
LUCRĂRILE CELUI DE AL XXII-leaCONGRES AL P. C. U. S.
MOSCOVA 30 (Agcrpres). — TASS transmite:
Ședința din dimineața zilei de 30 octombrie a Congresului al XXII-lea 

al P.C.U.S. a fost prezidată de Nikolai Șvernik Bl a comunicat că Pre
zidiul Congresului a primit din partea unor delegații cererea de a li se acorda 
cuvintul

Ivan Spiridonov, prim-secretar al Comitetului regional Leningrad al 
P.C.U.S., a propus, in numele delegației Organizației de partid Leningrad, 
ca rămășițele pămintești ale Iul Stalin să fie mutate din Mausoleul diu 
Piața Roșie intr-un alt loc și aceasta cit mai curind Spiridonov a comu
nicat că această cerere a fost prezentată și sprijinită in unanimitate in cadrul 
a numeroase mitinguri ale oamenilor muncii din Leningrad.

Prezența in Mausoleu a trupului lui Stalin alături de trupul lui Lenin, 
a subliniat Spiridonov, este incompatibilă cu fărădelegile comise de Stalin in 
perioada cultului personalității lui.

In numele comuniștilor din Capitală, delegația din Moscova sprijină 
intrutotul propunerea organizației Leningrad ca sarcofagul cu sicriul lui 
Stalin să fie mutat din Mausoleul lui Lenin intr-un alt loc, a declara' 
Piotr Demicev, prim-secretar al Comitetului orășenesc Moscova al P.C.U.S

In sprijinul propunerii au mai luat cuvintul: Cdtivi Djavaltișvili, repre
zentantul delegației Partidului Comunist din Gruzia, Dora L.azurkina, mem
bră a P.C.U.S. din anul 1902, Nikolai Podgornîi. prim-secretar al C.C. al 
P.C din Ucraina.

Din însărcinarea delegațiilor din Leningrad și Moscova, a delegațiilor 
partidelor comuniste din Ucraina și Gruzia, N. Podgornii a prezentat un
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SĂRBĂTOAREA DIN POIANĂ

ȘTAFETA PRIETENIEI
DEVA 30 (prin telefon). Azi la ora 

16, Ștafeta prieteniei romîno-sovietice 
i fost primită la Deva intr-un cadru 
sărbătoresc. Pe stadionul Cetate, au 
’ntrat în pauza ■ meciului de fotbal — 
17 de motocicliști și 5 atleți. care au 
idus mesajele oamenilor muncii din 
egiunea Banat și din raioanele regiu- 
tii Hunedoara. Mitingul a fost deschis 
le tov Virgil Greavu, președintele con- 
iliului jre>'dnal A.R.L.U.S.. care a 
at apoi cuvintul reprezentantului re
giunii Banat. Au fost prezentate in 
ontinuare mesajele din orașele Petro- 
ani și Hunedoara, precum și din ra-

,Cupa ? Noiembrie”
la box

Sîmbătă seara. în sala de festivități 
C.P.B. din Capitală, s-a desfășurat 

ta de a dona reuniune din cadrul „Cu- 
7 Noiembrie** la box. Numeroșii 

tec lat ori prezenți au fost satisfâcuți 
2 dîrzenia și unele momente pasio- 
mte de luptă create în special la me- 
urile dintre Ion Ion (C.P.B.) — T. 
ncu (I.T.B.). I. Rădulescu (Dinamo) 

M. Soare (S.P.C.), Șt. Bălan (Gr. 
>șie) — A. Popescu (Electroaparataj), 

Vasile (Dinamo) — I Goan fă 
:.p.B).
Rezultate tehnice: T. I7oicu (I.T.B.) 
o. Ion Ion (C.P.B.), V. Dorobanțu 
i.P.B.) b.p. A. Mogoș (C.P.B.). I. 
idulescu (Din.) b.p. M. Soare (S.P.C.), 

Bogdan (Gr. R.) b.p. I. Constantin 
*rog.), I. Burbieru (Gr. Roșie) b.p. 
. blorea (C.B.P.), Șt. Bălan (Gr. 
tșie) b.p. A. Popescu (Elect roapara- 
i), P. Ghiță (Din.) b.p. 1. Pancu 
*in.), A. Vasile (Din.) b.ab. III I. 
anță (C.P.B.), M. Angliei (Progr.) 
ab. II I. Cojocaru (C.P.B.).

Gala următoare va avea loc azi, la 
i 19,30, în sala clubului Grivița

NIC. TOKACEK
coresp. 

ioanele Brad, Alba Iulia, Sebeș, Hațeg, 
Ilia și Orăștie.

Astăzi, ștafeta regiunii Hunedoara 
va fi predată la Sibiu.

ION SIMION-coresp.

Sute de elevi
In cinstea „Lunii prieteniei romîno- 

sovietice*. asociația sportivă a școlii 
medii nr. 7 „I. L. Caragiale* din Bucu
rești a organizat numeroase manifestări. 
Aproape 800 de elevi și eleve au luat 
parte la clapa pe asociație a tradițio
nalului cros „7 Noiembrie*. Un concurs 
care a stîmit mult interes a fost «Cri
teriul de sprint", disputat pe distante 
de 40, 50. 60, 80 și 100 metri, pe 
grupe de vîrstă. Întrecerea menită să 
desemneze pe cei mai rapizi alergători 
ai școlii este în plină desfășurare. De 
pe acum. însă, sc poate spune că ca nu 
va rămîne fără roade.

Triatlonul atletic reprezintă o altă 
probă care se organizează în fiecare an 
la școala medie „I. L. Caragiale*. Con
cursul se desfășoară pe categorii de 
vîrstă : copii, juniori II și juniori I. 
în curînd va începe campionatul școlii

Pe stadioane, pe aleile parcuri
lor, continuă să se desfășoare în
trecerile tradiționalului cros de 
mase „Să întimpinăm 7 Noiem
brie**. înaintea finalelor de dumi
nică au loc ultimele etape inter
mediare, la fel de populate, 
cuceritoare prin tinerețe și entu
ziasm...

Imaginea noastră, care redă un 
start al concursului organizat la 
stadionul ''Tineretului de Clubul 
sportiv școlar, exprimă suficient 
de plastic avîntul cu care iși dis
pută cinstea de a participa la fi
nalele sărbătorescului cros, elevii 
bucureșteni.

în întrecere
la handbal, baschet și fotbal. Peste 20 
de echipe și-au anunțat participarea, 
în ziua de 29 octombrie asociația a or- I 
ganizat o înlîlnire de atletism și fotbal 
între echipele claselor a V-a, a Vl-a 
și a Vil-a de la școlile «I. L. Caragiale* 
și Băneasa»

NICOLETA POPA
elevă, corespondentă voluntară 1

XV-le francez pentru întîlnirea Franța-R. P. Romînă 
începe să ia formă definitivă

— Corespondență telefonică de la Paris —
Meciul pe care echipa de rugbi a 

Franței îl va susține cu reprezentativa 
R.P. Romîne la 12 noiembrie, la Bayon
ne, se află în centrul preocupărilor pasio- 
naților sportului cu balonul oval, atît 
de popular aci. Dacă pînă sîmbătă vi
itorul XV francez era încă sub semnul 
incertitudinii, atît în cercurile specia
liștilor, cît și în rîndurilc selecțione
rilor „benevoli", de azi problema for
mării echipei naționale a intrat sub... 
microscopul federației de rugbi a Fran
ței.

Interesul deosebit cu care este pri
vită viitoarea înlîlnire se datorează în 
primul rind faptului că nimeni n-a uitat 
înfrîngenea suferită de reprezentanții 
„cocoșului galic* pe stadionul „23 Au
gust* din Capitala țării noastre, la ul
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Sîmbătă și duminică, in parcul 
de cultură și odihnă al co
lectiviștilor din Poiana Mare, 

raionul Calafat, s-au desfășurat 
jocurile de volei din cadrul „Cupei 
Agriculturii", la care au participat 
săteni din regiunile Oltenia, Bucu
rești, Banat și Argeș.

Chiotele „galeriei" oltenești au 
atras sute de colectiviști in jurul 
terenului cu zgură roșie, ale cărui 
tribune naturale s-au umplut pină 
la refuz către ora amiezii.

tima confruntare dintre rugbiștii romîni 
și francezi. Nu numai atît. Cei cinci
sprezece jucători francezi care vor fi 
selecționați pentru Bayonne pornesc in 
luptă și cu dorința de a demonstra că 
franța poale privi cu încredere apropia
tul debut în Turneul celor 5 națiuni, 
cea mai importantă competiție rugbistică 
de pe continent.

Un amănunt important: meciul Fran
ța — Romînia va fi transmis „direct* 
de Televiziunea franceză, cu toate că 
Bayonne, localitate cu veche tradiție în 
rugbi, se află la 750 km depărtare de 
Paris.

După cum sc știe, selecționerii fran
cezi se află în fața unor probleme di
ficile. Concluziile după turneul între
prins de echipa Franței în Noua Ze-

După aprige dispute, oltenii au 
trăit bucuria unei victorii nete la 
băieți, dar au izbit cu căciulile de 
„astragan" cind fetele din regiu
nea București s-au arătat mai 
istețe.

In cele din urmă, insă, in întrea
ga Poiană Mare bucuria a cuprins 
Și pe învingători și pe 
cind victoria deplină 
sătesc.
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învinși, mur- 
a sportului

Foto : V. Bagcac

clandă au arătat că jocul pe înaintare 
»-a plafonat, lipsa d-rului Alias făcîn.l 
ca acest compartiment să nu fie atît 
de percutant ca înainte. Iată de cc spe
ranțele franceze se leagă în special de 
linia dc treisferturi. în care frații Andre 
și Guy Boniface — un tandem în 
formă — promit lucruri mari. De ase-

TUDOR VORNICII

(Continuare în /mg. a 8-a)

CONFERINȚELE U.C.F.S.— 

prilej de îmbunătățire 
a activității sportive

O pagină de
i FOTBAL
gSurprize in primele runde
Șale turneului candidatelor §
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Mîine, pe stadionul 
„ 23 August“,

tradiționalul derbi fotbalistic 
DINAMO BUCUREȘTI - C.C.A. 
(ora 15).

(Citiți amănunte în pag. a 5-a)



Activitatea sportivă de mase poate fi serios Îmbunătățită Realizări... dar nu pe măsura posibilităților
Cu prilejul conferinței pentru alege

rea organelor U.C.F.S., consiliul raio
nal U.C.F.S. Pașcani numeroșii parti
cipa nți la discuții au scos în evidență 
munca entuziastă a unor membri ai 
consiliului raional, subliniind succesele 
remarcabile obținute în anul 1961 în 
domeniul dezvoltării- sportului _ de 
mase in comunele raionului'și in 
orașul Pașcani.

Raportul prezentat de tov. Constantin 
Puiu, președintele consiliului raional 
U.C.F.S. și, mai ales, discuțiile purtate 
pe marginea raportului de activitate, au 
reflectat realizările înregistrate în dome
niul sportului- de mase. Astfel, a reieșit 
că in cursul anului 1961 numărul mem
brilor U.C.F.S. a crescut cu 1594. Nu
mai in ultima vreme, cînd alegerile pen
tru organele conducătoare U.C.F.S. au 
constituit un puternic stimulent, numă
rul membrilor U.C.F.S. a sporit cu 
aproape 300. Tn această privință un 
aport deosebit l-an adus consiliile aso
ciațiilor sportive C.F.R., Victoria. Pro
gresul Sanitar (din Pașcani) și cele din 
comunele Ruginoasa. Sirețel, Brăești 
ș.a. Activitatea competițională de mase 
a contribuit efectiv la întărirea multor 
asociații sportive, la sporirea numărului 
de practicanți ai diferitelor discipline 
sportiv-. In anul 1961. la Spartachiada 
de iarnă s-a" întrecut 13.013 part'-' 
panți (2.960 fete), la Concursul cultu- 
ral-sportiv al tineretului 13.289 (2.711 
fete), iar la Cupa Agriculturii 4.500 
băieți și 673 fete. O preocupare deose
bită au manifestat-o consiliile asociații
lor sportive din 1 lălăucești, Sirețel, 
Uărmănești. Stroești ș.a Adăugind la 
aceste competiții cele 32 „duminici spor
tive" organizate in centre de comune, 
faptul că au fost luminate 268 insigne 
G.M.A. și 192 insigne de „Campion a! 
asociației sportivene putem da și mai 
bine scama de rodul muncii depuse de 
consiliul raional U.C.F.S. Pașcani.

De ia angajamente 
la fapte

De cînd s-au încheiat alegerile orga
nelor conducătoare U.C.F.S. din cadrul 
asociațiilor sportive din raionul Galati, 
s-a scurs o bună perioada dc timp. Noile 
organe alese au pornit cu liota rîre la 
acțiune îtH’fi din primele zile, dmd vi a hi 
sarcinilor și angajamentelor luate. în 
scopul întăririi «» dezvoltări; n»i«eării 
sportive de ma>e

Astfel. îndrumați necontenit de orga 
niz.alia ,de partid și avîn.d '••primul or
ganizației U.T.M.. sportivii /lin aso
ciația Tractorul’ de la S.VI'I Vameș 
au amenajat o pistă dublă de popice 
unde se vor desfășura finalele ..(unei 
Agriculturii*4 și au încasat cotizațiile 'le 
la toți membrii U.C.F.S.

Și pe sportivii asociației Recolta G.A.C. 
Tudor Vladimirescu î-a însuti» lit în ac
tivitate acest important eveniment. De 
pildă, ei au amenajat prin muncă volun
tară două terenuri de volei pe care se va 
desfășura peste puțin timp clapa finală 
a ..Cupei Agriculturii44.

Vechiul consiliu de conducere al aso
ciației sportive Avîntul din comuna Bra
niștea a fost criticat pentru motivul că 
nu a acordat atenție întreținerii mate
rialului sportiv. Față de această situa
ție. adunarea generală a atras atenția 
noului consiliu ca materialul existent să 
fie adus în magazia asociației și recon
diționat. și să fie completat, pentmcă 
era insuficient. De la alegeri, inventarul 
sportiv a sporit la valoarea de 4500 lei. 
acordiudu-sc totodată o mare atentie 
păstrării acestuia.

Nu de mult în salul Costea activitatea 
sportivă făcea primii pași. Datorită în
drumărilor consiliului raional U.C.F.S.. 
sportul a început să aibă și aci tot mai 
mulți prieteni. Iu ultima lună. în aso
ciația sportivă Agricolul din sat a fost 
amenajat, prin grija colectiviștilor, un 
teren dc fotbal, altul de volei, a fost 
afiliată secția de fotbal, iar numărul 
membrilor U.C.F.S. a crescut cu încă 50.

lată alt exemplu : asociația sportivă 
Știința din comuna Pcchea a realizat, 
datorită preocupării noului consiliu ales. 
74 de purtători ai insignei G.M.A. gra
dul 1. Acest exemplu a fost urmat și 
de noul consiliu al asociației Victoria 
din comuna Independența, care, dînd 
mai multă importanță muncii G.M.A., 
a realizat de la alegeri 62 de purtători 
de insigne G.M.A. gradul I.

ȘTEFAN CONSTANT! N-corespondent

SPORTUL POPULAR
a flr. 3920

Un capitol, însemnat în activitatea 
membrilor consiliului raional T-a avut 
sădirea dragostei pentru gimnastica în 
producție în rîndurile oamenilor muncii 
din orașul Pașcani. Datorită ajutorului 
dat de comitetul de partid, de comite
tele U.T.M. șî sindical de la Atelierele 
de reparat material rulant, de organiza
ția de partid șî de organizațiile U.T.M. 
și sindicale de la Depoul C.F.R. Paș
cani, gimnastica în producție este prac
ticată actualmente de peste 700 de 
muncitori ai Atelierelor și peste 70 de 
la Depou. Constituirea cabinetului me
todic raional a fostr de un real folos Li 
raspîndirea gimnasticii de producție în 
rîndurile oamenilor muncii, în formarea 
celor 68 de instructori voluntari care 
se ocupă de aplicarea programelor ela
borate de cabinetul metodic.

Rezultatele consiliului raional U.C.F.S 
Pașcani sînt deosebit de frumoase, dar 
ele puteau fi și mai bune dacă membrii 
consiliului ar fi lucrat mai organizat, 
dacă ar fi controlat mai îndeaproape 
activitatea comisiilor raionale pe ramuri

de sport, dacă ar fi tras la răspun
dere unele consilii de asociații sportive 
inactive. Din cauza acestor lipsuri, 
numărul și starea bazelor sportive de 
pe cuprinsul raionului este nesatisfăcă
toare față de numărul mereu crescînd 
al doritorilor de a practica sportul în 
mod organizat. în tot raionul sînt doar 
21 terenuri dc fotbal, 47 de volei, cîte- 
va gropi pentru sărituri la atletism și 
citeva popicarii. .Multe din acestea sim 
însă prost întreținute, cum este cazul 
terenului dc fotbal din Pașcani, unde 
își desfășoară antrenamentele și meciu
rile oficiale echipa de categoric R. 
C.F.R. din localitate. Terenurile de vo
lei și baschet din curtea sediului consi
liului raional U.C.F.S. sînt impractica
bile: panourile hu fost demontate, i-.ir 
zgura risipită, baza neputînd găzdui 
jocuri oficiale. De asemenea, cea mai 
bună popicăric a orașului a fost înch.t 
să. deoarece unii popicari făceau între
ceri pe „rămășaguri" In loc să sanc
ționeze pe cei viriovați pentru abate
rea lor. să angreneze tineri doritori să 
joace popice. consiliul raional 
U. C. F. S. Pașcani a luat o mă
sură care pur și simplu a li
chidat activitatea acestui sport O si
tuație necorespunzătoarc întîlnim și în 
unele comune unde nu s-a făcut totn’ 
pentru a se asigura tineretului sătesc 
posibilitatea de a-și desfășura activita
tea pe. propriile for baze sportive Aso
ciații sportive ca cele din Biăgești, 
Băiccni. Ruginoasa, Mîreești. Lespezi 
Tătăruși, Vajea Seacă, nu au pus m 
centrul preocupărilor lor gospodărire» 
judicioasă a fondurilor pentru amena
jarea bazelor sportive simple.

Vom vorbi in mod special despre aso
ciația sportivă C.F.R. Pașcani dc pe 
lingă Atelierele de reparat materiii 
rulant din localitate. La această aso
ciație există două preocupări: echipa
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Mai multă atentieJ
creșterii și selecționării tinerelor elemente

„...Aici in sulă sint prezenți 108 de
legați ai tineretului din școli. Stau a- 
lături elevi, profesori, directori care 
dezbat impreună problema îmbunătă
țirii activității de cultură fizică și 
sport. Cind eu am început să practic 
sportul, profesorii și directorii de 
școală erau dușmani ai sportului in 
școli, nu aveam posibilitatea să’ facem 
sport de performanță, iar dacă acti
vam in afara școlii eram exmatricu
lați. In această conferință se ridică 
problema de ce nu a fost consumat tot 
bugetul clubului, al unui club sportiv 
școlar! Pe timpuri, noi discutam de 
unde vom stringe oare fonduri pentru 
a ne deplasa la vreun concurs... Să 
analizăm deci munca depusă în lu
mina condițiilor excelente create as
tăzi de partid și guvern tineretului 
școlar pentru practicarea sr.ortului...“.

Acestea au fost cuvintele unui ve
teran al sportului clujean, fostul cam
pion de gimnastică Albin Morariu, 
cuvinte rostite cu ocazia conferinței 
pentru alegerea organelor . locale 
U.C.F.S. organizată la Clubul spor
tiv școlar din Cluj.

Așadar, Clubul sportiv școlar din 
Cluj și asociațiile sportive din școli 
au avut la dispoziție mari posibilități 
materiale, cadre tehnice, un număr

însemnat de antrenori și o „armată" 
întreagă de profesori de educație fi
zică care pot da un ajutor consistent 
mișcării de cultură fizică și sport. 
Și darea de seamă prezentată la con
ferință de tovarășul Iuliu Morariu, 
secretarul clubului, a scos în eviden
ță o serie de rezultate obținute în ul
timul an de sportivii din asociațiile 
sportive din localitate și Clubul spor
tiv școlar. Tineretul din asociațiile 
sportive școlare și din C.S.Ș. se poa
te mîndri cu o serie de performanțe 
bune realizate în diferite discipline 
sportive. Astfel, Dincă Sorin a obți
nut locul III la campionatul republi
can de juniori la triatlon și a corec
tat recordul republican de juniori 
categoria a Il-a la proba de 80 m 
plat. Elevul Emil Sima a realizat 11,1 
sec. la 100 m plat. La Cluj activează 
mulți elevi țjin loturile republicane 
de juniori sau tineret cum ar fi Gh. 
Albert (natație), Horea Pop, I. Kun 
și Ștefan Szigeti (baschet), Alexandru 
Szilagyi și Bela Jakab (gimnastică), 
Doru Rednic, Nicolae Ștefan, Tudor

de fotbal de categoric B și gimnastica 
în producție. Echipa de fotbal ocupă 
locul IV în seria I a campionatului 
categoriei B și culege deseori aplauze 
pentru jocul tehnic și spectaculos, iar 
gimnastica în producție este practicată 
cu regularitate de peste 700 de munci
tori. De ce însă doar atît? De ce nu 
se joacă și volei, handbal, de ce nu se 
face atletism, de ce nu se joacă popice, 
oină ? Oare angajații Atelierelor se mul
țumesc numai cu minutele afectate gim
nasticii în producție și cu calitatea de... 
suporteri ai fotbaliștilor? Box nu se 
mai face deoarece antrenorul cere sa 
fie plătit (in cite asociații sportive n.i 
sint însă instructori voluntari care dau 
rezultate frumoase?), popicăria este 
închisă alte baze nu sînt cons
truite pentru că „nu sînt fonduri" 
(cite mii de baze sportive simple au fost 
construite însă în țara noastră prin 
muncă patriotică ?) ș.a.m.d.

Este tolerabilă această situație? De
sigur, nu. Și acest lucru a reieșit din 
discuțiile participanților la conferința 
pentru alegerea organelor conducătoare 
U.C.F.S. din raionul Pașcani. Asocia
ția sportivă C.F.R., evident cea. mai 
puternică din întregul raion, trebuie 
să fie un exemplu și. în același timp, 
să dea și un sprijin efectiv celorlalte 
asociații.

Firește, despre o conferință în care se 
analizează munca pe un an, în care 
sînt aleși cei ce vor trebui să îndrume 
activitatea sportivă de pe cuprinsul în
tregului raion, în care sînt arătate reali
zările și deficiențele, sînt multe de 
scrîs. Noi am semnalat însh doar cîte- 
va din cele mai. însemnate aspecte, fiind 
convinși că noul consiliu raional 
U.C.F.S. va ști să muncească cu dra
goste’șî cu abnegație pentru continua 
dezvoltare a culturii fizice și sportului, 
așa cum au cerut delegații la con
ferință.

D. STANCULESCU

O nouă secție
Urmărind îndepUiiirea . hotăririlor 

conferinței asociației sportive Confec
ția Botoșani, consiliul de conducere, 
cu sprijinul comisiei orășenești de 
specialitate, a înființat o secție *de 
box.

In localul care le-a fost repartizat, 
sportivii de 1a Confecția au pornit la 
treabă. Pentru amenajări și aparataj 
s-au alocat din buget 4.500 lei. iar 
pentru material și echipament 2.000 
lei. Sub conducerea tov. Paul Ce- 
leschi, de curînd înapoiat de la cursu
rile de antrenori, au început antrena
mentul 20 de tineri. Avirid în vedere

Muncitorilor fo
restieri, minerilor și 
celorlalți oameni ai 
muncii din Vatra 
Dornei sportul le e 
„tare aproape dc 
inima*4, cum se exprima, plastic, unul 
dintre cei peste 100 de delegați la 
conferința la care am asistat duminică, 
în sala Cazinoului din pitoreasca sta
țiune suceveană. Și pentru că activitatea 
sportivă din raionul lor a avut în ulti
ma vreme multe lipsuri, era și firesc 
ca la conferință să se vorbească mai 
mult despre acestea. Au fost scoase la 
iveală cu curaj, analizate, s-au găsit 
căile de lichidare a lor. Și mărturisim 
că am fost impresionați de vorba do
rn oală dar hotărîtă a acestor munteni, 
coborîți „la centru44 de pe Valea Bis
triței Aurii, de pe dealurile de la Leșul 
Ursului, de la Panaci sau Cheile Dor
nei. care timp de șapte ore s-au sfătuit 
ruin să facă ci ca sportul să meargă 
mai bine pe Valea Dornei. arătînd greșe
lile și slăbiciunile lor și ale altora, ale- 
gînd pe cei mai buni dintre ei pentru 
a conduce sportul doroean.

Poate că. uneori, au fost prea aspri 
cu ei. Ca de exemplu atunci cînd peste 
succese au trecut prea repede. Și In 
darea de seamă si în cuvîntul fiecăruia. 
Noi totuși. în acest reportaj, nu putem 
trece cu vederea realizările acestui ra
ion în domeniul schiului, bogata parti
cipare la competițiile de mase, dragos
tea cu care a fost îmbrățișată aici o 
nouă disciplină sportivă (hocheiul pe 
gheață !), preocuparea pentru amena
jarea cît mai multor baze sportive sim
ple. necostisitoare, la care tineretul a 
prestat mi; și mii de ore de muncă 
voluntară.

Vom fi însă de acord cu ci cînd vom 
vorbi despre problema care i-a frămîntat 
cel mai mult și care ne propunem să 
fie și punctul central al rîndurilor noas
tre : munca de lămurire pentru înscrie 
rea a cît mai mulți membri în U.C.F.S. 
s-a dus foarte slab în raionul Vatra 
Dornei. în acest raion sînt numai 55 U) 
dc membri ai organizației noastre! A,; 
dică. așa cum arăta darea de seamă, 
numai 10% din populația raionului 
ceea ce reprezintă un inocența i sub 
posibilități. Participant» la conferință

că in cadrul acestei secții, conside
rată centru de antrenament pe oraș 
pot activa și tineri din alte asociații,, 
zi de zi pot fi găsiți în orele de pre
gătire sportivi de la Textila, Flamu
ra roșie etc.

în cadrul .Cupei 7 Noiembrie" or
ganizată de consiliul regional U.C.F.S. 
Suceava, pugiiiștii din Botoșani se 
pregătesc șă susțină întîlniri cu o 
formație din Cîmpulung. Va fi un 
bun prilej de verificare a pregătirii 
lor

A. ADY — coresp.

Ionescu și Mircea Nedelcu (volei), 
Ana Waldman e o fruntașă a natației 
din școli, iar Mihai Bledea și Sergiu 
Suciu sint speranțe ale tenisului de 
masă. Mai putem aminti faptul că e- 
chipa de handbal in 7 (antrenor E. 
Fehervari) a C.S.Ș, a ajuns in finala 
campionatului republican de calificare 
la seniori (!). Echipa de baschet băieți 
a obținut locul III la finala campiona
tului R.P.R. la juniori etc. etc.

Pot fi insă oare mulțumiți tovară
șii din consiliul de conducere al clu
bului cu performanțele obținute și, 
în general, cu munca depusă pentru 
sprijinirea creșterii elementelor ti
nere, a schimbului de mîine al spor
tului nostru ? La această întrebare a 
răspuns prolesorul Ion Moina, maestru 
emerit al sportului, în cuvîntul luat la 
discuții pe marginea dării de seamă: 
„Nu putem fi mulțumiți cu rezulta
tele obținute in selecționarea și de
pistarea elementelor de performanță. 
S-au organizat prea puține concursuri 
de selecție, iar dacă s-au organizat, 
nu s-a urmărit activitatea sportivi
lor depistați cu asemenea ocazii și 
nici nu- s-au ales întotdeauna cadrele 
cele măi corespunzătoare. Lipsa de 
colaborare cu direcțiunile școlilor a 
împiedicat organizarea unor secții pe 
ramură de sport mai puternice. Pen

au arătat și cauzch 
acestei stări de fapt 
formalismul. acti 
vitatea necorespun 
zătoarc a consiliu 
lui raional U.C.F.S 

(președinte C. Topală). sprijinul slal 
acordat de activiștii acestui raion con 
siliilor asociațiilor sportive, lipsa d< 
legătură cu terenul. In domeniul atra 
gerii de membri în U.C.F.S. doar puțin 
din cele 36 de asociații au avut rezul 
ta te bune : Minerul Vatra Dornei. A 
vîntul Coșna. Bradul Vatra Dornei. 1 
cele mai multe asociații însă. înscriere 
de membri în U.C.F.S. n-a constituit 
preocupare permanentă. Și cum să n 
se înregistreze un procentaj slab, rin 
la asociația sportivă de la Leșul Ursulu 
după cum arăta lînărul Vital ie Popa, di 
700 dc muncitori numai 30 (! !) sîj 
înscriși în U.C.F.S. Dacă la -fastă 
sociație numai 4% din sala Utili sîi 
membri ai Uniunii noastre, mai e < 
mirare că la Leșul Ursului nu exis 
nici un purtător al insignei GMA ?

Inadmisibila rămînere în urmă în 
cest domeniu a fost subliniată și < 
tov. Vasile Ardeleanu. secretarul coir 
totului raional P.M.R.. de tov. Nicoh 
Găneanu, secretarul comitetului raion 
U.T.M.. de tov. Petre Morarii, prrședi 
tele consiliului regional U.C.F.S. S 
ceava și de mulți al ți vorbitori. Mm 
delegați și-au luat angajamente care i 
ne îndoim că vor deveni Tapț^: a« 
ciația din Leșul Ursului își pr^p'ime 
înscrie în scurt timp 500 de' meml 
U.C.F.S. ; tov. Luca Bălan a arătat 
la asociația Rapid, a muncitorilor c 
transporturi, unde numai 120 din 
aproape 800 de salariați sînt meml 
U.C.F.S.. numărul acestora va a iun 
pînă la sfîrșitul anului la 600 : iar v 
Asrnarandci de la Bistrița A uric-Br
ioni. o dată cu angajamentul de a f; 
încă 70 de membri U.C.F.S pînă 
sfîrșitul anului, a anunțat că la a 
ciația din care face parte se vor ci 
stitui și două noi secți pe ramură 
de sport.

S-a vorbit mult la Vatra Dornei 
despre munca de educație cu sporii 
Și rnni ales cu fotbaliștii. Dacă tovarf 
din consiliul asociației Minerul Va 
Dornei s-ar fi preocupat mai mult 
educarea fotbaliștilor. 4* '«fur că iu 
tori ca Gheorghiu. Ruță. Pal n-ar 
comis acte huliganice, reprobate de to 
lumea. Despre lipsurile din activity 
fotbalistică a vorbit și tov. llor'n ( 
riluș. care a condamnat eu tărie prac 
acelor asociații can* tolereazălipsa 
producție a unor fotbaliști. înfi'Kiur; 
țiCcstora. goana după aducerea de ii 
tor] ..năsări călătoare . în dauna mu
de ridicare a cadrelor tinere, proprii. 

Conferința a tnai arătat și alte lips 
ca ncîndeplinîrea cifrelor planificate 
activitatea GMA. insuficienta preocui 
pentru asigurarea unui program' cor 
tițional pe scară focală, slaba pre 
pare pentru unele discipline «nortivr 
atletismul, baschetul, gimnastica, t 
neglijarea gimnasticii în producție, 
minerea în unnă în domeniul legîtirt 
sportivilor și afilierii secțiilor n" rar 
de sport ele. Toate aceste probleme 
sta pe viitor în grija retor aleși 
această ocazie în organele locale 
U.C.F.S. (președinte al Consiliului 
ional. tov. Emil Cioroîanut 'lin rai 
Vatra Dornei
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tru remedierea lipsurilor propun 
se formeze comisii de selecție, car 
facă vizite prin școli, să organi 
concursuri de selecție la fiecare ț 
lă, recrutind astfel elementele t< 
tate !“.

Și din cuvîntul altar delegați ș 
vitați la conferință a reieșit că 
sînt multe de făcut pentru ca CI 
sportiv școlar din Cluj să poată 
mulțumit de munca de creșter 
selecționare a tinerilor sportivi.

La conferință s-au ridicat și 
probleme. Tînărul gimnast Petru 
dac de la școala medie nr. 10, fri 
la învățătură și sport, a criticat 
siliul de conducere al clubului 
tru faptul că nu a acordat de 
importanță secției de gimna 
„Ne-am mutat mereu cu antrena 
tele dintr-o sală in alta ca în pr 
să ne pregătim într-o sală nec 
punzătoare, deși acest lucru se 
tea rezolva lesne în sensul schi 
rii locului de antrenament cu bo 
Uneori am concurat intr-o ținuți 
corespunzătoare, din cauză că c 
nu s-a ingrijit să procure la 
echipamentul necesar. Pe viite 
impune o mai bună gospodări 
planificare a fondurilor, știut 
că s-a cheltuit doar 40 la sute 
bugetul clubului (!). Din discuțiii 
tor delegați a reieșit că sint 
care au rămas în urmă cit învăț 
și totuși au fost selecționați in 
pele diferitelor secții (n. r.: ha



O frumoasă demonstrare
a handbaliștilor fruntași

la Buzău
In urmă cu cîteva zile în orașul Bu

zău a avut loc o interesantă serbare 
sportivă, în cadrul căreia s-a ' făcut 
inaugurarea unei noi și frumoase baze 
sportive la Șc. sportivă de elevi din 
ocalitate. I.a amenajarea acestui te- 
•en, pe. care se vor putea disputa jocuri 
Je handbal în 7, volei, baschet și tenis, 
ieste 1.000 de elevi au efectuat sute 
ii sute de ore de muncă voluntară.

La inaugurarea bazei tinerii sportivi 
Mizoieni au primit vizita lotului . re- 
uiblican masculin de handbal în 7. 
\dică pe acei sportivi care la începu- 
ul anului au realizat marea perfor- 
nanță de a deveni campioni ai lumii, 
•rezența handbaliștilor fruntași a 
limit interesul amatorilor, de sport 
lin Buzău, care au admirat măiestria 
°r cu ocazia unui joc demonstrativ. In 
lesc_hhf^?-s-a disputat un meci de ju- 
liori între echipa Șc. sp. de elevi din 
ocalitate și formația Dinamo Bucu- 
ești.

Serbarea sportivă de la Buzău va 
ămîne multă vreme vie în arriinti- 
ca iubitorilor de sport din orașul nos- 
ru, pentru care demonstrația haridba- 
știlor fruntași a constituit un admira- 
il spectacol sportiv, și un îndemn.
IARIN DUMITRU — corespondent

in ajutorul

Cu trei săptămini în urmă în, ora
ri Urziceni, eu prilejul alegerilor 
"ganelor locale ale asociației sporti- 
î Știința din localitate, participanții 
1 propus, printre altele, înființarea 
nei secții de lupte. La cîteva zile, 
ipă aceea, secția a fost constituită. 
Pentru a veni în sprijinul noii sec- 

i de lupte din Urziceni, Federația 
>mînă de lupte, a organizat vineri 
■ara în sala Casei de cultură din

O competiție 
in preajma

„Cupa 7 Noiembrie" la tenis de 
isă, concurs festiv tradițional din 
drul „Lunii prieteniei romino-sovie- 
■e", organizate în fiecare an de co- 
sia regională de tenis de masă din 
ilați se află in preajma celui de al 
I-lea start. Competiția aceasta săr- 
lorească care se va desfășura vi- 
ri, simbătă și duminică în marele 
iș de pe malul Dunării este aștep- 
ă din nou cu deosebită nerăbdare, 
constituind prin numărul și valoa- 
i pairtiicipanților, prin varietatea 
>belor și excelentele condiții de 

mai necesită comentarii.

.ele Ana Balint, Viorica Lucaci, 
lilia Chețe etc. de exemplu nu au 
ișit să promoveze la examenul de 
turitate). Ar fi bine ca tovarășii 
renori să fie mai exigeați la re- 
tarea sportivilor, iar organizațiile 
".M. din școli să sprijine pe elevii 
nași in urmă la învățătură !“.
Ir edem că cuvîntul elevului Petre 
lac nu
t cele spuse de tînărul gimnast 
și problemele ridicate de ceilalți 

egați la conferință, au completat 
n nu se poate mai bine darea de 
mă.
>e altfel, tovarășul Ion Balaș, vi- 
■reședinte al Comitetului de Orga- 
are a Uniunii de Cultură Fizică 
Sport a subliniat in cuvîntarea sa 
tul că darea de seamă nu a anali- 
in mod destul de temeinic lipsu- 
care au frînat activitatea din ca- 

1 Clubului sportiv școlar și din 
ciațiile sportive din școlile clu- 
e.
Realizările obfinute de C. S. Ș. 

ultimul an — a subliniat to- 
ășul Ion Balaș — sînt meritorii, 

nu pe măsura posibilităților. La 
j există peste 10.000 de șco- 

bază solidă pentru dez- 
sportului de masă și

. O 

tarea
performantă in această locali- 

>. Dacă mai adăugăm că asocia- 
• sportive și C.S.Ș. au la dispozi- 
un număr de peste 80 de profe-

Urziceni o reușită demonstrație . de 
lupte. Cei aproape 400 de spectatori 
au avut prilejui «ă vadă „la lucru" pe 
campionul olin , ,.c Dumitru Pirvules- 
cu, pe vicecampionul olimpic și mon
dial Ion Cernea, pe medaliatul olim
pic Ion Țăranu, pe medaliatul mon
dial Gheorghe Popovici, pe campionii 
balcanici Gheorghe Szahad, Alexan
dru Geantă și Cristea Marin. Și-au 
dat concursul și sportivii fruntași Ni- 
coiae Martinescu, I. Herman, M. Sultz, 
V. Micula, M. Martinescu, I. Isfachc 
ș.a. Membrii lotului republican de 
lupte libere și clasice au fost conduși 
de antrenorul Ion Crîsnic.

La organizarea acestei manifestații 
sportive o contribuție de seamă au 
adus-o tovarășul Radu . lonescu, preșe
dintele consiliului raional U.C.F.S. 
Urziceni, Gh. Cristea, tehnician al a- 
celuiași consiliu, profesor I. Burlacu, 
președintele asociației 
ța și profesorul de 
N. Călugăreanu.

Spectatorii prezenți
căldură evoluția sportivilor ce a avut 
loc la lupte clasice, libere și trîntă.

O. B.

sportive Știm 
educație fizică

au aplaudat cu

crisori din tară
Din Babadag ne-a scris corespon

dentul Mircea Cruceanu. Sportivii a- 
sociațiilor Cetatea Istria, Spartac și 
Belșugul au prestat peste 450 de ore de 
muncă patriotică la recoltarea porum
bului de pe tarlalele gospodăriei a- 
gricole de stat din Babadag. „Tinerii 
sportivi — ne scrie corespondentul 
nostru — au recoltat porumbul de pe 
șase hectare". In altă corespondență, 
Mircea Cruceanu tace cîteva însem
nări pe marginea adunării de dare de 
seamă și alegeri de la asociația spor
tivă Flamura roșie din satul Lunca: 
„In planul de măsuri s-au înscris o- 
biective importante, cum ar fi amena
jarea unui teren de volei, înființa
rea unei echipe de oină, înscrierea 
de 50 noi membri U.C.F.S., reamena- 
jarea terenului de fotbal".

Mulți dintre cei peste 200 membri 
ai asociației sportive Voința din Hu-

tradiționala 
startului

organizare un adevărat concurs 
caracter republican individual și 
echipe. Amintim că în concurs 
participa selecționatele regiunilor 
noastre ca și echipele reprezentative 
din centrele dezvoltate în ceea ce pri
vește tenisul de masă. Pe program 
sint înscrise toate cele 5 probe cla
sice individuale și turnee pentru echi
pele masculine și feminine. Nume
roase premii și diplome printre care 
și 5 frumoase cupe (o cupă este desti
nată celui mai vîrstnic participant) 
vor răsplăti pe învingători.

cu
pe 

vor

sori de educație fizică, care pot fi 4 
mobilizați in munca de selecționare4 
fi creștere a viitoarelor cadre spor- 4 
tive, trebuie să arătăm că s-a făcut 4 
prea puțin pentru lărgirea bazei de 4 
masă fi formarea unei pepiniere a J 
sportului de performanță". In conți-4 
nuare vorbitorul a arătat că de la bun 4 
început s-a făcut o greșită selecțio- 4 
nare a cadrelor, fapt ceea ce a con- 4 
tribuit la numărul redus al sportivi- 4 
lor clasificați. Noul consiliu al clu- 4 
bului va trebui să pună un accent 4 
deosebit pe calitate. Dacă la J. O. de 4 
la Roma în lotul țării noastre au fost 4 
doar cîțiva sportivi din Cluj, numă-4 
rul acestora va trebui să se înmul- 4 ■ 
țească la viitoarele Jocuri Olimpice.4 
Și Clubul sportiv școlar, care se o-4 
cupă de cele mai tinere speranțe ale 4 
sportului nostru din această localita- 4 
te, are ca sarcină primordială să de- 4 
pisteze și să formeze cit mai multe 4 
vîrfuri sportive. Antrenorii clubului 4 
vor trebui însă să impletească in 4 ( 
mod armonios munca tehnică cu cea 4 
de educație, să colaboreze cu profe-4 
sorii și cu organizațiile U.T.M. din 4 
școli, care le pot da un sprijin ne-4 
precupețit în educarea unor sportivi 4 
de tip nou, gata să răspundă prin 2 
noi realizări la învățătură și în sport, 41 
griji; permanente a partidului iubit 5 
față de tineretul țării. 4

AL. I NO VAN 1

Simetrie, suplele, agilitate. Iată 
ceea ce ne-au arătat exercițiile gim- 
naștilor de la Casa de cultură a ti

neretului din raionul 23 August

- nedoara sînt fruntași în producție. 
■ Acesta este conținutul celei de a 28-a 
i scrisori, din acest an, a coresponden- 
> tului Nicu Sbuchea. Aflăm că fotbalis

tul Martin Wedt, cismar, execută co
menzile la \un înalt nivel calitativ, că 
electricianul Corne! Moghioroșan, că
pitanul echipei de volei, este prețuit 
pentru conștiinciozitatea cu care lu
crează in producție și se antrenează 
pe terenul de sport...

„O frumoasă sală de sport" — a- 
cesta este titlul scrisorii coresponden
tului N. Popovici din Capitală. „La a- 
sociația sportivă Comerțul socialist dre 
pe lingă Școala tehnică de comerț a 
fost complet renovată și dată în folo
sință o frumoasă sală de sport, prevă
zută cu instalații auxiliare. Aici se 
practică gimnastica, voleiul și basche
tul" — ne scrie corespondentul nostru.

Un interesant concurs de atletism a 
fost organizat pe stadionul „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej“ din Turda. Au parti
cipat 74 de atleți și atlete de la clu
bul sportiv școlar Cluj, Arieșul Turda 
și Industria Sîrmei C. Turzii. Cores
pondentul nostru Petru Țonca ne 
scrie că o serie de rezultate 
mulțumitoare, iar organizarea 
lentă.

au fost
— exce-

A. A.
★

Stadionul din Sighișoara a găzduit 
un interesant concurs de atletism do
tat cu trofeul „Cupa Carpați", la care 
au participat sportivi din raioanele și 
.orașele Sibiu, Făgăraș, Agnita, Rupea 
Sf. Gheorghe, Mediaș și Sighișoara, 
întrecerile au fost viu disputate. Iată 
cîțiva dintre cîștigătorii probelor: 
FEMININ—100 ni: Catalina Szasz 
(Sf. Gheorghe) 14,1; lungime: Ro- 
dica Seccleanu (Făgăraș) 4,30 m: 
înălțime: Erda Tschurl (Sighișoara) 
1.37 m; MASCULIN—100 m: Mihai 
Cercel (Mediaș) 11,5: 1000 m: Doru 
Cucerzan (Mediaș) 2:49,2; lungime: 
Mihai Cercel 6,21 m; înălțime: Lu
cian Tucean (Făgăraș) 1,72 m. In 
încheierea scrisorii, corespondentul 
nostru Ion Turjan ne relatează că 
trofeul pus în joc a revenit atleților 
din raionul Sighișoara.

Despre concursul de tir „Cupa Si
biului" ne-au informat corespondenții 
noștri I. Săndulescu și I. lonescu. Ei 
ne-au relatat că la acest concurs au 
participat echipe din mai multe ra
ioane și orașe ale regiunii Brașov. 
Competiția a fost cîștigată pe echipe 
pe trăgătorii din orașul Brașov. In 
clasamentele individuale primele locuri 
au fost ocupate de Simina Chirițescu 
și Aurel Bajenaru ambii din Brașov.

Campionii orașului Ploiești
Recent au avut loc în orașul Plo

iești întrecerile pentru desemnarea 
campionilor orașului pe anul în curs. 
L.a întrecerea rezervată juniorilor au 
participat 30 de sportivi. Următorii 
s-au clasat pe locul 1. în ordinea 
categoriilor: Gh. Angliei (Petrolul), 
S. Gurgui (Constr.), E. Bohilțea (Pe
trolul), Alex. Bucur (Constr.), C. 
Gheorghe (Petrolul), N. Ene (Petro- 

|Iul), M. Ristescu (Constr.), D. Horțea 
(Constr.) și Gr. Toader (Constr.).

In întrecerile seniorilor (libere) 
următorii s-au clasat pe locul I (în 
ordinea categoriilor) i Angliei Vlad

De la o zi la alta, Casele de cul
tură ale tineretului joacă un rol tot 
mai important în munca de educare 
a tinerilor. Sînt dese prilejurile cind 
cetățenii din raioanele Capitalei noas
tre, tineri și vîrstnici, se opresc la 
casele de cultură fie ca să audieze un 
concert, o conferință fie să vizioneze 
un spectacol de estradă, să danseze 
sau... să facă sport. Da ! Sportul, ală
turi de activitatea cultural-educativă 
este pe cale să ocupe un loc tot mai 
însemnat in activitatea caselor raio
nale de cultură. Tinerii din întreprin
deri, instituții, din școli și facultăți, 
la care se adaugă și cei din organi
zațiile U.T.M. de cartier, fac ca tere
nurile și sălile de sport ale Caselor de 
cultură să cunoască deseori o vie 
animație. Am vizitat recent cîteva din 
aceste edificii cultural-sportive in care 
tineretul din raioanele Capitalei are 
posibililafea să-și dezvolte multilate
ral aptitudinile.

CU GIMNAȘTII IN STUDIOUL DE 
TELEVIZIUNE

Pe Dumitru Stelian, sudor la uzine
le „Vasile Roaită", Grigore Rațiu; 
turnător la .uzinele „23 August", eleva 
Ioana Bobeică, Ghcorghe Dumitrescu, 
Gheorghe Untaru și alții, îi cunosc 
bine nu numai cetățenii din raionul 
23 August, ci și cei din alte raioane.

Atrași de. renumele acestor tineri, 
ca și de al altora cu care alcătuiesc 
echipa de gimnastică a Casei de cul
tură a raionului 23 August, operatorii 
studioului de. televiziune au oferit te
lespectatorilor, de două ori în cursul 
ultimelor luni, programe interesante 
de gimnastică acrobatică și artistică. 
Așa au devenit cunoscuți gimnaștii 
de la Casa raională de cultură. Dar 
pînă să ajungă. .în... studioul televi
ziunii, tinerii noștri, împreună cu 
instructorul lor Radu Gheorghe, au tre
buit să depună multe strădanii. Nu e 
vorbă că au la dispoziție tot ceea ce 
le trebuie: o sală spațioasă dotată 
cu aparatură modernă de gimnastică 
și, ceea ce este demn de reținut, au 
entuziasm. Numai astfel se explică 
succesele repurtate de gimnaștii Casei 
de cultură (echipele de băieți și fete 
sînt campioane pe oraș la Spartachia- 
da de iarnă a tineretului și la con
cursul cultural-sportiv. De asemenea, 
au cîștigat „Cupa Primăverii" pe ra
ion în competițiile oficiale la care 
au participat).

Dar gimnastica nu este singurul 
sport pe care-1 practică tinerii de la 
Casa de cultură a raionului 23 Au
gust. Există aci diferite forme de an
grenare a tineretului în activitatea 
sportivă. Vrei să audiezi conferința 
unui sportiv fruntaș ? 
poate ca în 
vină în 
sportivii 
intîlnire 
tociclist 
rilor cîteva momente din activitatea sa 
sportivă.

Atunci
„joia tineretului" 

mijlocul tinerilor unul 
cunoscuți ai țării. La
de acest fel, cunoscutul mo- 

Barbu Predescu a evocat tine-

nu se 
să nu 
dintre 
ultima

c.(Petrolul), C. Dobre (Constr.), 
Gheorghe (Petrolul), A. Poropcncea 
(Petrolul). T. Popa (Petrolul), D. 

Carpen (Constr.). N. Voinicii (Petro
lul), V. Constantinesțu (Petrolul). La 
lupte clasice seniori, unde au partici
pat 12 concurenți, următorii au ocupat 
primul loc, în ordinea categoriilor: 
P. Vasile (Petrolul), Dl Morarii (Pe
trolul), Gh. Cojan (Petrolul), Ion Doi- 
sa (Constr.), V. Miloș (Petrolul), D. 
Călărășanu (Petrolul), Gh. lonescu 
(Petrolul) și Ioan Popa (Constr.).

— b —

ale tineretului
mai intens. Terenurile <le 

volei și handbal sînt foarte

Desigur, în timpul verii, viața spor
tivă de la Casa raională de cultură 
pulsează • • ■ 
fotbal, i r_ ______  uiiiv
căutate de asociațiile din raionuT 23 
August. Casa de cultură s-a dovedit 
deseori o gazdă excelentă pentru orga
nizarea etapelor raionale ale sparta- 
chiadejor, Concursului cultural-sportiv. 
crosurilor etc. Zece mese stau la dis
poziția șahiștilor iar jucătorii de tenis 
de masă își dispută aproape zilnic 
intîietatea. _ Sportul i-a cucerit chiar și 
pe cei mai zeloși artiști amatori care 
activează pe lîngă această Casă <le 
cultură. Ștefania Vlad, de pildă, o 
talentată solistă de muzică ușoară, s a 
dovedit a fi și o bună înotătoare, 
dovadă premiul I pe Capitală obE rit 
cu prilejul Concursului cultural-sportiv 
al tineretului.

— Avem proiecte cit se poate de 
frumoase in domeniul sportului, ne 
spunea zilele trecute directorul Casei 
de Cultură a raionului Gheorghe Glieor- 
ghiu-Dej. Vrem să alcătuim o forma
ție de box, una de lupte, de șah, tenis 
de masă și haltere, 
vor pregăti la noi 
unor instructori pe 
tiza aci consiliul

Tinerii sportivi se 
sub îndrumarea 
care îi va repar- 
raional U.C.F S.

Firește, sportivii vor concura în com
petițiile oficiale pentru asociațiile din 
care fac parte, iar noi ii vom folosi 
in întrecerile „interne", amicale, din 
raionul nostru.

După datele pe care ni le-a furruz.it 
directorul Casei de cultură, rezultă că 
aproape 90 de sportivi se vor pregăti 
la 
ta 
în 
in

Casa raională a tineretului. Accas- 
însă în viitorul apropiat Să vedem 
ce măsură a fost organizată pi ui 
prezent activitatea sportivă.

Baza acestei activități a constituii-c 
organizarea săptămînală a „joilor 
tineretului". Pe lingă programele c.ul- 
tural-artistice, un loc destul de însemnat 
l-au ocupat simpozioanele pe teme spor
tive, în cadrul cărora sportivi de frunte 
ai țării precum și activiști ai mișcării de 
cultură fizică și sport au vorbit, tine
rilor despre succesele mari înregistra
te de sportul nostru. Alteori, echipe de 
box sau lupte (de regulă de la uzine
le „Semănătoarea") au făcut demon
strații apreciate de cetățenii dîn raion 
Casa de cultură e dotată cu un nutnfir 
însemnat de materiale sportive ca 
saltele de lupte, șahuri, mănuși de 
box, mese de tenis, haltere, mingi de 
fotbal, aparate de gimnastică și allele 
ce stau la dispoziția tineretului .și 
care așteaptă să fie folosite tot mai 
mult.

CÎTEVA CONCLUZII

că constatările sînt imbucură- 
Din păcate insă, nu peste toi 
atenția cuvenită sportului. Im- 
noastră este că la unele case

Desigur, sportul la casele de cultură 
ale tineretului a făcut, în generat, 
pași frumoși spre dezvoltare. Acolo 
unde am întilnit pasiune pentru acti
vitatea sportivă (îndeosebi din partea 
conducătorilor caselor de cultură), de
sigur 
toare. 
se dă 
presia
de cultură activitatea sportivă nu se 
desfășoară după un plan bine chibzuit, 
ci se face la voia intîmplării, neorga
nizat, și numai din inițiativa unor 
tineri care vor să joace șah sau tenis 
de masă. Se simte lipsa unor instruc
tori sportivi bine calificați, care să 
îndrume și să organizeze temeinic 
activitatea de cultură fizică și sport la 
casele de cultură ale tineretului, lată 
de ce socotim că ar trebui găsită o 
soluție in această privință, fie prin 
recrutarea unor studenți sau absol
venți ai I.C.F., fie prin folosirea vo
luntară a unor antrenori și tehnicieni 
din asociațiile sportive.

Casele de cultură ale tineretului sînt 
dotate cu multe materiale și echipa
ment sportiv și au suficiente baze 
sportive care pot găzdui competiții in
teresante. Ele așteaptă însă să fie 
folosite mai mult.

Consiliul orășenesc U.C.F.S. Bucu
rești are datoria să sprijine mai ac
tiv Casele de cultură ale tineretului 
din Capitală.

R. CALARAȘANU
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Probleme după etapa inaugurală

Cele 32 de echipe angajate în lupta 
pentru titlurile de campioane repu
blicane la baschet masculin și femi
nin și-au început duminică întrece
rea.

Unele echipe au luat un start pu
ternic, arătîndu-se și în acest cam
pionat principale pretendente la locu
rile fruntașe. C.C.A. a cîștigat fără 
emoții la Galați, de unde cu greu se 
pleacă cu două puncte, echipele Ra
pid București au trecut un „hop" 
foarte dificil, fetele învingînd pe Cri- 
șana Oradea, iar băieții pe Steagul 
roșu Brașov, C.S.O. Craiova a dispus 
de o manieră impresionantă de Știința 
București, ca și Dinamo București și 
Dinamo Tg. Mureș, învingătoare asu
pra formațiilor Dinamo Oradea și 
respectiv Voința Tg. Mureș.

MAI MULTA ATENȚIE 
TINERETULUI!

Nc-a bucurat nespus apariția plă
cută a echipei Voința Brașov care s-a. 
prezentat cu un lot alcătuit în marea 
majoritate din elemente' tinere, talen
tate. cu talie corespunzătoare îoenhii 

O spectaculoasă luptă sub panou in meciul Știința liucurești — C.S.O. Crw 
iova. Hoffman de la C.S.O. (nr. 9) își dispută balonul cu Niculeseu

Foto : Gh. Amuza

de baschet modern. Antrenorul Gheor- 
ghe Roșu a arătat și :n acest an că 
urmează cu consecvență acțiunea să
nătoasă începută de ani de zile <n 
privința promovării permanente in 
prima formație a jucătoarelor tinere, 
cu perspective. Duminică, am urmărit 
cu multă plăcere evoluția tinerelor 
baschetbaliste de la Brașov care nu 
s-au intimidat in fața unor ad
versare cu multă experiență, au ju
cat eurajos și au fost la un pas de 
a ciștiga.

Cuvinte frumoase se cuvin și proas
petei promovate in categoria A, Voin
ța București, care, de asemenea, a 
prezentat un lot format aproape nu 
mai din elemente tinere. Antrenorul 
Gheorghe Lăzărescu mai are însă de 
lucrat destul de mult cu tinerele sale 
eleve pentru a le ridica la valoarea 
tehnică solicitată de un campionat 
republican.

Dacă exemplele bune oferite de cele 
două echipe feminine și de Știința 
Timișoara. Crișana Oradea, I.T.B., la 
fete, Rapid București, Steagul roșu 
Brașov, Știința București, Dinamo 
București ș.a. la băieți, reflectă preo
cuparea secțiilor de baschet ale ace-
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stor cluburi și asociații sportive pen
tru continua împrospătare a primelor 
formații, în schimb alte formații par
ticipante la campionatele republicane 
nu au poziția cea mai justă in acea
stă problemă. Astfel, putem cita exem
plul echipei feminine Progresul care 
de ani și ani de zile folosește aceleași 
jucătoare, cu multă experiență, e 
drept, dar cu o talie departe de a 
corespunde cerințelor baschetului mo
dern și, in primul rînd, prevederilor 
regulamentare. Duminică, Progresul 
a cîștigat și poate că va mai ciștiga 
cîteva mtilniri. Dar, ce perspective 
are echipa ? Cum contribuie antreno
rul Gli. Nictilescu la aplicarea în prac
tică a documentelor consfătuirii an
trenorilor? Sîrit întrebări la care aș
teptăm un răspuns. Și acesta nu 
poate fi decit unul : împrospătarea cu 
curaj a echipei cu elemente noi, ti
nere, cu perspective.

Problema întineririi echipei se pune 
și la formațiile masculine Dinamo 
Tg. Mureș și Dinamo Oradea, cu atît 
mai mult cu cit intr-un trecut nu 
prea depărtat aceste centre au dat 
baschetului nostru multe elemente va

loroase. Acuțn, nume noi apar foarte 
rar și pătrdnd cu timiditate in pri
mele garnituri.

NOILE PROMOVATE AU PĂȘIT 
TIMID IN CATEGORIA A

Cu excepția echipei feminine Blă
nuri Oradea și a celei masculine Pro
gresul București, celelalte promovate 
in campionatele republicane au pier
dut partidele susținute duminică. Dar, 
dacă Știința Timișoara, Agronomia 
lași. Voința București, la fete și 
Voința Tg. Mureș, la băieți, s-au 
comportat onorabil — ținind seama 
și de adversarele întilnite —, echipele 
masculine A.S.A. Bacău și Construc
torul Arad au cedat la scoruri mari 
și au jucat cu mult sub nivelul 
cerințelor categoriei A. In ambele ca
zuri s-a putut constata insuficientul 
sprijin primit din partea consiliilor 
asociațiilor sportive și al consiliilor 
orășenești respective, care nu s-au 
preocupat de formarea unui lot co
respunzător (A.S.A. Bacău) și de 
asigurarea condițiilor de pregătire 
(Constructorul Arad). Campionatul se 
află de-abia la început, iar timp 
pentru îndreptarea situației mai este 
suficient.

D. STANCULESCU
A. VASJL1U

La Praga „Grivița Roșie" 
va trebui să joace DOUĂ REPRIZE
Duminică, echipa noastră Grivita 

Roșie a obținut victoria în partida 
cu Spartak AZKG, creîndu-și astfel 
un avantaj în lupta pentru calificarea 
in etapa viitoare a „Cupei Campioni
lor Europeni" la rugbi. In cronica jo
cului arătam că rugbiștii romini au 
meritat pe deplin această victorie și 
că ei au practicat un joc bun. Tre-

R. POPESCU — secretar gene
ral al F.R.R. : „In prima repriză 
echipa noastră a jucat aproape de 
valoarea sa impunîndu-și superiori
tatea. După pauză, Grivița Roșie 
s-a prezentat insă slab, a făcut 
multe greșeli și a continuat să 
piardă aproape toate baloanele la 
tușă. Spartak AZKG s-a dovedit a 
fi un adversar periculos și pentru 
returul de la Praga echipa noa
stră va trebui să se pregătească 
cu toată seriozitatea pentru a pu
tea obține un rezultat favorabil".

buie să adăugăm însă că, de fapt, 
Grivita Roșie a cîștigat această par
tidă în prima repriză, cînd toate com
partimentele au „mers" excelent, cînd 
întreaga echipă a muncit cu dirzenie 
pentru fiecare balon. Jucătorii noștri 
conduceau la pauză cu 14—0 și meciul 
promitea să se încheie la mare dife
rență de puncte.

Și totuși n-a fost așa ! Dimpotri
vă, după pauză, rugbiștii cehoslovaci 
au reușit să reducă scorul și prima 
din cele două întîlniri cu Spartak 
a adus echipei noastre doar avantajul 
a 9 puncte. Firește, nu se poate trece 
peste handicapul creat de accidenta
rea lui Costel Stănescu la începutul 
celei de a doua reprize. De aseme
nea, notăm și faptul că în această 
parte a jocului, oaspeții au avut mai 
multă inițiativă, au atacat mai mult 
și, in general, s-au prezentat mai bine 
decit în prima repriză. In aceste con
diții echipa noastră — descompletată 
— a avut în față un adversar mai ho- 
tărît, și era normal să nu mai poată 
înscrie tot atitea puncte. Dar, în nici 
un caz nu ne așteptam să asistăm 
doar la încercarea reușită a lui Iri-

Ing. KUDRNA — antrenor se
cund al echipei Spartak AZKG : 
„Partida mi-a plăcut foarte mult, 
mai ales in prima parte cînd am 
admirat treisferturile gazdelor ca 
și jocul înaintării. După pauză me
ciul a fost mult mai echilibrat".

mescu. Cert este că în a doua parte 
a jocului Grivița Roșie a slăbit alura, 
considerind probabil că va reuși să-și 
impună cu ușurință superioritatea. Și

Mai multă preocupare 
pentru atragerea elementului feminin

Anul acesta activitatea alpină din 
București a luat un mare avînt, pe 
de-o parte datorită sprijinului dat de 
consiliul regional U.C.F.S. București, 
pe de altă parte datorită activității 
secțiilor de alpinism din București.

Astfel, este lăudabilă din punct de 
vedere al participării la alpiniadele 
orașului București, inițiativa unor 
cluburi și asociații pentru selecționa
rea cu grijă a elementelor tinere, în 
special băieți. Putem cita secțiile de 
la Grivița Roșie, Știința, Metalul „23 
August", Spartac. Voința. Nu în a- 
ceeași măsură putem vorbi însă de 
promovarea cadrelor tinere în rindul 
alpinistelor.

In anii 1954 1959, paralel cu con
cursurile alpine pentru băieți, erau 
organizate și competiții feminine in 
care s-au afirmat cu tărie echipele 
bucureștene Știința, Voința, Progre
sul, Flamura roșie, Institutul de căi 
ferate, participind la escalade de mare 
dificultate atit în etapele de vară cit 
și în cele de iarnă, ale campionatelor 
republicane de alpinism. Sînt cunos
cute performanțele alpinistelor Vio
rica Canarache, Nina Vasiliu, Olga 
Bădină, Jozeta Petrov, Livia Rusu, 
Maria Rățoi, Maria Picu, Jana Lixan- 
dru, Maria Angela Costea. In ultimul 
timp, mai precis din 1959, o mare 
parte dintre secțiile de alpinism din 
București nu s-au mai preocupat de 
ridicarea de noi elemente din rindul 
fetelor. In această perioadă nu a fost

această
'rărnadă deschisă inițiată de oaspeți. înaintarea Griviței Roșii va destrăma în 

acțiune.

echipa n-a mai jucat la valoarea sa. 
Unii dintre jucătorii fruntași s-au 
„văzut" foarte rar (Wu.sek, Posmoșa-

Arbitrul R. SIKERSKY (R. P. 
Polonă): „Prima parte a jocului a 
fost excelentă. Echipa romină a 
impresionat prin jocul său. Grivița 
Roșie a atacat susținut, cu multă 
fantezie și eficacitate. După acci
dentarea lui Stănescu, Grivița Ro
șie n-a mai practicat insă același 
joc și a făcut multe greșeli. Im ge
neral, partida a fost un spectacol 
reușit care a contribuit la popu
larizarea rugbiului".

nu), alții au făcut greșeli de execuție 
tehnică (Th. Rădulescu, Oblemenko) 
sau greșeli de genul aceleia datorită 
căreia Vopalensky a adus echipei sale 
3 puncte. Pe lîngă această greșeală, 
Țibuleac (foarte bun în prima repriză) 
a avut și citeva ezitări în joc.

Așadar, victoria de duminică nu 
trebuie să ducă la concluzia că „ne-am 
asigurat" pentru jocul de la Praga. 
Mai ales că nu trebuie uitat nici fap
tul că oaspeții au avut și ei citeva 
ocazii mari de a înscrie (printre al
tele și cele două „bare").

Valoarea formației noastre campi
oane este binecunoscută și apreciată 
de toți iubitorii rugbiului. Ea ne în
dreptățește să privim cu optimism 

organizat nici un concurs destinat ex
clusiv echipelor feminine.

Pentru a stimula secțiile de alpi
nism din Capitală în ridicarea de noi 
cadre, regulamentul Alpiniadei ora
șului București — 1961, a fost astfel 
întocmit îneît să permită o largă par
ticipare la alpiniade a începătorilor, 
băieți și fete, în echipe mixte sau 
separate. Datorită acestui regulament 
și in special a aplicării lui de unele 
secții, numărul începătorilor (printre 
care și multe fete) a crescut. Din pă
cate, nu in aceeași măsură la toate 
cluburile și asociațiile sportive.

Acolo unde a existat o preocupare 
în această direcție, și unde paralel cu 
legitimarea începătorilor s-a făcut și 
pregătirea lor teoretică și tehnică, 
s-au văzut roadele. Putem evidenția 
activitatea secției de alpinism Spartac 
București (instructor Ladislau Biro) 
care deține primul Ioc atît ca număr 
cît și ca pregătire a tinerelor alpi
niste.

După numai un an de activitate, e- 
chipele feminine de Ia Spartac au 
reușit să escaladeze trasee pină la 
gradul III de dificultate, printre care 
„Umărul" din Gălbenele, Creasta Coș- 
tilei etc. S-au evidențiat Eugenia Cer
nea, Maria Iordache, Viorica Păpu
șoi, Elena Preda, Ioana Dumitru.

Asociații și cluburi care în anii tre- 
cuți aveau echipe feminine fruntașe, 
ca Știința, Metalul „23 August", Gri
vița Roșie, sînt acum pe ultimele 

Foto: T. Roibu

returul cu Spartak AZKG. Dar, 
Praga, Grivița Rosie va trebui 
JOACE DOUA REPRIZE.

DAN GIRLEȘTEANI

Miinc. pc stadionul Rcpubli

Lotul R. P. R. - 
Spartak A.Z.K.C

Jucătorii echipei cehoslovace SP 
TAK AZKG-Praga, care au lăsat 
blicului bucureștean o frumoasă 
presie in meciul cu GRIVIȚA RC 
desfășurat duminică în cadrul „C 
Campionilor Europeni" Ia rugbi, 
evolua din nou în Capitală. De 
aceasta, formația SPARTAK AI 
va intilni lotul nostru republican 
tr-un joc de verificării în cadrul 
gătirilor pentru part, pe care 
prezentați va noastră o va susțin 
12 noiembrie cu echipa Franței, 
ciul cu SPARTAK AZKG va ave; 
miine, pe stadionul Republicii, d 
ora 15,15. In această partidă noi 
alinia următorul „XV" : TEOF 
VICI, CAPUȘAN, D ROBOT A-M 
NACHE, V. RUSU-MORARU, 
MIAN, ZLATOIANU-COSTEL f 
NESCU, R. CHIRIAC-IRIMEI 
WUSEK, CIOBĂNEL, SAVA-PEN 
Rezerve: Iordăchescu, Preda, Iii 
Țibuleac, Al. Ionescu.

locuri. De pildă, la Știința, dintr< 
7 fete legitimate, numai Mihaela 
conescu a participat la aproape 
etapele Alpiniadei. Aceeași situ; 
aflăm și Ia Grivița Roșie, und 
remarcat Elena Petre. In ceea ci 
vește Metalul „23 August", in 
de Magdalena Breahnă, Ia alpi 
nu a mai participat nici o altă f

Există însă și secții de alpi 
rum sînt cele de Ia Voința Buc 
și I.T.B., in cadrul cărora nu 
nici un fel de atenție eleme 
feminin. Și nu se poate spune 
ceste secții nu au posibilitatea 
tragă cadre tinere. Lucrul es 
atit mai de neînțeles, cu cît la 
dar mai cu seamă la Voința, s 
masculine sint foarte puternice, 
za neangrenării elementului ft 
este deci doar lipsa de preocu

Sintem în preajma încheiem 
vită ții alpine din anul acesta, 
țul va scoate in evidență mane; 
in cadrul secțiilor de alpinisr 
București și, conform regulamei 
vor fi desemnate secțiile trunk 
Capitală. Concluziile acestui 
vor constitui puncte de plecarț 
tru viitorul sezon alpin, în ca 
misia orășenească de alpinism 
o atenție și mai mare atrager: 
mentului feminin în practicarea 
tui sport.

DIONISIE COLAN
președintele comisiei orășei 

de alpinism



C.S.M.Clu j continuă să fie neînvinsă în categoria B
După consumarea a 9 etape, si

tuația in iruntea celor trei serii 
ale categoriei B, continuă să a- 
tragă atenția iubitorilor fotbalului, 
deoarece diferențele de puncte intre 
primele clasate sint minime. De 
la o etapă la alta se pot produce 
schimbări in ceea ce privește or
dinea în clasament. Atrage în pri
mul rînd atenția faptul că frun
tașa seriei a II l-a, C.S.M. Cluj, 
continuă să fie neînvinsă. Punctul 
forte al echipei il constituie apă
rarea, care in cele 9 partide dis
putate a primit doar 4 goluri! In 
etapa viitoare, jucînd pe teren pro
priu, iar urmăritoarea principală — 
Mureșul — in deplasare, clujenii 
au șanse de a lua un avans de 
puncte. In seria 1, în urma 
victoriei obținute in fața Ceahlău
lui P. Neamț, Poiana Cîmpina și-a 
mărit avansul la 2 puncte asupra 
echipei C.S.M.S. lași. In seria a 
ll-a, pe primele două locuri con
tinuă să se afle Dinamo Obor și 
C.S.O. Craiova, despărțite de un 
punct.

Etapa a 9-a s-a caracterizat prin 
numărul mare de meciuri nule: 7. 
De asemenea, s-a „remarcat" lip
sa de eficacitate a înaintașilor 
formațiilor din seria a Il-a, care 
in cele 7 partide au marcat numai 
9 goluri. In schimb, în celelalte 
două serii s-au înscris 41 de punc
te (20 — seria I și 21 — seria 
a lll-a).

Trecind peste aceste date sta
tistice, subliniem buna calitate a 
partidelor desfășurate la Cimpia 
Turzii, Bacău, Timișoara, Ploiești, 
Cărei, Tg. Mureș, Craiova și Bucu
rești.

In general, comportarea jucăto
rilor pe teren a fost bună. Totuși, 
in această etapă arbitrii au fosl 
nevoiți să tempereze „zelul" unor 
jucători, învitîndu-i să părăsească 
terenul. Astfel au fost eliminați 
Panait (C.F.R. Pașcani), Demin- 
ger (Rapid Focșani), Rădulescu 
(Carpați Sinaia) și Lupan 
(A.S.M.D. Satu Mare). Aceste eli
minări arată că la unele cluburi 
și asociații sportive mai sint incă 
serioase lipsuri in munca de edu
cație, care se cer lichidate cu ho- 
tărire și neintirziat.

Seria I: etapa echipelor 
gazdă

RAPID FOCȘANI — C.F.R. PAȘ
CANI (1—0). Partida a avut loc la 
Galați întrucît terenul din Focșani este 
suspendat. Jocul a fost frumos. La 
aceasta au contribuit in special fotba
liștii din Focșani. Ei n-au înscris însă 
mai mult din cauza impreciziei în 
trasul la poartă și a formei excepțio
nale a portarului Obrețiu de la C.F.R. 
De remarcat că rapidiștii au avut 4 
bare. Unicul gol a fost înscris în min. 
81 de Stătescu (din 11 m.). In min. 
87 Panait (C.F.R.) și Deminger (Ra
pid) au fost eliminați pentru lovire 
reciprocă. (Gh. Arsenie — coresp.).

POIANA ClMPlNA — CEAHLĂUL 
P. NEAMȚ (3—0). Echipa locală în
cepe bine și în min. 10 deschide sco
rul prin Cotei. Poiana continuă să 
atace și în min. 17 apărarea oaspeților 
nn-1 poate opri pe Munteanu decît prin 
fault. Lovitura de la 11 m este însă 
ratată de lordaehe. La reluare, tot 
eîmpinenii sint cei care marchează 
prin Bălăceanu în min. 61 și 70. Efor
turile jucătorilor din Piatra Neamț de 
a reduce diferența, rămîn fără rezul
tat. In general, factura tehnică a 
jocului a lăsat de dorit. (E. Stroe — 
coresp.).

DINAMO GALAȚI — FORESTA 
FĂLTICENI (3—2). Dinamoviștii au 
obținut o victorie muncită și meritată, 
impunîndu-și superioritatea tehnică și 
tactică în a doua parte a jocului. La 
pauză, Foresta conducea cu 1—0 prin 
golul marcat în min. 8 de Arighel. 
în continuare, gălățenii înscriu prin 
Daraban (min. 47 și 74) și Oprea 
(min. 49). Oaspeții reduc handicapul 
în min. 70 prin Greșeanu. (V. Pala- 
descu — coresp. reg.).

STEAUA ROȘIE BACĂU — DINA
MO SUCEAVA (2—1). Pînă în min. 
55, cînd Pîrlogea, speculînd o greșeală 
a portarului sucevean introduce min
gea în plasă, jocul se desfășurase mai 
mult la centru. După deschiderea sco
rului, aspectul partidei se schimbă : 
sucevenii ies la atac, dar pînă la urmă 
cei care-și impun jocul sînt tot local
nicii. In min. 71 Bejan este faultat 
în careu și Pîrlogea transformă lovi
tura de la 11 m: 2—0. In min. 81 
Cotroază (Dinamo) înscrie plasat: 

2—1. Jocul a fost frumos și rezultatul 
este just. (I. lancu — coresp. reg.).

CARPAȚI SINAIA — ȘTIINȚA 
GALAȚI (4—2). Din miri. 60 Carpați 
a jucat în 10 oameni, Rădulescu fiind 
eliminat pentru joc periculos. Au în
scris: Horvath (min. 33), Zangor
(min. 70). Petrescu (min. 78 și 89) 
pentru Carpați, Venturini (min 60) și 
Dragomir (min. 88) pentru Știința. 
(V. Zbarcea și M. Bota — coresp.).

C.S.M. BRĂILA — FLACĂRA MO- 
RENI (2—0). Echipa locală a obținut 

Faza din meciul Știința bucurești — Farul (2—1). Atac la poarta echipei Știința.
Foto : H. Nandi

o victorie meritată, prin golurile în
scrise de Coteț (min. 55) și Militaru 
(min. 65). Dacă în prima repriză 
oaspeții au anihilat atacul localnicilor, 
la reluare, fotbaliștii brăileni și-au 
impus superioritatea și au reușit să 
fructifice ocaziile avute. (I. Baltag — 
coresp.).

PRAHOVA PLOIEȘTI — C.S.M.S. 
IAȘI (0—0). Ambele echipe au muncit 
mult pentru victorie. Deși nu s-a 
marcat nici un gol, am asistat la un 
joc frumos, cu multe faze spectacu
loase, din păcate rămase neconcreti
zate. Localnicii au avut mai multe 
ocazii, dar forma bună a portarului 
ieșean i-a împiedicat să înscrie. (Șt. 
lonescu și M. Popescu — coresp.).

Seria a Il-a:
scoruri strinse

DINAMO OBOR — CHIMIA FAGA- 
RAȘ (0—0). După aspectul jocului 
din repriza a doua, gazdele pot fi 
nemulțumite de rezultat. Dinamoviștii 
au dominat categoric, însă ineficacita
tea înaintașilor sau intervențiile în 
extremis ale fostului handbalist Sza
bo, portarul oaspeților au determinat 
scorul alb. Făgărășenii au reușit să 
smulgă un punct datorită apărării 
supranumerice. Rarele contraatacuri 
ale oaspeților au produs uneori panică 
la poarta apărată de Manciu. Partida 
s-a desfășurat în limitele sportivității, 
(v.p.).

C.S.O. CRAIOVA — C.S.M. REȘI
ȚA (1 — 1). Joc de bună factură teh
nică. Rezultatul dezavantajează echipa 
craioveană, care a dominat mai mult 
și a avut numeroase ocazii de gol. Au 
marcat: Anton (min. 46) pentru 
C.S.O., respectiv Apro (min. 76). 
(S. Romică — coresp. reg.).

S.N.M. CONSTANȚA — FL. ROȘIE 
BL'C. (1—0). Partidă de un nivel 
scăzut, cu multe execuții tehnice gre
șite și puține șuturi la poartă (3 
S.N.M. și 2 FI. roșie !...). Gazdele au 
fost mai insistente în repriza a doua, 
cînd au marcat golul victoriei, prin 
Ernest (min. 64) și au ratat alte două 
ocazii prin Seitan și Ernest. Flacăra 
roșie a ratat o ocazie favorabilă de 
a egala în min. 88 prin Radu Tudor. 
(L. Bruekner — coresp.).

C.S.M SIBIU — C.S.M. MEDIAȘ 
(0—0). Ambele echipe au rămas da
toare publicului sibian pentru jocul 
slab prestat S-a șutat puțin, accentul 
punîndu-se pe apărare. (Ilie lonescu- 
coresp.).

CHIMIA GOVORA — METALUL 
BUC. (1—0). In repriza I au do
minat gazdele, iar în cea de a Il-a 
oaspeții. Metalurgiștii au ratat o bună 
ocazie de a egala în min. 63 cînd 
Ene a șutat în bară. A înscris Lupașcu 
în min. 34. (D. Roșianu — coresp.).

ȘTIINȚA BUC. — FARUL CON
STANȚA (2—1). Stăpîniți de emoție, 
studenții au jucat slab în prima repri
ză, dînd prilej Farului să domine net 
și să înscrie în min. 15 prin Ciosescu. 
Se părea că Farul va cîștiga la scor, 
pentru că Știința nu lega nici un 

moment jocul. In min. 42 însă, la o 
greșeală a fui Olaru, mingea ajunge 
la Sașcă, care egalează. In partea a 
doua a meciului, Știința pune stăpîni- 
re pe joc și obține victoria, meritată 
de altfel, prin punctul înscris de Po
pescu (min. 58). Și după acest gol 
studenții domină în continuare un 
adversar dezorientat și dacă Dumi
trescu și apoi Popescu n-ar fi ezitat, 
în poziții favorabile, scorul putea fi 
mai mare. (d.c.).

TRACTORUL — C.F.R. ROȘIORI

(2—0). Tractorul a dominat marea 
majoritate a timpului, a inițiat nume
roase acțiuni și a ratat ca... pentru un 
campionat întreg. Au înscris: Nemeș 
(min. 30) și Roșea (min. 66). (C. 
Gruia — coresp. regional).

Seria a Ill-a: 21 de goluri

IND. S1RMEI C. TURZII — C.S.M. 
CLUJ (0—0). Ambele echipe au luptat 
mult pentru a obține victoria, desfă- 
-șurînd un joc de bună calitate. Inain-, 
țările au ratat numeroase ocazii de 
gol. S-ău remarcat Duca și Copil III

CONTINUA SERIA „MECIURILOR TARI
Reluarea campionatului categoriei A 

a însemnat continuarea seriei rezul
tatelor care prin consecințele lor in 
clasament au avut darul să mărească 
interesul maselor de spectatori din 
întreaga țară Din punct de vedere 
al calității jocului însă au satisfăcut 
meciurile de la Tîrgoviște, Rm. Vîleea 
și București (C.C.A. — Știința Ti
mișoara). In alte dojă meciuri. la 
Brașov și Cluj, echipele au acționat 
numai în unele perioade la valoarea 
lor. De pildă. St. roșu — liderul ac
tual al campionatului — nu și-a fă
cut jocul obișnuit decît în primele 20 
de minute și in finalul întîlnirii cu 
Minerul, cînd intr-adevăr a realizat 
spectacol de calitate. E drept însă, 
că St. roșu se afla la al 6-lea meci 
în 15 zile, ceea ce i-a pretins efor
turi serioase. La Cluj, de asemenea, 
Știința și Progresul, două formații 
fruntașe din partea cărora se aștepta 
un joc de bun nivel tehnic, nu au sa
tisfăcut decît în mică măsură. In 
rest, s-au angrenat într-un joc de 
luptă, pentru rezultat. Cel mai slab 
meci însă, a fost cel dintre Rapid și 
Dinamo Bacău, care s-a situat de
parte de ceea ce sperau miile de spec
tatori. mai ales de la Rapid. Ingim- 
farea, subaprecierea adversarului au 
determinat o comportare sub orice cri
tică și o înfrîngere meritată a Ra

CLASAMENTELE „ACASĂ" ȘI „ÎN DEPLASARE"
ACASA DEPLASARE

1. Petrolul (2) 5 4 1 0 13: 4 9
2. Minerul (9) 4 4 0 0 6: 1 8
3. St. roșu (1) 4 4 0 0 13: 3 8
4. Știința Cluj (5) 5 3 1 1 14: 6 7
5. Știința Tim. (10) 4 3 0 1 5: 2 6
6. C.C.A. (6) 5 3 0 2 14:10 6
7. Metalul (12) 5 2 2 1 9: 7 6
8. Dinamo Buc. (3) 3 2 1 0 8: 4 5
9. Rapid (7) 5 2 1 2 8: 7 5

10. Din. Pitești (1?) 5 2 1 2 9: 8 5
11. Progresul (4) 4 2 0 2 12: 4 4
12. U.T.A. (11) 4 2 0 2 5: 3 4
13. Jiul (13) 4 1 2 1 5: 5 4
14. Din. Bacău (8) 4 1 1 2 3: 7 g

de la Ind. Sîrmiei, Soș și Oprea — 
C.S.M. Cluj. (P. Tonea — coresp.).

C.F.R.TIMIȘOARA — C.S.M. CRI- 
ȘANA ORADEA (1—0). Joc specta
culos. C.F.R. a dominat mai mult, dar 
totodată a și ratat In ultimele 15 
minute oaspeții au atacat încontinuu, 
însă rezultatul a rămas cel stabilit în 
prima repriză, prin golul marcat de 
lonescu (C.F.R.). (A. Gross — coresp. 
regional).

VAGONUL ARAD — A.S.M.D. S. 
MARE (4—3). Evoluția scorului a fost 
pasionantă. în min 83 Lupan 
(A.S.M.D.) a fost eliminat. Au marcat: 
Oroszhegyi (min. 12), Chitic (min 
48 și 56) și Dușan (min 79) pentru 
Vagonul, respectiv Horvai (min. 40 și 
41 j și Rusu (min. 55). (St. lacob — 
coresp.).

MUREȘUL TG. MUREȘ — C.S.M.D 
BAIA MARE (2—2) Jocul a plăcut. 
Ambele echipe au fost la un pas de 
victorie. Jocul oaspeților a fost mai 
organizat. Localnicii au avut o apă
rare penetrabilă. Au marcat : Solyom 
(min. 37) și Joszi (min. 70) pentru 
gazde și Toma (min. 21 și 53) pentru 
C.S.M.D. (V. Radar — coresp).

RECOLTA CĂREI — ARIEȘUL 
TURDA (2—0). Joc viu disputat, care 
a plăcut spectatorilor. Echipa gazdă, 
mai eficace, a reușit să concretizeze 
prin lonescu (min. 15) și Hauler (min. 
75). (Tr. Silaghi — coresp).

A.S.A. CRIȘUL — I.R.A. TG. 
MUREȘ (2—2). Partidă de nivel teh- ; 
nic scăzut. Deși au dominat mai mult I 
localnicii nu au cîștigat datorită fap
tului că au înghesuit jocul pe centru, 
ușurînd astfel sarcina apărării adver
se. Oaspeții au jucat cu multă însu
flețire, apărîndu-se Supranumeric și 
contraatacînd periculos. (M. Roxin și 
Al. Jilău — coresp.).

CORVI NUL HUNEDOARA — C.F.R. 
ARAD (2—1). Gazdele au meritat să 
cîștige deoarece au dominat mai mult. 
In partea a doua a jocului, hunedo- 
renii au avut în permanență inițiativa. 
Au înscris: Zanca (min, 57) și Simi
na (min. 66) pentru Corvinul și Vlad 
pentru C.F.R. (V. Albu — coresp.). '

pidului din partea unei echipe, Di
namo Bacău, care fără să străluceas
că a jucat totuși în unele perioade 
mal organizat, mai clar, cu mai mul
tă convingere. Inconstanța Rapidului 
însă, nu-i ceva specific numai acestei 
formații. Ea constituie o notă comună 
multor echipe, dovadă alternanța de 
jocuri bune și jocuri mediocre. La 
baza acestei inconstante nu poate sta 
decît lipsa de conștiinciozitate și de 
perseverență in pregătire, precum si 
nerespectarea întocmai a cerințelor vie
ții sportive., Și in această direcție tre
buie îndreptată cu mai multă exi
gență atenția antrenorilor.

Să sperăm însă, că viitoarele eta
pe — ultimele patru din acest sezon 
— vor aduce o ameliorare din acest 
punct de vedere, mai ales că în fina
lul turului sînt programate o serie 
de partide echilibrate, extrem de im
portante pentru configurația clasa
mentului, care vor solicita jucătorilor 
eforturi mari și constanță în compor
tare, pentru a-și apăra șansele cît 
ma i bine.

Chiar de miercurea aceasta conti
nuă seria „meciurilor tari": Dinamo 
București—C.C.A., urmînd ca apoi ne 
rînd, să se dispute St roșu—C.C.A., 
Dinamo București—Petrolul, Progre
sul—Dinamo București C.C.A.—Ra
pid, UTA—St. roșu. Rapid—Știința

ocupate de echipe în clasamentul ge
neral.

1. Dinamo Buc. (3) 
)

5 4 0 1 10: 7 8
2. Progresul (4 5 3 1 I 7: 3 7
3. St. roșu (1) 5 2 2 1 10: 7 6
4. Din. Bacău (8) 5 2 1 2 4: 4 5
5. Petrolul (2) 3 2 0 1 9: 5 4
6. Rapid (7) 4 1 1 2 4: 5 3
7. C.C.A. (6) 3 0 2 1 5: 6 2
8. Știinta Cluj (5) 4 0 2 2 5: 9 2
9. U.T.A. (11) 5 1 0 4 5:11 2

10. Jiul (13) 4 1 0 3 3:10 2
11. Știinta Tim. (10) 5 0 1 4 3:13 1
12. Metalul (12) 4 0 0 4 3:15 0
13. Minerul (9) 5 0 0 5 2:19 0
14. Din. Pitești (14) 4 0 0 4 1:10 0

In paranteze am indicat locurile

Mîine, pe stadionul 
„23 August11, la ora 15, 

un meci traditional: 
Dinamo București—C.C.A.

La Petroșani, o altă restantă 
Jiul — Petrolul

Mîine sînt programate două importante 
jocuri restante în cadrul campionatului 
categoriei A. Este vorba de Dinamo 
București - C.C.A. ia București și Jiul 
— Petrolul la Petroșani. Importanta lor 
rezultă dintr-o simplă studiere a clasa
mentului. In eventualitatea unei victorii 
in partidele de mîine. atît Dinamo cît și 
Petrolul ar acumula cîte 15 punete si ar 
trece pe primul loc (ordinea fiind sta
bilită de golaveraj) fn schimb, două re
zultate de egalitate ar aduce la același 
număr de puncte trei echipe ; St. rosti, 
Petrolul si Dinamo, urmînd să intre în... 
funcția din nou golaverajul pentru de
partajarea lor. iar înfrîngerea Ier. ar da 
posibilitate oe de o parte echipei C.C.A. 
să reintre în plutonul fruntaș, iar pe 
de a’tă narte formației Jiul de a „aălta* 
Cu cîteva locuri in clasament. Intîlnirile 
sînt echilibrate, mai ales aceea dintre 
Dinamo si C.C.A.. tradiționalul derbi al 
fotbalului nostru.

★
Intîjnirea Dinamo București — C.C.A. 

se va disputa pe stadionul „23 August- 
cu începere de ia ora 15. C.C.A. - care 
a marcat un început de revenire în for- 
mă în ultimele două partide — va ali
nia mîine aceeași formație care a dis
pus pe rînd de Dinamo Pitești si Știinta 
Timișoara. Adică : Voinescu — Za vodă II, 
Cojocaru. Ivănescu — Jenei, Crișan -» 
Raksi. constantin. Varga. Tomeș. Tataru.

Dinamoviștii — constanți în comportare 
și rezultate în ultimul timp — nu s-an 1 
fixat încă asupra formației, care va fi I 
opusă tradiționalului lor partener, sînt 
posibile modificări în linia de atac 
unde se speră ca Pîrcălab să reintre.

Biletele pentru acest meci se pun în 
vînzare astăzi, cir începere de la ora
11. la casele obisnid*« de bilete.

★
Petrolul «?-a înapoiat sîmbătâ din 

U.R.S.S., unde a susținut — după curo 
se știe - trei întîlniri la Erevan. B; ku 
si Tbilisi. ..Echipa noastră - ne-a spus 
tov, Urich, președintei© secției de fotbal 
a Petrolului — s-a bucurat de o primire 
foarte bună si de aprecieri măgulitoare 
pentru iocul practicat. Totuși, formația 
nu a iucat tot timpul la valoarea sa în 
primele două meciuri. La Tbilisi însăj 
s-a comportat bine în ambele reprize si 
numai cîteva greșeli de apărare au făcut 
să primim goluri evitabile. Turneul a 
fost foarte util, am văzut la lucru echipe 
bune si se pare că am... descoperit pe 
viitorul nostru stoper. Marin Marcelj 
care a dat deplină satisfacție în ultimul 
meci.

..La Petroșani, unde ne asteantă un
joc greu, vom alinia probabil formația : 
Sfetcu - Pahonțu. Cepolschi (Fronea);
Fierea - Fronea (Tabarcea), D. Mun
teanu - Zaharia Tabarcea (Bontaș)j
Dridea. A Munteanu, Bontaș (JDridea 
II). Neacsu. M. Marcel si Badea nu 
joacă, fiind suspendați'*.

In categoria a
Cluj, Dinamo Bacău—Petrolul, Pe
trolul—Rapid. Progresul—St. roșu, 
Dinamo Bacău—C.C.A. și altele care 
privesc îndeaproape lupta pentru pri
mele locuri. Paralel se vor deslășura 
cîteva întîlniri de importanță pentru 
partea a doua a clasamentului : Mi
nerul—Metalul, Știința Timișoara— 
Jiul. Metalul—Știința Timișoara, Di
namo Pitești—Jiul, Minerul—UTA' 
etc. Toate la un loc vor mări inte
resul pentru campionat in acest sfir- 
și1 de sezon

Pentru a reda mai bine perspecti
vele ultimelor etape, iată cine cu cine 
mai are de |ucat:

St. roșu: C.C.A (a), UTA (d). Me. 
talul (a). Progresul (d)

Petrolul : Jiul (d), Dinamo Buc. (d)j 
Dinamo Pitești (a). Dinamo Bacău 
(d). Rapid (a)

Dinamo București: C.C.A. (a). Pe. 
trolul (a). Progresul. Minerul (d)', 
Știința Tim. (a).

Progresul : Dinamo Pitești (a), Di. 
namo București, Știința Tim. (d), St, 
roșu (a 1

Știința Cluj: Dinamo Bacău (d)’. 
Minerul (a). Rapid (d), Dinamo Pi. 
tești (d).

C.C.A.: Dinamo București. St roșu 
(d). Rapid. UTA. (a). Dinamo Ba. 
cău (d)

Rapid: U.T.A. (d), C.C.A., Știința’ 
Cluj (a). Petrolul (d).

Dinamo Bacău: Știința Cluj (a). 
Jiul (d). Petrolul (a). C.C.A. (a).

Minerul: Metalul (a). Știința Cluj 
(d). Dinamo București (a). U.T.A. 
(a)

Știința Tim.: Jiul (a), Metalul (d), 
Progresul (a), Dinamo Buc. (d).

U.T.A.: Rapid (a). St .roșu (a)’, 
C.C.A (d), Minerul (d).

Metalul: Minerul (d), Știința Tim. 
(a). St roșu (d), Jiul (a).

Jiul: Petrolul (a). Știința Tim (d)', 
Dinamo Bacău (a), Dinamo Pitești 
(d). Metalul (d)

Dinamo Pitești : Progresul (d), Pe
trolul (d). Jiul (a). Știința Cluj (a).

In fața acestui program desigur că 
clasamentul nu va rămine... nepăsă. 
tor._ Poate chiar mîine, după meciu
rile de la București și Petroșani, să 
avem un nou lider, în ipoteza că 
Dinamo București și Petrolul (sau 
numai una din ele) cîștigă partida 
cu C.C.A. și respectiv Jiul.



PE URMELE MATERIALELOR PUBLICATE

Elena A'iculescu s-a clasat pe locul secund în cadrul fazei pe Capitală a campio
natului individual al maeștrilor. Fotografia noastră o reprezintă pe valoroasa 

noastră gimnastă în timpul exercițiului la sol.
Foto: P. Romoșan

Finala „Cupei Dinamo”

Faza pe Capitală 
a campionatului de juniori 
și a campionatului individual 

al maeștrilor
In sălile I.C.F. sl Tineretului s-a des

fășurat simbătă si duminică faza pe Ca
pitală a campionatului de juniori pe 
echipe și a campionatului individual al 
maeștrilor. In urma rezultatelor acestor 
întreceri va fi alcătuită reprezentativa 
de juniori a orașului București pentru 
finala pe tară și se vor desemna parli- 
eipantii la finala campionatului indivi
dual al maeștrilor.

Rezultate tehnice : CAMPIONATUL DE 
JUNIORI : băieți, echipe : 1. Stiinta
1. C.F. 451.85 p. 2. Clubul sportiv școlar 
440,50 p. 3. Școala sportivă de elevi nr. 
2 420.75 p. Individual compus, cat. a 
H-a jun. : 1. Petre Mihaiuc (C.S.S.) 74,35 
p. 2. Gabriel. Caelide (C.S.Ș.) 74,10 p. 
3. Paul Costin (C.S.Ș.) 73,80 p. : cat. I 
jun. : 1. Costache Harisis (C.S.Ș.) 82,65 
p 2. Francisc Hoffman (I.C.F.) 80.80 p. 
3. Nicolae Berha (C.S.Ș.) 79.65 p : cat. 
a Il-a sen. : 1. Serban Popescu (C.S.Ș.)
107.30 p. 2. Ion Crlsțache (Dinamo)
105.30 p. 3. Nicolae Bercă (Dinamo) 104.00 
p. Fete, ne echipe : 1. Dinamo 340,95 p.
2. Clubul sportiv școlar 306.50 p. 3. Fla
căra roșie 296.65 p. Individual compus, 
cat. a II-a iun. : 1. Gabriela Loghin 
(C.S.S.) 51.45 p. 2. D. Toma (Dinamo)
50.95 p. 3. Maria Bondrescu (C.S.S.)
50.40 p : cat. I jun. : 1. Lucia Chiriță 
(C.S.Ș.) 60.10 p. 2. Ana Toporan (Ș.S.E. 
nr. 2) 54,80 p. 3. Elena Badea (I.T.B.)
53.40 P : cat. a II-a sen. : 1. Rodica A- 
păteanu (Dinamo) 67.70 p. 2. Zoia Știrbo 
(C.S.Ș.) 66.00 p. 3. Georgeta Popa (Dina
mo) 61,10 p : cat. i sen. ; 1. Viorica 
Pleavă (FI. roșie) 68,35 p. 2. Constanta 
Marinescu (Dinamo) 68,15 p. 3. Marga
reta David (Dinamo) 67,40 P : maestre : 
1. Suzana Bodor (Dinamo) 69.60 p. 2. 
Ana Mărgineanu (Dinamo) 68.10 p. 3. 
Mariana Ilie (C.S.Ș.) 58.95 p.

CAMPIONATUL INDIVIDUAL AL 
MAEȘTRILOR. Masculin : 1- Alexan
dru Csapo (C.C.A.) 87,70 p. 2. Emil Kras- 
tel (C.C.A.) 74.95 p. 3. Marcel Slmion 
(C.C.A.) 68,05 p. Feminin : 1. Sonia lo- 
van (Stiinta) 74.50 p. 2. Elena Niculescu 
(Știința) 73.20 p. 3. Emilia Lită (.Dinamo)
72.95 o

AU FOST LUATE MĂSURILE 
NECESARE

Consiliul asociației sportive din 
cadrul întreprinderii „Muncitorul liber" 
din Bacău ne răspunde, ca urmare a, 
criticii apărută în ziarul nostru, că 
au fost luate o serie de măsuri nece
sare îmbunătățirii muncii sportive. Cu 
sprijinul consiliului orășenesc U.C.F.S. 
s-a întocmit o dare de seamă la nive- 

j Iul cerințelor, discutată de majorita
tea membrilor asociației sportive cu 
prilejul alegerii organelor U.C.F.S. 
Noul consiliu al asociației sportive s-a 
angajat să elimine, lipsurile semna
late, să muncească cu sîrgîuință pen- 

: tru ca intr-un viitor apropiat activi- 
: tatea sportivă din întreprinderea „Mun- 
i citorul liber" să cunoască o dezvol
tare pe măsura posibilităților.

A ÎNȚELES critica

Referitor la articolul „De ce se men-
■ țin încă la un nivel mediu perfdrinan- 
: țele sportivilor timișoreni", in care a 
: fost criticat antrenorul loan Pascu din 
; secția de atletism a clubului sportiv 
i C.b'.R. Timișoara, pentru că a neglijat

întocmirea documentelor de planificare,
■ clubul respectiv ne răspunde următoa

rele :
„Cele semnalate in ziar sint juste, 

: antrenorul loan Pascu neavind puse 
” la punct documentele de planificare. 
8 Tov. loan Pascu a înțeles critica justă 
8 tăcută de ziar și și-a întocmit docu- 
8 mentația privind activitatea de antre- 
8 nor."

8 RĂSPUNS NESATISFĂCÂTOR

8 In legătură cu articolul întitulat 
8 „Știința București s-a deplasat la Ora- 
8 dea, dar... n-a jucat" (polo), clubul 
8 Știința ne trimite un răspuns nesatis- 
§ făcător. Invocînd o serie de motive, 
8 dintre care singurul care poate fi luat 
8în considerare este acela referitor la 
g reaua voință a antrenorului E. Freund 
8 de la Crișana Oradea (acesta nu a 
«acceptat sub nici un motiv amînarea 
? meciului cu o oră), clubul Știința 

București nu amintește de loc de alitu- 
dinea antrenorului A. Ganga. Indife
rent de refuzul antrenorului E. Freund 
de a amina desfășurarea partidei cu o 
oră, antrenorului A Ganga (Știința) 
iui i-a dat nimeni dreptul să plece la gara, 
sfidind astfel numeroșii spectatori a- 
flați la bazinul din Oradea. De astfel, 
!■'. R. Natație a apreciat cum se cuvine 
atitudinea reprobabilă a echipei de 
polo Știința București, căreia i s-a 
dat meci pierdut prin neprezenlare 
(0—-12) în jocul cu Crișana.

Ne întrebăm acum, cine plătește 
plimbarea București — Oradea și retur 
a poliștilor de la Știința București ?

IN LOC DE AUTOCRITICA, SCUZE

Este binecunoscut faptul că echipa 
de rugbi Olimpia Brașov este o ori
ginală „performeră" a' campionatului 
republican de rugbi. Pierzînd la scoruri 
astronomice o scrie de partide, fapt 
pentru care a fost criticată in coloa
nele ziarului nostru, echipa clubului 
sportiv Olimpia Brașov și-a comple
tat „palmaresul" prin prezentarea la un 
meci fără echipament, cu numai 13 
jucători. Răspunsul echipei, semnat 
de biroul secției, de antrenor și dc 
jucătorii formației, este total lipsit 
de spirit autocritic, conținînd majx-mult 
scuze Astfel, se arată că. nîcrjftid 
spre Constanța, jucătorii și-au ’ schim
bat din greșală sacoșele cu cele ale 
echipei Precizia Săcele (aflată in 
același autobuz), iar din cci 6 rug- 
biști absenți, doar... 3 au lipsit nemoti
vat. Mai mult chiar, semnatarii afirmă 
că meciul cu Progresul București l-au 
pierdut din cauza arbitrajului slab și 
că, în general, arbitrajele constituie o 
piedică in calea progresului echipelor 
de rugbi.

Cum s-ar spune, rugbiștii de la Olim
pia văd paiul din ochiul altuia, d-r 
ditamai birnă din propriul ochi . o 
văd. E greu dc presupus că. avinai o 
astfel de concepție despre autocritică, 
ascunzind adevăratele motive, echipa 
Olimpia Brașov se va ridica vreodată 
la nivelul cerințelor campionatului 
republican de rugbi.

Dinamo — Rapid 3-1
Final» ..Cupei Dinamo* a dat posibi

litate spectatorilor prezenti aseară. în 
sala Dinamo sa vadă la lucru primele 
douâ echipe clasate în ultimul campio
nat. Dinamo si Rapid, cu o săptămînă 
înaintea începerii unui alt campionat. 
Concluziile nu au fost cele bune.
Ambele formații mai au multe lucruri 
de pug la punct pentru m practica un 

joc de valoare. Totuși, voleibalistele de 
la Dinamo ni s-au părut ceva mai bine 
pregătite decît feroviarele, au greșit mai 
puțin si, ca urmare, au cîstigat parti
da. Scor : 3-1 (15-13. 15-5. 8-15. 15—8).

După terminare» întîlnirii. învingă
toarelor le-a fost luminată ..Cupa Di
namo*.

(M. T.).

Concursul de închidere organizat de C.C.A. 
a cunoscut un binemeritat succes

Programul turului campionatului masculin
I' Etapa I. 5 noiembrie 1061

SERIA I
C.C.A. - Stiinta Galați
Dinamo Or. Dr. P. Groza - Rapid Buc. 
Petrolul Ploiești - C.S.M.S. Iași
Stiinta Cluj - Știința Petroșani

SERIA A II-A
Progresul București — Farul Constanta 
Știinta Timisoara — C.S.M. Cluj
Tractorul Brasov - Flacăra roșie Buc. 
C.S.O Craiova - Dinamo București

Etapa a II-a, 12 noiembrie 1961
SERIA 1

Rapid București - Stiinta Petroșani
. Știinta Galati - Știinta Cluj 
C.S.M.S. Iași - C.C.A.
Dinamo Or. Dr. P. Groza - Petrolul PI.

SERIA A If-A
'FI. roșie București - Progresul Buc.
| Dinamo București - Tractorul Brasov.
i C.S.M. Cluj - Farul Constanta
f Stiinta Timișoara - C.S O. Craiova
| Etapa a IlI-a 19 noiembrie 1961

SERIA 1
J C.C.A. - Dinamo Orașul Dr. P. Groza 
p Petrolul Ploiești - Rapid București
F Știința Clui - C.S M.S. Iasi
’ Știința Petroșani - Stiinta Galati

SERIA A II-A
I Progresul București — Dinamo București
! C.S.O. Craiova - C.S.M. Cluj
j Tractorul Brașov — Stiinta Timișoara
I Farul constanta — FI. roșie București

Etapa a IV-a. 26 noiembrie 1961
SERIA I

1 Rapid București - Știința Galați 
ț. C.S.M.S. iași — Știința Petroșani
I Dinamo Or. Dr. p. Groza — Știința Cluj
( Petrolul Ploiești - C.C.A.

C.C.A.—Dinamo București și Jiul—Petrolul în concursul PRONO-UNIC de miercuri
După cum se știe, miercuri 1 noiem

brie se dispută patru meciuri restante 
din campionatul de fotbal (cat. A și ti
neret).

Intrucît aceste meciuri sînt așteptate 
cu viu interes, de pasionații fotbalului 

1 și pentru că ele nu sînt incluse în con
cursul Pronosport obișnuit, s-a organi- 

. zat un concurs Prono Unic pentru par- 
ticipanții din orașele București și Plo- 

i iești.
Participarea se face pe formularele de 

i buletine obișnuite Pronosport și ea con- 
' stă în indicarea totalului golurilor mar- 
i cate de ambele echipe în fiecare dintre 
| cele 4 meciuri. Pe un formular de bu- 
i letin obișnuit, se pot depune tot felul 
de variante : simple, repetate, combinate 

i (colective). Taxa de participare este de 
1 2 lei varianta.
i Iată cum se înscriu semnele pe bule
tinele de concurs. Programul este urmă
torul : meciul I: C.C.A. - Dinamo Bucu
rești (cat. A) : meciul II : Jiul - Petro
lul (cat. A) meciul III : C.C.A. - Dina
mo (tineret) ; meciul IV • Jiul - Pe
trolul (tineret).

Așa cum am mai spus, la fiecare din 
♦ceste patru meciuri, se indică numărul

SERIA A II-A
Dinamo București - Farul Constanta 
Stiinta Timișoara — Progresul București 
C.S.M. Cluj — Flacăra roșie București 
C.S.O. Craiova — Tractorul Brașov

Etapa a V-a. 3 decembrie 1961
SERIA 1

C.C.A. — Rapid București
Stiinta Cluj — Petrolul Ploiești
știința Pet. - Dinamo Or. Dr. P. Groza
Știinta Galați - C.S.M.S. Iași

SERIA A II-A
Flacăra roșie București — Dinamo Buc. 
Progresul București — C.S.O. Craiova 
Tractorul Brașov — C.S.M. Cluj
Farul Constanta — Știința Timișoara

Etapa a VI a. 10 decembrie 1961
SERIA I

C.C.A. - Știința Clu.1
Rapid București - C.S.M.S. Iași
Dinamo Or- Dr. P. Groza—Știința Galați
Petrolul Ploiești — Știința Petroșani

SERIA A II-A
C.S.M. Cluj — Dinamo București 
Tractorul Brasov — Progresul București 
Știința Timișoara — FI. roșie București 
C.S.O. Craiova — Farul Constanța

Etapa a Vil-a. 17 decembrie 1961
SERIA I

Știinta Clu.1 - Rapid București 
știința Petroșani — C.C.A.
Știința Galați — Petrolul Ploiești 
C.S.M.S. Iași - Dinamo Or. Dr. P. Groza

SERIA A II-A
Progresul București — C.S.M. Cluj 
Dinamo București — Știința Timișoara 
Flacăra roșie București — C.S.O. Craiova 
Farul Constanta — Tractorul Brașov 

total de goluri marcate de ambele e- 
chipe. Deci, nu contează care dintre 
echipe este învingătoare, ci. dacă ai in
dicat întocmai numărul total de goluri 
marcate de ambele echipe, înseamnă că 
ai indicat rezultat exact.

Spre exemplu, dacă la meciul I : 
C.C.A. — Dinamo ai indicat cifra 4. în
seamnă că pentru a avea rezultat exact 
aici, la sfîrșitul celor 90 minute de joc 
tabela de marcaj poate sa indice oricare 
dintre scorurile următoare • 4—0, 3—1, 
2-2. 1-3 și 0-4.

Aceste cifre se trec pe coloanele for
mularului de buletin Pronosport, ocu- 
pînd deci primele 4 casete ale fiecărei 
coloane. în ordinea pe care am arătat 
o mai sus.

Iată un exemplu :
I. C.C.A. - Dinamo Buc. (cat. A) 4 2 

II. Jiul — Petrolul (cat. A) 0 3
III. C.C.A. - Dinamo Buc. (tineret) 3 2
IV. Jiul — Petrolul (tineret) 5 4

Cifra ,,0“ se indică atunci cînd consi
derați că nu se va mai marca nici un 
gol (scor alb).

Dacă vreți să jucațl o variantă combi
nată (colectivă), treceți-o pe spațiul de 
pe formular rezervat variantelor com

Deși nu prea favorizat de vreme (o 
ceață deasă a persistat multe ceasuri 
duminică dimineață pe lacul Herăs
trău) concursul organizat de clubul 
C.C.A. — în colaborare cu comisia 
orășenească de sporturi nautice —• și 
dotat cu „Cupa 25 octombrie" a cu
noscut un meritat succes. Cele 26 de 
probe, înscrise pe programul acestei 
competiții care încheie oficial sezonul 
de sporturi nautice 1961, au cunoscut 
o largă participare. Peste 200 de ca
notori (în mare majoritate juniori și 
junioare, fapt îmbucurător), reprezen- 
tind zece cluburi și asociații sportive 
din Capitală, au ținut nu numai să 
fie prezente la startul concursului, 
dar să se și întreacă cu ardoare pen
tru îritîietate.

Iată ciștigătorii. Caiac-canoe. Ju
niori : Caiac simplu : Radu Matei (Vo
ința) 2:24.0; K. 2: FI. roșie (Tacio- 
pol, Cocorescu) 2:08,0; K 4: Fi. roșie 
(Cioc, Popa, Georgescu, Mitrea) 3:21,0; 
Canoe simplu: Marian ' lonescu 
(C.S.S.) 2:55,0: C 2: C.S.S. (Maxini- 
ciuc, Niculescu) 2:51,0; Caiac. Juni
oare. Simplu: Hilde Lauer (Banalul 
Tim.) 2:48,0: K 2: C.S.S. (Petrica 
Blejan, Adriana Kalinin) 2:32,0. Cano
taj academic. Juniori. ■ Scliif simplu: 
P. Ciocoi (El. roșie) 3:52,0; S 2 : FI. 
roșie (Tudor, Engelmaier); S 44-1:
S.S.E. I (Giurgiu I, Giurgiu, Nufia, Măr
cii + Glioda) 3:18,0; S 84-1 : Voința 
3:05,0.Junioare. Schif simplu: Adria
na Buteică (S.S.E. I) 4:34,8; S 4-ț-l r:

binate (se precizează că la fiecare meci 
se pot indica maximum 3 cifre).

Participarea la acest concurs se poate 
face la agențiile din orașele București 
și Ploiești pînă miercuri 1 noiembrie, 
dimineața. Si acum rețineți :

— Se premiază variantele cu toate 
cele 4 rezultate exacte.

— Buletinele cîșligătoare se depun la 
toate agențiile autorizate din București 
și Ploiești pînă «îmbăta 4 noiembrie, 
ora 13.

PRF.MKI.E CONCURSULUI 
PRONOEXPRES NR. 43 DIN 25 

OCTOMBRIE
Categoria a II-a 8 variante a cîte 

7.437 lei : Categoria a Ill-a 33 variante 
a cîte 1941 lei ; Categoria a IV-a 319 va
riante a cîte 308 lei : Categoria a V-a 
888 variante a cîte 110 lei: Categoria a vr-a 
5408 variante a cîte 21 lei.

Report pentru concursul următor 
22.883 lei.

Tragerea următoare va avea loc 
miercuri 1 noiembrie a c. în București, 
în sala din str. Doamnei nr. 2. ora 19.

Rubrică redactată de Loto-Pronosport.

S.S.E. I (G. Zaharia, M. Săvinescu,
M. David, S. Tndor + P. Teohari) 
4:01,0. Caiac-canoe. Seniori. Caiac 
simplu: St. Potora (C.C.A.); K 2: 
C.C.A. (Artimov, Conțolenco) ; K 4: 
C.C.A. (Sknrka, Feher, llievici, Cor- 
neev) 3:12,0; Canoe simplu: Andrei 
Igorov (C.C.A.) 4:35,0; C 2: C.C.A. 
(Afterie, Andricenco) 4:13,0. Caiac se
nioare. Simplu: Mihai Georgeta (Vo
ința) 2:50,0. Canotaj academic. Seniori. 
Schif simplu: L. Covaci (C.C.A.) 
3:31,0; S 2: C.C.A. (I. Dumitrescu,
N. Georgescu) 3:13,0. S. 2 + 1 : C.C.A.

„Cupa ziarelor" a revenit trăgătorilor de la Direcția Presei
Duminică dimineața, poligonul de 

la stadionul Tineretului a avut ca 
oaspeți pe participanții la cea de a 
treia etapă — ultima — a „Cupei zia
relor".

Clasamentele finale arată astfel : 
ECHIPE : 1. Direcția Presei 2082 p; 
2. Sportul popular 1893 p ; 3. Apăra
rea patriei 1874 p ; 4. Elore 1653 p. 
etc. Clasament individual masculin :
1. Pavel Keresztes (Direcția presei) 

Aspect din timpul întrecerii

(Milincovici. Btilancea) 3:30v0; S 4 | 1: 
C.C.A. (Radulescu, Dobai, X «e, A- 
brai) 3:06.0: S 8+1: C.C.A. 2:49,0. 
Senioare. Schif simplu: Valeria Cos- 
tăchescu (Voința) 4:02,0; S 4-|-t r: 
C.S.S. (Monica Ga nea, Șerbana Dră- 
goescu. Gabriela Ștefan, Dana Iliescu 
+ Liliana Vasile) 3:45,0.

In afara probelor de caiac-canoe 
juniori, disputate pe 500 m, întrecerile 
au avut un parcurs de aproximativ 
800 m. (N. M ).

441 p ; 2. Stelian Stănescu (Direcția 
presei) 421 p ; 3. Mihai Tcodorescu 
(Elore) 416 p ; 4. Ion Catană (Apă
rarea patriei) 415 p ; 5. Vasile Mihai 
(Informația Bucureștiului) 407 p ; 6. 
Adrian Vasiliu (Sportul popular) 403 
p. etc. Clasament individual feminin :
1. Maria Banu (Direcția Presei) 424 p ;
2. Iidico Russu Șirianu (Sportul popu
lar) 372 p ; 3. Ana Gyarmath (Direc
ția presei) 253 p etc.
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Mbalîștii de la Dinamo București se pregătesc 
intens pentru primul joc din „C.C.E.“

Etapa regională a camp’onatului de ciclocros

De pe velodrom și șosea pe... miriște
• Spartakus Budapesta și Tatran Preșov la București © 

Meciuri de verificare în R.P. Polonă © Care este stadiul 
actual al pregătirilor © Lotul pentru meciul de la 3 decem

brie cu D.h.F.K. Leipzig
Nu cu mult timp în urmă s-a că

zut de acord ca jocul de handbal în 
7 dintre echipele masculine D.h.F.K. 
Leipzig și Dinamo București, din ca
drul primului tur al „C.C.E.", să se 
dispute la 3 decembrie. La această 
dată deci, dinamoviștii bucureșteni vor 
susține primul meci într-o competiție 
în cadrul căreia ei au mai realizat, 
cu prilejul altor ediții, rezultate de 
valoare. Firește însă că participarea 
echipei Dinamo București la ediția 
1961—1962 a „C.C.E." pune alte pro
bleme :n fața handbaliștilor dinamo- 
viști și a antrenorului lor Oprea Vla- 
se. Spunind acest lucru ne gîndim 
în primul rînd, la faptul că handbalul 
în -țara noastră și-a cucerit în
acest an un binemeritat prestigiu in
ternațional și, ținînd seama de acest 
lucru, sarcina jucătorilor de la Di
namo București este cu atît mai 
de răspundere. i

Antrenorul emerit Oprea Vlase, cu 
care am stat de vorbă acum citeva 
zile, ne preciza că lotul dinamovist 
lucrează cu intensitate, conștient de 
sarcina care-l așteaptă. In perioada 
.»ctuală jucătorii de la Dinamo Bucu
rești muncesc la corectarea unor lip
suri j^emna late cu ocazia disputării 
rsfWHttilor din cadrul campionatului 
republican.

— Dar, a continuat interlocutorul 
nostru, experiența acumulată in ca
drul campionatului republican nu ne 
este suficientă Ne angajăm intr-o 
competiție internațională de mare 
amploare și, în vederea unei compor

tări cît mai frumoase, consider că 
este necesar și un „rodaj" in partide 
internaționale. Pentru aceasta clubul 
Dinamo a invitat Ia București pentru 
o serie de jocuri echipele Spartakus 
Budapesta și Tatran Preșov (R.S.C.) 
după care este jx>sibil să întreprin
dem un turneu de 3—4 jocuri in 
R. P. Polonă. După acest turneu, lo
tul nostru se va deplasa direct in 
R. D. Germană pentru jocul cu 
D.h.F.K.

— Care este lotul care se pregă
tește pentru acest important meci ?

— Înainte de a vă enumera jucă
torii aș dori să vă spun citeva lu
cruri despre valoarea echipei noastre. 
Lotul actual este mai omojen. mai 
echilibrat valoric față de ceilalți ani. 
La antrenamente iau parte 14 jucă
tori : Redl și Bogolea (portari). Ivă- 
nescu, Moser, Hnat, Costache I., Co
stache II, Bădulescu, lonescu Co- 
man, Covaci, Ristoiu, Popescu și 
Chiru. După cum se vede, echipa este 
prezentă in întregime. Hnat și Bădu
lescu care au fost bolnavi în ultimul 
timp se pregătesc și ei cu regulari
tate, iar Ion lonescu, care a revenit 
in iormația noastră, se integrează 
din ce in ce mai bine in jocul echipei.

— Ce pronostic dați pentru meciul 
de la Leipzig ?

— Ne vom strădui din toate puterile 
să realizăm o comportare demnă de 
renumele actual al handbalului no
stru in 7. Cit privește rezultatul... nu 
vreau însă să mă grăbesc!

CALIN ANTONESCU

alergător. E C. Dumi
trescu. Se detașase serios 
de ceilalți adversari. A- 
vea un avans de aproape 
200 de metri. In ur
ma lui, despărțiți de ciți
va metri, pedalau din 
greu, FI. Cristescu reve
lația concursului. M. Voi- 
nescu, N. Tudor, V. Ior- 
dache, Cjh. Neagoe (care 
apăruse de undeva din 
coada șirului de alergă
tori), C. Baciu ș.a. Ci
cliștii își încordau forțele 
pe ultimii kilometri ai 
cursei. Unii treceau îna
inte, alții pe chipurile 
cărora se citea oboseala, 
rămîneau, luptind din 
greu cu terenul acciden
tat. Ne-am îndreptat ime
diat spre linia de sosire.

...De-abia puteai răzbate duminică 
printre oamenii, motocicletele și bici
cletele postate pe o muchie de deal din 
apropierea gospodăriei agricole de 
stat Roșia (lingă comuna Pipera) de 
unde s-a dat startul în etapa regio
nală a campionatului republican de 
ciclocros.

Ne uităm la ceas. E ora 10. Au ple
cat mai întîi in cursa pe miriște po
sesorii de biciclete de oraș, apoi ju
niorii din categoria a Il-a, după aceea 
juniorii mai mari și în sfirșit s-a dat 
startul cicliștilor avansați, în rîndul 
cărora se aflau toți specialiștii acestui 
gen de alergări. Pornim cu seniorii. 
Noi cu motocicleta pe coasta unui 
deal, ei pe o potecă paralelă. I-am 
însoțit pînă la un lac. Plutonul se în- 
șiruise de-a lungul a citeva zeci de 
metri. Lacul este înconjurat în ordi
nea următoarea: C. Baciu secundat 
de C. Dumitrescu, urmat la cițiva me
tri de Fl. Cristescu, Nicolaie Tudor,— Peste citeva minute no- 
D. Rotaru, V. lordache etc. I-am pă
răsit — nici drumul nu ne permitea
— pe concurenți 
apropiere 
țiu ne de 
care i-au 
bicicletele 
aceeași ca la lac.

Concurenții trebuiau să acopere de 
trei ori traseul, care în total măsura

și ne-am întors în 
unde se afla o por- 
proaspete și mari, 
pe alergători să ia

de start 
brazde 
obligat 
la spinare. Ordinea trecerii :

tam următoarea sosire : 
C. Dumitrescu (Flacăra 
roșie), FI. Cristescu 
namo), M. Voinescu 
namo), V. Iordache 
namo), C. Baciu 
șie), V.
Gh. Neagoe

(Di- 
(Di- 
(Di- 
ro-

Jica
(FI.
(C.C.A.),
(C.C.A.),

Constantin Kaciu, unul din animatorii concursului 
de duminică.

Foto: N. Tokacec

RAPID BUCUREȘTI CAMPIOANĂ DE TOAMNĂ

Va fi gol ? Nu, de data aceasta mingea va lovi bara porții echipei C.5. Mureșul 
apărată duminică foarte bine de Rozsi Ferencz. Imagine din jocul Știința Bucu

rești — C.S. Mureșul Tg. Mureș
Foto: A. Vasiliu

circa 15 km. Ne întoarcem din nou 
la lac. Constantin Dumitrescu, care 
pedala în forță, trece acum primul ur
mat de FI. Cristescu, Nicolaie Tu
dor, V. Iordache și M. Voinescu. Po
tecile abrupte și umede din cauza 
ceții îi obligă pe alergători să peda
leze cu prudență. Ei mai au de par
curs încă un tur. Ii așteptăm la lac. 
„Va ciștiga — ne spune antrenorul 
I. Gociman, conducătorul motocicletei, 
acela care este mai indemînatic. Cine 
știe să-și aleagă drumul și să-și men
țină echilibrul, clnd derapează, se cla
sează pe un loc bun". Iată că se ză
rește pe coasta de deal, silueta unul

„Cupa ziarului de uzina

C. Stanciu (Dinamo), V. Grigore 
(Voința), D. Rotaru (C.C.A.), A. Mi- 
tef (Voința), C. Slobozeanu (I.T.B), 
N. Tudor (Dinamo).

Și acum, iată celelalte rezultate: 
TINERET : 1. P. Simion (C.C.A.), 2. S. 
Rivenko (I.T.B.), 3. I. Gherasim
(C.C.A.) ; juniori cat. 1: 1. H. Chelai- 
dite (Flacăra roșie), 2. N. Ciocan 
(Ploiești) în afară de concurs, 3. S. 
Mihălțeanu (Flacăra roșie) ; juniori 
cat. a Il-a : 1. Gh. Radu (Flacăra ro
șie), 2. E. Dumitrescu (C.S.S.), 3. C. 
Bălăceanu (C.S.S.) ; biciclete oraș: 1. 
T. Dobre (Metalul), 2. M. Muică (Me
talul), 3. M. Oniga (C.S.S.).

Pentru cicliștii bucureșteni întrece
rile etapei regionale au constituit o 
reușită verificare a stadiului lor de 
pregătire în vederea apropiatei finale 
a campionatului republican.

TR. IOANIȚESCU

Cupa Federației
• în cadrul Cupei Federației de box 

s-au înregistrat următoarele rezultate : 
A.S.A. Bacău — C.S.M.D. Baia Mare 
24—15 ; Voința București — C.S.M. 
Sibiu 23—15. Intîlnirea a avut lor pe 
stadionul Voința din Capitală și a dat 
loc unor partide atractive, disputate 
într-o notă de marc dîrzcnic. lată cîtcva 
rezultate tehnice: I. Toma (V) b.ab. 1 
1. Manițiu (CSM). I. Militaru (V) 
b.ab. 1 C. Niculcscu (CSM). D. Ncgreji 
(CSM) b.desc. 3 Gh. Dinu (V). N> 
TOC/1CEK—corcsp.

Ru’men tul”
Cea de a doua ediție a „Cupei zia

rului de uzină Rulmentul" s-a des
fășurat pe ruta Bîrlad — Tecuci - 
Bîrlad: 100 km. La startul acestei com
petiții cicliste a salariaților. de la Fa
brica de Rulmenți din Bîrlad s-au 
prezentat strungari, rectificatori, lă
cătuși și alți muncitori. Cu toate că 
mulți dintre ei au participat pentru 
prima oară la un concurs, s-a rulat 
uneori cu aproape 40 km la oră.

Iată clasamentul: 1. S. Panainte 
2. T. Popescu, 3. I. Darabăt, 4. V. Ho- 
rișcă, 5. V. Chiriac.

ELIADE SOLOMON-corcsp.

—=E MW* J11JI ^1 ■ - -
inccpind dc azi Ia București

întrecerea
20 de jucătoare și tot atîț.ia jucători 

din toată țara au fost invitați de F.R.P. 
la concursul republican dotat cu trofeul 
„Cupa 7 Noiembrie* care începe azi pe 
arena Cimentul din Capitală.

Această competiției, care durează pînă 
vineri, va constitui prima verificare a 
popicarilor noștri fruntași vizați pentru 
cele două loturi republicane din care sc 
vor alcătui echipele ce ne vor reprezenta

fruntașilor
în dubla întîlnire cu popicarii din R.P.F. 
Iugoslavia. Astfel, vom revedea In în
treceri pe experimenta ții Petre Purje 
(Cîmpina). Ion Micoroiu (Reșița). Gh. 
Andrei (București). Margareta Szemanyi 
(Tg. Mureș). Elena Predeanu (Bucu
rești) Ș.a. cărora li sc vor opune o serie 
de tinere ’ clemente remarcate în ultima 
vreme.

Selecționabilii își vor disputa întîie- 
tatea tur-retur la probele clasice de 100

Profitînd de meciul nul făcut de 
Știința București in partida cu C. S. 
Mureșul. Rapid București, învingătoare 
și duminică, și-a mărit avantajul la 
trei puncte Ia sfîrșitul primei părți a 
campionatului. Remarcabile au fost și 
comportările de duminică ale forma
țiilor Tractorul Brașov și C.S.M. Sibiu, 
care prin noile victorii obținute au ter
minat turul campionatului pe locurile 
trei și respectiv patru. Iață cum arată 
clasamentul după prima jumătate -a 
campionatului:

bile mixte fete și 200 bile mixte băieți, 
întrecerile încep în fiecare zi de la 
ora 8.

Ce ne rezervă apropiatul sezon ?

1. Rapid Buc. 9 .7 2 0 94:54 16
2. Știința Buc. 9 5 3 1 70:55 13
3. Tractorul Brașov 9 5 2 2 72:57 12
4. C.S.M Sibiu 9 5 1 3 78:52 11
5. Știința Timișoara 9 4 1 4 71:73 9
6. C.S.S. Banatul Tim. 9 4 0 5 '50:61 8
7. S.S.E. Petroșani 9 3 I 5 52:70 7
8. C.S. Mureșul Tg. M. 9 2 3 4 49:66 7
9. Progresul Buc. 9 2 2 5 59:56 6

10. I.T.B, 9 0 1 8 31:82 1

• In fruntea clasamentului campio
natului masculin de handbal în' ll 'si
tuația a rămas neschimbată. ' După 
Victoria de la Cisnădie (17—14 cu 
Textila), C.S.M. Reșița a învins și du
minică pe Voința Sibiu, mențirfindu-se 
pe primul loc. In' mohteiiftil de față 
clasamentul are următoarea .formă:
1. C.S.M. Reșița 8 7 0 1 108: 78 14
2. Chimia Făgăraș 6 5 0 1 86: 46 10
3. Voința Sighișoara 8 4 2 2 98: 86 10
4. Textila Cisnădie 7 4 0 3 95: 89 8
5. Victoriai Jimbolia 6 2 1 3 66: 67 5
6. Recolta Hălchiu 7 2 1 4 79: 91 5
7. Voința Sibiu 7 2 0 5 67: 74 4
8. Petrolul. Ploiești 8 2 0 6 82:104 4
B^Steaua roșie Bulgărus 7 2 0 5 68:114 4

In aceste zile se lucrează de zor 
la betonarea planșeului de la pati
noarul „23 August", pe care se va 
forma gheața artificială. După toate 
probabilitățile deschiderea festivă a 
noului sezon va avea loc între 15-25 
noiembrie.

In lipsa gheții, patinatorii se pre
gătesc intens pe... uscat. In Capitală 
s-au și desfășurat citeva concursuri 
pe rotile, iar cei peste 50 de sportivi 
încadrați la clubul Mureșul din Tg. 
Mureș participă cu regularitate la șe
dințele de pregătire conduse de an
trenorul Carol Gali.

In apropiatul . sezon competițional 
patinatorii vor..,lua parte în afara o- 
bișnuitelor concursuri duminicale și 
la diferitele etape ale celor două cam
pionate republicane. Viteziștii își vor 
disputa întîletatea între 1-20 ianuarie 
1962 în etapa regională, iar între 
3-9 februarie în ultimul act al cam
pionatelor. Patinatorii artistici vor 
lua startul în campionate din prima 
zi a anului viitor (1-20 ianuarie etapa 
regională), iar cei mai buni se vor 
califica în finala competiției progra
mate înțre 2—6 martie la București.

In acest sezon ne vor vizita țara tria, care împreună cu sportivii noș- 
o serie de patinatori artistici din tri vor participa la mai multe con- 
R.S.C., R.D.G., R.P.R., R.P.U. și Aus- cursuri demonstrative.

Patinatorii artistici din secția clubului sportiv Dinamo se pregătesc intens pe... 
uscțil., lată-ii.pe micuții daca Schr.eiber și Marian Chiosea in timpul unei ședințe 

de pregătire.
Foto: T. Chiorcanu

Dinamo a cîștigat 
campionatul Capitalei

Campionatul pe echipe al Capitalei pe 
anul 1961 a luat sfîrșit cu victoria atle- 
tilor clubului Dinamo. înainte de a da 
rezultatele tehnice iată clasamentul ge
neral DUPĂ PATRU ETAPE : 1. Dinamo 
2.332 p. ; 2. C.S.S. 1.332 p. : 3. Progre
sul 1.250,33 p. ; 4. Știința 1.145.95 p. ; 
5. Metalul 714,65 p. ; 6. C.C.A. 672 p. ; 
7. Voința 664 p ; 8. Rapid 662,5 p ; 9.
I.T.B. 244,65 p ; 10. C.P.B. 119,65 P : 11. 
S.S.E. I 83,5 p : 12. Flacăra roșie 63 P ; 
13. Sănătatea 5 p. Iată acum rezultatele 
tehnice : 100 m plat fete : Gabriela Duță 
(Rapid) 12,7 : 400 m fete : Florica Gre- 
cescu (Dinamo) 58,6 ; 2. Georgeta Dumi
trescu (Metalul) 60,3 : 3. Elisabeta Teodo- 
rov (Dinamo) 60,8 ; lungime fete : 1. 
Olga Borangic (Știința) 5.29 ; 2. Gabriela 
Rădulescu (C.S.S.) 5,22 ; disc fete ; Anca 
Gurău (Progresul) 41,91 : suliță fete : 
Maria Diaconescu (Știința) 48,82 : 110 mg: 
Carol Tonei (Voința) 15.8 ; 5 km marș • 
Gh. Maftei (C.C.A.) 24:23.0. Nicolae Toa- 
der (FI. roșie) 24:44.0 : 10.000 m : 1. Ni
colae Siminoiu (Rapid) 32:29,2 ; 2. Cris- 
tea «Dinu (Metalul) 32:55,8 ; triplusalt : 
Șerban Ciochină (Știința) 15,40 ; disc 
băieți - Vasile Sălăjan (Dinamo) 44,70 : 
ciocan ; 1. Nicolae Rășcănescu (C.C.A.) 
58,85. 2. Constantin Mușat (Știinta) 56,83 
(rec. personal) ; prăjină : 1. Dumitru 
Gîrleanu (Progresul) 4,30 ; 2. Afanasie
Savin (C.S.S.) 4,20 ; 3. Petre Astafel 
(C.S.S.) 4.10 : lungime băieți • Valeriu 
Jurcă (Știința) 7.08; greutate băieții 
Constantin Crețu (Metalul) 16,35.

NICOLAE D. NICOLAE-cores#



LUCRĂRILE CELUI DE AL XXll-lea
>■Hocheiștii noștri evoluează azi la Opava ■

CONGRES AL P.C.U.S
(Urmare din pag. 1)

proiect de rezoluție a Congresului al XXll-lea al P.C.U.S. cu privire la 
Mausoleul lui Lenin, fn hotărîre se propune ca de-act>m înainte Mausoleul 
din Piața Roșie de lingă zidul Kremlinului să fie numit Mausoleu) iui Vla
dimir llici Lenin in rezoluție se consideră inoportună răminerea mai departe 
în Mausoleu a sicriului cu corpul lui Stalin.

Delegații la Congres au aprobat in unanimitate această rezoluție.
Congresul a continual apoi dezbaterile pe marginea raportului cu privire 

la modificările in Statutul P.C.U.S.. prezentai de Frol Kozlov. Au luat cuvin
tul Alexandr Gheorghiev. prim-secretaT al Comitetului de ținut Altai al P C.U.S . 
Nikolai Rodionov, secretar al C.C. a! Partidului Comunisl din Kazahstan. 
Vorbitorul a sprijinii propunerea unor delegați cu privire la excluderea lui 
Molotov. Malenkov. Kaganovicî din rindurile P C.U.S. El a declarat, de 
asemenea, că delegația Partidului Comunist din Kazahstan sprijină pe deplin 
propunerea leningrădenilor cu privire la scoaterea sarcotaguluî cu 
Stalin 
Alexei 
Pavel 
Zinovi
lingă C.C al P.C.U.S., țesăloarea lulia Vecerova, de la Fabrica 
din orașul Savino.
(R.S.F.S.R.), Feodor Goriaciov, prim-secretar al Comitetului regional Novo
sibirsk al P.C.U.S., 
Irkutsk al P C U S„ 
colhozul
„Okteabr", Leonid Efremov, prim-secretar al Comitetului regional Gorki al 
P.C.U.S.. care a prezidat ședința după pauză, a declarat că la discuții pe mar
ginea raportului lui Frol Kozlov cu privire la modificările în Statutul P.C.U.S.. 
au luat cuvintul 18 persoane. El a anunțat că s-a propus prezidiului Congresu
lui sistarea discuțiilor la raport. Această propunere a fost adoptată în unanimi
tate de Congres.

Apoi. Congresul a luat o pauză pină la ora 17.
La ședința închisă din după-masa zilei de 30 octombrie. Congresul al 

XXll-lea al P.C.U.S a trecut la examinarea următorului punct de pe ordinea 
de zi — alegerile organelor centrate ale partidului.

In continuarea 
întreprind în R. 
cheiștii romini au părăsit localitatea 
Gottwaldov in cursul zilei de azi in- 
dreptîndu-se spre Opava, oraș situat 
în apropierea marelui centru industrial 
Ostrava. Aci. la Opava, se află un fru
mos patinoar artificial acoperit, unde 
au loc antrenamentele și partidele ofi
ciale și amicale ale formației SLEZAN 
OPAVA, în compania căreia hocheiștii 
noștri vor evolua astăzi.

Pentru a cunoaște mai bine echipa mai bun hocheiștii din selecționata 
pe care o vor intîlni reprezentanții noastră s-au antrenat în cursul zilei 
noștri astă seară este suficient să vă de ieri, la Gottwaldov. timp de două 
spunem că recent Slezan Opava a în-

turneului pe care îl 
S. Cehoslovacă, ho-

vins pe Banik Ostrava cu scorul de 
8—3 (3—1, 3—0, 2-2) și că a pierdut Ia 
limită în fața uneia din cele mai bune 
echipe cehoslovace, Spartak Plzen cu 
scorul de 2-3 (1-0, 1-1, 0-2). Meciul 
de astă-seară, așa după cum am fost 
informați telefonic este așteptat cu 
deosebit interes la Opava, datorită, 
mai ales, faptului că jucătorii romini 
se prezintă după frumosul succes rea
lizat la Gottwaldov.

Dornici să obțină un rezultat cît

au ciștigat

la
Cupa 7 Noiembrie"
motocros desfășurată

la Russe

ore^

Lokomotiv Moscova — lider
în campionatul de hochei pe gheață al U.R.S.S.

selecționată a clubului sporii'

sicriul lui
cuvintul :
P.C.U.S..
PC.U.S..

din Mausoleul din Piața Roșie In continuare au luat 
Șibaev, prim-secretar al Comitetului regional Saratov al 

Leonov, prim-secretar al Comitetului regional Sahalin a)
Serdiuk, prim-vicepreședinte al Comisiei Controlului de Partid de pe 

Solidarnostî"
care reprezintă organizația de partid din Ivanovo

Semion Scetinin, prim-secretar a) Comitetului regional
Vasili Gubanov, secretar al comitetului de partid din

Pobeda“, scriitorul Vsevolod Kocetov, redactorul șef al revistei

Palatul spor- 
continuă. sub 

major, campio-

Pe patinbarili de ia 
turilor din Moscova 
semnul unui. interes 
natul de hochei pe gheață al Uni
unii Sovietice. Lokomotiv Moscova, 
care a cucerit victoria in toate cele 
trei partide pe care le-a susținut, se

Un nou record mondial 
la natație

Tînăra înotătoare canadiană Marv 
Stewart a stabilit recent la Vancou
ver un nou record mondial în proui 
de 110 yarzi fltitufe Cu rezultatul de 
1:09,0. Recordul mondial oficial, al a- 
cestei distanțe este de 1:10,8 și apar 
ține sportivei, australiene Dawn Fra
ser Este interesant de menționat că 
Mary Stewart a făcut parte din echipa 
Canadei la J.O de la Roma, unde 
a concurat în proba de 100. m liber, 
clasiiidu-se in finală pe locul 8. După 
Jocurile Olimpice inbtătoarea canadia
nă a trecut te stilul fluture și iu 
scurtă vreme7a obținut rezultate bune. 
In iulie ea a realizat pe 110 yarzi 
fluture performanța de 1:10,0 care 
constituia un nou record mondial ’1 
probei, iar de curînd ea a îmbună
tățit acest rezultat cu o secundă

alia pe primul loc al 
cu 6 puncte. Feroviarii, 
știe, au întrecut în primul lor meci pe 
campioana unională Ț.S.K.A., iar în 
continuare au ciștigat cu 7—3 (3—0, 
2—1, 2—2) in fața formației Tor
pedo din Gorki. In etapa a IH-a Lo
komotiv a învins cu 6—2 pe Elek
trostal. Alte rezultate: Spartak Mos
cova — Dinamo Moscova 3—l 
(0—1. 1—0, 2—0), Ț.S.K.A. — S.K.A. 
Leningrad 3—1 (1—0, 2—0, 0—1),
Daugava Riga — Kiroveț Leningrad 
5—1 (1—0, 2—1, 2—3). Aripile So
vietelor — Hirriik Voskresensk 4—2 
(1—1, 2—0. 1 — 1), Spartak 
— S.K.A. Leningrad 7—7 
1—3, 3—2). Daugava
LIIJT Leningrad 5—2.

clasarhentului 
după cum se

Moscova 
(3—2. 

Riga —

TATABANYA ÎNVINSA PE TEREN 
PROPRIU

Etapa a Xl-a a campionatului R. P. 
Ungare a tost marcată de inlringerea 
echipelor situate pe primele trei locuri 
ale clasamentului. Liderul, Tatabanya, 
a fost învins cu 2—0 de către Ujpesti 
Dozsa. Honved de către M.T.K., cu 
1—0. iar Dorog a pierdut cu 2—1 la 
Ozd. Celelalte . rezultate : Csepel— 
Szeged 1 — 1. Ferencvăros—Pecs 2—2. 
Komlo—Vasas 0—1, Salgotarjăn—
Gyor 2—0. In clasament conduc cu 
cite 15 puncte Tatabanya și, 
urmate de Dorog 
U jpesti Dozsa cu

Zamisza—Lech 1—1, Polonia 
Bytom—Stal Mielec 3—1. Clasament: 
Gornik 40, Polonia Bytom 
31 etc. Au mai rămas de 
trei etape.

FIORENTINA—MILAN

DUKLA PRAGA

32. Wisla 
disputat

5—2

In cel mai important meci al etapei 
Xl-a a campionatului italian echi-

egal: 1 — 1. Alte rezultate: L.A.S.K. 
—Rapid 2—0, Wiener Sport Klub— 
Graz 0—0, Sc.hwechat—Kapfenberg 
3—3, Admira—Wiener Neustadt 4—i. 
Simmering—S.V.S. Linz 4—1, W.A.C. 
—S.A.K. 2—1. In clasament: Austria 
14 p., L.A.S.K. 13 p., Wiener Sport 
Klub 11. Admira 10 etc.

. i Vasas, 
cu 14, Honved și 
cite 13 p fiecare.

S-A DISTANȚAT

etape (5 
a Vill a 

etapa 
campioana R. 

s-a distanțat in 
Dukla a întrecut

meciuri 
și joeu- 
a X-a) 
S. Ce- 
fruntea 

la 
Kra- 
Alte 

Snop 
Ruda

După alte două 
restanță din etapa 
rile programate iu 
Dukla Praga, 
hoslovace, 
clasamentului, 
scor (6—0) pe Spartak Hradec 
iove și cu 3—0 pe Slovan Nitra 
rezultate: etapa a VIII-a: 
Kladno-Slovan Nitra 4—4, 
Hvezda Bratislava — Banik Ostrava 
0—0, Spartak Stalingrad—Spartak
Sokolovo 2—1, Tatran Preșov—Slovan 
Bratislava 2—0; etapa a X-a: Di
namo Zilina—Snop Kladno 7—1, Ruda 
Hvezda Bratislava—Spartak Trnava
1—1, Spartak Stalingrad—Banik Os
trava 2—0, Tatran Preșov—Spartak 
Hradec Kralove 1—2, Spartak Brno— 

. Spartak Sokolovo 1 — 1, Spartak Pl
sen—Slovan Bratislava 2—0. In cla
sament:
Hvezda Bratislava, Spartak 
grad și Spartak Plsen — fiecare 
cite 13 p.

a
pa Fiorentina din Florența a întrecut 
cu 5—2 (3—0) pe Milan. Campioana 
Italiei, Juventus, deși a condus cu 
2—0 la pauză la Bologna, nu a reu
șit totuși să eștige, partida luind 
sfîrșit cu un rezultat de egalitate: 
2—2. Fruntașa clasamentului. Inter- 
nazionale Milano, deși a jucat ps 
teren propriu, n-a putut întrece decît 
la limită (1—0) pe Palermo, echipă 
aflată la periferia clasamentului. Alte 
rezultate: Catania—Atalanta 2—1, 
Lanerosi—Lecco 0—0, Roma—Man- 
tova 4—2, Torino—Padova 1—0, Udi- 
nese—Spăl 1—2, Venezia—Sampdoria 
I—1. In clasament conduce Interna- 
zionale cu 18 p., urmată de Atalan
ta—15 p, Fiorentina, Roma și Bo
logna — cu cite 14 p. fiecare.

TOTTENHAM IN REVENIRE

Campioana Angliei, Tottenham, după 
suită de insuccese, se pare că și-a

CAMPIONATUL IUGOSLAV

Rezultatele înregistrate în cea de 
Xl-a etapă: Borat—Dinamo Zagreba

0—3, Vardar—Rieka 1 — 1, Steaua ro
șie— Nov'isad 4—2, Hajduk—O.F.K. 
Beograd 3—2, Vojvodina—Partizan 
0—1. Velej—Sarajevo 3—2. Continuă 
să conducă Partizan cu 14 p., ur
mată de Steaua roșie — 12, Vojvo
dina 11, Rjeka 10.

DUPĂ ALTE DOUA ETAPE. 
IN CAMPIONATUL FRANCEZ

Dukla Praga 16 p.. Ruda 
Stalîn- 

cu

CAMPIONATUL POLONEZ

°
găsit cadența. Simbătă, în cea de a 
XV-a etapă, Tottenham a întrecut cu 
4—2 pe fruntașa clasamentului, Burn
ley. Alte rezultate: Aston Villa—Bir
mingham 1—3, Blackburn—Leicester 
2—1, Blackpool—Ipswich 1—1, Car
diff—Arsenal 1—I, Chelsea—Everton 
1—I, Manchester United—Bolton 
Nottingham—West Bromwich
Sheffield United—Fulham 2—2, 
Ham—Sheffield Wednesday 2—3, 
werhampton—Manchester City

După cum se știe, titlul de cam
pioana a R. P. Polone a revenit în 
acest an, cu cinci etape înainte de 
sfîrșit, echipei Gornik din Zabrze. 
Poate tocmai de aceea, în etapa a 
XXllI-a, Gornik a pierdut primul său 
meci în actualul campionat: 1- 
Wisla Cracovia. Alte rezultate 
etapei : Stal Sosnowiec—Lechia 1—0, 
L.K.S. — Polonia Bydgoszcz 2—0, 
Qdra—Lechia 2—1, Ruch—Cracovia

■2 cu 
ale

0—3, 
4—4, 
West 
Wol-

. 4—1.
Clasament: Burnley 21 p., Tottenham 
18, Everton, Ipswich și F.uHiam — 
fiecare cu cile 17 p.

AUSTRIA VIENA: l-l CU ULTIMA 
CLASATA

In cursul săptămînii trecute și apoi 
duminică in Franța s-au desfășurat 
alte două etape ale campionatului de 
fotbal. Intrecind cu 3—1 pe Metz și 
cu 1—0 pe Toulouse, Nîmes și-a con
solidat poziția de lider, fiind secun
dată de Sedan (3—0 cu Nancy și
1— 0 cu St. Etienne). Alte rezultate : 
etapa
2— 3,
Angers — Le Havre 0—0, St. Francais 
— Nice 4—0, Rouen — Strassbourg 
1—0, St. Etienne — Toulouse 4—1, 
Monaco — Lyon 3—1, Lens — Ra
cing 2—3; etapa a XV-a: Metz — 
St. Francais 0—2, Strassbourg — 
Reims 1—1, Angers — Monaco 2—0, 
Racing — Rouen 0—2, Le Havre — 
Nancy 1—1, Lyon — Lens 3—0,

— Sochaux 1—1, Montpellier —

a XlV-a: Reims — Rennes 
Sochaux — Montpellier 1—1,

Nice — 1
Rennes 3—1. în clasament: Nîmes 
22 p., Sedan 20 p. (ambele cu un joc 
mai puțin, direct), Reims'și Rennes 19, 
Monaco 18 etc.

IN PRELIMINARIILE 
CAMPIONATULUI MONDIAL

Fruntașa campionatului austriac, 
Austria Viena, a întîlnit în cea de a 
VlII-a etapă pe Vienna, ultima cla
sată, cu un singur. punct din șapte 
etape. Meciul s-a încheiat cu uh scor Askuncion.

Jucînd pe teren propriu, reprezenta
tiva Mexicului a învins cu scorul 
de 1—0 (0—0) echipa Paraguayului 
:;.t. „.i meci contînd pentru prelimi-într-un i
națiile .campionatului . mondial.' Retu
rul se va disputa la 5 noiembrie; la

, O . .
Dinamo București a participat dumi 
nică te concursul de motocros destă 
șurat în împrejurimile orașului Rușsi 
(R. P. Bulgaria). La competiție ai 
fost prezente 11 selecționate de orașl 
din țara gazdă, totalizing 49 de aier 
gători. Traseul variai a măsura 
1.500 m și a fost acoperit de 10 or 
de către participanții te fiecare clasă 
„Cupa 7 Noiembrie" oferită echipe 
cu cel mai bun punctaj a fost cuce 
rită de echipa Dinamo București 
(Tr Macarie, Mihai Pop.
Szabo — antrenor N 
a obținut cele mai bune 
Alergătorii romini s-au 
125 cmc. — 1. Traian 
Iosif Popa ; 175 cmc - 
Pop ; 350 cmc :... 4. 
întreceri au asistat 
spectatori.

Vasili 
Sădeanu) car< 

,e?.ujtate 
clasat astfel

Măcarie, 2 
- I. Mitra 

Vasile Szabo, I.r 
peste 50.000 d<

MIHAI
Președintele 
clubului sportiv

SPINEA
secției moto

Dinamo Buc

Surprize in primele runde 
ale turneului candidatelor

VRNJACKA BANYA 30 (prin tele
fon). — In turneul candidatelor la 
titlul mondial feminin de șah, seara 
zilei de duminică a fost consacrată 
continuării partidelor întrerupte din 

două runde. De asemenea, 
disputat Jntîlnire3 dintre șahis- 

Polihroniade

primele 
s-a 
tele romînce Elisabeta 
(cu alb) și Alexandra Nicolau, ami- 
nată, din prima zi a turneului. Jucă
toarele noastre și-au încheiat confrun
tarea lor cu un rezultat de egalitate

Dintre partidele întrerupte, pe pri
mul plan s-a situat aceea dintre șa- 
liistele iugoslave Vera Nedelkovici și 
Milenka Lazarevici. A ciștigat, destul 
de surprinzător, cea de a doua, ast
fel că Nedelkovici — una din favo
ritele întrecerii — are de pe acum o 
înfrîngere. A doua victorie consecu
tivă a înregistrat-o jucătoarea gru
zină Nona Gaprindașvili, care a între
cut-o pe olandeza Fanny Heemskerk. 
Aceasta furnizase o surpriză, cîști- 
gînd la Kira Zvorîkina. Alte rezul
tate : Karakas-Nedelkovici 0—1, Zvo
rîkina—Volpert 1—0, Volpert—Zatu- 
lovskaia 1—0. Silans—Borisenko 1/2 
-1/2

După 2 runde, clasamentul turneu
lui are în frunte pe Nona Gaprindașvili 
(U.R.S.S.) și Milenka Lazarevici (Iu
goslavia) cu cîte 2 puncte. Urmează: 
Gisela Gresser (S.U.A.) 1 (1), Maria 
Rinder (R.F.G.), Fanny Heemskerk 
(Olanda), Larisa Volpert, Kira Zvo
rîkina (ambele U.R.S.S.). Lisa Lane 
(S.U.A.), și Eva Karakas (R. P.

AUTORITAR 
(la 1‘ogatsch. 
adus pe Kor- 
clasamcntului

Ungară), fiecare cu cite 1 punct. Re 
prezentantele noastre Elisabeta Poli- 
hroniade și Alexandra Nicolau au cile 
1/2 p., ultima urmînd să mai dis
pute și întrerupta cu Gresser in care 
deține avantaj decisiv.
V. KORCINOI, LIDER

Trei victorii consecutive 
Porlisch și Bisguier) l-au 
cinoi singur în fruntea
turneului de șah de la Budapesta. Repre
zentantul nostru D. DrinatjWi remizat 
cu Simaghin și llaag și a "'’pierdut la 
Klilger. Iată clasamentul înaintea ulti
melor trei runde : Korcinoi 91/?. Filip 8, 
Uhlman, Taimanov 7*/2, Bronstein (1), 
Dely. Simaghin 7. Porlisch (1), Barez» 
6*/2, Bilek 5*/2, Haag (1). 4 */2, Donnet 
(1), Bisguier 4, Klilger 5l/?. Primer, 
Pogatsch 3 p.

Pe scurt ta

(Urmare din pag. 1)

menea, Jaques Bouquet, care probabil 
va juca la deschidere, este și el în bună 
dispoziție dc joc. încă un argument ca 
strategia echipei să se bazeze pe acest 
compartiment. In fine, mai trebuie no
tată absența lui Moncla (accidentat) 
care pune problema nu numai a găsirii 
unui om în linia a treia ci și a unui 
bun căpitan de echipă.

Deci, putem afirma cu siguranță că 
jocul francezilor la Bayonne se va baza 
pe acțiunea tneisfcrturilor. Am avut 
prilejul, zilele trecute, să văd la lucra 
pe cei doi Boniface, ca și pe Bouquet. 
Primii 
mîini" 
P.U.O.

au dat un „recital . la patru 
cu prilejul meciului susținut dc 
în fața unei formații engleze, 

Bouquet, la rîridul său. a strălucit du
minică pe stadionul „Jcan Bouin 
echipă sa. Vienne, având ca 
pe cei de la. Racing. : Șe .vorbește, 
sțmenea. despre doi taloneri -—■ . 
și Laîidouar — pasibili' de 
țîonare’ pentru Bayonne, Și un 
amănunt : revine. Bernard Mom 
capabil să redea echipei Franței 
dere în duelurile dc Ia tușă.

Paris, 30 octombrie

în 
adversari 

de a- 
Rollet 
selec- 
îiltim 

imefat, 
încrc-

• Cu prilejul unui concurs atletic 
desfășurat la Groznîi (Caucaz) Vik
tor Boișov a realizat o performanță 
valoroasă la proba de săritură în 
înălțime — 2,16 m.

• Campionatele internaționale de 
tenis de masă ale Italiei, desfășurate 
la Torino, s-au încheiat cu victoria 
in toate probele a sportivilor din 
R. P. Ungară. La simplu masculin, 
Berczik l-a întrecut în finală cu 3—2 
pe Peterfi, iar la simplu feminin 
victoria a revenit cunoscutei jucătoa
re Eva Koczian-Foldy : 3—1 cu Mathe. 
Proba de dublu masculin a revenii 
cuplului maghiar Berczik — Peterfi, 
care a întrecut cu 3—1 pe Sclioler, 
Sarst (R.F.G.). La dublu mixt Berc
zik și Koczian au învins cu 3—1 pe 
Peterfi și Mathe, iar la dublu femei 
perechea Koczian, Mathe a întrecut în 
trei seturi pe Miîser, Miiller (R.F.G.).

• 165 de luptători din diferite țări 
vor concura în cadrul unei întreceri 
închinate luptătorului din R. D. Ger
mană Werner Seelenbinder, ucis în 
anul 1944 de către fasciști. Din e- 
chipa sovietică care a plecat la Berlin 
fac parte, printre alții, Ciucialov, Ibra- 
himov, Gorbatenko, Aihanov etc.

• într-un meci internațional de 
rugbi XV selecționată R. F. Ger
mane a învins echipa Belgiei cu 
52—3 (25-3).

• In cadrai concursului internațional 
de atletism de la Istanbul s-au înregis
trat rezultatele: 200 m Piquemal (Fran
ța) 21,3 ; 800 m Kocak (Turcia) 1:53,8: 
greutate Abadjis (Grecia) 15,85 m ; pr«- 
j'lnâ Gras (Franța) 4,20 m; triplu Bat
tista (Franța) 15,41 m ; 5000 m Vaillant 
(Franța) 14:31,8 ; ciocan Hasson (Fran
ța) 59,76 in.

• Atletul maghiar Z. Nagy a stabilit 
un original record la aruncarea greutății 
cu ambele mîini, probă tradițională în 
sportul maghiar și care a figurat chiar 
și în programul primelor ediții ale Jocuri
lor Olimpice? Nagy a aruncat cu mîria 
dreaptă 17,40 m. iar cu stingă 14.58 m, 
totalizînd astfel 31,98 m (cea mai bună 
performanță mondială).
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