionieri din Uniunea Sovietică. ►

„Vom construi comunismul, nouă ne este dat să trăim» 
în comunism!* — aceste cuvinte ale pionierilor care au» 
salutat Congresul, au fost întâmpinate cu aplauze furtu-» 
noase. »

Elevi și eleve au oferit membrilor Prezidiului, delega-» 
ților și invitărilor la Congres cravate roșii de pionieri. £ 

Cu aceasta, ședința din după-amiaza zilei de 27 octom-► 
brie a Congresului al XXII-lea al P.C.U.S., care a fostf 
prezidată de Viktor Grișin, a luat sfirșit. ►

Următoarea ședință a Congresului va începe sîmbătăf- 
28 octombrie, la ora 10. ►

tetului Central al partidului, 4. 
cheiere a dezbaterilor la rapoartele prezentate.

In numele delegațiilor organizațiilor de partid 
Moscova, din Leningrad, din Stalingrad și ale

Mâine, pe stadionul „23 August^

Grivița Roșie—Spartak AZKG (Praga)
in „Cupa Campionilor Europeni• (t

jocuriMîine, în primul din cele două 
pe cane le va susține în compania for
mației SPARTAK AZKG, echipa noastră 
campioană, Grivița Ilogic, îți face „de
butul* în „Cupa Campionilor Europeni* 
la ruftbi — competiție în care dorini 
rugbiștilor rom în i cît mai multe succese. 
Aflată la prima ediție, „Cupa Campio
nilor Europeni* se bucură de o atenție 
deosebită din partea tuturor specialiș
tilor, dat fiind valoarea ridicată a mul
tora dintre echipele participante. în 
rîndul cărora se numără și formațiile 
campioane ale Italiei, Romi nici și Fran
ței. Dornici să reprezinte rugbiul nostru 
cu toată cinstea, componenții echipei 
Grivița Roșie s-au pregătit cu seriozi-

jucătorii cehoslovaci. Bucureștiul 
pe care unii 
acum — i-a 
mul contact, 
încercat însă 
la SPARTAK . 
cu cîțiva ani 
narea oaspeților au 
rugbiști bucureșteni, care și-au reîn- 
tîlnit astfel vechi prieteni. Arrtrenorul 
echipei oaspete, ing. JACKA ne-a 
declarat, printre altele: „Dorim sa 
facem un joc frumos la București. 
Cunoaștem bine pe rugbiștii de ia 
„Grivița Roșie", valoarea lor ridicată, 
forța și puterea de luptă a acestei 
echipe care a cucerit de-atîtea ori

nu l-au cunoscut pînă 
impresionat de la pri- 
Aceleași impresii le-au 
și ceilalți rugbiști de 

AZKG care ne-au vizitat 
i în urmă. în întîmpi- 

venit numeroși

Rugbiștii cehoslovaci la cîteva minute după sosirea lor în Capitală.

In întreaga țară continuă să se des- 
,___ ___ ,_____ 1 cros de mase

I „Să întîmpinăm 7 Noiembrie". Majo-
► ritatea asociațiilor sportive s-au stră- 

' I duit să stringă ia startul competiției
► un număr cit mai mare de partici- 
l»panți, să asigure cele mai bune con-

I diții de concurs. Potrivit datelor pri-
► mite pină acum reiese că o serie de
► asociații sportive din Capitală au
► dreptul să se considere fruntașe in
► această acțiune. Printre ele se ailă 
►Spartac, Recolta, Sănătatea, Automa-
► tica, Constructorul, Dîmbovița, S.P.C.,
► Vulcan, Confecția, Semănătoarea,
► I.C.A.B., Chiajna, Combinatul de
cauciuc Jilava și Bumbăcăria Jilava,

Timpuri noi, P.T.T., Combinatul Po
ligrafic Buc., școlile medii 39, 19, 1, 
7, Școala pedagogică de educatoare 
etc.

Sportivii bucureșteni se află, de 
altfel, în etapa a doua, intermediară, 
pe raioane. Astfel, două dintre ra
ioane („N. Bălcescu“ și „Gh. Ghcor- 
ghiu-Dej"), și-au și desemnat repre
zentanții pentru faza finală care va 
avea loc — ca și in celelalte locali
tăți din țară — duminică 5 noiem
brie a.c.

In imaginea noastră: tinerii mun
citori ai uzinelor „Republica" în în
trecere.

In Capitală

„Cupa 7 Noiembrie" la boxv
► Joi seara a început în Ca
► nouă competiție pugilistică:

în Capitală o 
-----  ; „Cupa

► 7 Noiembrie", organizată de Combi-
Tllcyhl ’ ►natul Poligrafic București. Această în-

► trecere sportivă se află la a treia
► ediție și ea a devenit tradițională.

de campioană a R.P. Romine. ► In sala de festivități a C.P.B. s-au 
vom depune ^țoafe £ întâlnit boxeri experimentați de la clu- 

'îlă a echipei p pid, C.S.Ș., Voința și asociațiile spor-
► ‘'ve S P.C-, Electroaparataj și, bine- 

. înțeles, C.P.B. Alături de ei vor urca
treptele ringului și sportivi care abia 
acum pășesc în activitatea pugilistică. 
Organizatorii — ca și în anii trecuți — 
vor oieri echipei cîștigătoare tradițio
nala „Cupă 7 Noiembrie" iar celor 
care se vor dovedi mai buni, diplo
me, plachete și premii în obiecte.

‘ ......................... — primele
au fost viu

titlul
Tocmai de aceea, __ _ ..... ...... .... ..........
eforturile pentru a realiza un joc bunburii? Dinamo,' Progresul,*' LT.B° Ra-

Formația probabilă ................ ............... ......
SPARTAK AZKG: r7 . . ________
VONDRACEK — TOPOL, BARCHA- 
NEK — SLOSAR, KODYTEK. KRUT- 
ZNER — HRNICKO, SMOLA — 
FARKAC, ZUBKOV, VOPALENSKY, 
STEPANSKY — ZIKA. Rezerve vor 
fi; Najman, Vrabek și Hellebrand.

★

Marți : Lotul R.P.R.-Spartak
AZKG ... _________ _______ _________

Marți după-amiaza, lotul republican t le^“" (i>''>amo)—M. Telefan (Progre- 
va susține un joc în compania echinei» su *> E. Stănescu (Rapid)—I. Pop 
Spartak A.Z.K.G. Partida se va des- ► (Dinamo) ș a. Rezultate tehnice: Tr. 
fășura pe stadionul Republicii. ^Cocoran (Pr.) b. ab. II 1. Tufaru

► me, plachete și p
► întâlnirile de joi seara
► din cele cinci reuniuni — , ...
► disputate și spectaculoase. Au plăcut
► în special meciurile dintre I. Rădu-

INIȚIATIVA NOASTRA
de mult, sportivii Fabricii de 

plastice din Capitală și-au propus 
»u-și aducă contribuția la propagarea 
sportului în mediul sătesc, prin orga
nizarea unor jocuri demonstrative în 
compania formațiilor sătești.

Traducînd în fapt 
componentele echipei 
M.P.B., participantă 
orașului București, au 
în comuna Periș. Aici, echipa bucureș- 
teană, antrenată voluntar de voleibalis
tul Radu Emil de la Dinamo București, 
a susținut un reușit joc în compania 
formației Sănătatea din Periș.

Nu 
mase 
să-și

această inițiativă, 
de volei Viitorul 

la campionatul 
făcut o deplasare

tate pentru partida de mîine cu SPAR- . 
TAK AZKG — campioana R.S. Ceho- - 
slovace. Ultimul joc de antrenament des- ' 
fășurat joi în compania formației se- « 
cunde a evidențiat forma bună a echipei ■ 
noastre campioane și în special a jucă- « 
torilor Moraru, Țit>uleac și W'usek. •

Iată și formația pe care o va alinia j 
Grivița Roșie în jocul care va avea loc « 
mîine pe stadionul „23 August". Ia ora * 
13,30: ȘERBAN MANOLE. TH. RÂ- . 
DULESCU — POSMOSAN. STOENESCU * 
— MORARU, RUSU. PICAI — STA- « 
NESCU, OBLEMENCO — BOSTAN. 
IPUSEK, OCTAP RADULESCU, IRI- * 
MESCU — Ț1BUI.EAC. Rezerve : Baciu, * 
Stanciu. Ruda și Sloian. s

Ieri la prînz, au sosit în Capitală tWTLfWtfttWfT+FO-WTWf

Mîine în categoria A la fotbal
TN ȚARĂ :

Știința Cluj - Progresul București 
Metalul Tîrgoviște - Dinamo București 
Dinamo Pitești - U.T.A. (la Rm. Vîlcea) 
St. roșu Brașov - Minerul Lupeni

IN CAPITALĂ:
î Stadionul „23 August", ora 15: Rapid - Dinamo Bacău 
ț Stadionul Republicii, ora 15 : C.C.A. - Știința Timișoara

întâlnirea, desfășurată pe terenul 
școlii silvice din comună, a plăcut foarte 
mult, a fost viu aplaudată. Publicul, 
în majoritate săteni și elevi ai școlii 
silvice, a înconjurat cu multă simpatie 
pe voleibalistele de la Viitorul M.P.B., 
învingătoare cu 3—0, discutând cu ele 
la sfîrșitul întrecerii despre metode de 
antrenament, despre tehnică și tactică.

Delegația de sportivi de la Fabrica 
de mase plastice a răspuns și la între
bări de, alt gen : mul fi dintre, cei pre- 
zenți la întâlnire au ținut să afle amă
nunte asupra fabricării maselor plastice, 
a materiilor prime folosite etc. ha rîndul 
lor, oaspeții s-au interesat de viața nouă 
a sătenilor din Periș. Aceștia le-au vor
bit despre succesele lor în agricultură, 
despre setea de cultură și dragostea de. 
sport a țăranilor din Periș. ~ 
aspectul pur sportiv, întâlnirea 
voleibalistele de la Viitorul M.P.B. 
cele de la Sănătatea Periș, a 
o fericită ocazie de cunoaștere 
de schimb de experiență, de 
unor prietenii trainice.

Inițiativa noastră nu este 
început, deoarece consiliul 
sportive. Viitorul M.P. București 
angajat ca astfel de acțiuni să fie în 
permanenta lui preocupare

DAN PETRESCU
secretarul Asociației sportive 

Viitorul M.P.B.

Pe lingă 
dintre 

și 
însemnat 

reciproca, 
legare a

decît un 
asociației 

s-a

(Voința) ; Gh. 
pierde prin ab. __ F_ x___
D. Jencu (C.P.B.) b. p. S. Georgeson 
(C.P.B); N. Marin (C.S.Ș.) b. p. 
Gh. Ștefan (Gr. r.) ; Gh. Barbur® 
(Dinamo) b. p. L. Duță (Dinamo); 
A. Enuș (I.T.B.) cotigă prin uepre- 
zentare: E. Stănescu (Pr.) b. p. I. 
Pop (Dinamo) ; 1. Radulescu (Di
namo) b. p. M. Telefan (Pr.); M» 
Soare (S.P.C.) b. p. Sta mate (Pr.) j 
I\ Mihalache (I.T.B.) b. ab. II 1. Tu
dor (C.P.B.) ; E. Popa (Gr. R.) b. ab. 
UI D. Bucur (I.T.B.).

★
tot în sala

Voicu (Electroaparata j) 
I la C. Ghiță (Voința);

Astă-seară, 
tați a C.P.B., cu începere 

avea loc cea de a 
Vor evolua printre alții C. 

A. Mogoș, I. Manea, Șerbati

de festivi- 
de la ora 
doua reu-19, va 

niune. 
Popa, 
Romeo, I. Rădulescu.

N. TOKACEK 
corespondent

întreceri sportive la Deva
In cinstea „Lunii prieteniei romîno- 

sovietice" au avut loc în orașul Deva 
numeroase întreceri sportive. La volei 
masculin a cîștigat Corvinul Deva, 
iar la baschet masculin Mureșul Deva, 
întrecerile de popice, la care participă 
echipele Minerul, Flamura roșie, Cor
vinul, Dinamo și Progresul, sint in 
curs de desfășurare.

ION SIMION-coresp.

► ◄- 4
azi: ș» 7/1 numărul de

► Performanțe bune
* nirea internațională
► C.C.A.-Vorwărts.f
►
► Conferința consiliului oră-; 
»șenesc U.C.F.S. Hunedoara.;

O pagină de fotbal

Magazin sportiv
r---- —--------------------------------- ------------------

£ Turneul U.E.F.A. de juniori. 
» se va disputa în 1962 în R. P. « 
»Romînă. '



CONCURSURICONCURSURI
REPUBLICAN DE CfCLOCROS

yr

• CARANSEBEȘ. Cîteva rezultate 
înregistrate în faza raională a „Cu
pei Banatului" rezervată școlilor me
dii și profesionale: greutate (m) : 
I. Manea 13,34 m; 100 m (m) : A. 
Novaeovici 11,8; disc (m) : C. Preda 
26.54 m. (N. Pirvu-coresp.).

• TIMIȘOARA. Probele fazei oră
șenești a „Cupei Banatului" au fost 
dominate de elevii Scolii Medii Nr. 4. 
BĂIEȚI — 100 m: A. Curta (S. M. 
I) 11,8; 200 ni: A Curta 24,3; 
400 in: M. Bota (S. M. 4) 54,5; 
800 ni: C. Perjii (S. M. 4) 2:07,2; 
suliță: N. Ezecliil (S. M. 4) 46,14 m ; 
4icc: N. Ezecliil 48,70 m; înălțime: 
A. Andea (S. M. 5) 1,60 m; lungime: 
l>. Badini (S. M. 3) 6,12 m; FETE 
— 100 m: Liliana Veseliriovici (S. 
M. 4) 13,1 ; 200 m: L. Veselinovici 
27,4; 400 m : Ana Cimpohieru (S. M. 
O 64,6; disc: Dorina Surmei (S. 
M. 4.) 32,18 m; greutate: Lia Mo
li» (S. M. 4) 9,50 m; lungime: 
Elena Vasi (S. M. 4) 4,68 m. 
(L. Micșan-coresp.).
• MEDIAȘ. La un concurs desfă

șurat între atleții brașoveni, sibieni 
și cei din localitate D. Comșa (năs
cut 1943) a alergat 100 m în 10,8 
sec. Alte rezultate: lungime (m) : 
M. Haller 6,66 m; 80 m g.: U. Po
pescu 12,5; lungime (f) : U. Popescu 
5,47 m.

• GALAȚI. In întîlnirea dintre re
prezentativele regiunilor Galați și Ba
cău victoria a revenit oaspeților: 
90—68 la băieți și 70—50 Ia femei. 
Rezultate tehnice: MASCULÎN — 
100 in: V. Vasilache (G) 11,6; 200 m: 
V. Vasilache 24,0; 1.500 m: V. Flo
rea (B) 4:07,6; suliță: R. Capțan 
(B) 46,98 m; înălțime: R. Captan 
1,75 m; 3.000 m: V. Florea 8:59,8; 
triphisalt: E. Perețeanu (B) 12,97 m; 
greutate: C. Costică (G) 14,13 m; 
lungime : 
5.000 m: V.
NIN: 100 m 
13,2; 400 m: 
greutate: Ana Macovei (B) 
lungime: Valeria Bufanu 
m; 200 m: E. Cheșu 27,5 ; 
Rodica Voroneanu (B) 1,55

4.

Curta 24,3 j

V. Seitan (G) 6,30 m;
Florea 15:40,8; FEMI- 

: Ecaterina Cheșu (G) 
Lucia Păuleț (B) 62,6; 

11,50 m;
(B) 5,22 
înălțime : 

, m; disc : 
Ana Macovei 38,79 m. (A. Schenkman- 
eoresp.).

• ARAD. Faza orășenească a „Cu
pei Banatului". BĂIEȚI — 100 m: 
I. Medeleanu (S. M. 1) 12,1 ; 800 in:

Citifi in iiuindrul 20/1961
al revistei ilustrate

SPORT
prieteniei romino-sovietioe 
cosmonautului Titov

Hector nu mai plînge...

Si• Luna 
vizita

• Irina
• Handbalistele de pe malul Cibinului
• La Sîmbăta, într-o duminică
• FOTBAL : Puncte de vedere 

nează
Vo«l ; 
mult ; _ ____
liste în campionatul mondial — CHILE:
Cea mai bună echipă dc club din 
lume - PENA ROL MONTEVIDEO

• Ancheta noastră : Cum trebuie să ju- 
«4m la Bayonne ? Răspund : ing. 
Emil Drăgănescu, președintele F.R.R.: 
artistul poporului George Vraca; 
arh. Ascanio Damian; antrenorul 
Nleolae Pădureanu; prof. dr. Barto- 
lemeu Susan; ziaristul Ion Dumitriu; 
sportivii Gheorghe Pîrcălăbeecu 
Alexandru Penciu

• Corespondență specială din Paris, 
la ROBERT PARRAN, redactorul __ 
ai revistei Miroir Sprint : ..înaintea 
meciului de rugbi de la Bayonne. 
Selecționerii francezi ezită"...

• Căpitanul echipei reprezentative 
rugbi VIOREL MORARU în viața 
toate zilele

• Sport-Magazin
• Maestrul emerit al sportului la hand

bal: PETKE IVANESCU si colegii săi 
se pregătesc pentru C.C.E,

• Meciul de fotbal România—Polonia la 
tineret

sem
en ierit Emerieh 

CLUJ poate mai 
Fina-

antrenorul
știința 

Meciul din sufragerie ;

Șt. Gavrilă (S. P. „Gh. Dimitrov") 
2:21,0; greutate: Șt. Has (S. M. 1) 
15,28 m (greutate de 4 kg.); suliță: 
Șt. Kaupert (S. M. 1) 39,11 m; FETE 
— 60 m: Maria Silvărsan (S. M. 1) 
8, 6 ; 400 m : Viorica Filimon (S. M. 1) 
67,3; (Șt. Weimberger-coresp.).

• BUCUREȘTI. Astăzi, începînd de 
la ora 15,45 și mîine dimineață de la 
ora 8,30, stadionul Republicii va găz
dui întrecerile ultimei etape a cam
pionatului capitalei. înaintea acestui 
concurs clasamentul are următoarea 
înfățișare: 1. Dinamo 1766 p.; 2. 
C.S.Ș. 1047 p; 3. Progresul 955 p. j 
4. Voința 584 p.: 5. Rapid 538 p.; 
6. Metalul 497 p. (N. O. Nicolaî- 
coresp.).

Mîine I» jurul stadionului Voința 
ETAPĂ REGIONALĂ A CAMPIONATULUI

De duminica trecută cicliștii bucu- 
reșteni și-au început pregătirile în ve
derea campionatului republican dc ciclo- 
cros. Mîine, ei își vor disputa întîieta- 
tea în faza regională a acestei compe
tiții. Întrecerile se vor desfășura pc un 
traseu situat în jurul stadionului Voin|a 
(capătul tramvaiului 5 — șos. Pipera).

Primul start se va da la ora 10. In 
program figurează probe rezervate »e- 
niorilor și juniorilor. Plecările și so
sirile vor avea Ioc pe stadionul Voinfa. 
Și-a anunțat participarea un mare nu
măr dc concurenți. de la cluburile Dina- 

Flacăra roșie. Voința, C.C.A. ț a.

ACTU A LIT AȚI

Gheorghe Lunga
1

MULTILATERALITATEA, FACTOR ESENȚIAL 
IN PREGĂTIREA CĂLĂREȚULUI

MÎINE, PRIMA ETAPĂ IN TURNEUL 
FINAL AL CAMPIONATULUI 

REPUBLICAN DE JUNIORI
' O nouă competiție rugbistică de 
amploare a intrat în faza finală: 
campionatul republican de juniori; 
Incepînd de mîine, cele 11 echipe de 
juniori calificate pentru turneul final 
își vor disputa titlul de campioană 
a țării. Numele acestei echipe va fi 
cunoscut la 19 noiembrie cînd Bucu- 
reștiul va găzdui finala campiona
tului. La această competiție participă 
formațiile: Rulmentul Bîrlad, A. S. 
Tecuci, Școlarul Cluj, Știința Cluj, 
Constructorul Ploiești, Petrolul Ploiești, 
Laminorul Roman, C. S. Banatul_ Ti
mișoara, Farul 
C. S. București, 
primelor jocuri 
Rulmentul Bîrlad 
Școlarul Cluj — 
tructorul Ploiești

Constanța, I.T.B., 
Iată și programul 
din turneul final :
— A. S. Tecuci, 

Știința Cluj, Cons- 
— Petrolul Ploiești.

CLASAMENTELE IN CAMPIONATUL 
DE CALIFICARE

SERIA I GRUPA A :
1. Petrol Chimie 15 13 0 2 243: 38 41
2. Arhitectura 14 11 0 3 169; 73 36
3. Dinamo 15 10 1 4 324: 77 34J

4 Grivița Roșie II 14 11 0 3 183: 77 36
5. Rapid II 14 9 0 5 137: 72 32
6. S.N.O. 14 4 1 9 32:153 22
7. Știința I.C. 13 3 2 8 55:141 20
8. Universitatea 15 3 0 12 70:259 20
9. Știința l.P.G.G. 13 3 0 10 67:254 20
10 Autobuzul 14 2 0 12 48:184 17

SERIA I GRUPA B
1. Flacăra roșie Buc. 12 9 3 0 119: 23 33
2. Meteorul Buc. 12 8 3 1 96: 25 31

REZULTAU;

3. Vulcan Buc. 12 5 3 4 80: 53 25
4. Petrolul Pitești 12 6 0 6 92; 84 24
5. Sirena Buc. 12 5 0 7 8fi: 72 21
6. Gloria Buc. 11 4 2 5 46: 37 20
7. Drubeta Tr. Severin 12 1 1 10 42:126 15
8. Electroputerc

Craiova 11 2 0 9 41:188 14
SERIA A II-A ;

1. Farul Constanța 12 11 0 1 265: 20 34
2. Petrolul Ploiești 11 8 0 3 250: 30 27
3. Cimentul Medgidia 12 7 1 4 118: 56 27
4. Metalul Buzău 12 6 0 6 79: 51 24
5. Constr. Ploiești 11 6 0 5 62: 58 22
6. Precizia Săcele 12 5 0 7 89:279 22
7. U.S.A.S. Năvodari 12 3 1 8 22:211 19
8. Progresul R. Sărat 12 0 0 L2 12:198 12

SERIA A III*A :
1. Rulmentul Bîrlad 12 11 0 1 257: 55 34
2. A. S. Tecuci 12 10 1 1 237: 17 33
3. Ancora Galați 12 6 1 5 71: 47 25
4. Laminorul Roman 12 5 3 4 74: 58 25
5. C.S.M. Brăila 12 3 3 fi 37: 92 22
6. Dinamo Bacău 11 3 1 7 28:170 18
7. Ceahlăul P. Neamț 12 2 1 9 31:184 17
8. Constructorul

I.U.T. Iași 11 1 2 8 31:143 15
SERIA A IV-A ;

1. Știința Timișoara 11 10 0 1 215: 3 31
2. Chimica Tirnăveni 9 « 0 1 124: 15 25
3. C.S.M. Sibiu 10 0 0 4 44: 59 22
4. Minerul Lupeni 9 3 1, 5 24: 44 18
5. Minerul Vulcan 10 2 2 fi 18:144 15
6. C.F.R. Timișoara 9 2 2 5 30: 64 15
7. Jiul Petroșani 10 0 0 10 9:135 11

în Bucu-Miercuri s-au desfășurat
rești cîteva partide în cadrul seriei a 
I, grupa A. lată rezultatele: Știința 
l.P.G.G. — Petrol Chimie 9—20 
(6—14), Universitatea — Autobuzul 
3—3 (0—3), Știința Inst. Constr. — 
Rapid II 12—5 (3—0).

II urmăream atent pc maestrul spor
tului Gheorghe Langa, în timp ce asis
tam împreună la finalele campiona
tului republican de probă completă 
din acest an de la Sibiu. îi citeam 
pe față regretul că nu se află și ei 
printre concurenți : se resimțea încă 
după accidentul suferit la campiona
tele de obstacole. Altfel, cum s-ar mai 
fi avîntat acest călăreț, ciștigător al 
atîtor probe în marile concursuri in
ternaționale și de mai multe ori cam
pion republican, pe traseul de fond, 
pe parcursul cu obstacole sau în ma
nejul dc dresaj 1 Aspectul multilateral 
al probei complete nc-a sugerat o dis
cuție pe această temă.

— Multilateralitatea ? Pentru noi, 
lăreții, problema are un sens cît 
poate de larg. Și aceasta, pentru 
în echitație acționează două ființe 
diferite între care trebuie creată o 
apropiere cît mai marc, calul urmînd 
să se supună în întregime voinței că
lărețului.

— Deci o pregătire multilaterală 
atît a călărețului, cît și a calului.

— Exact. Unui călăreț dc obsta
cole i se pretinde să lucreze cu calul 
mult dresaj, ale cărui elemente trebuie 
să atingă nivelul categoriei semi-grea. 
Aceasta ajută la mlădierea calului 
care, sub conducerea sportivului tre
buie să facă față la cele mai dificile 
situații pe „parcurs". De cinci ori pe 
săptămînă eu lucrez cu calul Rubin 
numai dresaj, iar cu Rapsod care 
are calități native superioare și o mai 
mare mlădiere, de patru ori. In pre
gătirea cailor tineri cred că 90 la sută 
din timpul de lucru trebuie rezervat 
dresajului.

Acum îmi explicam de ce, ori de 
cite ori îl vizitam pe Langa la tere
nul de 
tînd la 
ca, „trap mărit" 
de primire" etc.

— Dar săriturile ?
— Vin și ele la rînd. Mai înainte 

însă c pregătirea de fond, care se 
realizează în cazul călăriei dc obsta

cole, prin multe urcări și coboriri de

că- 
se 

că,

antrenament îl găseam repe- 
nesfîrșit elemente de dresaj 

", „piruete", „jumătăți

<> T
Performanțe bune în Intîlnirca
Incepînd de joi dimineață, poligonul 

de la Tunari găzduiește întîlnirea 
internaționale amicală dintre selec
ționatele masculine ale cluburilor 
C.C.A. București și Vorwărts Berlin 
(R.D. Germană). In ciuda condițiilor 
atmosferice nefavorabile, mai ales în 
cursul zilei de ieri (frig, ceață), s-au 
realizat performanțe bune. Oaspeții, 
cu echipe 
prevăzute 
constituit 
specialiștii 
în ultima 
Germană ....
progres. Ei au și cîștigat de altfel 
mai multe probe, unele dintre ele cu 
rezultate bune. Cit privește compor
tarea trăgătorilor de Ia C.C.A., ea a 
fost în general satisfăcătoare, iar re
zultatele puteau fi și mai bune dacă 
Ia armă liberă calibru redus, pozițiile 
culcat și genunchi, sportivii noștri 
s-ar fi concentrat mai mult. Ei erau

la aceste probe, îndeosebi la 
pe echipe, dar n-au reușit să 

Concurau] de la poligonul 
a fost marcat și de cîteva re- 
superioare ,actualelor recorduri 

Rotnîne.

favoriți 
culcat, 
cîșțige. 
Tunari 
zultate 
ale R.D. Germane

(. (. A.-Vorwarts
au ocupat locul I în celelalte trei 
probe. Pistol liber 60 focuri : 1. Wehle 
(V) 558 p, 2. Bodnărăscu (C.C.A.) 
551 p. 3. Pinnig (V) 547 p, 4. Man- 
ciu (C.C.A.) 545 p. Pistol calibru 
mare : 1. Wehle 586 p, 2. Feller (V)

pante. Acest exercițiu alternează echi
librul părților dinainte 
calului, dezvoltă forța 
îi mlădiază ancolura, 
liniștește calul, lucru 
probă de obstacole. Și 
rînd pregătirea pe obstacole care poa
te fi rezumată astfel : cadență vie -ț- 
precizie = performanță. In ceea ce 
privește cadența vie aceasta se obține 
prin lucru dc galop îngrămădit, ga
lop mărit cu și fără obstacole, țuțru 
mult pe cerc în cadențe mari și lucru 
în cadențe mici în line dreaptă. Acest 

sistem dc lucru arc darul să liniștească 
calul, obișnuit din naștere să alerge 
în linie dreaptă, să facă să-i dispară 
„inițiativa" care, în privința cadenței 
și vitezei trebuie să aparțină tot
deauna sportivului. Precizia se obține 
ca un rezultat firesc al procesului de 
pregătire la care se adaugă curajul, 
încrederea în forțele proprii, simțul 
ecvestru, orientarea pe parcurs, în 
funcție de schița traseului, de adver
sar și, bineînțeles, de forma manifes
tata dc cal în ultima vreme.

— Un adevărat tratat de echitație... 
Care dintre cai s-a încadrat mai bine 
în el ?

— Machedon. Apoi Rapsod și Ru
bin, din cei 25 de cai încălecați timp 
de 9 ani de cînd fac sport de perfor
manță.

— De ce la urmă Rubin, care după 
cit știm e cel mai bun ?

— Din cauza suprasolicitării și a 
lucrului grăbit, Rubin părea la un 
moment dat... ratat. După o muncă 
intensă de... reeducare el a fost redat 
echitației, dind rezultate excepționale.

Intr-adevăr. In ultimii doi ani, la 
concursurile hipice internaționale de 
peste hotare, cît și la cele republicane, 
calul Rubin s-a dovedit un concurent 
de temut.

— Cu ce mai trebuie completată 
gătirea sportivului ?

— In afară de cele arătate mai sus, 
eu sînt de părere că pentru călăreți 
este deosebit dc util să practice jocul 
de rugbi. Da, da, asigură o pregătire 
fizică completă și te învață în același 
fimp să cazi, să eviți deci fracturile. 
Apoi pentru dezvoltarea reflexelor con
sider potrivită practicarea tenisului și 
a scrimei. Adăugind înotul și aler
garea pe teren plat putem vorbi 
intr-adevăr de o pregătire multilate
rală a călărețului.

Nu e simplu, desigur, să faci toate 
acestea. Dar călăria este un sport al 
curajului și perseverenței.

și dinapoi ale 
posterioarclor, 

într-un cuvînt, 
esențial într-o 
acum vine la

OCTAVIAN GINGU

de 
de

de 
șef

șl
omogene la toate probele 

în programul întrecerii, au 
o plăcută surpriză pentru 
noștri, care apreciază că 

vreme trăgătorii din R.D. 
au înregistrat un evident 

au si cîștigat de altfel

Cupa Dinamo
pentru echipele feminine

In cinstea alegerilor 
ducătoare ale clubului 
rești, astăzi începe o

organelor con- 
Dinamo Bucu- 

competiție de 
volei feminin dotată cu „Cupa Dina
mo", la care vor lua parte echipele 
Rapid București, Olimpia Brașov, 
C.S.M.S. Iași și Dinamo București. 
Primele jocuri au loc azi după-amiază, 
incepînd de la ora 16,30, în sala din 
Șoseaua Ștefan cel Marc, după urmă
torul program: Rapid — Olimpia și 
în continuare Dinamo — C.S.M.S.

Mîine, începînd dc la ora 12, se vor 
îiitîlini echipele învinse (pentru locu
rile 3—4), iar luni, de la ora 18,30 
vor juca echipele învingătoare (pen
tru locurile 1—2).

In ultima etapă

Program, bogat in Capitală
Ultima etapă a campionatului femi

nin de handbal în 7 oferă amatorilor 
din Capitală un program bogat. In
tr-adevăr, trei din cele cinci meciuri 
care vor pune punct primei părți a 
acestei pasionante întreceri se vor des
fășura în București.

Mîine dimineață—de la ora 10,30— 
liderul clasamentului are posibilitatea 
să mai cucerească două puncte pre
țioase : Rapid întîlnește Știința Timi
șoara într-un joc în care fără îndo
ială prima șansă aparține gazdelor.

SPORTUL POPULAR
Paf. a 2-a Nr. 3918

Partida se va desfășura pe terenul de 
la stadionul Ciulești.

Un cuplaj interesant găzduiește 
mîine după-amiază terenul I.T.B. din 
șoseaua Iancului. In deschidere de la 
ora 14.30, Știința București, care se 
află în imediata apropiere a primei 
clasate, va încerca să se impună și în 
fața formației mureșene C. S. Mureșul. 
In continuare, 
(I.T.B.—Tractorul 
locurilor ocupate 
în clasament.

Bltimelc două 
vor desfășura la 
preșul București) 
Banatul—S.8.L. Petroșani).

un meci echilibrat 
Brașov) în ciuda 

de cele două echipe

jocuri ale etapei se 
Sibiu (C.S.M.—Pro- 
și Timișoara (C.S.Ș.

Aspect <le la desfășurarea probei de talere aruncate din șanț. Trage C. Enache
(C.C.A.) Foto; T. Roibu

Este vorba de probele pe echipe : pis
tol liber 60 focuri (Vorwărts — 2188 
p, C.C.A. 2179 p), pistol calibru mare 
(C.C.A. — 2294 p), armă liberă cali
bru redus, poziția picioare (C.C.A. — 
1457 p), armă liberă calibru redus, 
trei poziții (Vorwărts 4546 p). Iată re
zultatele tehnice : armă liberă 3x40 
focuri: culcat: J. Heyn (V) 394 p. 
2. Rotaru (C.C.A.) 393 p, 3. Enea 
(C.C.A.) 393, 4. Lehnert (V) 393; 
genunchi : Mars (V) 388 p, 2. Ko- 
sert (V) 383 p, 3. Rotaru 381 p, 4. 
Sommer (V) 380 p. ; picioare: 1. 
Siirbu (C.C.A.!) 373 p, 2. Rotaru 
367 p, 3. Kosert 366 ,p, 4. Goltz (V) 
365 p; pe 3 poziții: 1. Sîrbu 1.143 p, 2. 
Marș 1143 p, 3.Rotaru 1141 p, 4. Ko
sert 1141 p. Pe echipe, C.C.A. a cîștigat 
doar la poziția picioare, iar oaspeții

578 p, 3. Dumitriu (C.C.A.) 577 p, 
4. facobi (V) 576 p, 5. Atanasiu
(C.C.A.) 574 p, 6. Dochiliță (C.C.A.) 
573 p. In clasamentul pe echipe lo
cul I în această probă a revenit echi
pei C.C.A. cu 2294 p, iar Vorwărts s-a 
clasat pe locul II cu 2292 p. Talere 
aruncate din șanț: 1. Gh. F 
(C.C.A.) 191 t„ 2. Raguse (V) 
3. Gh. I'lorescu (C.C.A.) 187 
Asmus (V) 183 t, 5. Baltrusch 
Pe echipe: 1. Vorwărts 360 
C.C.A., 346 t.

Concursul continuă astăzi și 
cu probele de pistol viteză, 
aruncate din turn, armă liberă 
libru redus culcat 60 focuri și armă 
militară 3x20 focuri.

Clasamentul la zi

Enaclie
189

’ t„
i 180
1 t.,

t., 
4. 
t.
2.

mîinc 
talere 

ca-

C. MACOVEI

înaintea ultimei etape a campionatu
lui republican pe echipe și a 
de la Reșița, clasamentul se 
în felul următor :

1. St. roșu Brașov
2. C.C.A. București
3. Dinamo București
4. C.S.M. Galați
5. Metalul 23 August
6. Progresul Buc.
7. A.S.M. Lugoj
8. C.S.M. Reșița
9. C.F.R. Timișoara

10. Unio Met. r. S.M.
11. C.S.O. Craiova
12. Voința Tg. Mureș
13. Vagonul Arad
14. C.S.M. Baia Mare.
15. C.S.M. Cluj

27
27
27
27
26
27
27
26
24
27
27
27
26
27

... 27
16. C.S.M. crișana Or. 37

î
2
2
«
7

12
13
12
13
16
18
18
17
17
20

restanței 
prezintă

79
77
77
64
00
55
51
56



Mîine, în categoria A

Meciul etapei—la Cluj: Știința-Progresul
In meciul restanță de joi

C.C.A. a întrecut la mare luptă
• In Capitalii: Rapid — Dinamo Datau și C. C. A. — știința Timișoara pc terenuri diierite

Ne apropiem cu pași repezi de sfâr
șitul primei părți a campionatului 
categoriei A, dar — cu cinci etape 
înainte de încheierea turului — si
tuația din fruntea clasamentului este 
departe de a fi clară. Pe primele 
locuri, se află un „pluton" compact 
de echipe (Petrolul, Steagul roșu, 
Progresul, Dinamo București) care 
candidează cu șanse aproximativ 
egale la titlul de „campioană de 
toamnă"-.

în etapa de mîirie, dintre echipele 
fruntașe' cea mai grea sarcină o are 
Progresul, care va întîlni la Cluj o 
formație' (Știința), a cărei înaintare 

deosebită de joc.
Steagul roșu are 

o sarcină mai u- 
șoară, deoarece 
joacă acasă cu Mi
nerul. In schimb, 
Dinamo București 
se află în fața 
unui meci destul 
de greu la Tîrgo- 
viște, unde Meta
lul va încerca să 
se reabiliteze în 

la scor de la Cluj, 
nu joacă în această

etapă, meciul echipei ploieștene fiind 
aminat pentru 1 noiembrie.

în țară se mai dispută partida 
Dinamo Pitești — U.T.A. (la Rm. 
Vîlcea) care, dată fiind incostanța 
formației arădane, e deschisă oricărui 
rezultat.

în Capitală două partide interesante 
pe terenuri diferite : Rapid — Dinamo 
Bacău pe stadionul „23 August" și

C.C.A. — Știința Timișoara pe sta
dionul Republicii. Echipele bucureștene 
vor depune toate eforturile să reedi
teze ultimele succese.

Iată cîteva amănunte cu pregătirile 
echipelor :

pe Dinamo Pitești: 2-7 (1-1)

este' într-o vervă

urma» înfringerii 
Liderul, Petrolul,

Răspuns
Ip, legătură cu abaterea de la dis- 

cipmia sportivă săvîrșită de fotba
listul Ion Nunweiller, clubul sportiv 
Dinamo București ne informează eâ în 
urma gravei abateri săvîrșite de spor
tivul Nunweiller Ion în timpul meciu
lui internațional, de fotbal R. P. Ro- 
minii—Turcia, secția de fotbal a clu
bului. a luat in discuție acest caz în 
cadrul unei ședințe de analiză, criti- 
c.ind cu toată asprimea gestul inad
misibil comis de Ion Nunweiller. S-a 
hotărît înlocuirea din funcția de căpi
tan de echipă a lui Ion Nunweiller. Tot
odată, conducerea secției de fotbal i-a 
dat un serios avertisment privind ati
tudinea și comportarea sa viitoare pe 
terenul de sport.

Consiliul clubului consideră că sanc
țiunea dată lui Nunweiller de Fede
rația Romînă de Fotbal, cît și criti- 
ciie . apărute în presă sînt pe deplin 
juste, constituind un ajutor prețios 
în munca. secției de fotbal. Sportivul 
Ion Nunweiller a luat poziție autocri
tică. angajndu-se ferm ca în viitor 
să dovedească o comportare ireproșa
bilă.

★

Iată mai jos scrisoarea pe care a 
idresat-o redacției noastre fotbalistul 
Ion Nunweiller:

După cum se știe, spre sfîrșiiul 
■neciuiui R. P. Romînă—Turcia am 
îvut o ieșire de-a dreptul huliganică, 
ovind un jucător advers. Pe bună 
Ireptate arbitrul meciului m-a elimî- 
îat de pe teren.

Mi-am dat imediat seama că am 
greșit deosebit de grav, că am comis 
m fapt incompatibil cu calitatea de 
iportiv fruntaș, căruia i s-a încre- 
lințat cinstea de a reprezenta culo- 
ile țării. M-am simțit și mă simt vi- 
lovat și față de zecile de mii de spec- 
atori, care ne încurajaseră tot timpul 
;i erau mulțumiți de comportarea e- 
hipei noastre, de scorul de 4—0 care 
n min. 84 pecetluia victoria noastră, 
ar eu, prin fapta mea, le-am produs 
i amară dezamăgire, dovedind în plus 
ă nu am tras învățămintele cuve- 
lite din greșelile mele precedente. 
Iriticile ce mi-au fost aduse in presă 
a și de componenții lotului repre- 
entativ și de conducerea secției de 
otbal a clubului Dinamo le socotesc 
t deplin justificate și rai le însușesc

• Progresul s-a antrenat joi la 
două porți cu Rapid — tineret, pier- 
zînd cu 0—1. .Atacul, fără Smărăn- 
descu I, deși a construit multe ac
țiuni, nu a reușit să concretizeze (a 
avut 4 bare). La Cluj, echipa bucu- 
reșteană va alinia formația: Mîndru — 
Nedelcu, Caricaș, Soare — Ionită, 
Maior, — Oaidă, Voinea, Stoicescu 
(Dinulescu), Maftetiță, Marin.

• Miercuri, „__
jucat la Reșița cu C.S.M. în compania 
căreia a făcut un joc foarte bun și 
a cîștigat cu 4—2 (3—0). Cei mai 
buni jucători au fost Tănase, Igna, 
Feodot și Mițaru. Au marcat: Mițaru, 
Feodot, Igna și Manolache, respectiv

Joi jucătorii 
antrenament.

Știința Timișoara a

un joc foarte bun și

Pătrașcu și Sfîrlogea. 
timișoreni au făcut un 
ușor. Echipa probabilă pentru Bucu
rești : Pain (Enăchescu) — Georgescu, 
Turcan, Hălmăgeanu (Jenei) 
tescu, Tănase — 
lacbe, Lereter, 
coresp. regional)

Pe-
Igna, Feodot, Mano-
Mițaru. (Al. Gross-

atras
20.000

• în meciul cu Știința Timișoara, 
C.C.A. urmează să utilizeze echipa 
care a jucat cu Dinamo Pitești. E 
posibilă, însă, reintrarea lui Apolzan 
si Bone

• Știința Cluj se pregătește cu 
multă seriozitate pentru jocul cu 
Progresul și — după cum ne-a anun
țat corespondentul nostru N. Todoran 
— va folosi formația : Moguț — Kro- 
mcly, Georgescu (Nacu), Costin ■— 
Petru Emil, Popescu — Ivansuc, 
Marcu, Gane, Mateianu, H. Moldovan.

• O singură schimbare la Rapid, 
în formația care a jucat duminica 
trecută (cînd a învins în Cupă pe 
C.C.A. cu 2—0) și care va fi aliniată 
mîine in meciul cu Dinamo Bacău: 
Koszka iși va relua postul de half 
stingă. .

• In vederea 
meciului cu Stea
gul roșu, formația 
.Minerii] Lupani s-a 
antrenat 
Deva cu 
locală 
cîștiglnd 
prin golul înscris 

de Grigore. Duminică, Minerul va 
alinia formația: Kiss — Stanciu, 
Coman, Dan II — Mihăilă, Mihaly — 
Cucu, Atazilu, Grigore, Szoke, Crei- 
niceanu. (Ion Simion-coresp.).

joi la 
echipa 

Minerul, 
cu 1—0

• Metalul Tîrgoviște va juca, pro
babil, duminică în aceeași formație 
ca și la Cluj, adică, fără fundașul 
Tomescu (accidentat) și interul Mu- 
reșan (suspendat).

la critică
in întregime. De asemenea, socotesc 
îndreptățită sanțiunea pe care mia 
dat-o federația de fotbal — scoaterea 
mea din lotul R.P.R. pe timp de 
un an.

Am regretat și regret sincer gestul 
meu nesocotit din meciul cu echipa 
Turciei. Imediat după joc mi-am ex
primat în fața conducerii delegației I 
turce și a jucătorului Hilmi regre- ! 
tul meu profund pentru fapta pe care I 
o săvîrșisem.

îmi Iau un angajament ferm ca 1 
pe viitor să am o atitudine corectă, 
disciplinată, de deplină sportivitate, 
așa cum o are azi pe stadioane imensa | 
majoritate a sportivilor noștri. Prin 
toată comportarea mea viitoare mă voi 
strădui să arăt că înțeleg să fiu un 
adevărat sportiv de tip nou, așa cum 
cer oamenii muncii toturor sportivilor.

îmi exprim încă o dată părerea de 
rău pentru fapta mea, față de entu
ziaștii iubitori ai fotbalului, cărora le 
promit sincer să am pe viitor o com
portare exemplară.

I. NUNWEILLER

• Dinamoviștii bucureșteni 
pregătit cu atenție săptămina 
în vederea partidei dificile, 
Tîrgoviște. Joi, ei au jucat o 
cu formația de tineret, 
căreia 
atac: Ene — Varga — Eftimie — 
Țîrcovnicu — David și Eftimie — 
Țîrcovnicu — Frățilă — Ene — David. 
(Pîrcălab nu a jucat fiind accidentat). 
In ce privește apărarea, se contează 
pe Datcu — Popa, Nunweiller III, 
Ivan — V. Alexandru, Nunweiller IV.

S-ait 
aceasta 
de la 
repriză

în compania 
au folosit două formule de 

Ene

%j£*onosport
Miercuri 1 noiembrie se desfășoară 

patru meciuri restante din campionatul 
de fotbal (cat. A și tineret) :

I. C.C.A. — Dinamo București (cat A)
II. Jiul — Petrolul (cat. A)
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„nocturnă" care a
Republicii circa 

fiecare din echipele care 
făcut cîte o surpriză :

Joi, într-o 
pe Stadionul 
de spectatori, 
au jucat
C.C.A. prin noua sa formulă de echipă, 
Dinamo Pitești prin jocul său bun, 
mai ales din prima repriză. Schim
bările operate în formația „standard" 
a bucureștenilor, care — de fapt — 
înseamnă un început de reîmprospă
tare u primei garnituri, au privit în 
principial linia de atac și dacă pen
tru moment nu au dat, sub raport 
tehnic, un rezultat mai bun (in acest 
compartiment s-a resimțit lipsa de 
coeziune), acest lucru va fi realizat 
cu timpul, pe măsură ce jucătorii noi 
se vor încadra mai bine în jocul echi
pei. în orice caz, trebuie subliniat că 
un efect bun tot au avut aceste schim
bări : a crescut puterea de luptă a 
formației și acest fapt a fost evident 
joi seară, cînd C.C.A a întîlnit un 
adversar extrem de iute și combativ, 
pe care l-a întrecut, cum se spune, 
„Ia mare luptă". Pentru că pînă la 
urmă, experiența mai mare a majori 
tații jucătorilor și jocul constant 
lectiv 
ținînd 
fila tă.

Dar 
lipsită 
in prima repriză, Dinamo Pitești i-a 
făcut multe clipe grele. Fotbaliștii 
piteșteni au lăsat din nou o bună im
presie prin jocul lor rapid, bine or
ganizat, cu dese schimbări de direcție 
de atac, dar în general bazat pe con- 
traatacarui desfășurate pe aripi, ter
minate cu centrări-șuturi. De altfel în 
acest fel au și deschis 
7. Constantinescu. care 
torul" liniei de atac, a 
de extrem dreapta și a 
nic. Halagian, venit în 
partea opusă, a reluat 
plasă. Acest gol a deschis perspec
tivele unei surprize, care au „încălzit" 
pe dinamoviști și asistența, dar au și 
mobilizat pe bucureșteni. A cîștigat 
jocul în sine, devenind mai iute și mai 
dinamic, intr-un cuvînt mai atractiv. 
Fără să se arate mai bun în jocul 
de cîmp, Dinamo a fost in schimb 
mai periculos la poartă și în general, 
a avi rnai mult ‘imn inițiativa ;n

a

și-au spus cirvîntul, C.C.A. 
o victorie mult muncită și 
cu 2—1 (1 — 1).
formația bucureșteană n-a 
de emoții. Dimpotrivă. Mai

co- 
ob- 
iw-

scorul în min 
a fost „mo- 

a juns pe post 
centrat puter- 
viteză de pe 
cu capul în

Corner la poarta echipei Dinamo Pitești. Deși Jenat de Cojocarii, portarul 
pîteștean Niculescu reușește să prindă balonul, Fază din meciul C.C.A, — 

Dinamo Pitești (2—I).
Foto : P. Romoșan

Un concurs Prono Unic pentru meciurile de miercuri
III. C.C.A. — Dinamo București (tineret)
IV. Jiul - Petrolul (tineret).
Tinind «earns de faptul că aceste me

ciuri nu sînt incluse în programul de 
concurs obișnuit, Loto Pronosport orga
nizează pentru meciurile de miercuri 
un nou concurs ,,Prono Unic nr. 2“.

Concursul constă în a indica prin ci
fre, la fiecare din cele patru meciuri, 
totalul golurilor marcate de ambele e- 
chipe de la meciul respectiv. DP ex : 
Dacă la meciul C.C.A. — Dinamo Bucu
rești scorul va fi de .3—2 pentru C.C.A. 
se va înscrie cifra 5 la meciul I. Ace
eași cifră se va înscrie și în cazul cînd 
va fi 2—3. adică va cîștiga Dinamo Bucu
rești cu 3-2.

Se precizează că la acest concurs nu 
se indică pronosticuri ci numai cifre, 
așa cum se poate vedea în modelul ală
turat. Pe un formular de buletin obiș
nuit pentru concursul „Prono Unic nr. 
2“ se pot depune tot felul de variante 
- simple, repetate, combinate (colec
tive).

Taxa de participare este de 2 lei va
rianta. Fondul de premii se atribuie va
riantelor cu 4 rezultate exacte.

Depunerea buletinelor se poate face la 
agențiile proprii din București și Plo
iești pînă miercuri 1 noiembrie dimi
neața.

Buletinele cîștigătoare se depun la a- 
gențiile autorizate din București și Plo
iești pînă sîmbătă 4 noiembrie ora 13.

lat-) acum ce înseamnă cifrele pe bu
letinul model : pe varianta nr. 1 citim 
Pe verticală cifrele : 0. 2, 3. 3. Aceasta 
înseamnă că : la meciul I nu se va în
scrie în timpul jocului nici un gol. la 
meciul n se vor înscrie două goluri 
(deci rezultatul final poate fi; 1—1, 2-0

sau 0—2, la meciul HI se vor înscrie 3 
goluri (deci rezultatul final poate fi : 
2—1. 3—0, 1—2 sau 0—J, la meciul IV unde 
s-au trecut 3 goluri poate surveni ace
eași situație.

Rețineți : în loc de pronosticuri, pe 
fiecare variantă se trece în cifre, tota
lul golurilor care se vor înscrie în me
ciul respectiv. Tot în buletinul model, 
la varianta colectivă (combinată) este tre
cut indicele : 1—2—1 (un meci cu trei 
cifre, două cu două cifre și unul cu o 
cifră.

® Și acum vă reamintim programul 
concursului Pronosport de mîine :

I. R.S. Cehoslovacă — Irlanda
II. Știința Cluj — Progresul

III. Rapid - Dinamo Bacău
IV Metalul Tîrgoviște - Dinamo Buc.
V. C.C.A. - Știința Timișoara

VI. Dinamo Pitești - UTA
VII. Steagul roșu—Minerul

VIII. Prahova Ploiești - C.S.M.S. Iași
IX. C.S.O. Craiova - C.S.M. Reșița
X. Mureșul Tg. Mureș — C-S.M.D. Baia 

Mare
XI. C.F.R. Timișoara — C.S.M. Crișana 

XII. C S.M. Sibiu - C.S.M. Mediaș
PREMIILE CONCURSULUI PRONO

SPORT NR. 44 DIN 22 OCT. 1961
Categoria I 9 variante a cîte 7961 lei, 

Categoria a Il-a 444.6 variante a cîte 193 
lei. Categoria a IlI-a 4811,7 variante a 
cîte 26 lei.

Fond de premii 286.603 lei.
PREMIILE CONCURSULUI PRONO 

UNIC NR. 1
S-au omologat 53 variante cu 10 rezul

tate exacte revenind fiecăruia cîte al ’ei.

Rubrică .redactata de Loto-Pronosport.

această repriză, cînd putea obține scor 
favorabil. A și avut două bare (41a- 
lagian în min. 6 și Radu în min. 42), 
iar în min. 20 Voinescu — deși pe 
picior greșit (mingea iși schimbase 
direcția din piciorul unui fundaș) — 
a reușit totuși să prindă balonul', sal- 
vînd un gol ca și făcut

C.C.A., care în prima repriză a ac
ționat mai lent, fără, coeziune in atac 
și ineficace (a tras puțin la poartă), 
a egalat totuși înainte de pauză prin 
Tomeș, la capătul unei acțiuni a lui 
Tătari^ la care — inițial — arbitrul 
de tușă I. Cimpeanu a semnalat o po
ziția discutabilă de ofsaid, dar ar
bitrul de centru R. Sâbău — aflat in 
apropierea fazei ’ — a apreciat că nu 
este. In schimb, ?n repriza a doua 
C.C.A. a avut inițiativa majoritatea 
timpului, a atacat mai legat și mai 
mult și a și tras des de data aceasta, 
obținind punctul victorios în min. 70. 
la un corner, prin același Tomeș, 
care a reluat cu capul mingea pa
sată tot cu capul de Jenei. In ulti
mele minute, Dinamo — care în a- 
ceastă repriză a slăbit in atac pentru 
că jucătorii au căutat să acționeze 
mai mult individual — forțează ega- 
larea, dar C.C.A. luptă din răsputeri 

_ _ . - tentativăși reușește să anihileze orice 
la> poarta lui Voinescu.

Arbitrajul lui R. Sâbău a fost ne
sigur și în cîteva situații în dezacord 
cu semnalările de la tușă

: VO1NESCU-ZAVODA. Co- 
Ivănescu-JENEl, Crisan- 

Constantin, Varga, TOMEȘ

C.C.A. : 
jocaru, 
RAKSI, 
Tătarii.

DINAMO : N1CULESCU-H a iinovici. 
FLORESCU (Barbu), Dumitrescu-Cor- 
neanu. (Florescu), RADU-D1MA (pri
ma repriză, din min. 75 Ghiriea) 
CONSTANTINESCU. Barbu (Came-.- 
nu). HALAGtâM Butnaru.

P. GATU

Clasamentul categoriei A
- C.C.A. A „SĂRIT- PE LOCUL H -

1. Petrolul 8 6 11 22: 9 132. St. roșu 8 5 2 1 19: 9 123. Progresul 8 5 12 19: 6 114. Dinamo București 7 5 11 16:10 113. Rapid 8 3 2 3 12:10 86 Minerul 8 4 0 4 7:16 87. Stiinta Ciul 8 2 3 3 18:15 78. Știința Timișoara 8 3 14 6:9 7
9. C.C.A. 7 2 2 3 13:14 610. UT.A 8 3 0 5 9:J1 611. Metalul 8 2 2 4 11:20 6

12. Jiul 8 2 2 4 8:15 . 613. Djnamo Bacău 8 2 2 4 5:11 614. Dinamo Pitești 8 1 1 « 7:17 3

NOtC, știri, rezultate

1. In deschidere'la partida C.C.A. __
Dinamo Pitești au evoluat formațiile 
respective de tineret. Jucătorii ambelor 
echipe s-au străduit și au reușit în 
bună măsură să ofere uai spectacol pasio
nant care a plăcut celor prezenți.

2. Victoria a revenit în mod surprin
zător echipei Dinamo Pitești cu scorni 
de 2—0 (1—0) prin punctele marcate 
de Ștcfănescu (11 m.) și Duminici,
deși piteștenii au jucat tot timpul :n 
10 oameni !... De ce ? Pentru că al 
114ca jucător nu a avut nici carnet de 
legitimare, nici vreun alt act de iden
titate !

3. Măndoiu este un tînăr și lali-ntM 
jucător, care a fost selecționai 4e 

cîteva ori în echipa reprezentativă de 
juniori. I-am apreciat deseori jocul bun 
și. mai ales, sportiv. Joi însă. Măndoiu 
a comis un gest nesportiv surprinzător: 
și-a lovit adversarul fără minge (Cîrcin- 
mărescu). profitînd de faptul că arbitrul 
urmărea jocul la poarta cealaltă. Stw- 
răm că Măndoiu a fost primul care a 
regretat acest act urît șt că pe viitor 
nu ne va da ocazie să-l mai vedem în 
această postură.

• Jocurile de mîine din categoria A 
programate în Capitală se vor disputa 
totuși la „concurentă". Federația a cerut 
Științei Timișoara acordul său (fără 
de care nu se putea face această pro
gramare) ca meciul cu C.C.A. să aibă 
loc în nocturnă, dar echipa timișoreană 
a refuzat să ioace seara.

ca

>
>

>

• Azi au loc trei meciuri în calceocia 
B: Dinamo Obor — Chimia V’AcMraș 
la București (stadionul Dinamo, wa 
15), Tractorul — CER Roșiori la Bra
șov și Chimia Govora — Metalul B«oa
re? ti la Rm. Vîlcea.

• Joi s-a disputat un joc restanță 
din seria a 111-a (cat. B) : ASMD S. 
Mare — Arieșul Turda 0—0.

SPORTUL POPULAR 
Nr. 3918 Pag. a Ș-M,



îmbunătățirea activităț o o
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Conferințele raionale și orășenești 0 CONTRIBUȚIE IMPORTANTA LA DEZVOLTAI
obiectiv de seamă pentru toti activiștii sportivi Conferința consilii

Alegerile
U.C.F.S.
ciaiiile

Alegerile organelor locale ale
U.C.F.S. în grupele și aso
ciațiile sportive s-au încheiat 

de curînd, ele constituind o contri
buție de seaniă la întărirea vieții or
ganizației noastre, la dezvoltarea miș
cării sportive. In întreaga țară se 
desfășoară în prezent conferințele 
raionale și orășenești. Cu acest pri
lej continuă să aibă loc analize te
meinice privind felul în care au fost 
îndeplinite sarcinile din Hotărîrea 
partidului și guvernului cu privire la 
dezvoltarea continuă a mișcării spor
tive. Delegații la conferințe participă 
activ la dezbaterea celor mai arză
toare probleme care stau în îața ac
tivității consiliilor respective, vin cu 
propuneri concrete privind îmbunătă
țirea muncii colective.

Conferințele desfășurate la 
nedoara, C. Lung Muscel, Oradea, 
„N. Bălcescu“-București etc., au sub
liniat din nou marile posibilități și 
rezerve încă nefolosite pe linia gene
ralizării experienței pozitive în mobi
lizarea și atragerea maselor în acti
vitatea sportivă organizată, pe linia 
angrenării unui cît mai larg activ 
obștesc. Ele au scos in evidență, de 
asemenea, necesitatea ca viața de 
organizație să se dezvolte și să se 
întărească și mai mult în această etapă 
în care mișcării de cultură fizică și 
sport îi revin sarcini deosebit de 

mari, să se ridice la un nivel și mai 
înalt conștiința socialistă și disci
plina pe stadioane a sportivilor.

In fața consiliilor orășenești și ra
ionale care n-au ținut încă alegeri 
stau sarcini deosebite. în primul rînd, 
ele trebuie să se preocupe temeinic 
de pregătirea și organizarea confe
rințelor, angrenînd in această acțiune 
un larg activ de oameni cu experiență, 
activiști sportivi, antrenori și pro
fesori de educație fizică. In același 
timp, ele trebuie să folosească din 
plin sprijinul prețios acordat de orga
nele și organizațiile de partid, să co 
laboreze îndeaproape cu organizațiile 
sindicale și U.T.M., de Ia care pot 
primi un ajutor de nădejde.

Experiența a arătat că acolo unde 
s-a muncit cu toată grija, cu 
simț de răspundere, conferințele 
de alegeri au cunoscut un deplin suc
ces, problemele muncii sportive au 
lost dezbătute cu deosebită exigență, 
stimulîndu-se spiritul criticii și auto
criticii, analizîndu-se larg toate aspec
tele activității sportive.

Pentru a se evita o serie de lipsuri 
în pregătirea și desfășurarea conferin
țelor de alegeri, activiștii sportivi au 
datoria să aplice cu și mai multă a- 
tenție și răspundere instrucțiunile Co
mitetului de Organizare a U.C.F.S. cu 
privire la alegerile organelor locale 
ale U.C.F.S., la întocmirea dării de

Hu-

însuflețiți de Hotărîrile celui de al IH-lea Congres al Partidului Munci
toresc Romîn, muncitorii Combinatului Siderurgic Hunedoara traduc in fapte 
angajamentele, depășesc prevederile, dau oțel mai mult și mai bun, pentru a 
aduce un aport tot mai însemnat la desăvîrșirea construcției socialiste în țara 
noastră. Viața de astăzi a muncitorilor Hunedoarei, a întregului popor, se 
schimbă de la o zi la alta. Crește neîncetat bunăstarea oamenilor muncii, pe 
străzile scăldate in neon apar mereu noi blocuri elegante, se clădesc impu
nătoare edificii ale culturii.

Sportul ocupă un loc însemnat in viața siderurgișfilor. Iubit cu pasiune, 
el contribuie la călirea lor, la recreare. An de an, iot mai multi tineri și 
virstnici, vin pe stadioane pentru a cunoaște frumusețea disputei sportive.

unele întreceri tradiționale. Ast 
tot cursul acestui an au cucerit 
na G.M.A. doar 2—300 de as) 
nu s-au făcut competiții pentru 
lirea recordurilor asociațiilor și 
lui etc. Campionatele asociației i 
organizate peste tot cu regulari 
nu sînt urmărite cu atenție, pe 
se desfășura astfel incit să de; 
bilitate muncitorilor să aibă ce 
tate în practicarea sportului.

Participanții la discuții au 
cu tărie neglijența de care au < 
vadă unele consilii ale asoc 
sportive și consiliul orășenesc L 
în întreținerea bazelor sportive

Succese demne de relevat
i Conferința consiliului orășenesc 

U.C.F.S. Hunedoara a scos în evidentă
> tocmai acest aspect important: dra

gostea oamenilor muncii pentru activi-
' tatea sportivă. Darea de seamă și dis

cuțiile purtate de delegații la conte- 
1 rință au arătat progresul obținut — 

sub îndrumarea organelor și organi-
> zațiilor de partid — în acțiunea de

• cuprindere a maselor în practicarea 
sportului. Numărul membrilor U.C.F.S.

, a crescut în orașul Hunedoara de la 
14.190, cîți existau la sfîrșitul anului 
1960, la aproape 21.000,

' asociațiilor sportive de la 29 la 42. 
i In activitatea de antrenare a tineretu

lui în practicarea sportului o contri-
• bîiție importantă au adus-o asociațiile 

sportive Constructorul (11.000 membri 
U.C.F.S., cu aproape 4.000 mai mult 
decît anul trecut), Victoria Călan, Si
derurgia Hunedoara, Atinerul Teliuc, 
Tinărul Miner Ghelar, Recolta Peștiș

1 ș.a. A crescut baza materială a aso
ciațiilor sportive. In afara frumosului 
stadion din centrul Hunedoarei — con- 

permanent conso- \ struit în anii puterii populare — pe care 
x se desfășoară frumoase și interesante 

întreceri sportive (în ajunul și în ziua 
conferinței a avut loc o întrecere atleti
că a celor mai buni juniori din regiune, 
care a reunit la start peste 150 de. 
participant!’) au fost amenajate prin 
muncă voluntară numeroase baze spor
tive simple. In magaziile asociațiilor 
sportive hunedorene se găsește mate
rial și echipament sportiv care poale 
asigura o bogată activitate competi- 
ționaiă.

Calendarul competițional al asocia
țiilor sportive cuprinde numeroase în
treceri sportive de mase care atrag 
la start un număr crescînd de parti
ciparăți. La campionatele pe asociație, 
desfășurate la diferite ramuri sportive, 
participă selecționate ale secțiilor de 
producție, sportivi de diferite vîrste, 
începători și membri ai U.C.F.S. cu o 
activitate mai îndelungată în ramura 
sportivă respectivă. Concursurile infer- 
asociații, crosurile de mase, întrece
rile pentru trecerea normelor comple
xului G.ALA., competițiile din cadrul 
Concursului cultural-sportiv al tinere
tului — cunosc multă prețuire în rîn
dul iubitorilor sportului. Ele angre
nează masa membrilor U.C.F.S. în 
practicarea exercițiilor fizice și sportu-

lui, prilejuind în același timp afirma
rea elementelor talentate.

Din mijlocul muncitorilor Hunedoa
rei s-au ridicat — cu ajutorul efectiv

conferințelor raionale 
este necesar, de ase- 
dezbată mijloacele și 
mai eficiente care să 

lipsurilor mani- 
să fie

seamă să se pornească temeinic de 
la analiza îndeplinirii obiectivelor 
U.C.F.S. pe plan local și a celorlalte 
acțiuni prevăzute în calendarul com
petițional sportiv. De asemenea, în 
centrul atenției activiștilor noștri spor
tivi, atunci ci nd întocmesc dările de 
seaniă, trebuie să stea problema, in
tensificării educației comuniste in 
rîndul maselor de sportivi, a ridicării 
măiestriei lor sportive dar, in primul 
rind, a aportului pe care aceștia tre
buie să-l aducă la îndeplinirea sarci
nilor ce le revin la locurile de muncă. 
Conferințele raionale și orășenești 
trebuie să constituie un prilej de or
ganizare a unor noi competiții pe 
plan local, care să ducă la atragerea 
pe terenuri și stadioane a cit mai 
mulți oameni ai muncii și, în acest 
fel, la creșterea numărului de membri 
ai U.C.F.S.

Cu prilejul 
și orășenești 
menea, să se 
metodele cele
ducă la lichidarea 
testate in muncă pînă acum, 
luate măsurile corespunzătoare pen
tru continua intărire a vieții de or
ganizație, pentru dezvoltarea perma
nentă a mișcării noastre sportive Ia 
nivelul sarcinilor trasate de partid, 
la nivelul dezvoltării economiei noas
tre naționale.

Succesele realizate pînă in prezent 
sint frumoase și ele oglindesc pro
gresul considerabil la care a ajuns 
sportul din țara noastră. Aceste suc
cese trebuie însă 
lidate.

împletind
pentru organizarea 
competițiilor închinate 
niei romîno-sovietice" 
sportive organizate in 
rilor, activiștii sportivi 
urmărească, în mod 
narea elementului feminin, 
rirea de elemente 
să împrospăteze rindurile sportivilor 
noștri fruntași.

Angrenînd pe terenurile de sport 
cît mai mulți oameni ai muncii, des- 
fășurind o rodnică activitate pentru 
amenajarea de noi și noi baze spor
tive simple, pentru încasarea coti
zațiilor U.C.F.S., pentru folosirea tu
turor rezervelor interne ca și pentru 
a lichida rămînerea în urmă a unor 
ramuri sportive, mișcarea noastră de 
cultură fizică și sport va înregistra 
noi și însemnate succese pe drumul 
dezvoltării sale, pe drumul îndepli
nirii cu cinste a importantelor sarcini 
trasate de Congresul al lll-lea al 
P.M.R.

armonios preocuparea 
și desfășurarea 

„Lunii priete- 
cu acțiunile 
cinstea alege- 
sînt datori să 

special, angre- 
descope- 

tinere talentate care

iar ccl al

Oamenii muncii din Hunedoara au la dispoziție un frumos stadion mo

al întrecerilor de mase — sportivi de 
frunte ai țării. Iosif Fercnțz — dublu 
campion balcanic de juniori la atle
tism. Mihai Ghiorghioni — boxer ta
lentat — care a îmbrăcat de mai multe 
ori tricoul reprezentativei, țării și alții 
constituie o adevărată mîndrie pentru 
muncitorii sîderurgiști. Cu prilejul ulti
melor competiții de mase s-au eviden
țiat noi tineri talentați care bat acum 
la poarta afirmării în sportul de per
formanță : Dinu Drăgan, Constantin 
Stâncii, Mircea Toma (atletism), Ni- 
colae ichim, Constantin Safciu (box), 
Dumitru Brejban (lupte), Cornel Igreț 
(șah) etc.

Mari rezerve încă nefolosite

Marile performanțe sint rodul a numeroase ore și zile de antrenament
Recent in sala Casei de Cultură a raionului N, Bălcescu, au avut loc 

lucrările conferinței pentru darea de seamă și alegeri a consiliului raional 
U.C.F.S. și a clubului sportiv I.T.B. Cu acest prilej s-au intilnit numeroși 
tineri și tinere, activiști și sportivi fruntași, antrenori, arbitri. Ei au discutat 
despre activitatea sportivă de mase și de performanță desfășurată în cadrul 
raionului N. Bălcescu și al clubului sportiv I.T.B. și au făcut propuneri 
concrete pe linia îmbunătățirii muncii sportive.

O deosebită impresie a produs la conferință cuvintul rostit de către 
maestra emerită a sportului Geta Pitică. Iată mai ios cuvintul ei:

„Am ascultat cu multă atenție 
darea de seamă, care a reușit să cu
prindă și să reliefeze aspectele cele 
mai importante ale activității sportive 
din raionul nostru.

Multe secții din club au. obținut re
zultate bune în sportul de performan
ță. Asta ne îndreptățește să spunem că 
sportivii respectivi au muncit cu conș
tiinciozitate, iar orientarea dată de 
către cadrele tehnice i-a ajutat să-și 
ridice măiestria. Mă bucur că secția 
noastră, de tenis de masă,, se numără 
printre fruntașele acestui club și per
sonal țin să mulțumesc pentru aprecie
rea care a fost făcută despre rezulta
tele obținute de mine pe tărîm sportiv.

Marile performanțe sînt rodul a ne
numărate ore și zile de antrenament 
în care sportivul își corectează continuu 
procedeele tehnice, sînt rodul a nume
roase căutări a celor mai bune meto
de și mijloace pentru atingerea scopu
lui propus

Vreau să accentuez că aptitudinile 
sportivului, precum și priceperea an
trenorului nu ar fi suficiente în obți
nerea succesului, dacă la bază nu ar 
sta condițiile optime create de parti
dul^ și guvernul nostru.

Continuitatea și seriozitatea în pre
gătire, joacă un rol de seamă în acti
vitatea sportivă. Nu . este ușor să cuce
rești un titlu, să obții un rezultat

mare, dar este și mai greu să-ți menții 
prestigiul cîștigat. Rezultatele mari, 
în orice domeniu ar fi, te obligă la o 
răspundere și mai mare.

Este necesar ca un sportiv de tip 
nou să știe să îmbine cît mai armo
nios munca în domeniul pregătirii cu 
cea în producție. Aici aș vrea să mă 
opresc puțin, să combat mentalitatea 
unor așa-ziși sportivi (și mai există 
dintre aceștia) după care activitatea 
sportivă îi absolvă de sarcinile din

GETA PITICĂ

producție sau că munca în producție 
i-ar stînjeni în obținerea performan
țelor. Aceasta este o rămășiță a concep
ției burgheze și trebuie condamnată cu 
tărie. Este știut că munca este o dato
rie de onoare a fiecărui cetățean care 
trăiește în societatea socialistă, în care 
exploatarea omului de către om a fost 
lichidată. Personal, țin să arăt că 
munca în producție nu numai că nu 
m-a împiedicat, ci dimpotrivă m-a 
ajutat. Alai mult chiar, încrederea și 
apropierea tovarășilor mei de muncă 
au constituit pentru mine un sprijin 
moral deosebit de prețios în întrecerea 
sportivă.

O altă problemă pe care vreau să 
o ridic este în legătură cu activitatea 
de mase din cadrul raionului nostru, 
în ramura sportivă pe care o practic.. 
Pînă acum întrecerile de tenis de masă 
au fost cam sporadice. Va fi necesar 
să muncim pentru a crea o și mai 
largă bază de mase sportului care ne 
este drag și-sînt convinsă că sportivii 
fruntași din secția noastră vor face 
totul pentru ca și mai mulți tineri și 
tinere să se întîlnească în fața mesei 
de tenis. Țin să adaug că și primul 
meu concurs a fost prilejuit tot de o 
competiție de mase, deschisă începă
torilor.

Sînt fericită că împreună cu Maria 
Alexandru am cucerit un titlu mon
dial, contribuind astfel, alături de alți 
sportivi, la creșterea prestigiului spor
tiv al patriei noastre dragi. In înche
iere fac un apel către toți sportivii 
fruntași, al'lați în sală, să ne angajăm 
în fața conferinței să muncim fără 
prcctipețire pentru dezvoltarea activi
tății sportive de mase și creșterea per
formanțelor tuturor sportivilor din Clu
bul LT.B. al raionului ,N. Bălcescu",

Darea de scamă și — îndeosebi — 
participanții la discuții au scos în evi
dență marile resurse pe tărîm sportiv 
pe care le are Hunedoara și care sînt 
încă insuficient folosite. Criticînd cu 
asprime lipsa de interes față de dez
voltarea unor ramuri sportive cum sînt 
atletismul, gimnastica, boxul ș.a. vor
bitorii au arătat că pînă nu de mult 
numărul membrilor U.C.F.S. din ca
drul Combinatului Siderurgic Hune
doara reprezenta doar 6 la sută din 
numărul salariaților. Că vina de a 
nu fi angrenat masa muncitorilor în 
practicarea sportului aparține în exclu
sivitate fostului club sportiv Corvinul, 
o demonstrează și faptul că numai 
după o activitate de cîteva zile numă
rul membrilor U.C.F.S. din această 
puternică unitate industrială a cres
cut cu 8001 Delegații la conferință 
Ștefan Tripșa, Nicolae Suciii ș.a. au 
criticat de asemenea consiliile aso
ciațiilor sportive, consiliul clubului 
sportiv Corvinul și consiliul orășenesc 
U.C.F.S. pentru faptul că și-au îndrep
tat atenția doar spre fotbal, neglijînd 
alte ramuri sportive pe care muncitorii 
Hunedoarei le-au îndrăgit și doresc 
să le practice. Investind totul numai 
în fotbal s-au redus posibilitățile 

de organizare a unui larg și cuprinză
tor program competițional, care să 
asigure tineretului noi prilejuri de 
afirmare.

Nici preocuparea pentru strîngerea 
la timp a cotizațiilor U.C.F.S. nu a 
fost la înălțimea așteptărilor. Neacor- 
dind importanța cuvenită acestei resur
se de creștere a bazei materiale con
siliile asociațiilor au întîmpinat se
rioase greutăți. Aici este evidentă lipsa 
de colaborare a consiliilor cu activiștii 
obștești din grupele sportive. Și, fără 
ajutorul deplin al acestora este clar 
că nîci aceăstă sarcină ca, de altfel, 
nici celelalte nu pot fi îndeplinite

Inexistența muncii colective în ca
drul consiliilor unor asociații sportive 
a avut repercusiuni și asupra calen
darului competițional 
Deși el a cuprins un 
competiții, mareînd și 
semnată a volumului 
nu s-a respectat totuși 
Uniunea de Cultură Fizică și Sport 
în sensul că nu au fost programate 
întreceri de mase variate, nu s-au ini
țiat forme atractive de antrenare a 
oamenilor muncii care să le asigure 
continuitate în practicarea sportului și 
— mai mult — nu s-au depus stră
duințe să se organizeze temeinic nici

al asociațiilor, 
număr mare de 
o creștere iu

de participare, 
linia trasată de

mai ales —• în folosirea lor. 
Alureșan a criticat 
orășenesc U.C.F.S.
rile, în loc să dea 
nul unei asociații, 
și a-1 pune la dispoziția sportiv 
iov. Angliei Radulescu a arăta 
stadionul central se organizea 
mai meciuri de fotbal, deși pis 
condiții excelente pentru desff 
întrecerilor atletice.

Lipsurile semnalate de delej

faptul că c 
a tărăgăna 
în custodie 
pentru a-1

Din cuvî
ION POPA — secretarul coj 

de partid al uzinelor „Victoria 
„Cu 20 de ani in urmă pe lo< 
se aflu astăzi elegantul stadion 
nedoarei se găsea o mlaștină îm 
de arini. Partidul și guvernul 
în anii noștri luminoși minun 
di fii de dezvoltare a activității 
Au apărut stadioane, au fost 
fi oua te cantități imense de ech 
și materiale sportive. La noi 
s-a construit o frumoasă bază 
pe care se întrec mii de tineri 
Ne mîndrim cu faptul că di 
sportivilor putem remarca mulți 
în producție cum sînt comunii 
Nicolae — lăcătuș, Roca — 
Jurnalist ș.a Din cei peste 300 
ai școlii noastre profesionale 
ridica sportivi de nădejde. I 
însă să punem accent pe dezvo 
tivităfii la atletism, handbal, 
alte discipline pe care tinerii nc 
îndrăgit".

ȘTEFAN TRIPȘA — Erou : 
Socialiste : „Noi sîntem de vii 
tnația de astăzi a fotbalului hu 
N-am știut să i strunim pe v 
tivi, i-am lăsat să-și facă de 
și în producție. Aceștia n-au f 
multă treabă, de la antrenam 
sustras iar timpul liber și l-au 
pe la restaurante. Firește, în a> 
di ții ei n-au putut rezista j 
lungul a 90 de minute de jo< 
avut călirea morală să treacă , 
meritele dificile. Fa trebui să 
— mai ales — pe fotbaliști 
în primul rînd buni meseriași, 
o viață corectă și apoi să-i 
spre cunoașterea secretelor 
sportive. Propun să se înfiinf 
noi o școală sportivă în care 
copii ai orașului să învețe tail 
tului. Ei să fie reprezentau 
sportivi 1“

A. MUREȘANU — director 
lui școlar profesional llunedoa 
vem nici o scuză pentru stare 
a unor baze sportive ale orașul 
este delăsarea și dezinteresul 
tat de organul local U.C.F. 
unele asociații sportive. Elei 
vor să muncească la autenajart 
baze și vă promitem că o i 
în ceea ce privește fotbalul, ci 
numai spre cadrele din oraș 
va trebui să ne îndreptăm aii

CONSTANT IN Cl ONTESCU 
fesor la școala medie și an 
secției dc atletism a clubului 
„Sînt nemulțumit de rezultatei 
le-am obținut în ultimul timp, 
dovadă de comoditate, lucru



; în discuția membrilor U.C.F.S.4;

IVITAflI SPORTIVE DIN ORAȘUL HUNEDOARAB

rășenesc u. e. f. s
Prin dezvoltarea sportului de mase 

la rezultate superioare
iță vor trebui să fie serios ana
le consiliile asociațiilor sportive 
consiliul clubului sportiv orășe- 
unedoara. Lichidarea lor este o 

pentru realizarea căreia va 
să fie angrenat un larg activ 

Activitatea de cuprindere a 
ior muncii în practicarea spor- 
- sarcină importantă trasată de 
și guvern mișcării sportive — 
iui să cunoască o permanentă 
are.

>nie ale muncii de educație

esffișurarea conferinței consiliu-

MMM

t in anii puterii populare

cu regularitate angajamentele. Tov. 
Ion Popa a vorbit despre comuniștii 
N. Călin și Boca, sportivi fruntași 
ai uzinelor Victoria Călan, care dove
desc abnegație în muncă și sint exem
ple de corectitudine în viața de fami
lie și pe terenul de sport. Numeroa
sele exemple semnalate de către de
legații la conferință au arătat că 
sub îndrumarea organizațiilor de par
tid și cu sprijinul organizațiilor 
U. T. M. tineretul sportiv este edu
cat în spiritul nou, al muncii socia
liste. Sportivii luptă cu însuflețire 
pentru a deveni fruntași în muncă 
și pe terenul de sport.

Ati fost însă unii sportivi — în
deosebi fotbaliști — care au comis 
o serie de abateri de la disciplină. 
Aceasta se datorește modului neprin
cipial în care consiliul clubului spor
tiv Corvinul și unele consilii 
ciațiiior sportive au înțeles 
formațiilor lor. Necontrolște 
de către consiliul regional 
aceste consilii au permis 
unor jucători din alte regiuni, pentru 
„întărirea" echipei. Cum jucătorii ve- 
niți de la alte echipe nu erau sirius 
legați de procesul de producție, nu 
iubeau tradiția mișcării sportive din 
acest centru industrial " și erau cu 
gîndul numai la posibilitatea de a 

mai bine, a fost firesc 
Corvinul 

participantă la campio- 
A, să înregistreze insuc-

ale aso- 
întărirea 
la timp 
U.C.F.S. 
aducerea

șenesc U.C.F.S. Hunedoara pro- 
educației sportivilor a ocupat 
important. Muncitorii siderur- 

u arătat cu mîndrie că sportivii 
i sint exemple în muncă, exem- 
conduită în viață și pe tere- 
sport. Strungarul Mihai Ghior- 
— a arătat tov. N. Suciu — 

alți sportivi care au dobîndit o 
măiestrie, sint muncitori fruntași, 
'a și alții își îndeplinesc cu cin- 
■cinile de producție, depă.șindu-și

‘ticipanților
it ta lipsa de preocupare a clubului 
onsiliului orășenesc U.C.F.S. fală 
zioltarca atletismului. Deși mă 
în momentul de fală de 30 de 

cu perspectivă aceștia nu au 
t încă rezultate pentru faptul 
sau organizat întreceri. Numai 

renamente și cu unele competiții 
iote de calendarul sportiv central 
pot realiza performanțe. Propun 
organizeze un centru de antrena- 
la atletism pentru copii, să fio 
• competiții și să se dea sarcină 
irilor de educație fizică să <o 
de activitatea sportivă a elevi-

T1EI, RADULESCU — secretar al 
tului orășenesc U.T.M. : „21.000 
embri U.C.F.S. inseamnă puțin 

Hunedoara Clubul sportiv Cor
nu s-a preocupat de dezvoltarea 
iții sportive de mase la Combinat 
această cauză mat sint încă multe 
muncitori care nu sini angrenați 

fășurarea activității sportive. Fa 
să activăm intens pentru organiza- 
regularitate a campionatelor pe a- 

e și a celorlalte competiții popu- 
lentru a cuprinde mase lot mai 
le oameni ai muncii in practica- 
tortului".

OLAE SUCIU — maistru lami-
„Ne-a milmit mult atitudinea 

știlor. După ce că și-au făcut de 
t fost și obraznici, atunci cînd 
manifestat nemulțumirea pentru 

lab pe care l-au prestat, s-au uitat 
spre tribune, spre noi. De-acum 
bui să jucăm fotbal mimai cu 
noștri Dacă or pierde nu-i nimic, 
>piii noștri, iar dacă or cîștiga, 
t va fi de cinci ori mai mare ! 
că numai, un om legat de produc- 

e orașul nostru, ne poate face 
lată, de pildă. Gliiorghioni este 

: in producție și fruntaș in sport, 
d alți sportivi fruntași n ar pleca 
acru mai devreme nici să-i gonești, 
eci că numai acei sportivi care 
:c cu dragoste în producție pot 
nple bune in activitatea sportivă, 
reiese că va trebui să ne ocu- 
primul riad de modul cum spor- 

i îndeplinesc sarcinile de produc- 
apoi, de instruirea lor ca sportivi, 
ședințe al comisiei orășenești de 
le masă vreau să propun noului 
i să se ocupe mai mult de dez- 
ti acestei ramuri sportive pe care 
ti nostru a îmlrăgit-o. Consiliul

U.C.F.S. și federația de specia- 
tor trebui să ne sprijine mai mult 
a dezvolta această ramură spor- 
care avem mari posibilități.

se „aranja" 
ca formația hunedoreană 
Hunedoara, 
natul cat.
ccse. Delegații la conferință P. Apos- 
tolache, N. Borcea, V. Gheorghiu și 
alții au criticat cu asprime modul 
neprincipial în care conducerea clu
bului a analizat gravele abateri să- 
vîrșite de aceste „păsări călătoare". 
Tolerînd abaterile și umblind pc Ia 
diferite foruri pentru cocoloșirea ior, 
vechea conducere a clubului n-a con
tribuit la educarea sportivilor în cau
ză. Aceștia trebuiau să fie puși în 
discuția masei de sportivi și să se ia 
măsuri operative împotriva celor care 
nu vor să se încadreze în conduita 
proprie sportivului de tip nou.

Delegații la conferință au arătat că 
în Hunedoara sînt mulți tineri taien- 
tați care pot să reprezinte cu cinste 
fotbalul din localitate. Criticînd fe
derația de fotbal pentru lipsa de spri
jin în ceea ce privește cadrele teh
nice, muncitorii au arătat că pentru 
viitor le este necesar un antrenor cu 
calificare superioară care să conducă 
procesul de antrenament al sportivi
lor. Bine îndrumați, muncind temei
nic, sportivii hunedoreni vor realiza 
performanțe tot mai înalte, care să 
contribuie la creșterea prestigiului 
sportiv al orașului lor.

★
In cuvintul său, tovarășul Aurel 

Duma — președintele Comitetului de 
Organizare a Uniunii de Cultură Fi
zică și Sport — a arătat marile rea
lizări obținute de mișcarea sportivă 
din patria noastră sub înțeteapta 
ducere a partidului. Sutele de 
de participant ia competițiile 
mase, numeroasele stadioane și 
de sport moderne construite în 
puterii populare, titlurile de campioni 
mondiali și europeni cucerite de re
prezentanții țării noastre, succesele 
realizate la Jocurile Olimpice și la 
Universiadă de reprezentativele R. P. 
Romine arată drumul ascendent pe 
care merge mișcarea noastră sportivă, 
ca urmare a condițiilor m'nunate 
create de partid și guvern.

Arătînd că conferințele pentru ale
gerea noilor organe ale U.C.F.S. cons-
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con- 
mîi 
<le 

săli 
anii

tituie un important prilej de ana
liză a felului cum s-au îndeplinit 
sarcinile trasate de partid și guvern 
mișcării sportive, 
Duma a spus că 
care a caracterizat conferința va asi
gura o linie justă în procesul 
dezvoltare a activității sportive din 
Hunedoara. Lichidindu-se paralelis
mul din conducerea treburilor sportive 
ale orașului și înființîndu-se un organ 
unic — Consiliul clubului orășenesc 
Hunedoara — mișcarea sportivă din 
acest puternic centru industrial va 
cunoaște fără îndoială un puternic 
avînt. Noul consiliu va trebui să se 
ridice la înălțimea sarcinilor încre
dințate, să respecte principiile cen
tralismului democratic care stau ta 
baza muncii noastre, să îmbine ini
țiativa maselor cu sarcinile pe care 
le are mișcarea sportivă. Bizuindu-se 
pe un larg activ obștesc, format din 
entuziaștii iubitori ai sportului, con- 
sultîndu-1 cu atenție și grijă', consi
liul clubului orășenesc Hunedoara va 
reuși să dea o și 
ploare activității sportive de mase. 
Consiliul General al U. C. F. S. 
consiliul regional U.C.F.S. Hunedoara 
vor trebui să dea o mai mare aten
ție acestui centru industrial, să con
tribuie la dezvoltarea continuă a acti
vității sportive din Hunedoara, prin- 
tr-o muncă de îndrumare mai consis
tentă, printr-un control mai temeinic. 
Federațiile de specialitate vor trebui 
să programeze competiții internațio
nale și demonstrative în acest oraș, 
vor trebui să acorde sprijin tehnic șt 
organizatoric comisiilor locale.

Ocupîndu-se de problema creșterii 
de cadre proprii, vorbitorul a arătat 
că pentru aceasta este necesar să se 
dezvolte neîncetat activitatea spor
tivă de mase, singurul mijloc de a- 
firmare a elementelor talentate din lo
calitate. Paralel cu aceasta, este ne
cesar ca noul organ ales să acti
veze intens pentru recrutarea cadre
lor cu perspectivă, care să devină 
instructori sportivi și antrenori.

Prin desfășurarea unui proces 
structiv-educativ la un înalt nivel 
va asigura talentaților sportivi 
Hunedoarei creșterea necesară.

Noul organ ales va trebui să 
îngrijească de sportivi, " ? 
spre calificarea în producție. întărind . 
munca de educație, conducerea clu
bului orășenesc va trebui să ia ati
tudine fermă față de toți cei care-șt ’ 
vor mai permite să aibă o comportare , 
necorespunzătoare în producție, pe te
renul de sport și în viața personală. ( 
Nenumăratele exemple pe care mun
citorii le-au scos în evidență cu oca- < 
zia acestei conferințe dovedesc că 
aici la Hunedoara, ca și în celelalte i 
orașe și sate ale țării, majoritatea ao- 
vîrșitoare a sportivilor sint oameni * 
de nădejde în producție, exemple de 
corectitudine în viața particulară și I 
pe terenul de sport.

Așa cum în producție siderurgîștîî 1 
se dovedesc la înălțimea sarcinilor. 
trasate de partid și guvern, ei vor 
reuși și pe terenul de ' spori să se 
afirme, să culeagă roadele bogate ale 
muncii lor.

Cu citeva zile înainte de conferin
ță^ cineva scrisese cu litere albe, pe 
o coală roșie: „Succes deplin primei

tovarășul Aurel conferințe de dare de seamă și ale- 
spiritui combativ

mai mare atn-

geri a organizației raionale U.C.F.S." 
. La sfîrșitul celor aproape șapte ore 

de C de vii dezbateri, în conferința consiliu
lui raional U.C.F.S. Muscel, recitind 
această urare, am fost de acord că ea 
se îndeplinise în mare măsură.

Delegații ia conferință, în număr 
de 187, reprezentînd 14.580 de mem
bri U.C.F.S., cuprinși în 51 de aso
ciații, analizaseră cu spirit de răs
pundere și maturitate problemele 
privind continua creștere și dezvol
tare a activității sportive din raionul 
Muscel. O serie de performanțe re
marcabile obținute la atletism, box, 
volei etc. precum și alte realizări în 
domeniul activității sportive de mase 
a prilejuit conferinței un bilanț po
zitiv, în ce privește munca depusă de 
activiștii sportivi, de tinerele și ti
nerii care practică diferite discipline 
sportive în cele 246 de secții ale aso
ciațiilor muscelene.

• x ...Olimpia Cataramă a devenit cam- 
’ * pioană a R.P.R. și campioană balca

nică, ooținind norma de maestru al 
sportului... In finalele campionatelor 
școlilor profesionale și de meserii, e- 
levii din Cimpulung au cucerit trei 
titluri 
dintre 
R.P.R.
tanții 
titluri 
și șase titluri de eampioni regionali 
(seniori). Juniorul Gheerghe Manole 
a devenit și eampion al R.P.R. Patru 
boxeri din Muscel 
Gheorghe Badiu,

de campioni republicani, unii 
ei selecționați fiind și în lotul 
de juniori... La box, reprezen- 
raionului Muscel au cucerit 7 
de campioni regionali (juniori),

— Ion Marin, 
Ion Marcu și Ion

se
să-i îndrume

★
Conferința a ales, după desfășura

rea dezbaterilor pe marginea dării de 
seamă, noul consiliu al clubului spor
tiv . orășenesc H unedoara, comisia de 
revizie, birourile secțiilor pe ramură 
de sport și delegații la conferința re
gională.
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Conferința

întregul îndeplinită. Daca în unele 
asociații, cum sint cele de la Uzina 
electrică, Textila Cetățeni, Voința 
Cimpulung, școlile medii, profesionale 
și de meserii precum și comuna Le- 
rești numărul celor angrenați în ac
tivitatea sportivă este egal cu cel 
al salariaților, elevilor etc., apți pen
tru cultura fizică, in altele — I. F. 
Rucăr, I.R.T.A. Cimpulung, comunele 
Valea Mare, Malul cu Flori, Boteni; 
Aninoasa, Drăghici ș.a. numărul 
membrilor U.C.F.S. este insuficient 
față de cel posibil.

„In uzina noastră — spunea tov. Vie-’ 
tor Naghi, director U. M. Muscel — 
sint posibilități mai mari decît cele 
folosite. Muncesc în uzină peste 60 
de ingineri. In perioada cînd au stu
diat au avut la dispoziție cadre ca
lificate pentru educația fizică. Unii 
dintre aceștia, cînd au venit în uzină;’ 
au arătat interes pentru activitatea 
sportivă. Apoi... apoi au renunțat.1 
Cred că noul consiliu raional va trer 
bui să 
n oastre, 
acestor 
gâtirea 
darea organizatorică a asociației. De 
altfel, atrăgînd pe stadion un număr 
sporit de elemente tinere, sportul de 
performanță muscelean va obține noi 
succese".

„Este adevărat — arăta tov. V. Po
pescu, secretarul asociației sportive 
Sănătatea — în Muscel există o cam
pioană R.P.R. de atletism, dar, în ge
neral, atletismul, la noi, nu are încă 
un caracter larg, de mase, deși cadre 
tehnice și îndrăgostiți de acest sport 
sînt din plin. Mobilizînd pe pistele 
stadionului cit mai mulți tineri și ti
nere, asigurindu-le un număr mare 
de întreceri, la capitolul performanțe 
vom avea mai multe de scris".

„Va trebui - spunea tov. Gh. Po
pescu de la asociația Muscelul — să 
reluăm acele concursuri atletice „ful
ger", din pauzele meciurilor de fot
bal. Ele fac o bună propagandă atle
tismului. Anul acesta s-a organizat 
primul campionat raional de atletism' 
al copiilor unde s-au înregistrat citeva 
sute de participanți".

Și în cuvintul tov. Ion Catrinu (aȘ 
sociația Recolta Dragoslavele) s-a vă-' 
zut preocuparea pentru dezvoltarea 
sportului de mase, care asigură re
zerva de elemente talentate 
sportul de performanță din 
Muscel.

„Pentru imensa majoritate 
torilor comunei Dragoslavele, sportul 
a devenit un prieten bun. Acum avem 
o bază sportivă complexă iar „dumi
nicile sportive" care se desfășoară 
aci antrenează sute de tineri și ti
nere".

Criticile pe care delegații la con
ferință le-au adus consiliului regio-l 
nai U.C.F.S. trebuie să constituie un 
îndemn și un angajament pentru a- 
cest organ. Prezența activiștilor con
siliului regional U.C.F.S. în asociațiile 
sportive muscelene, ajutorul lor activ 
trebuie să se simtă în toate sectoa
rele de activitate. Numai astfel, apor
tul acestora la creșterea și dezvolta
rea activității de mase și de perfor
manță, din raionul Muscel, va fi con
cret și eficace.

Luînd cuvintul, tov. Emil Ghibu 
vicepreședinte al U.C.F.S. și-a expri
mat convingerea că rezultatele deose-, 
bite obținute de către mișcarea de cul-

îndrume consiliul asociației 
în sensul activizării tuturor 

elemente capabile prin pre- 
lor să contribuie la consoli-

Ivan s-au calificat in finalele campio
natelor individuale ale R.P.R., Ion 
Marcu, Ion Ivan și Ion Marin fiind apoi 
selecționați în lotul R.P.R. de tineret. 

Rodnică a fost și activitatea compe- 
tiționălă de mase: 16.200 pârtiei pan ți 
la întrecerile Spartachiadei de iarnă 
a tineretului, 20.000 de tinere și ti
neri angrenați în cea de a doua edi
ție a Concursului cuitural-sportiv al 
tineretului, 4.600 membri U.C.F.S. își 
dispută titlurile de campioni ai aso
ciațiilor sportive din care fac parte... 

Dezvoltarea continuă a activității 
sportive de mase, angrenarea pe te
renurile de sport a tot mai mulți oa
meni ai muncii, organizarea de con
cursuri stimulative, precum și atra
gerea unui 
din oameni 
de sport — 
cui fruntaș
Muscel îl deține atît în ce privește 
activitatea sportivă de mase cit și cea 
de performanță.

Aceste rezultate de prestigiu se 
datorase in mare parte și felului în 
care biroul consiliului raional 
U.C.F.S., îndrumat de către comite
tul raional P.M.R. și cu sprijinul co
mitetului raional U.T.M. și al consi
liului sindical local, a știut să atragă 
în munca de instruire sportivă un 
mare număr de activiști obștești. încă 

wvvvvvvvvvw f de la începutul anului trecut, biroul 
consiliului raional U.C.F.S. a trecut 

* Ia analiza muncii și la reorganizarea 
celor 13 comisii raionale pe ramură 
de sport, în cadrul cărora activează 
peste 90 de activiști sportivi, profe
sori, antrenori, arbitri și instructori, 

i Aceste comisii și-au orientat activi
tatea pe baza calendarului sportiv și 
a indicațiilor date de federațiile de 
specialitate și de comisiile 
Țelul măsurilor luate era 
și dezvoltarea secțiilor din

1 sociațiilor sportive, unde 
șoară in mod concret procesul 
struire. Un prim pas înainte 
afilierea la federații a încă 8 
aceste secții, în prezent, numărul sec
țiilor afiliate fiind de 52.

Darea de seamă precum și delega
ții care au luat cuvintul, au subliniat 
toate aceste succese, arătind totodată 
că meritoriile rezultate obținute sint 
departe de a epuiza forțele și posibi
litățile existente. Numeroșii partici
pant Ia discuții au remarcat faptul 
că principala sarcină — contribuția 
culturii fizice la întărirea sănătății 
oamenilor muncii, prin atragerea lor 
pe terenul de sport, în cadrul aso
ciațiilor U.CXS, — au • fost pe de-a

larg activ obștesc, format 
competenți și îndrăgostiți 
iată ee a determinat lo
pe țară, pe care raionul

II RISTACHE NAUM

a hotărît
Conferința a adoptat o serie de importante hotărîri. Printre altele s-au 

stabilit unele măsuri pentru asigurarea dezvoltării competițiilor de mase, justa 
selecționare a elementelor talentate și promovarea lor in secțiile de perfor
manță, desfășurarea unui proces instructiv-educativ pe baze științifice. 
Angajindu-se să prezinte in viitor un bilanț pozitiv al îndeplinirii sarcinilor, 
conferința a hotărit ca noul organ să se ocupe de recrutarea cadrelor pentru 
cursurile de instructori și arbitri care se vor deschide la 1 decembrie (Ia 
atletism, box, lupte, handbal, popice și volei cu minimum 20 de participant! 

► fiecare), cursuri care vor asigura dezvoltarea activității sportive de mase. 
- Pentru cuprinderea unui număr sporit de oameni ai muncii în practicarea 

sportului se vor organiza cu regularitate în toate asociațiile sportive din oraș 
campionate și concursuri pentru stabilirea de recorduri. „Cupa Siderurgisht- 
lui" — întrecere de mase organizată la atletism, volei, lupte, fotbal, handbal 
și haltere va reuni la start sportivi din numeroase asociații. Pentru dezvol
tarea atletismului vor lua ființă 20 de noi secții in cadrul asociațiilor spor
tive, se vor organiza numeroase întreceri pe'stadionul central, precum și 
competiții speciale ca : ziua aruncărilor, ziua alergărilor, ziua săriturilor etc. 
Profesorii de educație fizică și tehnicienii clubului vor contribui cu toată 
capacitatea ior la dezvoltarea pe baze de mase a activității sportive, in acest 
fel secțiile de performanță își vor recruta cadre numai din asociațiile sporti
ve ale orașului Hunedoara.

Conferința a luat hotăriri însemnate care vor contribui Ia progresul activi
tății sportive hunedorene. Printr-o judicioasă planificare a muncii și prin 
angrenarea unui larg activ obștesc consiliul clubului orășenesc Hunedoara 
va trebui să activeze intens pentru îndeplinirea sarcinilor trasate de con
ferință.
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pentru 
raionul

a locuj-

regionale, 
întărirea 

cadrul a- 
se desfă- 

de in- 
a fost
dintre

tură fizică și sport din raionul Musr 
cel nu vor duce la aulomulțumire, 
că noul consiliu raional U.C.F.S. va 
munci cu și mai multă hotărîre, pen
tru transpunerea în viață a sarcini
lor trasate de partid și guvern miș
cării noastre sportive.

Din documentele prezentate în con
ferință precum și din amplele discuții 
purtate s-a putut desprinde clar faptul 
că raionul Muscel poate deveni pri
mul pe țară la atletism și la haltere. 
Instruirea atentă a noilor consilii, în
lăturarea rutinei din activitatea unor 
antrenori și profesori, continua lăr
gire a activului obștesc precum și 
controlul hotărîrilor și măsurilor luate 
— iată citeva probleme care rezol
vate vor duce la îndeplinirea dezi
deratului amintit mai sus. |

VALENTIN PAUNESCU



începând de mâine

E. OGURENKOV: Invățați lupta de aproape
De curind, antrenorii de box bucii- 

reșteni s-au întîlnit cu renumitul an
trenor sovietic Evghenii Ogurenkov, 
candidat in științe pedagogice, condu
cătorul școlii sportive superioare de pe 
lingă Institutul central de cultură fi
zică din Moscova. Evghenii Oguren
kov este socotit in U.R.S.S. drept cel 
mai mare specialist în ceea ce priveș
te lupta de aproape in box. El are in 

Ițfcezent 47 de ani. La virsta de 33 de 
”ț)i Ogurenkov l-a învins pe Laslo 
_>app și pe polonezul Kalcinski, cișfi- 
gător al competiției „Mănușa de aur“ 
(cat. mijlocie) de la Chicago. In 1943 
el a cișligat titlul de campion absolut 
al U.R.S.S. la categoria grea.

(ntilnirea antrenorilor bucureșteni 
cu Ogurenkov a fost plăcută și utila 
Plăcută, pentru că maestrul sovietic 
a știut să întrețină tot timpul o at
mosferă vioaie; utilă pentru că. la cei 
47 de ani ai săi. Ogurenkov a demon
strat practic, cu o surprinzătoare agi
litate, cum se duce lupta Ia cele 3 
distanțe (distanță mare semidistanță 
și, in special, de aproape)

Ogurenkov a demonstrat teoretic și 
practic metodica învățării și perfecțio
nării luptei de aproape la boxerii a- 
vansați. Timp de aproape 3 ore, el a 
executat cu mare rapiditate și cu ma
ximum de corectitudine grupele de 
exerciții in lupta de aproape.

Tn primul rind. spune el. un boxer 
trebuie să învețe pozițiile luptei de 
aproape, apoi combinații de două lo
vituri (de jos in sus, lovituri laterale 
scurte), serii de 3—4 lovituri care tre
buie repetate pină la automatizarea 
mișcărilor, concomitent cu -----
mijloacelor de apărare (ca de pildă 
apărarea prin blocaj, oprire etc.). Lup
ta de aproape este o „armă" deose
bit de importantă pe care boxerii so
vietici o aplică și o dezvoltă cu suc
ces. La campionatele europene din 
acest an. boxerii sovietici au impre
sionat profund pe tehnicienii prezenți 
la Belgrad prin folosirea cu maximum 
de eficacitate a luptei la această dis
tanță.

Desigur că majoritatea antrenorilor 
noștri care au fost prezenți la intîl- 
nirea cu Ogurenkov (C. Nour, L. 
Popescu, I. Popa. I. Chiriac. C. Cio- 
noiii, I. Sandu, F. Costin, C. Dumi
trescu ș.a.) sînt convinși de utilitatea 
luptei de aproape. Cu toate acestea,

însușirea

Concursul studențesc
de la Cluj

" De curînd s-a desfășurat la Cluj 
boncurs studențesc de tenis la care 
eu luat parte sportivi din cinci centre 
universitare. Toate probele înscrise în 
programul competiției au revenit re
prezentanților Capitalei. La simplu 
băieți pe primul loc s-a situat I. Ți- 
riac care l-a învins, în finală, pe Se
res ter (Cluj) cu 6—3, 3—6, 6—2. (în 
semifinale: Serester — Burciu 6—3, 
6—3 și Țiriac — Faur 6—2, 6—1). La 

t dublu băieți a cîștigat perechea Bur
ciu — Basarab care a dispus în se
mifinală de Țiriac — Faur cu 6—3.
6—2, iar în finală de Serester — Gi- 
drai cu 4—6, 10—8, 6—1. In fine, ia 
simplu fete, turneul a revenit bucu- 
reștencei Manana Ciogolea care și-a 
învins principala adversară, pe ora
dea nea Erika Banyai, cu 6—4. 6—0. 
Pe locul III : Silvia Bogdan (Cluj).

NAGY coresp.

un

multi dintre boxerii noștri fruntași ne
glijează acest mijloc de luptă, acțio
nează unilateral, deseori cu randa
ment scăzut. Această deficiență se ex
plică prin lipsa de atenție acordată 
de unii antrenori luptei de aproape, 
prin însușirea superficială a proce
deelor tehnice la această distanță.

In partida dintre Șerbu Neacșu și 
Gheorghe Buzatu de pildă, disputată 
recent pe stadionul Republicii, nu s-a 
văzut nici măcar o singură acțiune 
de aproape. Se poate oare spune că 
cei doi boxeri, cu experiența pe care 
o au, nu cunosc eficacitatea luptei la 
distanță mică ? Ei cunosc, fără în
doială, acest mijloc de luptă, dar ne- 
dindu-i atenția cuvenită la antrena
mente, nu. au fost capabili să-l folo
sească intr-o partidă oficială.

însușirea corectă a mijloacelor de 
luptă la mică distanță este legată 
însă și de arbitri. în această privință 
boxerii pot primi un prețios ajutor. De 
ce ? Pentru că o parte dintre arbitrii 
noștri interpretează greșit lupta de 
aproape, confundind eschivele cu lo
viturile periculoase cu capul și, ca a- 
tare, ei dictează „breck“. Comenzile 
de breck dictate prea des de arbitrii 
de ring ii determină pe antrenori să 
nu mai insiste la antrenamente asupra 
capitolului lupta corp la corp. Iată de 
r» multi dintre boxerii noștri cînd se 
prind in „clinei" (deși nu uzează de 
lovituri nepermise) așteaptă să audă 
comanda breck a arbitrjiluî de ring. 
Cel mai des au de suferit pugiliștii 
noștri atunci cind sînt conduși în 
ring de un arbitru străin care lasă 
lupta liberă. La J.O. de la Roma, de 
pildă, unii dintre boxerii romîni (ca 
de pildă C. Gheorghiu, N. Stoenescu 
șa.) aflîndu-se încleștați în lupta cu 
adversarii așteptau deseori comanda 
de oprire, care... nu venea. Firește, 
adversarii profitau de momentul de 
ezitare al sportivilor noștri și le apli
cau multe lovituri.

Antrenorii și boxerii sovietici — 
spunea Ogurenkov — duc în momen
tul de față o muncă susținută pen
tru perfecționarea procedeelor tehnice 
la toate cele 3 distanțe de luptă. Cu 
alte cuvinte, un boxer trebuie să ducă 
lupta cu aceeași eficacitate la distanță 
mare, semidistanță și distanță mică. 
Numai astfel boxerii vor putea face 
față în competiții de mare amploare, 
unde vor întilni adversari cu concepții 
diferite de luptă. Ajungînd să-și în
sușească lupta la cele trei distanțe 
boxerii fruntași din U.R.S.S. și-au a- 
Iras admirația multor specialiști 
străini.

Firește, 
de făcut 
principală

Cele 16 echipe masculine și 16 echipe 
feminine de baschet participante la cam
pionatele republicane iau 
în a XIII-a 
așteptată cu 
roșii iubitori 
tiv.

în această 
tele își vor 
nouă formulă. La 
cele 16 echipe au 
serii de cîte opt, 
fășurarea turului 
loc turneele finale: pentru locurile 1—8 
și pentru locurile 9—16. Prima clasată

mîine startul 
ediție a acestei competiții, 
deosebit interes de nume
ai acestui frumos joc spor

a XllI-a ediție, participan- 
disputa întîietatea după o 

băieți, ca și ia 
fost împărțite în 
uriîiînd ca după 
și returului să

fete, 
două 
des- 
aibă

în turneul principal va 
campioană a țării, iar 
din turneul secundar vor retrograda în 
campionatul de calificare. Seriile au fost 
alcătuite astfel: masculin, seria I: 
C.C.A., Știința Cluj, Dinamo București, 
C.S.M. Galați, Știința Timișoara, Dinamo 
Oradea, Progresul București, Construc
torul Arad; seria a Il-a: Rapid Bucu
rești, Dinamo Tg. Mureș, Voința Iași, 
Steagul roșu Brașov, Știința București, 

Mureș, 
I: Rapid 
T. Bucu- 
Tg. Mu-

ț
<

cuceri titlu] de 
ultimele dtgiă

C.S.O. Craiova,, Voința Tg. 
A.S.A. Bacău; feminin, seria 
București, Crișana Oradea, I, 
rești. Petrolul Ploiești, Voința

Echipele C.C.A. și Știința Cluj, două dintre fruntașele baschetului rominesc, 
vor evolua mîine in orașe diferite. Din formații fac parte printre alții Novacek, 

mai sus.
Foto : T. Roibu

Albii și Demian, pe căre i vedeți în imaginea de

Timișoara, Agrono- 
II-a: Știința Bucu- 
Mureș, Știința Cluj,

reș, I.C.F., Știința 
mia Iași; seria a 
rești. Mureșul Tg. 
Progresul București, Voința Brașov, Vo
ința Oradea, Voința București. Blănuri 
Oradea.

boxul nostru sînt multe 
această privință. Sarcina 
pugiliștilor noștri fruntași 
să ducă lupta la toate

it!
în
a

este să știe
cele 3 distanțe, acordind o atenție 
deosebită luptei de aproape — cel mai 
greu capitol din măiestria unui boxer.

ALEX. VLADAR
antrenor federal

O nouă etapă 
de campionat 

întrecerile din cadrul campionatu
lui republican pe echipe continuă cu 
etapa a V-a, seria B. La Constanța, 
pugiliștii de la Farul vor primi vizita 
celor de la Metalul București. La 
Bocșa, formația Metalul întilnește 
astă-seară puternica echipă C.S.O. 
Craiova, iar la Cîmpina, Rapid Bucu
rești are o misiune dificilă in partida 
pe care 
C.C.A. i 
va întilni echipa A.S. Crișul.

Totodată, vor continua întrecerile 
din Cupa Federației. Astfel, la Bucu
rești, mîine dimineață formația Voin
ța (antrenor Sandu Ion) va întilni e- 
chipa C.S.M. Sibiu (antrenor Victor 
Alexandru). Reuniunea se va disputa 
pe stadionul Voința (la capătul tram
vaiului 5) și va începe la ora 10,30.

I La Bacău, A.S.A. din localitate va 
| primi replica formației C.S.M.D. Baia 
I Mare.

o va suspine cu Energia, 
s-a deplasat la Oradea unde

Reprezentativa orașului București 
evoluează duminică la Chișinău
Halterofilii noștri fruntași din Ca

pitală susțin duminică o întîlnire la 
Chișinău cu selecționata orașului.

In vederea acestor întreceri echipa 
Bucureștiului 
formație (in
Ion Panait, Balaș Fiți, Niculae Am- 
zuică, Lisias Ionescu, Tiberiu Roman, 
bazar B aroga și Silviu Cazan (rezer
vă Niță Pană). Antrenorul echipei 
ieste Alexandru Cosma.

va alinia următoarea 
ordinea categoriilor) :

SPORTUL POPULAR
Hr» 3918 Pag. a g.a

Baschetul 
pe un drum 
lor luate de 
ultima vreme, s-a constatat 
salt calitativ în jocul echipelor, 
portarea generală 
fruntași. Firește, 
trebuie continuat și 
eficace posibilități « 
campionatele 
constituie un adevărat examen de lunp 
durată al echipelor fruntașe, un prih 
de oglindire a cantității și calității h 
crului din perioada de activitate ncof 
cială, o bună ocazie de afirmare a el 
montelor tinere și talentate.

In acest campionat așteptăm de I 
antrenori promovarea curajoasă a juc; 
torilor dotați eu talie înaltă, cu călită 
fizice, cărora să li se asigure o teme 
nică pregătire tehnică, respectarea îi 
tocmai a prevederilor regulamentare 
ceea ce privește talia și vîrsta comp 
nenților echipelor. îndrumării format 
iior spre practicarea unui j<oc Hjoderi 
conform orientării unitare de pregătii 
și de joc elaborată la consfătuirea I 

■ țară a antrenorilor.
De la jucători așteptăm însușirea t 

meinică a cît mai multor procedee tel 
nice, procentaje ridicate la aruncări 
la coș, îmbunătățirea pregătirii fizi< 
și cît mai multă disciplină, fără de cai 

este greu c

din țara 
nou. Ca 
federația 
, s-a

noastră se af 
urmare a măsur 
de specialitate '. 

un evidei 
în con 

a basclietbaliștili 
acest drum ascender 

i una din cele m. 
este aceea creată < 

republicane. Cămpiouati

ce

progresul într-un sport 
realizat.

Din partea arbitrilor, 
buție la sal 
poate fi foai 
unitare, preș 
guranță. așa 
linia vreme, 
sc călăuzească după 
fost modificat regulamentul : 
unui caracter educativ și 
pidității

In ceea ce privește programul prim 
etape el cuprinde cîteva întîlniri cu 
veche și frumoasă tradiție, ca : Știin> 
Cluj — Știința Timișoara. Steagul roș 
Brașov — Rapid București, la băieți 
Crișana 
Mureșul 
Progresul 
la fete.

arbitrilor, a căror contr 
ui calitativ al baschetuh 
e mare, așteptăm arbitra 
atc cu obiectivitate și 's 
cum ne-au obișnuit în u 
îndeosebi, vor trebui s 

spiritul în care 
asigurare 

caracter educativ și sporirea r 
și spectaculozității jocului.

Oradea — Rapid Bucureșt 
Tg. Mureș — Știința Glii 
București — Voința Brașo'

„Cupa 7 No’embr'e'

Primul concurs de verificare
a loturilor republicane

începutul săptămînii viitoare va 
loc primul concurs de verificare

La
avea
a loturilor republicane în vederea se
lecționării echipelor care ne vor repre
zenta în dubla întîlnire cu sportivii 
R.I’.F. Iugoslavia, programată la 
greb în cursul lunii decembrie. își 
disputa întîietatea 20 de jucătoare 
tot atî(ia jucători, invitați la această 
competiție în urma rezultatelor înregis
trate în campionatul republican pe e- 
cbipe. Astfel, vom revedea pe sportivii 
fruntași Maria Stanca (Reșița), Ileana 
Antal (Arad), Margareta Szemani (Tg. 
Mureș), Ținea Balaban (București), Pe
tre Purje (Cîmpina), C. Vînătoru (Plo-

din 
Ză
vor

5i

iești), I. Micoroiu (Keși|a). B. S(uH< 
(Timișoara), Gli. Andrei (București) 
al ți popicari valoroși.

Concursul dotat cu trofeul „Cuf 
7 Noiembrie** se va desfășura în-lre » 
octombrie — 3 noiembrie pe arena C 
mentul din Capitală. Selecționabilii * 
vor întrece la probele clasice de 1(1 
bile mixte fete și 200 bile mixte băieț 
Programul începe în fiecare zi de 1 
ora 8.

«J N H» E MERGEM?
TN CAPITALA

0 frumoasă demonstrate 
a handbaliștilor fruntași 

Ia Buzău

AZI
FOTBAL. Stadionul Dinamo, ora 15 : 

Dinamo Obor — Chimia Făgăraș (cat. 
B).

RUGBI. Teren I.T.B. ora 15,30 ; I.T.B.- 
C.C.A, (Cupa 7 Noiembrie)

POPICE. Arena Frigul (str. Fîntînica, 
tramvai 7) ora 17 : Frigul-I.T.B. și arena 
Gloria (bd. Muncii, capătul tramvaielor 
23 și 27) ora 17 : Gloria—Metalul 23 Au
gust (meciuri feminine în cadrul cam
pionatului Capitalei); arena Iuta (str. 
Veseliei tramvaie 8 și 23) ora 17: Voința 
—Dinamo Victoria și arena Cimentul (bd. 
Muncii tramvaie 23 și 27) ora 17: I.O.R.— 
Rapid (meciuri masculine în cadrul cam
pionatului Capitalei)

VOLEI Sala Dinamo, de la ora 16.30: 
Rapid București—Olimpia Brașov și Di
namo București-C.S.M.S. lași (meciuri 
feminine în cadrul ..Cupei Dinamo“).

GIMNASTICA. Sala de la ștrandul Ti
neretului, ora 18: întrecerile feminine 
(faza pe Capitală) din cadrul campiona
tului de juniori pe echipe și din cadrai 
campionatului rezervat maeștrilor la in
dividual. întrecerile masculine se desfă
șoară, de la aceeași oră. în sala Institu
tului de cultură fizică.

MÎINE
RUGBI. Stadionul ,.23 August“ ora 13.30: 

Grivița roșie—Spartak A.Z.k.G. Draga (în 
cadrul „Cupej campionilor europeni"); 
teren Progresul, ora 11 : Progresul—Di
namo ; stadionul Tineretului, ora 9,30 : 
Știința Buc.—Metalul (jocuri în cadrul 
„Cupei 7 Noiembrie”) ; teren II. ora 9.30;

Rapid H—Universitatea ora 11 : Autobu
zul—Știința I.P.G.G. ; teren III, or» 9,30 : 
Petrol Chimie—Dinamo II ; teren IV, 
ora 11 : Știința Institutul Construcții— 
Șantierul Naval Oltenița : teren III, ora 
11 : Meteorul Buc— Eîectroputere Craio
va ; teren Parcul Copilului, ora 9 : Gri- 
vița roșie TI—Arhitectura : teren Flacăra 
roșie, ora 9 : Flacăra roșie—Drubeta Tr. 
Severin (jocuri în cadrul campionatului 
de calificare).

HANDBAL in 7. Teren Ciulești, ora 
10,30 : Rapid-Știința Timișoara (f) ; te
ren I.T.B., de la ora 14.30 : Știința Buc — 
Mureșul Tg. Mureș (f) și I.T.B.-Tracto- 
rul Brașov (f).

VOLEI. Sala Dinamo, ora 12 : meci 
pentru locurile 3—4 în cadrul competiției 
feminine „Cupa Dinamo“.

FOTBAL. Stadionul ,.23 August-, ora 
15 : Rapid—Dinamo Bacău (cat. A) ; sta
dionul Republicii, ora 13,15 : C.C.A.-Ști- 
ința Timișoara (tineret), ora 15 : C.C.A — 
Știința Timișoara (cat. A) : stadionul 
Ciulești ora 10,30 : Rapid-D’namo Ba
cău {tineret). Teren Flacăra roșie
(CiA.M.), ora 10,30 : Știința București- 
Farul Constanța (cat. B).

GIMNASTICA. Sala de la ștrandul Ti
neretului. de la ora 9 : întreceri femi
nine în cadrul campionatului de juniori 
pe echipe și în campionatul individual 
al maeștrilor (faza pe Capitală). între
cerile masculine se desfășoară, de la 
aceeași oră, în sala Institutului de cul
tură fizică

BOX. Stadionul 
ința Buc -C.S.M. 
F.R. Box).

POPICE. Arena 
doua a meciului
ria ; arena Cimentul, 
doua a meciului I.O.R.—Rapid.

BASCHET. Sala Dinamo, de la ora 9 : 
Voința București—Știința București (f), 
Progresul București—Voința Brașov (f), 
Progresul—Constructorul Arad (m) ; de la 
ora 16 : I.C.F.-Petrolul Ploiești (f). Ști
ința—C.S.O. Craiova (m), Dinamo Bucu- 
rești-Dinamo Oradea (m).

SPORTURI NAUTICE. Lacul Herăstrău, 
de la ora 8,30 : concurs oficial de închi
dere a sezonului ; lacul Tei, de la ora 
10.30 ; „Cupa anilor I* (concurs universi
tar).

ÎN ȚARĂ

Voința, ora 10,30 : Vo- 
Sibiu (în cadrul Cupei

Iuta, ora 8 : partea a 
Voința—Dinamo Vlcto- 

ora 8 : partea a

BASCHET. Prima etapă a campiona
telor republicane. Masculin : știința Cluj 
—Știința ' ‘
Dinamo 
Steagul 
A.S.A.
Știința Timișoara—Voința Tg. Mures, 
gronomia Tașt—I.T.B., Crișana Oradea— 
Rapid București și Voința Oradea—Blă
nuri Oradea, Mureșul Tg. Mureș—știința 
Cluj.

RUGBI. Petrolul Pitești—Sirena Bucu
rești. Farul Constanta—Metalul Buzău.
1.5.5. A.S. Năvodari—Petrolul Ploiești, 
A.S. Tecuci—Rulmentul Bîrlad, Ancora 
Galați—C.S.M. Brăila, Constructorul I.U.T. 
Iași—Laminorul Roman, Ceahlăul P. 
Neamț—Dinamo Bacău, Jiul Petroșani— 
C.F.R. Timișoara, Minerul Lupeni—Chi
mica Tîrnăveni, Cimentul Medgidia—Pre
cizia Săcele.

HANDBAL IN 7. C S4V1. Sibiu-Progre- 
sul Buc. (f), C.S.S. Banatul Timișoara—
5.5. E. Petroșani (f), HANDBAL IN 11. 
Recolta Hălchiu—Victoria Jimbolia, Tex
tila Cisnădle—FI. roșie Bulgăruș, C.S.M. 
Reșița—Voința Sibiu, Chimia Făgăraș— 
Petrolul Ploiești (meciuri masculine).

Timișoara, C.S.M. Galați—C.C.A., 
Tg Mureș—Voința Tg. ““ 

roșu Brașov—Rapid 
Bacău—Voința Iași.

Mureș, 
București. 
Feminin : 

A-

In urmă cu cîteva zile în orașul Bt 
zău a avut loc o interesantă serbat 
sportivă, în cadrul căreia s-a fact 
inaugurarea unei noi și frtimoas 
baze sportive la Șc Sportivă de elet 
din localitate. La amenajarea acești 
teren, pe care se vor 
jocuri de handbal în 7. 
si tenis, peste 1.000 de 
tuat sute și sute de ore 
luntară.

La inaugurarea bazei 
buzoieni au primit vizita lotului rept 
blican masculin de handbal în 7. Adie 
pe acei sportivi care la începutul i 
nului au realizat marea performant 
d; a deveni campioni ai lumii. Prt 
zența liandbaliștilor fruntași a stirn 
interesul amatorilor de sport din Bi 
zău, care au admirat măiestria lor c 
ocazia unui joc demonstrativ In des 
chidere s-a disputat un meci de jun 
ori intre echipa Șc. Sp. de elevi di 
localitate și formația Dinamo Buci 
rești.

Serbarea sportivă de la Buzău va ri 
mine multă vreme vie in amintire 
iubitorilor de sport din orașul noștri 
pentru care demonstrația handbalișt 
lor fruntași a constituit un admirab 
spectacol sportiv și un îndemn.

putea dispui 
volei, bascii* 
elevi au efe< 
de muncă vc

tinerii sportr

MARIN DUMITRU — coresponden



I

16 recorduri într-un an!
îmi este tare greu să 

scriu un portret pe pla
cul secretarului de redac
ție. Întotdeauna îmi re
proșează că dau prea 
multe amănunte despre 
ochi, păr, ținută, înălți
me, lucruri care — spune 
dînsul — nu interesează 
prea mult și răpesc spa
țiu...

— Esențialul, băiete ! 
Ai înțeles?!

Am zis „înțeles" și 
m-am apucat de treabă. 
Am început să caut prin 
carnetele de însemnări 
urcate „la pod" de mai 
bine de doi ani... Mi-am 
ales ca subiect pentru 
portretul de astăzi pe di- 
namovista Cristina Bala
ban. Vreau să vorbesc 
de drumul parcurs de ea 
spre cele 16 recorduri re
publicane de natație sta
bilite in acest an.

...A învățat să înoate

MOMEALĂ...
Clubul dc fotbal din Lu

gano a făcut o experiență 
ale cărei rezultate au tre
zit interesul unor casieri 
de ’•*'1'Mri din Occident.

Ajun gînd la concluzia că 
soțiile, logodnicele sau 
prietenele împiedică ade
sea pe suporteri să se 
ducă la stadion, conduce
rea clubului din Lugano a 
hotărît să acorde intrarea 
gratuită la meciurile de 
fotbal pentru toate repre
zentantele sexului slab...

în felul acesta, pentru 
bărbați nu sc va mai pune 
problema unei cheltuieli 
duble pentru bilete, iar fe
meile vor pierde principa
lul argument prin care îi 
împiedică pe bărbați să 
meargă la fotbal.

In 4 rînduri!
Membrii fostului con

siliu al asociației spor
tive Autobuzul nu se 
întruniseră niciodată.

Sportivii înșiși îi schimbară 
Și le-au adus critici severe. 
Căci dacă nu se adunară 
A fost desigur o... scădere!

V. D. POPA

VIRSTA FEMEILOR 
NU ESTE ÎNTOTDEA
UNA UN „SECRET"

Campioana de tenis a 
R.P. Polone este o mare 
performeră în sport. Cine 
aude de Jedwiga Jedre- 
jowska nu poate să nu 
întrebe: „...Mai joacă ?
Dar ciți ani are?" 
Ei bine, dacă la prima 
întrebare răspunsul este 
simplu și poți răspunde 
afirmativ, la cea de a 
doua vei sta in cumpă
nă... pentru că este știut 
că uneori vîrsta femeilor 
constituie un... secret. Dar 
pentru Jedrejowska de
clararea vîrstei reale este 
chiar un motiv de mîn- 
drie. Recent, ea a împli
nit 54 de ani și nici gînd 
nu are să abandoneze 
sportul alb...

Cîteva cifre din activi
tatea ei de pînă acum sînt 

în 1959. Primele antrena
mente metodice le-a în
ceput la dubul Dinamo 
București cu antrenorul 
Carol Koreek. De pe a- 
tunci Cristina promitea 
mult.

— Sînt foarte bună 
prietenă cu Sanda Ior
dan — ne spune Cristina 
Balaban. Poate ei îi da
torez multe din succesele 
mele. Deși după cum 
știți, Sanda e brasistă, 
iar eu înot toate stilurile 
cu excepția... brasului ! 
Dar de la Sanda am în
vățat să fiu conștiincioa
să la antrenamente, să 
lupt din răsputeri cu fie
care zecime de secundă... 
Și prietenia cu Ingrid 
Rothe mi-a fost de un 
real folos...

In anul următor Cris
tina Balaban a stabilit 
primele recorduri de fe
tițe, a participat pentru 
prima oară la întîlniri 
internaționale. Consacra
rea, însă, a dobindit-o 
în acest an: a stabilit 
nu mai puțin de 16 re
corduri republicane !

— Știu, ne spune 
Cristina, recordurile mele 
sînt încă departe de cele 
mai bune performanțe 
europene. La anu’ voi 
smulge noi secunde mul-

Tntr-o scrisoare semnată 
„un grup de spectatori din 
Tg. Jiu", ni se relatează 
următorul fapt :

„fn timpul meciului din
tre echipele de fotbal Să
nătatea Tg. Jiu și Mine
rul llovinari, din cadrul 
campionatului raional, un 
înaintaș de la Sănătatea se 
îndrepta spre poarta ad
versă, cînd a ' auzit un 
fluierat. Apărătorii Mineru
lui s-au oprit, dar înainta
șul a continuat să se a- 
propie de poartă, a șutat și... 
mingea s-a oprit în plasă. 
Nu fluierase însă arbitrul, 
ci un copil aflat pe margi
nea terenului ! Conducăto
rul jocului, Iov. Andrei 
Diaconescu din Tg. Jiu, 
a anulat golul înscris în a- 
ceste condiliuni, dînd 
„minge de arbitru". I)e a-

VARIETĂȚI
elocvcnte. A început să 
joace tenis în urmă cu a- 
proape... cinci decenii. 
Primul titlu de campioa
nă a țării i-a cîștigat în 
1929. In anul 1937 a fost 
finalistă la Wimbledon. A- 
nul acesta a cîștigat pen
tru a 22-a oară titlul de 
campioană a Poloniei I 
„O autobiografie sportivă
— scriu ziarele poloneze
— i-ar necesita multiplei 
campioane poate mai 
mult timp decît să cîș- 
tige un nou titlu".

9.04 ni LA PRĂJINĂ!

Performanța este ului
toare, dar cum a fost ob
ținută ? „Secretul" a fost 
repede dezvăluit. Rezul
tatul este... totalul celor 
două sărituri realizata 
de... frații Cruz (Roland 
și Rliberi) din Porto Rico, 

tor recorduri republicane. 
Puteți să notați că încă 
nici nu sînt junioară : 
m-am născut la 3 martie 
1947...

Cristina este o fată 
care muncește mult. Un 
gazetar a scris, nu de 
mult, despre... lacrimile 
Cristinej Balaban cînd 
la campionatele republi
cane a fost învinsă la 
200 m liber. într-adevăr, 
plînsese o noapte întrea
gă... Cristinei îi place 
să fie tot în frunte. La 
școală are numai note 
de 9 și 10. Este frun
tașă la învățătură... Lu
crul acesta vi-1 poate 
confirma orice elev din 
clasa a IX-a E de la școa
la medie mixtă nr. 3 
„Ion Neculce". Preferin
țe nu are încă: îi plac 
deopotrivă matematica, 
romîna, zoologia, istoria, 
educația fizică. Poate va 
urma medicina, poate va 
fi colegă cu Sanda Ior
dan la filologie...

...Nu mai scriu despre 
agerimea ochilor Cristi
nei, despre ținuta ei dem
nă, despre firea ei comu
nicativă, prietenoasă... 
I-am promis doar secre
tarului de redacție...

AURELIAN AXENTE

De-ale fotbalului
ici, tot felul de discuții. 
A fost gol valabil ? n-a 
fost gol ? Vă rugăm, deci, 
să ne lămuriți dv.“.

Arbitrul Andrei Diaco
nescu a procedat just. Fi
rește, jucătorii nu trebuie 
să tină seama în timpul 
meciului decît de fluierul 
arbitrului. Dacă arbitrul a-

Știați
... sporturile olimpice se 

împart în două categorii : 
obligatorii și facultative ! 
De pildă, atletismul, gim
nastica, boxul, ciclismul, 
pentatlonul modern, spor
turile nautice sc numără 
printre sporturile obligato
rii, iar fotbalul, polo-ul pe

ambii foarte buni săritori 
cu prăjina. Roland Cruz 
a sărit 4,70 m iar fratele 
său mai mic 4,34 m. (A- 
dunați cifrele și veți ajun
ge la... 9,04 m). Fiind în
trebat de un ziarist cum 
a... îndrăznit să se laude, 
chiar în glumă, cu o ase
menea performanță, Ro
land a răspuns: „Sînt 
convins că în lume nu 
există doi frați cărora, 
dacă li se adună rezulta
tele la săritura cu prăji
na să depășească 9,04 m".

Comentînd acest... „su
per-record" ziaristul a 
adăugat: „Știam că per
formanța este de dome
niul fanteziei, dar ea me
rita publicată atît pentru 
imaginația lui Roland, cit 
și pentru că rezultatele 
celor doi frați, luați în 
parte, sînt foarte valo
roase",

POSTADOI SAU... PATRU?

S-ar părea că avem în 
față un trucaj fotografic, 
că aceeași pereche e foto
grafiată dc... două ori. 

Și totuși această imagine 
a fost înregistrată dintr-o 

1 singură declanșare a apa- 
| râtului de fotografiat, 
i Cum ? într-una din zilele 
! trecute privirile ne-au fost 
: atrase de un grup dc bă- 
i ieți și fete care făceau
■ balet pe zgura roșie a u- 
| nui teren de handbal în 7

în parcul sportiv Dinamo.
‘ Două perechi de copii se- 
l rnănau ca două picături de
■ apă. Fotoreporterul nostru 

n-a stat pe gînduri și le-a 
surprins pe peliculă, pre
cum vedeți în fotografia a- 
lăturată. Fetițele sînt su
rori gemene, băieții, dc a- 
semcnca, frați gemeni.

Pînă acum mai bine de 
o lună dc zile Ecalerina și 
Marioara Bonihadi, Sorin 
și Dorin Mocanii nu se < u- 
noșteau. Și poale nici nu 
s-ar fi cunoscut încă înu’t 
timp. Locuiau în carii 
diferite, felele învățau la 
școala nr. 10, iar băieții 
la școala nr. 31. Profe
soara Ana Albii, sub în
drumarea căreia copiii fă
ceau balet, ne-a explicat 
într-un moment de răgaz, 
cum au ajuns cele două 

preciază însă că fluieratul 
care s-a auzit ar fi putut 
induce în eroare ambele 
echipe sau una dintre ele, 
el va opri jocul, dînd 
„minge dc arbitru”. în a- 
celași timp, el va cere or
ganizatorilor evacuarea dc 
pe stadion a spectatorului 
vinovat.

apă. hocheiul pe iarbă, 
baschetul, printre cele fa
cultative. Pentru a fi in
clusă în rîndurile sporturi
lor olimpice, o disciplină 
sportivă trebuie — potri
vit „Cartei Jocurilor Olim
pice* — să fie practicată 
în cel puțin 20 de țări.

... renumita atletă sovie
tică Nina Dunibadze nu s-a 
retras din activitatea spor
tivă ? Fosta treoordmană 

mondială se ocupă și azi 
de sport : ea este cercetă
toare la un Institut în pro
blemele culturii fizice.

... în anul 556 î.e.n., fi
lozoful grec Chilone a mu
rit în urma unui atac de 
inimă la aflarea veștii că 
fiul său a ieșit învingător 
la Jocurile Olimpice ?

... acum o jumătate de 
veac, primii cicliști fon- 
diști purtau asupra lor, în 
timpul curselor, cîte o... 
traistă în care aveau, prin
tre altele, alimente, anve
lope, lanțuri și pedale de 
rezervă ? Pe atunci, com
petițiile cicliste erau înso
țite de o singură mașină, 
care de cele mai multe ori 
rămînea și ea în pană în 
mijlocul drumului.

... printre compozițiile 
lui Richard Strauss, auto
rul operetei „Liliacul44, se 
află și un izbutit „imn o- 
limpic ? Acesta a fost cîn- 
tat pentru prima oară cu 
prilejul J. O. din 1932. 

perechi de gemeni în sec
ția de patinaj artistic « 
clubului Dinamo.

în timp ce călătorea cu 
tramvaiul 26. tovarășa Ana 
Albii le-a văzut pe cele 
două surori. Se urcaseră 
de la Gara de Nord.

— De unde veni fi ? — 
le-a întrebat.

— De la Timișoara. Am 
petrecjut vacanfa la bu
nica.

— Cred că v-afi 
bine la bunicuța, 
spune fi-mi 
teii ?

simțit
Dar ia 

clasă sîn-în ce

trecut întră pa-

place
artistic,

sportul ? 
de e-

— Am
tra.

— Vă 
Patinajul 
xemplu.

Patinajul! — exla- 
în același timp feti- 

Apoi E ca le rin a con t i
zi m văzut la televizor 

,Stele polare*. 
să dan-

mară
tele, 
nuă: 
spectacolul
E atît de. plăcut : 
șezi pe gheață...

Din ziua aceea, 
rina și Marioara 
cep ut să viseze că 
junge și ele să 
pc scena 

Ecate- 
au în- 
vor a- 

danseze 
dc gheață. A

Povestea unui „fotbalist44
Mijlocașul Nae, 

fotbalist „vestit". 
De o vreme este 

foarte necăjit !

Dup-un meci de Cupă, 
aprig disputat, 

Pentru joc cam... tare 
a fost suspendat.

Zice antrenorul ;
„Fiindcă-i buclucaș 

Am să-I pun să joace 
centru-naintaș

Insă cum fundașul 
nu se lasă dus,

Nae cată mingea
de la... gleznă-n sus

Și. cum

După o

i-e destinul 
jalnic și amar, 

repriză 
face... tușă iar.

A jucat extremă, 
inter, tot Ce vrei, 

Unde intră Nae
...ies vreo doi sau trei !

Cum s-ar spune, Nae 
face cam așa 

Iși tot schimbă... postul 
dar... năravul.

★
Care e MORALA ?

Nae-o să ți-o spună ; 
E prezent, la meciuri,

mai mult în... tribună î

ba !

Festivitate de premiere la o cursă de automobile în 
Occident'. Desen de Neagu Paul

doua zi, cînd au venit la 
stadion, antrenorul A. lîo- 
rosz a fost îneîntat. Fe
tele aveau talent.

... A trecut o săptămînă. 
Intr-o zi, cînd a ieșit pe 
poarta stadionului, antre
norul a observat în stat ia 
de tramvai doi băiețandri 
îmbrăca|i la fel. Privindii-i 
mai atent î.și zise : „Ce 
întîmplarc feriri tă ! Stat 
frați gemeni*. A intrat în 
vorbă cu ci. Sc duceau la 
școală. De anul acesta 
șiser.ă în clasa a V-a.

— Deci spuneți că 
place patinajul. Dar 
notele cum stall ?

— Vină acum, numai 10.
— Dacă așa stau lucru

rile, de mîine veniți la 
antrenament I

Așa au devenit cei pa
tru mici sportivi lin foto
grafia noastră elevi ai sco
lii de patinaj artistic 
fiinfată o dată cu pali 
nil ,.23 August44. Și 
curînd vom vedea 
gheață aceste două 
pluri puțin obișnuite. .

pă-

Vă 
cu

: în- 
inoa- 

în 
pe 

cu-

TRAIAN IOANIȚESCU

I. CHIVU

MIHAI BERLLEVITE, O- 
RADEA. - Cînd a cîștigat 
I.C.O. Oradea campionatul 
țării la fotbal ? Ne obli
gați să pășim pe făgașul... 
amintirilor : cu prilejul e- 
diției 1948—1949. clasamen
tul a fost atunci următo
rul : 1. I.C.O. (37 p), 2.
C.F.R. București (32 p) 
3. Jiul (30 P)> 4. R.A.T.A. 
Tg. Mureș (30 p). 5. C.F.R. 
Timișoara (30 p), 6.
C.S.C.A. (29 p), 7. Petro
lul București (29 p), 8. Di
namo București (28 p), 9. 
I.T.A. (27 p), IO- C.S.U.
Timișoara (25 p), 11. C.F.R. 
Cluj (23 p), 12. C.S.U. Cluj 
(19 p), 13. Metalul Bucu
rești (14 P). 14- Gaz Me
tan Medias (11 P).

I. FRUMUȘEL, TIRGO- 
VIȘTE. — Eliminarea unui 
jucâlor de fotbal de către 
arbitru nu duce în mod 
automat La suspendarea 
jucătorului respectiv. Co
misia de disciplină a Fe
derației de fotbal aprecia
ză și ia hotărîrea eare se 
impune, în funcție de gra
vitatea cazului șl de ...an
tecedentele fotbalistului e- 
llminat din joc. Se poate 
ivi insă și o situație dia
metral opusă ; un jucător 
care n-a fost eliminat do 
arbitru de pe teren, să fie 
totuși suspendat, apreciin- 
du-se, pe baza raportului 
observatorului federal, pe 
de o parte, că fotbalistul 
în chestiune a avut o com
portare necorespunzătoare, 
iar pe de altă parte că ar
bitrul n-a dat dovadă de 
fermitate sau n-a văzut 
gestul nesportiv al jucăto
rului. Un exemplu recent : 
după meciul Metalul Tîrgo- 
viște—Petrolul Ploiești, A. 
Munteanu, eliminat din 
joc, n-a primit nici o sanc
țiune. ajungîndu-se la con
cluzia că el fusese elimi
nat fără justificare, in 
timp ce Marin Marcel șl 
Mureșan, nesancționați de 
arbitru cu eliminarea din 
joc. au fost totuși suspen
dați.

V. APOLZAN, BUCU
REȘTI. — 1) Baschetbalis
tul Mihai Nedef de ia 
C.C.A. este asistent la ca
tedra de jocuri sportive 
a I.C.F. El are 29 de ani. 
înălțimea : 1.85 m. Pentru 
un baschetbalist e o înăl
țime ... modestă ! — 2. Du
mitru Macri n-a jucat în 
categoria A decît la Ra
pid. A fost selecționat în 
echipa națională A. de 7 
ori. Prima oară. în 1958, 
la meciul cu Ungaria de 
la București, pierdut la 
mare luptă, cu 2—1.

MIHAIL SOARE, CLUJ.
1) Ț.D.N.A. a jucat în „Cu
pa Campionilor Europeni" 

j la fotbal atît cu Atletico 
Madrid (în 1957) cît și cu 
Barcelona (în 1959). Cu A- 
tletico Madrid a fost ne
cesar un al treilea meci, 
pe teren neutru, în Elve
ția. cîștigat în condiții dis
cutabile de fotbaliștii
spanioli. — 2) In me
ciul Romînia—Peru, dispu
tat la Montevideo, în ca
drul campionatului mon
dial de fotbal din 1930

(scor 3—1), golurile noas
tre au fost înscrise de 
Deșu. Stanciu și Covaci.

VICTOR VASILIU. PAN- 
CIU. — La executarea unei 
lovituri libere, mingea nu 
sc consideră în joc decît 
după ce a părăsit careul 
de 16 metri. — 2) R.A.T.A. 
Tîrgu Mureș a jucat în ca
tegoria A pînă în 1955, cînd 
a retrogradat în B. Echipa 
se numește astăzi Mure
șul și, după poziția pe 
care o ocupă acum în cla
sament — are 13 puncte 
la egalitate de puncte cu 
C.S.M. cluj și C.S.M. cri- 
șana — are toate șansele 
să-și facă reintrarea în 
„A“.

VASILE MAMAOLOA1A) 
CtMPULUNG MUSCEL. -
1) S-a renunțat la organiza
rea competiției cicliste 
„Turul Europei". De alt
fel, nu s-a organizat decît 
o singură dată : in 1957.-
2) Rapid a cucerit de 7 ori 
Cupa Rominiel. De șase 
ori a obținut acest succes 
consecutiv.

TRAIAN C1OROIANU; 
SEGARCEA. - Ce se în
țelege prin expresia „en 
passant" ? Această situație 
se ivește atunci clnd pio
nul, din poziția inițială, 
făcind o mutare „plină" 
(peste două cîmpuri), in- 
tîlnește în... drum, pe una 
din coloanele alăturate, un 
pion advers. Acesta din 
urmă. dacă lucrul con
vine jucătorului la mu
tare, poate „captura' pio
nul eare înaintase și să 
ocupe cîmpul intermediar 
peste care sărise pionul 
celălalt.

TONY VELICOASA. RO
MAN. — Adresați-vă agen
ției O.N.T. din orașul dv. 
Dar, cred că e prea Urziu ! 
— 2) Babone. fostul înain
taș al Petrolului, este le
gitimat șl activează acum
la Prahova, In categoria 
B.

ION POSTAȘU



tn proiect cu cele mai mari șanse de a derenf realitate:

Turned U.E.F.A. 1962 se va desfășura
Pin

In magazinul „Turista

Interviu cu H. BANGERTER,
: în cursul acestei 
•tttrii noastre a fost 
«tonalități marcante 

.-internațională. An 
ifl. Ilans Bangerter 
general al Uniunii 
(U.E.F.A.) și d. L. 
membru al aceluiași for. 
urmează, împărtășim 

.JBÎtcva din declarațiile 
HtBcu£ d. Bangerter, 
fcale din țară.

— In primul rînd țiu să subliniez că 
vizita în Romînia mi-a lăsat o impresie 
'deosebită — și-a început declarațiile se
cretarul U.E.F.A. Ca sportsman, firește, 
impresiile cele mai puternice le-am cules 
la bazele sportive, vizitate cu acest pri- 

•lej. Mă refer la cele trei mari stadioane 
din București — ,.23 August*. „Repu
blicii" și „ Dinamo* — extrem de bine 
utilate și putînd să găzduiască mani
festații sportive de cea mai mare an
vergură. Am vizitat, de asemenea, sta
dioanele din Ploiești și Brașov, con
strucții moderne, amenajate după cele 
mai exigente cerințe. Impresii de neuitat 
îmi rămîn și din celelalte etape ale 
vizitei mele, regretând doar că ea a fost 
atît de scurtă. Mi-a plăcut mult Capitala 
dv., purtând amprenta noului și căreia 
soarele de toamnă îi pune în deplină 
valoare frumusețile arhitectonice. Fru
moasă a fost și călătoria pe Valea Pra
hovei, unde pitorescul natural se îmbină 
surprinzător de reușit cu trăsăturile 
caracteristice ale unei regiuni industriale 
în plină dezvoltare. Au fost tot atâtea 
interludii plăcute în aceste zile de in
tensă activitate...

De fapt, știam prea bine că Ilans 
Bangerter nu ne-a vizitat țara în cali
tate de simplu turist, ci a venit cu 
însărcinări precise din partea comisiei 
teii nice a forului european de fotbal. 
iN-am evitat deci să atacăm miezul pro
blemei:

— Puteți să ne împărtășiți cîte 
ceva din programul acestor zile de 
lucru ?

— Să încep cu... începutul Sesiunea 
de la Interlaken (Elveția) a U.E.F.A., 
ținută în august, 
F.IF.A. de la 
pat îndeaproape 
itoarei ediții a 
de juniori. Existând 
Turneul U.E.F.A.
sat de Romînia și deoarece opinia ge
nerală este cu totul favorabilă ca această 
propunere să devină realitate, ne-am de
plasat la fața locului pentru a ne con
vinge de posibilitățile practice de în
făptuire a acestui proiect. Pot să spun 
că cele văzute în Romînia m-au satis- 
pent pe deplin. Mai mult chiar, au 
întrecut, toate așteptările noastre. Sînt 
convins că organizarea în Romînia a 
viitorului Turneu de juniori U.E.F.A

săplâin’mi. capitala 
vizitată de două per- 

din viața sportivă 
sosit la București 
(Elveția)- secretarul 
europene de fotbal 

Brunt /Olanda), 
în rîndurile ce 

cititorilor noștri 
pe care ni le-a 

în preziua plecării

si apoi congresul 
Londra s-au 
de organizarea 
turneului european 

pro minerea ca 
să fie organi-

ocu-
vi-

U. L F. A.secretar gemi «I
va constitui un mare 
dv. condiții în stare 
mai reușită ediție i 
acestei supreme întreceri a tinerilor fot
baliști de pe continent.

— Care vor fi condițiile de desfă
șurare ale turneului ?

— Ediția 1962 a Turneului U.E.F.A. 
va păstra în linii mari principiile regu
lamentului existent — ne-a răspuns d. 
Bangerter. Se primesc înscrieri din pâr
lea a 16 țări. Jocurile se vor desfășura 
la început în patru serii preliminare, 
urmînd ca ele să aibă loc pe stadioanele 
din București, Ploiești. Brașov și Con
stanța. Semifinalele și finala, ca și în- 
tîlnirea pentru locul trei, ar urma să 
fie găzduite de București. Repet, cadrul 
oferit este excelent. Dar nu numai atît. 
Organizarea în Romînia a turneului ne va 
scuti de neplăcerile avute la precedenta 
ediție, în Portugalia, cînd s-au creat 
dificultăți, cu acordarea de vize de in
trare pentru unii dintre participant. In 
asemenea condiții de discriminare, în 
să și ideea de bază a întrecerii sportive, 
aceea de apropiere și prietenie între 
ficipanți. este total compromisă, 
de ce sînfem îneîntați să avem ca 
toare gazde pe sportivii romîni. 
ne-au dat și acum o splendidă dovadă 
de ospitalitate.

în încheiere, d. Bangerter a ținut 
ne declare următoarele :

— Din partea mea, personal, ca 
din partea colegului meu, L. Brunt, 
să aduc mulțumirile mele sincere Fede
rației romîne de fotbal și conducători
lor sportivi din Romînia pentru primirea 
cordială ce ne-au fâcut-o și pentru tot 
sprijinul acordat. La revedere, în 1962, 
la Turneul U.E.F.A. de la București!1

succes, exislînd 
să asigure 

de pină acum

la
cea

a

par- 
lată 
vii- 

care

s3

țin

Interviu luat de
RADU VOIA

Boxerii dinamovistiJ»

ROMA 26, (Agerpres). — In conti
nuarea turneului pe care-I întreprinde In 
Italia echipa de box a clubului ..Dina- 
mo“-București a evoluat în orașul Mo
dena unde a întîlnit o puternică repre
zentativă. Ca și Ia Bologna sportivii ro- 
mîni au lăsat o frumoasă impresie pu
blicului italian. Ei au obținut o meri
tată victorie cu scorul de 12—8 (4 me- 
ciuri cîștigate, 4 terminate la egalitate 
și două pierdute). Deosebit de specta-

Korcinoi și Uhlman conduc 
in turneul internațional de la Budapesta
După nouă runde, în turneul de la 

'Budapesta, s-a cristalizat grupul frun
tașilor din care se va alege, probabil, 
învingătorul competiției. în principal, 

k șase mari maeștri concurează la mult 
'doritul prim loc. O serioasă ascensiune 
•a înregistrat Uhlman. care a cîștigat 
întrerupta cu llaag iar în runda a 

' IX-a l-a învins pc Kltiger. fiind acum 
1 lider cu Korcinoi, învingător și el în 
partida cu Bilek. Drimer a remizat par-

18 șahiste se întrec

tida neterminat» eu Taiinanov și a pier
dut în runda a lX-a -la Donner. Alte 
rezultate : Bisguier — Haag 1—0, 
Barcza — Donner 0—1, Kltiger — Bis
guier »/2—’/2 (partide întrerupte). Bis
guier — Dely 0—1, Portisch — Filip 
0—1, Pogatsch — Bronstein */»—’/«> 
Barcza — Haag I—0. Taijnanov — Si- 
maghin */2—'/2.

Clasamentul: Korcinoi, Uhlman fd/?.. 
Filip 6, Bronștein, Portisch. Taimanov 
5*/2, Dely 5, Barcza, Simaghin 4*6 Bis
guier, Bilek 4, Haag, Donner 3'f,. Po
gatsch 3, Kliiger 2*/2, Drimer 2 p.

în Turneul candidatelor
(Agerpres). — La 26 

loc în localitatea 
(Iugoslavia) dcschi-

BELGRAD 27, 
octombrie a avut 
Vmiacika Banja 
Vierea oficială a celui de-al 5-lea turneu 
al candidatelor Ia titlul mondial de șah 
La acest turneu, care va dura pînă la 
26 noiembrie participă 18 șahiste din 
11 țări ale Europei, Asiei și Americii. 
'Arbitrul principal este Z. Stanccv (R. P. 
Bulgaria), 
mai mare 
Zvorîkina, 
dașvili, Zatulovskaia. După cum se știe, 
R. P. Romînă este reprezentată de 
maestrele internaționale Alexandra Ni- 
colau și Elisabeta Polihroniade Celelalte 
concurente sînt următoarele ; Karakas 
(R. P. Ungară), Hccmskerk (Olanda), 
Ilundsuren (R. P. Mongolă), Konarkow- 
ska (R. P. Polonă), Grasser și Line 
(S.U.A.), Chaude de Silans (Franța), 
Rinder (R. F. Germană), de Budinici 
(Chile), Lazarcvici, Nedclkovici (Iu
goslavia). *

Uniunea Sovietică are cel 
număr de participante, 5: 
Borisenko. Volpert. Gaprin-

Hocheiștii
in

Pe cheiul Dorogomilovskaîa din 
Moscova se află un magazin spre 
care se îndreaptă zilnic sule de tu
riști, de toate virstele. Acest magazin 
este cunoscut sub numele de „Turist”. 
Se spune că orice magazin începe de 
la vitrină. Această regulă este res
pectată și aici. In vitrinele sale de 
sticlă se află expuse nu numai nu
meroase și variate obiecte de inventar 
turistic, dar și o ingenioasă instalație: 
trecătorii sini invitați în magazin 
către un cosmonaut cu rucsacul 
spate, instalat intr-o rachetă care 
îndreaptă spre Lună

fn magazin se află amenajate 
teva raioane care oferă vizitatorilor 
cele mai noi obiec
te de uz turistic. 
Astfel, la dispozi
ția fotografilor și 
cinefililor amatori 
se află un bogat 
sortiment de aparate moderne de foto
grafiat ca „Start”, „Kiev", „Iskra”, 
precum și ultimele mărci ale apara
telor sovietice pentru cinefili „Kvarț” 
și „Kiev”, aparatul de proiecție 
„Luci" și, firește, alte articole tre
buincioase unui fotograf amator -. 
teleobiective, filtre etc., etc. La acest 
raion este o permanentă animație. 
Nu sînt neglijați nici pescarii ama
tori : ei nu pot trece indiferenți prin 
fața rafturilor încărcate cu articole 
pentru practicarea sportului preferat: 
lansete, midinete, nadă artificială, 
cirlige și altele.

Dar, se înțelege, cei mai multi 
dintre vizitatorii magazinului „Turist" 
se îndreaptă spre raioanele unde se 
vind articoie destinate 
sacrați”. Aici se 
„noutăți” produse de 
sovietică. Tradiționalul 
putea fi în viitor cu ușurință înlocuit 
de către mașina de gătit cu gaze, cu 
două butelii — în total cu o greutate 
de 6 kg. Fiecare dintre butelii este 
socotită pentru o funcționare perma
nentă de 4—5 ore. Iată alături cortul 
„de odihnă". Este destinat pentru 4 
persoane și are un perete demon (abil 
care poate fi ușor amenajat ca verandă.

de 
în 
se

d-

In acest caz cortul este accesibil 
unui număr de 6 persoane. Pentru 
iubitorii de excursii pe apă, 
gazin se află barca „Zarea", 
pliantă, cintărește 15 kg. și 
folosită de către 2 persoane, 
gaje in greutate de 200 kg.

In ultimii ani, în Uniunea Sovietică 
a cunoscut o largă dezvoltare vină- 
toarea sub apă. Amatorii acestei dis
cipline pot să-și procure în magazinul 
„Turist" nu numai ușoare costume 
de scafandru (măști, baloane cu oxi
gen etc.), dar și arme pentru vînă- 
toare subacvatică. O vie animație 
este la raionul 
jocurile sportive.

in ma- 
Ea este 
poate fi 
cu ba

A FRANȚEI PENTRU MECIUL 
DE LA 12 NOIEMBRIE 

CU REPREZENTATIVA R. P. ROMI

SCBHSOABE
IO>HN MOSCOVA

O vie 
cu inventar pentru 

In fața noastră 
cițiva elevi de la 
o școală din apro
piere și-au cumpă
rat șahuri de bu
zunar cu figuri 
magnetizate. Aceste 
nici de hopuri, nici 
ele nu se deslipesc

turiștilor „con 
găsesc multe 
către industria 
foc turistic va

victorioși la Modena
J

culoasă a fost înlîlnirea ,,cocoșilor" N. 
Mîndreanu și Cavolli. Ambii boxeri au 
luptat cu multă energie, utilizînd o gamă 
variată de lovituri. Juriul a pronunțat o 
decizie de egalitate deși boxerul romîn 
terminase lupta mai bine. Victoriile e- 
chipei dinamoviste au fost realizate de 
L. Ambruș, C. Gheorghiu, Grigore Du
mitrescu, care și-a făcut un promițător 
debut internațional obținînd decizia prin 
K.O., și V. Mariuțan. Mihai Dumitrescu, 
C. Stănescu și I. Monea au obținut de
cizii de 
Asztalos 
a boxat 
evolueze 
moviștii îl vor susține la Tesaro.

egalitate. Ilie Gheorghe și I. 
au fost declarați învinși. Nu 
I. Mihalik. Acesta urmează să 
în ultimul meci pe care dina-

Pregătirile cicliștilor 
din R. D. Germană

BERLIN 27, (Agerpres). — Fede
rația de ciclism a R. D. Germane a selec
ționat trei loturi de alergători care vor 
începe în curînd pregătirile pent ni vi
itoarele curse internaționale. In lotul 
pentru cea de-a 15-a ediție a „Cursei 
Păcii" se află cunoscuții rutieri Ampler, 

B ratine, Wcissleder, 
Kellerman, Scheibner, 
Schur nu va participa 
a ,,Cursei Păcii" fiind

Adler, Ekstcin,
Hobne, Muller,
Bruning. G. A.
la această ediție 
ocupat cu terminarea studiilor.

romîni și-au început turneul 
R. S. Cehoslovacă

GOTTWALDOV 27 
—« După o scurtă 
hocheiștiior romîni a 
litate în seara zilei de marți. Imediat 
după sosire, echipa de hochei pe 
gheață a țării noastre a vizitat pati
noarul artificial din localitate, unde 
și-a continuat în zilele următoare 
pregătirile pe gheață.

Astăzi (n.r. ieri) se va inaugura 
turneul la care iau parte alături de 
reprezentativa noastră și trei pu
ternice echipe cehoslovace, fruntașe 
în campionatul categoriei B : Spartak 
Praga Motorlet. Banik Ostrava și 

T.J. Gottwaldov. In primul joc spor
tivii romîni au întîlnit echipa Banik

(prin telefon), 
călătorie lotul 
ajuns în loca-

Ostrava. Victoria a revenit echipei 
cehoslovace cu scorul de 5—4 (5—2, 
0—0, 0—2).

• Lâ Palatul Sporturilor din Mos
cova au început meciurile campio
natului unional de hochei pe gheață. 
Aripile Sovietelor Moscova a învins 
cu 4—2 pe Himik Voskresensk, iar 
Dinamo Moscova cu 7—3 pe Tor
pedo Gorki.

• Continuîndu-și turneul în R. P. 
Chineză, echipa masculină de volei a 
R. P. Ungare a jucat la Pekin cu re
prezentativa 
maghiari au 
rul de 3—1.

• Sezonul 
Polonă s-a 
cursă Krakovia—Zakopane (103 km).

orașului. Voleibaliștii 
obținut victoria cu sco-

ciclist de șosea în R. P. 
încheiat cu tradiționala

figuri nu se tem 
de zdruncinături: 
singure de pe tablă.

Printre cumpărătorii din magazin 
intilnim oameni de cele mai diferite 
virste și profesii. Facem cunoștință 
cu un cumpărător care își alege cu 
multă atenție un scuter. Este un om 
de virstă medie, strungar la uzina 
„Kalibr“ din Moscova: il cheamă 
Vasilii Semionov și il pasionează că
lătoriile și turismul. I-a plăcut mult 
scuterul „Viatka", produs la Tuia, și 
l-a cumpărat cu plăcere. Un grup de 
studenți de la Institutul de textile 
și-a cumpărat rucsacuri.

Adeseori, în magazinul „Turist" 
poposesc și oaspeți de peste hotare, 
care 
produselor industriei sovietice, 
relativ nou ; 
acum trei ani), magazinul 
și-a cucerit o bună reputație și 
bucură de o mare popularitate printre 
Iubitorii de turism din Moscova.

cunosc și apreciază calitatea 
Deși 

(a fost dat in folosință 
,Turist" 

se

PARIS 26 Corespondentul Ager 
T. Vornicu, transmite :

Meciul pe care rugbiștii francezi 
susține la 12 noiembrie la Bay 
cu echipa R. P. Romîne preocupă i 
mult în ultimul timp pe selecție 
francezi. S-a așteptat desiășurarea 
melor trei etape ale campiona 
după alte jocuri în „Cupa Du Mai 
pentru a se pronunța în legătur. 
viitorul XV care va întîlni pe ro 
De altfel, trebuie spus că nu n 
selecționerii sînf preocupați de ; 
meci, ci și jucătorii care speră si 
selecționați, precum și numeroși p 
riați ai acestui sport.

Ziarul „l’Equipe” de joi arăta că 
meroși cititori aduc sugestii, cer 
cizări și exprimă opinii” într-o ci 
pondență ce devine din ce în ce 
voluminoasă, fiindcă se p,'irc că ec 
Franței pentru jocul d*Xfo Bay 
va fi destul de schimbată Țață de 
de anul trecut. Selecționerii soc< 
că fundașul Vannier și-a terminat 
riera internațională. Locul lui ÎI 
lua probabil mijlocașul Albalad 
Bouquier va trece în locul acestui 
uvertură ; centri ar putea fi frații 
niface, iar ca aripi ar fi de ales i 
Dupuy, Rancoule și Darruy.

Referindu-se la aceasta, special 
francez în problemele rugbiului, Il 
Lalanne, scrie: „Experiența 
Bayonne poate fi o reușită 
eșec, după felul în care cei 4 
interesați (N.R. deschiderea și
vor ști să-și impună jocul. De I 
comportarea grămezii franceze vs 
încă o dată, aceea de care va dep 
totul”.

c/. 
sau 
juci 
cei

A. SIZONENKO
corespondentul nostru

FOTBAL
MIINE au 

naționale în 
campionatului 
Bulgaria — 
— Irlanda,

PE GLOB
loc patru întîlniri inter- 
cadrul preliminariilor 

mondial de fotbal: 
Finlanda, Cehoslovacia 
Elveția — Suedia și 

Turcia — Norvegia. Deosebit de in
teresant este meciul de la Praga, 
după care, în caz de victorie, echioa 
R. S. Cehoslovace se va afla la ega
litate cu Scoția (6 p.) urmînd să sus
țină cu aceasta un joc de baraj pe 
teren

IN
putat primele întîlniri din optimile de 
finală : Leicester City — Atletico Ma

neutru.
„CUPA CUPELOR” s-au dis-

drid 1—1, Dunferline — Va: 
Skoplje 5—0, Werden Bremen 
Aarhus 2—0, Fiorentina — R; 
Viena 3—1.

RETURUL întîlnirii Real Madrid 
Odense (Danemarca) ■ ca
C.C.E. a revenit cu 9—0 fotbaliș 
spanioli, care se califică pentru el 
următoare.

CAMPIOANA UNIONALA Din: 
Kiev a primit vizita echipei sue< 
Hammarby. Fotbaliștii sovietici 
cîștigat cu 1—0, prin punctul ma 
de Lobanovski.

REZULTATE din „Cupa orașe 
tirgurj": Internazionale — F. C. I< 
5—3, Hiraklis (Salonic) — f 
Sad 2—1

VARȘOVIA 27, (Agerpres). In cel 
dc-al cincilea meci din cadrul turneului 
pe care-1 întreprinde în R. P. Polonă, 
echipa masculină de baschet Rapid 
București a învins cu scorul de 80-—58 
(29—38) echipa A.Z.S. I’oznan. Cei mai 
buni jucători ai echipei romîne au fost 
Popescu și Popovici.

Mîine, la Moscova, 
finala „Cupei U.R.S.S 

Pe stadionul Central V. I. Lenin
Moscova se încheie miine sezonul c 
petițional intern din Uniunea Sovie 
prin finala „Cupei U.R.S.S.”, care 
aduce față în față pe deținătoarea 
pei, Torpedo Moscova, și^Șahtior .' 
lino. Torpedo a eliminai în cadrul 
mifinalelor pe Zenit Leningrad 
2—0, in timp ce Șahtior Slalino a 
trecut cu 3—0 pe Admiralteeț Lei 
grad.

Reprezentativele de baschet ale R.S.F.S.R
și-au încheiat turneul întreprins în țara noastră

CLUJ 27 (prin telefon). Reprezenta
tivele de baschet ale R.S.F.S.R. și-au 
încheiat turneul pe care l-au între
prins in țara noastră în cadrul Lunii 
Prietenii Romîno-Sovietice. Jucind vi
neri seară în compania selecționate
lor locale oaspeții, dînd dovadă de 
aceeași valoare ridicată, au cîștigat 
clar ambele întîlniri. In meciul femi
nin, victoria le-a revenit cu scorul de 
61—43 ( 36—21). Au marcat: Pîrova 
(20), Teplin (6), Cianova (18), Anti- 
bitta (7), Labiceva (2), Bakal (2),

Oscebkova (6) și respectiv Mai 
(19), Dumitrescu (13), Krauss 
Jujescu (2), Bugar (2). Intîln 
masculină, echilibrată în prima re 
ză, a revenit sportivilor sovietici 
scorul de 61—45 (29—26). Au inse 
Kandel (14), Edelev (12) Tka< 
(6), Gorianov (6), Juk (10), St 
(2), Salinov (4), Sledenkov (7), 
respectiv Albu (9) — cel mai bun 
pe teren — Till (8), Demian (16), 
povici (6), Stroe (4), Bugnariu i

A. DUMITRIU — cores.

cuVictoria a revenit lui Kowalski 
timpul de 3h 05:25,0

• Cunoscuții profesori de educație 
fizică dr. Jaroslav Storc și Stanis
lava Makovska din R. S. Cehoslova
cia au plecat în Cuba pentru a con
duce o serie de cursuri de speciali-

zare a .instructorilor din Havana, 
prezent, organizațiile sportive ct 
neze iac intense pregătiri în vede 
primei Spartachiade a Cubei, care 
avea Ioc anul viitor.

• Anul viitor, campionatele inter 
ționale de tenis de masă ale R. 
Cehoslovace se vor desfășura it 
26 și 28 ianuarie, 
fost 
tori

La întreceri 
invitați să participe 40 de jt 
și jucătoare de peste hotare. 
Echipa de box a Austriei a înv 
scorul de 13—7 reprezentalcu

R. S. Cehoslovace, intr-un meci dei 
șurat la Viena.
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