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ȘTAFETA PRIETENIEI A TRECUT PRIN BUCUREȘTI
stadionul Tineretului din orașului București organizate în cinstea 
ora 16. In acest moment „Lunii prieteniei romîno-sovietice“

In încheiere, iov. Ion Baidu predă 
maestrului sportului Ștefan lancovici, 
mesajele adresate tineretului din Uniunea 
Sovietică, care se angajează să transmită 
sportivilor sovietici 
cum 
pînă

...Sinicin pe 
■apitală. Este 
ii fac apariția, solii sportivilor din re- 
iunile Argeș, București, Ploiești și 
raș București Oamenii muncii elevii 
i studenții din tribune, întîmpină cu 
îs a [lefi re pe cei care au adus cu ei 
icsajele prieteniei, ce vor fi transmise 
rietenilor dragi, sportivilor sovietici.

Un ittr de pistă și zecile de motociclete 
i biciclete s-au aliniat în fața tribunei. 
\tmosfera este sărbătorească

și pe cele care 
la Ungheni

aceste mesaje pre- 
le va primi în drum
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Stadionul T. VASILE

Purtătorii ștafetelor s-au aliniat pe pista stadionului Tineretului pentru a transmite mesajele. 
In medalion : Maestrul emerit al sportului, Petre Ivănescu, citind mesajul sportivilor bucureșteni

imos pavoazat, buchetele de flori din 
'ițele sportivilor, eșarfele motocicliș- 
ir, creează un cadru festiv-
Mitingul este deschis de tovarășul 
n Raiciu. vicepreședinte al consiliului 
îșenesc U.C.F.S. București. Mesajele 
ite de sportivi vorbesc de succesele 
ilizate în cinstea „Lunii prieteniei ro- 
no-sovietice* . In numele sportivilor din 
fiunea Argeș vorbește voleibalista Ana 
Xgușin. Reținem : 120 de concursuri 
competiții sportive dotate cu „Cupa 

'Noiențtirie*,  la care au participat mii 
tineri din regiunea Argeș. Sînt citite 

â mesajele sportivilor din regiunea 
uești și București. Maestrul emerit, al 
irtului Petre Ivănescu vorbește des- 

numefoasele acțiuni ale sportivilor

Echipele noastre 
ie hochei pe gheață 
i intensifică activitatea
INT1LNIRI INTERNATIONALE 

DIN IARNA ACEASTA
ar-iptămîna viitoare pe patinoarul 

;ial din parcul ,,23 August*  echipele 
stre de hochei pe gheată îsi vor în- 
» efectiv pregătirile în vederea des- 
ierii noului sezon în Capitală.
‘deratia de hochei pe gheată a sta- 

ca noua ediție a campionatului re- 
lican să înceapă la 1 decembrie 
a regională). După desfășurarea fa- 
regionale care va dura pînă la 15 

tărie 1962. cele 8 echipe calificate 
vor întrece la București în turneul 
1 (18-3] ianuarie).

ceea ce privește sezonul intema- 
al. acesta se va inaugura la 16 de- 
brie. cînd va evolua în Capitală o 
pă finlandeză. Intre 5 șl 12 februa- 
tot în Capitală se va desfășura com- 
;ia ..Cupa orașului București" la 

au fost invitate să participp echipe 
U.R.S.S., R.S. Cehoslovacă, R.P, Po- 

și R.D. Germană. (Agerpres).

Ce
mai

Mâine, pe stadionul Republicii

R. P. Romină—R.
Mîine, pe stadionul Republicii, lo

tul nostru republican va juca în com
pania reprezentantivei R. D. Germane 
un ultim meci de verificare înaintea 
celui cu „XV“-le francez.

Echipa oaspe a sosit ieri în Capi
tală cu un lot de 18 jucători în ma
joritatea tineri rugbiști afirmați în 
ultima vreme.

Ei vor face astăzi un ușor antrena
ment de acomodare pe stadionul Re
publicii, urmînd ca mîine, pe același 
stadion, la orele 11, să se întîlnească 
într-un joc amical cu lotul nostru 
republican. Iată formația probabilă a 
echipei R. D. Germane: Gratow, 
Mishalzek, Hebrecht—Tuber, Wadas— 
Gălker, Kleier, Kluge—Kantak, Bren- 
ke—Jurgens, Missigerski, Schmidt, 
Luka—Gbtsch. Rezerve i Kopiez,

Competiții în cinstea zilei de 7 Noiembrie
CROSUL „SĂ INTIMPINĂM

7 NOIEMBRIE"
MIINE AU LOC ÎNTRECERILE 

FINALE

Mii de tineri și tinere de pe întreg 
cuprinsul patriei au continuat să se 
întreacă cu entuziasm în cadrul săr
bătorescului cros de mase „SA IN- 
TIMPINĂM 7 NOIEMBRIE". Miine 
in numeroase localități din țară ca 
și in Capitală (pe stadionul Voința 
de la ora 9) se va desfășura ultima 
etapă — pe localitate — pentru de
semnarea acelora care vor avea cin
stea să învingă in această competi
ție festivă, de amploare.

lată scurte relatări despre întrece
rile premergătoare etapelor finale:

BUCUREȘTI. Pe stadionul Progre
sul s-au întrecut sportivii raionului 
Lenin. întrecerile pentru desemnarea 
finaliștilor au fost deosebit de spec
taculoase, ele demonstrînd dorința 
tuturor participanților de a se evi
denția cu prilejul acestei competiții 
sărbătorești din cadrul „Lunii prieteniei 
romîno-sovietice". Probele au fost do
minate de reprezentanții asociației 
sportive Vulcan, care s-au clasat pe 
primele locuri. La juniori a cîștigat 
Gh. Băltăreții urmat de C. Daneș și 
Cornel Feodotov, iar la seniori pe 
primul loc s-a situat Gheorghe An- 
tohi, .topitor la Uzinele de utilaj chi
mic și petrolier, urmat fiind de C. 
Manoilescu, laborant la aceeași în
treprindere (Gh. Amuza-coresp.).

VATRA DORNEI. Pe stadionul Ti
neretului din localitate s-au întîlnit 
aproape 300 de sportivi și sportive

pentru desemnarea celor mai buni 
crosiști ai raionului. Un frumos suc
ces au obținut reprezentanții asocia
ției Olimpia Vatra Dornei care au 
învins în trei din cele patru probe 
ale competiției: juniori: Virgil Bigiu 
(Olimpia); junioare: Mariana Andre- 
escu (Olimpia): seniori: Vincențiu 
Giorgic (Cheile Dornei) și senioare: 
Viorica Vlasa (Olimpia). (B. Faig, 
coresp.).

HRGOVISTE: CONCURS DE TIR 
DOTAT CU „CUPA 7 NOIEM

BRIE"
7 echipe din orașul și raionul Tîrgo- 

viște au luat parte la un interesant 
concurs de tir dotat cu „Cupa 7 No
iembrie". Cel mai bun punctaj l-au 
realizat trăgătorii asociației sportive 
„Erupția" (645 p.). Pe locurile urmă
toare : Progresul cu 359 p. și Metalul 
cu 352 p.

Cu prilejul acestui concurs, primii 
clasați în probele individuale au fost 
desemnați campioni raionali. (Mișu 
Avanu, coresp.).

D. Germană, la rugbi
Schuldheiss, Lieschaz. Antrenorul e- 
chipei R. D. Germane este Thissis

Jocul de duminică este așteptat cu 
deosebit interes de iubitorii rugbiului 
care urmăresc cu toată atenția pre
gătirile jucătorilor noștri selecționați 
pentru meciul de la Bayonne. După 
întîlnirea cu echipa cehoslovacă Spar
tak AZKG Praga, partida cu echipa

Campionatul categoriei A la Sotbal 

poate aduce etapa de miine 
i ales, ce așteaptă spectatorii?

î . cit ne 
iei părți a

de încheiereaapropiem
campionatului categoriei

MIINE IN CAPITALĂ
CATEGORIA A
Stadionul „23 August*,  ora 12,45: 
Progresul — Dinamo Pitești ; ora 
14.30 : Dinamo — Petrolul.
TINERET
Stadionul Dinamo, ora 9 : 
greșul - Dinamo Pitești ; 
10.45 : Dinamo — Petrolul.
CATEGORIA B
Stadionul Republicii, ora 
Metalul — Tractorul Brașov; 
ren Flacăra roșie (C.A.M.), 
10.45 : FI. roșie - C.S.M. S

Pro
of*

i 9 : 
; le- 

ora 
Sibiu.

■ și nu mai sînt decît patru etape 
i atît întrecerea devine mai pasio- 
i.

Etapa de miine, a X-a, poate aduce 
multe schimbări în clasament. Una 
este sigură: schimbarea liderului St. 
roșu, care nu joacă cu C.C.A., deoarece 
mîine evoluează la Tirana în cadrul 
turneului balcanic. Noul lider va fi de
semnat de meciul de la București: 
Dinamo (în caz de victorie sau meci 

. nul) sau . Petrolul (numai în caz de 
victorie). Alte modificări posibile:

1. Distanțarea plutonului fruntaș și
2. îmbunătățirea clasamentului echi

pelor care joacă, miine, pe teren propriu 
și care, în mod normaL au prima șansă.

Deci, cele șase partide oferă iubi
torilor fotbalului perspectivele unor 
confruntări pasionante, pe care însă le 
dorim desfășurate intr-o notă de de
plină sportivitate. în folosul unui joc

(Continuare în pag. a 5-a)

„CUPA OLTUL" LA TENIS 
A FOST CISTIGATĂ DE SPOR

TIVII DIN BAIA MARE
Orașul Tg. Mureș a găzduit, de cu- 

rînd, un mare concurs de tenis, la 
care au fost prezenți 120 de sportivi 
din orașele Reghin, Cîmpina, Brașov, 
Tg. Mureș, Sf. Gheorghe și Baia 
Mare. Concursul dotat cu „Cupa Oltul" 
a fost cîștigat de sportivii de la Chi
mistul — Baia Mare. (Vasile Săsăra- 
nu, coresp. regional).

(Continuare în pag. a 8 a)
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Voleibaliștii și voleibalistele —
în pragul unui nou campionat

In acest sfîrșit de săptămînă, 32 c}e 
echipe din 13 orașe ale țării iau star
tul în cele mai importante competiții 
interne ale voleiului nostru : campio
natele republicane masculine și femi
nine. Timp de 7 etape, pînă la 10 de
cembrie, numeroșii iubitori ai acestui

Iubitorii voleiului așteaptă din nou meciuri frumoase, dinamice. In clișeu: fază 
din meciul Progresul — C C.A. (3—1) disputat în primăvară.

Foto : I. Mi Iii ic»

frumos sport vor avea prilejul să vadă 
la lucru pe cei mai buni voleibaliști 
și pe cele mai bune voleibaliste din 
țara noastră, întreeîndu-se în cadrul 
primei părți a campionatelor lor pe 
1961-1962.

Ce trebuie scos in evidență, acum, 
la început de campionat ? In primul 
rînd faptul că actuala formulă a cam
pionatului a dat posibilitatea ca încă 
8 echipe masculine și feminine, alcă
tuite în marea lor majoritate din ele
mente tinere, să se afle în rîndul ce
lor mai bune echipe ale țării. Este 
vorba de formațiile masculine Dinamo 
Orașul Dr. Petru Groza, C.S.M. Cluj, 
C.S.O. Craiova, pentru prima dată în 
categoria A, și de C.S.M.S. Iași care 
revine după o scurtă absență. Voința 
Miercurea Ciuc, I.F.A. București, 
C.F.R. Timișoara și C.S.O. Craiova sînt 
echipele feminine nou promovate. 
Demn de subliniat este prezența a două 
centre cu totul noi in voleiul nostru : 
Orașul Dr. Petru Groza și Miercurea 
Ciuc, ca și succesul sportivilor de la 
C.S.O. Craiova care au promovat cu 
ambele echipe.

Ce așteptăm de la viitoarele cam
pionate ? In primul rind, rezolvarea 
problemei voleiului feminin, apoi, un

(Continuare în pag. a 6-a)
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Dszvoltînd activitatea sportivă de mase, contribuim 
la ridicarea nivelului performantelor

Sportul orădean trebuie să se ridice la nivelul 
condițiilor create!

Numeroase sînt succesele înregis
trate de consiliul U.C.F.S. din raionul 
„1 Mai" în activitatea sportivă _ de 
mase. Avînd în permanență sprijinul 
comitetului raional P.M.R. și un pre
țios ajutor din partea organizațiilor 
de partid, U.T.M. și sindicale din în
treprinderi și din instituții, consiliul 
raional U.C.F.S. „1 AAai" a avut po
sibilitate să contribuie în mare măsu
ră la dezvoltarea sportului in rindn- 
rile oamenilor muncii din raion, să 
ducă o muncă susținută pentru spo
rirea numărului membrilor U.C.F.S., 
să le asîgure acestora continuitate îri 
activitatea sportivă, să îmbogățească 
baza Thaterială a sportului din raion. 
Succesele înregistrate nu sînt puține 
și dintre ele trebuie amintit în primul 
rînd faptul că în mai puțin de un an 
(1 ianuarie—15 octombrie 1961) cifra 
membrilor U.C.F.S. a crescut de la 
687(1, încadrați in 18 asociații sporti
ve, la 8600 membri U.C.F.S., încadrați 
in 29 de asociații sportive. Consiliul 
raional U.C.F.S. a urmărit îndeaproa
pe munca multor asociații sportive si. 
ca urmare, activitatea acestora a în
registrat sucCese frumoase. Ne re
ferim, de pildă, la asociațiile spor
tive Forestierul, Geologia, Qua
drat, I.C.F 4 și altele, în rîndul că
rora sportul este îndrăgit și practicat 
cu regularitate de numeroși oameni ai 
muncii.

Succese însemnate au fost obținute 
și cu prilejul crosului „Să intimpinăm 
1 Mai" (au participat peste 6000 de 
sportivi) în desfășurarea campiona
telor raionale de fotbal, handbal in 7, 
volei, șah. tenis de masă, in întrece
rea pentru „Cupa 1 Alai", disputată la 
6 discipline sportive, în mobilizarea 
tineretului pentru participarea la 
Spartachiada de iarnă ș. a

Toate acestea vorbesc de la sine 
despre munca desfășurată de consi
liul U.C.F.S. din raionul „1 Mai", 
care a primit de altlel din partea par- 
ticjpanților la conferința raională apre
ciere pozitivă

Dacă relatarea succeselor obținute 
în activitatea consiliului raional 
U.C F.S a oglindit străduința aces
tuia pentru ca activitatea sportivă 
din raion să cuprindă un număr tot 
mai mare de oameni ai muncii, cri
tica făcută de numeroși participant’ 
trebuie să fie o bază de plecare pen
tru clubul sportiv raional ,.l Mai" 
constituit cu prilejul conferinței însu
șirea criticii, această metodă comu
nistă de îndreptare a muncii, o acti
vitate mai organizată, cuprinderea tu
turor aspectelor vieții sportive din 
raion, iată ce trebuie să stea în cen
trul atenției biroului consiliului clu
bului sportiv.

Că mai sint multe de făcut a reie
șit foarte clar din cuvintele rostite de 
multi dintre participant»! la confe
rință.

Noi ne vom referi, in primul rînd. 
la sportul de performanță, care se a- 
tlă încă la un nivel riesatisfăcător. 
Tov. Miron Olteanu. vicepreședinte al 
Consiliului General U.C.F.S., a sub
liniat că sportul de performanță din 
raion nu a obținui rezultatele dorite 
deoarece irisăși activitatea sportivă de 
mase se află la un nivei nesatisfăcn- 
tor. A'îulte din asociațiile sportive de 
pe cuprinsul raionului vor trebui să-și 
schimbe stilul de muncă, urmind 
exemplul asociațiilor sportive frunta
șe. cu rezultate dintre cele mai fru
moase Atunci cind sportul .de mase 
va avea o activitate cu adevărat bo
gată, cind membrii U.C.F.S. vor avea 
continuitate in practicarea sportului, 
atunci și valoarea sportului de pei- 
formanță va crește. In această privin
ță un aport însemnat îl pot aduce 
maeștrii emeriți, sportivii fruntași, an
trenorii de pe cuprinsul raionului. In 
deosebi, va trebui solicitat sprijinul 
clubului sportiv Dinâmo, aflat în ra
ion. Prin conferințe, lecții teoretice, 
antrenămente-lecții, antrenorii, tehnicie
nii. sportivii și activiștii clubului Di
namo pot contribui efectiv, ca și pro
fesorii de educație fizică, la ridi
carea calitativă a sportului din raio
nul- „I Alai".

Vorbitorul a mai arătat că va tre
bui să se treacă la dezvoltarea tutu- 

! ror disciplinelor sportive, rin numai a 
acelor care au de acum o masă de 
iubitori și practicanți (volei, fotbal, 
popice ș. a ). Este adevărat că orga
nizarea unor întreceri de atletism, 
înot sau tir este mai dificilă, dar 
utilitatea lor este mare. In realizarea 
importantelor sarcini de dezvoltare 
a activității sportive de mase și de 
performanță noul consiliu va trebui 
să angreneze un larg activ obștesc.

Repartizînd judicios sarcinile, spriji
nind și îndrumînd cu grijă activul 
voluntar noul organ va reuși să cu
prindă in desfășurarea întrecerilor de 
mase tot mai mulți oameni ai muncii.

O altă problemă care va trebui să 
stea în centrul preocupărilor consiliu
lui clubului raional este aceea a dis
ciplinei, a educării sportivilor. Alai 
sînt încă sportivi care neglijează pro
ducția. mai sint sportivi care au o 
atitudine nelalocul ei în timpul compe
tițiilor, mai sint unii spectatori care se 
dedau la manifestații ce umbresc des
fășurarea unui concurs. Tov. Ștefan 
Minăstireanu, secretar al Comitetului 
raional de partid, a subliniat că or
ganizațiile de partid din întreprinderi 
și din ir<stituții sînt datoare să ajute 
efectiv consiliile asociațiilor sportive 
în munca de educare a sportivilor. 
Sportivii trebuie să fie exemple bune, 
atit pe teren, in fața miilor de spec
tatori, cit și în producție. încadrarea 
tuturor sportivilor în invățămîntul po
litic, ținerea unor conferințe cu ca
racter educativ, satirizarea prin gaze
tele de perete sau prin stațiile de ra- 
dioficare, sancționarea celor inrăiți, 
iată citeva metode prin care va fi în
tărită disciplina sportivilor.

Firește, problemele ce stau în fața 
consiliului clubului sportiv „1 Mai" 
sînt multiple și variate. Ele vor pu
tea fi insă rezolvate dacă membrii 
consiliului vor lucra cu dragoste și 
abnegație, dacă vor învăța din lipsuri, 
dacă se vor strădui să traducă in 
fapte frumoasele obiective ce și le-au 
propus.

D. STANCULESCU

„O adunare model..."
Eram in sală, tovarășe Avramescu. 

cind te-a criticat biroul consiliului 
raional UCFS Tudor Vladimirescu. Ce 
mai, ne-ai uluit 1 Ai un fel de a între
rupe omul cum rar am intilnit. Iar dacă 
acesta iți vorbește șt de lipsuri, e... 
pierdut ! II pui in dialog din primul 
minut. Cum de găsești sute de argu
mente, la lipsuri care sint atit de evi
dente ?...

Cum?... Asta-i bună I Tocmai noi 
ne întrebăm? Noi, care am asistat, 
tovarășe Avramescu, la alegere t or
ganelor U.C.F.S. din asociația sporti
vă Nicolae Krețulescu? Păi. cum ai 
pregătit șt condus dumneata această 
adunare, mat rar! Ce spunem „mai 
rar*,  că așa ceva nu s-a mai vărul !... 
Care altul in locul dumitale ar fi ți
nut o asemenea adunare intr-o „aso
ciație*  sportivă inexistentă? Care? 
Nici unul !...

Dumneata însă ai făcut-o. Cu toate 
greutățile ivite. Fiindcă, trebuie să 
recunoaștem, au fost destule să n-ai tu
in această „asocia
ție*  nici un elev
membru U.C.F.S., -rn 
să n-ai consiliu, ti JL I L
n-ai comisie de re-______
vizie, și totuși să
ții adunarea, nu e de loc ușor .'... Cum 
se explică „fenomenul*?  Simplu: gru
pul școlar N. Krețulescu figura la 
raionul U.C.F.S. T. Vladimirescu cu 
326 membri U.C.F.S. In realitate insă, 
n-avea nici unul... Cu ocazia unui cros, 
școala a raportat raionului, numărul 
participanților: 326 de elevi. Din „nea
tenție*  însă, cei de la raionul UCFS, 
in loc să-i treacă la rubrica „cros*,
i-a  trecui in dreptul coloanei „mem
bri U.C.F.S.*.  ...Dar, ce contează tova
rășe Avramescu, aceste mici încurcă
turi". cind dumitale ti se incredin- 
fase o sarcină '... Te-ai dus la școală, 
ai strins oamenii, le-ai arătat instruc
țiunile cu privire la alegerea organe
lor locale U.C.F.S. și cu operativitatea 
ce te caracterizează, le-ai fixat și data 
alegerilor. Degeaba protestau ei că 
n-au consiliu, că n-au comisie de re
vizie, că n-au membri U.C.F.S. !... 
N-au? Să facă! Și in două zile au fă
cut vreo 50...

Cu aceștia ai ținut adunarea. Și ce 
adunare, tovarășe Avramescu !... Ma- 
falda să fi fost și nu știai dacă e vorba de 
constituire a unei noi asociații, dacă 
e vorba de alegerea organelor locale 
U.C.F.S. ale vechii și deci inexistente 
asociații, dacă... In sfirșit, delegații 
la conferința raională au fost aleși în 
raport cu numărul „scriptic*  de mem- 
bri U.C.F.S. adică, cu cel inexistent 
de 326 care figurau la raion. In con

Numeroși activiști sportivi, antrenori, 
profesori de educație fizică, sportivi și 
instructori sportivi au asistat recent la 
conferința consiliului orășenesc U.C.F.S. 
Oradea și a Clubului Sportiv Muncito
resc Crișana din localitate, organizată 
în vederea alegerii organelor locale ale 
U.C.F.S. Prezenta a peste 100 de dele
gați precum și a unor reprezentanți al 
organizațiilor de mase și ai instituțiilor 
și întreprinderilor din oraș, discuțiile 
vii. principiale, abordînd cele mai vitale 
probleme ale sportului orădean au asi
gurat succesul acestei conferințe, care — 
așa cum preciza unul din cei prezenți 
— va însemna. în mod cert, o serioasă 
cotitură în muncă.

Tocmai pentru a contribui la lichida
rea lipsurilor, la îmbunătățirea stilului 
de muncă al noului organ ales. Consi
liul Clubului Sportiv Muncitoresc Cri
șana. cea mai mare parte din cei care 
au luat cuvîntul au discutat o problemă 
importantă pentru activitatea sportivă 
din acest oraș : scăderea îngriiorătiHUV 
a valorii performantelor sportivilor ară
deni.

SPORTURI UITATE...

Pe această temă s-a vorbit mult în 
cadrul conferinței. Interesantă a fost 
problema ridicată de tov. Ștefan Banvai, 
delegat din partea asociației sportive 
Voința. Acesta a arătat că în orașul Ora
dea sînt puține sporturi care au o bară 
de mase. Și cind vorbea de baza de 
mase, delegatul asociației sportive Vo
ința se gîndea. în primul rînd. la echi
pele sau sportivii participant la com
petițiile orășenești. Astfel, dacă la po
pice. fotbal, salt și tenis de masă lu
crurile se prezintă mulțumitor în acea- 

siliul noii asociații sportive au fost 
propuși nemembri U.C.F.S.

Dar, ce știu, tovarășe Avramescu, 
cei din biroul raional U.C.F.S. de cit 
să critice un om care (cum arătai ți 
dumneata cind fi-au cerut sâ iei 
o poziție mai autocritică) s-a stră
duit să pregătească o astfel de a- 
dunare model Că. de ce n-am re
cunoaște, n-a fost de loc ușor... Cei 
din biroul raional, ai văzut, spuneau 
că n-a fost de loc statutar... Că dacă 
a existat o asociație sportivă, ce te-ai 
mai apucat să constitui una nouă? 
Iar dacă n-a existat, ce rost avea da
rea de seamă și raportul comisiei de 
revizie?...

Si cit s-a mai muncit la ele, tova
rășe Avramescu I Altul in locul du
mitale. in fața ailor greutăți, s-ar fi 
lăsat păgubaș. Dumneata insă nu I Ai
pus piciorul în prag și ai mai pus... 

să se facă și o dare 
de seamă a unei 
„asociații" sportive 
care nu există. DarETON

■ nici cu asta biroul
raionul U.C.F.S. n-a

fost de acord. Spuneau (și aici în 
sfîrșit, le-ai dat dreptate) că prea 
aspru era criticat consiliul inexistent 
al acestei asociații pe hârtie.

Si au infirmat adunarea... Iar mun
ca ti-a calificat-o ca superficială. A- 
cutn, trebuie să faci o altă adunare, 
fiindcă biroul raional ți-a încredințat 
tot dumitale acea^ță sarcină, vrind 
să te ajute. Dovedește-le, tov. Avra
mescu, că știi cum să duci o sarcină 
la bun sfirșit, pregătind 1 intr-adevăr 
o adunare model, așa cum te-ai anga
jat. Si fii mai autocritic, că poți. Dum
neata n-ai văzuț cu ce... ușurință a 
recunoscut biroul srp ion al U.C.F,S. T. 
Vladimirescu partea lui de vină în 
privința celor 326 de membri U.C.F.S. 
ai inexistentei asociații sportive N. 
Krețulescu, cu care se lăuda atit de 
mult, ori de cite ori avea ocazia să 
raporteze „exact" numărul membri
lor U.C.F.S. „existenți" in raion?...

VASILE TOFAN

N.R. Asta a fost la începutul lui 
octombrie... De atunci, tov. .<p/ra- 
mescu, trecem în fiecare săptă- 
mînă pe la grupul, școlar „N. 
Krețulescu". Dar, degeaba! Nici 
vorbă de vreo adunare U.C.F.S.

Zilele trecute însă, am fost in
formați că mult așteptata aduna
re de la „N. Krețulescu" a avut 
în sfirșit, loc. Te felicităm tov. A- 
vramescu pentru felul cum țt-ai 
respectat angajamentul. Ai făcut 
într-adevăr o adunare „model" 
de... întirziată ! 

stă privință. în rest situația trebuie să 
dea serios de gîndit noului organ ales. 
La gimnastică, atletism, natație, baschet, 
lupte și alte discipline, care se bucurau 
pînă nu de mult de o largă popularitate 
în rîndurile tineretului din oraș, acti
vitatea este în prezent redusă doar la 
întrecerile unor echipe sau sportivi par
ticipant) la competițiile cu caracter re
publican. Vorbitorul s-a oprit mai mult 
asupra gimnasticii, arătînd că cele eî- 
teva secții existente în oraș sînt pe 
cale să-și înceteze activitatea. De ase
menea, el a precizat că atît de mult a 
scăzut valoarea sportivilor din oraș In
cit. la ultima ediție a campionatului re
publican. echipa feminină de gimnastică 
a clubului n-a fost primită în concurs, 
deoarece nu avea o pregătire corespun
zătoare.

Lucruri interesante au ridicat în fața 
conferinței și delegații Iosif Munteanu 
(Fabrica de confecții) și Nina Lăză- 
rescu (fabrica „Dobrogcanu Gherea"). 
Primul spunea că în cadrul asociației 
sportive de la Fabrica de confecții s-a 
înființat o secție de baschet. Pentru spri
jinirea ei s-a cerut ajutorul consiliului 
orășenesc U.C.F.S. Despre ce era vor
ba ? Se solicita un instructor obștesc 
care să îndrume primii pași ai viitorilor 
baschetbaliști. Cererea asociației nu a 
fost rezolvată și. bineînțeles, secția s-a 
desființat după un timp. Discutînd des
pre situația handbalului orădean. mun
citoarea Nina Lăzărescu a criticat serios 
consiliul clubului și pe activiștii con
siliului orășenesc U.C.F.S. pentru to
talul dezinteres manifestat fată de a- 
cest sport. Fi nu veneau nici măcar la 
jocurile celor două formații din oraș, 
care o dată cu retrogradarea din prima 
categorie s-au și desființat.

MAI MULTĂ ATENȚIE 
TINERETULUI I

Realizarea unui progres în activitatea 
sportivă de performanță nu este posibilă 
fără o intensă preocupare pentru selec
ționarea și pregătirea cadrelor tinere. 
Au fost unii delegați care au arătat eu 
curaj că dacă în Oradea activitatea spor
tivă de performanță nu este la nivelul 
condițiilor create și al tradiției sportive 
din acest oraș, aceasta se datorește. în 
primul rînd. lipsei de preocupare mani
festată în ceea ce privește creșterea și 
selecționarea cadrelor tinere.

Mai multi vorbitori au arătat în cu
vîntul lor că la Oradea nu au mai fost 
crescuți și promovați în ultimii ani de- 
cît foarte puțini jucători de fotbal. Să 
mai fie oare de mirare faptul că în echip’i 
C.S.M. Crișana au evoluat în ultimul 
timp fotbaliști aduși de prin toate col
țurile țării ? în loc. să se ocupe de „im
portarea" unor jucători, antrenorii ar 
fi făcut mai bine să-și consacre mal 
mult timp pentru pregătirea tineretului. 
La fel s-a arătat că din cei 10 boxeri 
care alcătuiesc echipa C.S.M. Crișana, 
doar 3 sînt orădeni, restul fiind aduși 
de prin alte orașe. Pe bună dreptate în
trebau delegații: ce face antrenorul Geza 
Toth care are o normă întreagă în ca

Crosul de mase „Să întîmpinăm 7 
Noiembrie", se află, după cum se 
știe, în preajma întrecerilor finale. 
Sportivii și sportivele din Capitală 
au continuat, în cursul săptănunii, 
să-și desemneze reprezentanții pen4 
tru finalele de mîine. După ce a găz
duit de curând întrecerile clubului 
sportiv școlar, stadionul Tineretului 
a fost locul de desfășurare și a pro
belor deschise studenților din Capi
tală. Concursul s-a bucurat de un 
deosebit succes, la startul probelor 
fiind prezenți aproape 200 de con- 

drul secției de box a clubului ? De ci 
nu se ocupă mai mult de instruirea ele 
mentelor tinere, de pregătirea și de pro 
movarea lor în echipa clubului ?

SECȚII PE RAMURA DE SPORT 
MAI MULTE ȘI MAI PUTERNICI

O altă cauză care a determinat ră 
minerea în urmă a sportului de perfor 
manță orădean este și numărul redu 
de secții pe ramură de sport. Asocia 
țiile sportive din acest oraș și-au axat 
în majoritatea lor. preocupările spre foi 
marea și întărirea unor echipe de fotbal 
lăsînd celelalte sporturi să-și desfășoar 
activitatea sporadic, la voia întîmplării 
Delegatul Adalbert Schwartz a relata 
celor prezenți la conferință felul în car 
o secție de tenis de masă frun.U/^,- ce 
de la C.S.M. Crișana, este pe cale d 
dispariție din cauza lipsei de înțelcger 
atît a consiliului clubului, cît și a cor 
siliului orășenesc U.C.F.S. Oradea. î 
ciuda faptului că tenisul de masă est 
un sport mult practicat de tinerii orf 
deni rezultatele obținute de sportivii ț 
de echipele din acest oraș sînt slab» 
Cauza ? Consiliile asociațiilor nu s 
preocupă de organizarea temeinică 
activității în cadrul unor secții pe r. 
mură de sport.

Un alt delegat. Ladislau Ki**.(anlrt  
nor de atletism) preciza că în lot,'orași 
nu există decît trei secții d>*  aflciisn 
ceea ce reprezintă foarte puțin față f 
posibilitățile existente și. mai ales fa1 
de tradiția atletismului orădean E* ’ 
de la sine înțeles că doar cu trei serț 
nu se pot organiza întreceri orîșeneș 
de valoare care să contribuie la ridic 
rea nivelului performanțelor.

★
Am subliniat numai o parte din di 

cutiile purtate în cadrul conferinței coi 
siliului orășenesc U.C.F.S, Oradea și 
clubului sportiv muncitore«c Crișan 
Important este faptul eă aceste discul 
au vizat probleme de seamă ale activ 
tății sportive din acest oraș și că. 
plus, au fost făcute și o serie de pr 
puneri interesante.

Noul consiliu al Clubului §portiv mu 
ci lore se Crișana are sarcina, finind se 
ma de cele ce au reieșit cu prilejul ro 
ferinței. să lichideze cît mai grahn 
formalismul în muncă, orientarea gr 
șită spre întărirea artificială, cu el 
mente din alte părți, a unor secții | 
ramură de sport și să sprijine activ 
sociațiile sportive din oraș, aiutîndu 
ca în cadrul unor puternice secții Pe r 
mură de sport să crească și să se pr 
moveze elemente tinere si talentate, 
xistă condiții create pentru ea înlr-( 
interval de timp relativ scurt aclivita» 
sportivă de performanță din orașul 
radea să înregistreze un simțitor pi 
greș. Pentru aceasta este in?ă neee? 
ca noul consiliu să promoveze un i 
stil de mun<“ă. la baza căruia -ă st 
principiul muncii colective și al c< 
trolului îndeplinirii sarcinilor. Num 
așa se va reuși ca în viitor să se împ 
dice ivirea unor lipsuri ca acelea desj. 
care au vorbit delegații la conferin

CALIN ANTONESCU

curenfi și concurente, reprezentînd 
toate institutele de învățămînt su
perior. După întreceri avîntate, tine
rești, pe primele locuri s-au clasat 
următorii: 1. Olga Gall (I.C.F.),
2. Veturia Moldoveanu (I.'C.F.), 3 
Rodica Stanciu (Univ. „C. I. Parhon*  
— Fac. Matematică) ; și respectiv:
1. Iosif Biro (I.C.F.), 2. Victor Ji- 
jia (Inst. Științe Juridice). Imaginea 
noastră redă: un moment din între
cerea studentelor bucureștene. (Foto 
Gh. Amuza).



? extinde gimnastica in p.aducție „CUPA AGRICULTURII'
in intreprinderile din Cluj

In ultimul timp la Cluj gimnastica în producție a cunoscut o largă 
jzvoltare.

E semnificativ faptul că in semestrul al doilea din acest an gimnas
ta în producție s-a introdus în 12 noi unități. Azi, la Cluj, un număr 
• de salariați din 20 de întreprinderi sînt angrenați în prac-
zarea gimnasticii în producție. O activitate exemplară în această dircc- 
î se duce la Fabrica de Porțelan, unde 80 la sută dintre salariați 
actică zilnic această formă de .activitate recreativă. Iu fotografie, uri 
■up de muncitoare de la secția de glazură în timpul exercițiilor de 
viorare.

Halterofilii Balaș Fiți și Lazăr Baroga 
au obținut valoroase recorduri

lîlnirca de haltere dintre reprez.en- 
eîc orașelor București și Chișinttu 
încheiat cu un rezultat favorabil 

■rofililor romîni (4 — 3) și a scos 
oidenlit forma foarte bunii a doi 
■rofili : BîLAȘ FIȚI și LAZAR 
OCA. In special Balaș Fiți a mani- 
it o formil excepțională. El a corec- 
două recorduri ale țării. La „aruncai**  

a reușit să ridice haltera de 1 3:> 
ceea ce pentru o „pană**  constituie 

• rformanță deosebită. Recordul mon
ta această categorie (proba arun- 
este de 147.5 kg și aparține lui 

lerger, iar recordul european este REȘIȚA. Peste 100 de elevi an 
participat la laza orășenească a „Cu
pei Banatului" la atletism, competiție 
rezervată școlilor medii și profesio
nale din regiunea Banat, lată cîțiva 
dintre cîstigătorii probelor: MAS
CULIN — 200 m : C. Vieru (Șc. 
prof.) 24,3; 800 m : D. Levu (Șc. 
prof.) 2:12,5; 110 m. g.: Birău (Șc. 
Medie) 18,0; disc: I. Hegedus (Șc. 
prof.) 34,40 m; FEMININ: 100 m: 
Ucide Jetsclini (Șc. Medie) 13,3; 
200 m: Doina Țundrea (Șc. Medie) 
28,3. (Mihai Baier-coresp.)

CRAIOVA. Recent s-au încheiat în
trecerile fazei orășenești a campio
natelor republicane de juniori la hand
bal în 7. lată clasamentele finale: 
JUNIORI — 1. ȘCOALA SPORTIVA 
DE ELEVI I, 2. Șc. Pedagogică. 3. 
Șc. Medie nr. 2, 4. Școala Sportivă 
dc Elevi II; JUNIOARE — 1. ȘC. 
MEDIE NR. 1, 2. Școala Sportivă de 
Elevi 1. 3. Șc. Pedagogică, 4 Șc. 
Medic nr. 4. (V. Săndulescu-coresp).

GIURGIU. Stadionul Olimpia a 
găzduit întrecerile „Cupei de toamnă** 
la atletism pentru juniori și junioare, 
lată cîteva din rezultatele înregistra
te : juniori — triplu salt: Dan Cio
can 13,17 ni; lungime: Dan Ciocan 
6,04 m; suliță: Murgu Vulcan 38.75 
ni; junioare—înălțime: ileana Enescu 
1,33 ni; lungime : Nina Cracea 4.10 
ni; greutate : Rodica Stănescu 10,66 in.
• In sala Petrolul din orașul nostru 

a avut loc un concurs de tenis de 
masă la care au luat parte cei mai 
buni jucători din oraș și raion. In 
finala competiției, elevul Ovidîu Ra
dulescu l-a întrecut pe Șt. Sion (Voin
ța) cu 3—1. (C, Stănescu și Tr. Bar- 
bălată-coresp.).

GURABARZA. Sala Ateneului „Gii 
Glieorghiu-Dej" din localitate a găz
duit o -întîlnire de box, care a opus 
echipele A. S. Dinamo Barza ți 
Voința Orășiie. Din cele 10 meciuri 
disputate, 9 au revenit boxerilor di- 
namoviști. (Tr. Bora-coresp.).

ROȘIORI. La întrecerile de box ale 
etapei regionale a „Cupei de toaiimă** 
au participat sportivi din raioanele 
Alexandria, Călărași, Giurgiu, Olteni
ța și Urziceni. lată și numele cîștigă- 
iorilbr în ordinea categoriilor: ju
niori — I. Voicu (Călărași), A. Io
nita (Urziceni), Șt. Bocioroagă (Ol
tenița), M. Pumicbî și I. Constantin 
(Urziceni). M. Sima (Giurgiu), Al. 
Manciu (Călărași), M. Trandafir (Ur
ziceni); seniori — M. Vasile (Călă
rași), L. Telea, Gh. Adobriței, D. Mu
sai, M. Ciobotaru, V. Mircea (toți din 
Giurgiu), O. Brătianu, FI. Curea ți 
Șt. Panduru (Călărași). (Th. Negu- 
l'escu, coresnA.

1.3.5 kg și este deținut de R. Ci- 
Itian. Reprezentantul nostru a în- 
it .‘•’'sțjrWicc 145 kg (ceea ce ar fi 
nnțft***un  nou record european), dar 
i cc a ridicat bara n-a putut să o

Activitatea la zi
REGHIN. In cinstea zilei de 7 
mbrie, A. S. Avîntul Reghin, în 
torare cu comisia regională de 
m, a organizat un concurs de 
dare turistică, de gradul II, cu 

de zi și de noapte. La acest con- 
care s-a desfășurat pe traseul 

;hiu—Ibănești—Reghin, pe o dis- 
de 15 km, au participat 20 de 

e din Baia Mare, Tg. Mureș și 
in. Concurență au avut de stră- 

porțiuni dificile de teren și de 
vat probleme complicate in ceea 
rivește tehnica orientării. Iată 
meritul final : 1. Fabrica de za- 
Tg. Mureș (conducător Eugen 
îș), cîștigătoarea „Cupei 7 Noiem- 
; 2. Stăruința Tg. Mureș; 3.
Marc; 4. Avîntul Reghin; 5. 

••șui Confecții Tg. Mureș: 6. Oțelul 
Mureș: 7. Voința Tg. Mureș etc. 
i Păttș — coresp. reg.).

BUCUREȘTI. In toate raioanele 
alei s-a încheiat campionatul in- 
ual la orientare turistică. Con
ți care a avut loc recent la Pre-
— Cioplea, a contat ca etapa a 
a acestui campionat al raionului 
Or Vladimirescu". Cu toată vre- 
nefavorabilă, un număr mare dc 
jipanți aii luat startul de • la ca-

Cioplea. parcurgînd un traseu 
as: Susai-Vîrful Cocoș-Valea Ljm- 
ujui. pe o distanță de 8.800 m și 
ereiiță de nivel de 540 m. Iată 
sie trei locuri: masculin: 1. Ni-

Ignat 63 p; penalizare; 2. Dan 
indrti 146 p.p.: 3. Tudor Negulici 
>.p.: feminin: 1. Geta Dlimitrașcu 
p.: 2. B. Zamfirescu 108 p.p: 3.

Balogh 302 p.p. (Georgeta
— coresp.).

PLOIEȘTI. Asociația sportivă 
ați I.P.I.P. a organizat în cinstei 
de 7 Noiembrie un concurs de 

tare turistică în masivul Gîrbova. 
oncurs au participat 19 echipe. 
1 I a fost cîștigat de echipa alcă- 

din I. Stănescu și C. Popa.
Alexandrescu și C. lordăchescu 

oresp.V 

fixeze timp dc două secunde cît cere 
regulamentul.

Al doilea record corectat dc Balaș este 
cel la totalul celor trei probe: 310 kg, 
performanță dc valoare europeană.

La categoria semigrea. Lazăr Baroga 
și-a confirmat și dc data aceasta pregă
tirea bună pe care o arc, totalizând
427.5 kg. El a doborît recordul la „a- 
runcat" 167.5 kg. dar la cîntărîrca ba
rei s-a constatat că ca avea în realitate 
160 kg. !

în afară dc acești doi halterofili, 
care an doborît trei recorduri, celelalte 
două victorii de la Chișinău au fost 
obținute dc ION PAN A IT (cat. cocoș)
202.5 kg și SILVIU CAZAN (cat. grea) 
425 kg.

In general, comportarea halterofililor 
noștri fruntași a fost bună în această 
întreccre. Speram ca la viitoarele con
cursuri, atît Balaș Fiți, Lazăr Baroga 
cît și ceilalți halterofili fruntași își vor 
îmbunătăți necontenit rezultatele, pen
tru a obține succese tot mai mari pe plan 
internațional.

FINALELE CAMPIONATELOR
REPUBLICANE PE ECHIPE

Finalele campionatelor republicane de 
haltere pe echipe din acest an vor avea 
loc Ia 11 și 12 noiembrie în Capitală. 
La întreceri vor participa numai acele e- 
chipe care au cel puțin trei sportivi cu 
norma de clasificare dc categoria I. 
Printre echipele participante se numără 
CC.A. (campioana republicană), Dinamo 
Obor, Rapid Oradea, Știința Cluj. C.S.M. 
Cluj, C.S.M Galati etc.

★

Miine. în sala Dinamo, cu începere dc 
la ora 9, va avea loc „Cupa 7 Noiem
brie* * la care vor participa echipele 
CC.A.. Victoria. Dinamo Obor. Sirena, 
Electra fi Rapid.

Conducerea Școlii sportive dc elevi 
nr. 2 a luat HMțiativa. de a organiza 
un cicliî de simpozioane pc teme care 
preocupă cadrele didactice. Recent a 
avut loc primul simpozion intitulat 
„Psihologia preadolescentului", în cadrul 
căruia au fost prezentate cîteva comu
nicări legate dc activitatea preadolescen
tului (cx. „Aprecieri asupra caracteri
zării generale a preadolescentei" — de 
prof. Constantin Popescu, „Dezvoltarea 
fizică a preadolescentilor" —■ prof. Ionel 
Poplcșeanu. „Formarea personalității 
preadolescentelor" — prof. Romulus 
Spircscu, „Jocurile preadolesceniilor" — 
prof. Florin Frazzei ș.a.). Prezentarea 
acestor comunicări s-a făcut avînd la 
bază lucrările pedagogilor sovietici V. 
A. Krutc|ki și I. S. Lukin.

Simbătă dimineață, în Miercurea Ni- 
rajului. Vărgata, Șardul Nlirajului, Gă
iești, Troița... Autocare elegante și 
aproape 500 de oaspeți : pa rticipa nții 
la finala de zonă a ,,Cupei Agricultu
rii", la care- îat> parte reprezentanții 
sportului sătesc din regiunile Mureș- 
Autonomă Maghiară,, Bacău, Suceava, 
Iași. La sediul asociației sportive Ni- 
rajul, e un du-te-vino neîntrerupt. Aci 
se află „comandamentul" care dirijea
ză activitatea din toate cele 5 comune

IN LEGĂTURĂ CU...
primirea pe care locuitorii comunelor 
amintite au făcut-o sportivilor ve- 
niți la finală, ni s-au povestit două 
înțîmplări: Prima. Sîmbătă, în jurul 
prînzului, la „comandament" s-au 
prezentat doi locuitori din Șardul Ni- 
rajului. Cel mai vîrstnic, trăgîndu-se 
înciudat de vîrfurile mustăților, a de
clarat, deodată, spre stupefacția tuturor 
celor de față :

— Aia, pe care i-am găzduit la noi, 
nu ne mai trebuie. Să piece 1...

Zoltan Szabo, instructorul regional 
U.C.F.S., a sărit ars de la masă :

— Ce s-a întîmplat ?...
— Feciorii ăștia, ne-au jignit rău. 

Femeile noastre s-au sculat cu noap
tea în cap, au sucit gîtul la niște oră
tănii, le-au pus pe jăratec, le-au a- 
mcstecat în mujdei de usturoi. Ei, ce 
credeți ? Musafirii nici nu s-au uitat 
la mîncare. Dacă-s așa boieri să 
meargă la alții... Noi i-am primit cu 
drag, dar acum nu ne mai trebuie...

6 jumătate dc oră mai tîrziu lucru
rile s-au limpezit chiar la fața locu
lui. „Boierii" în cauză erau Gheorghe

Cursa de 3000 m plat. Reprezentantul 

Cernac (lași), Ion Blaga (Bacău), 
Vasile Perican (Suceava) și alți spor
tivi participant la probele de trîntă, 
care în cursul zilei respective trebuiau 
să se prezinte la cîntar și acum fă
ceau greutatea. Asta era tot baiul 
dar gazdele se lăsau greu convinse 
că o aripă de pui este indezirabilă în 
asemenea condiții.

Pe urmele materialelor publicate

Răspunsul handbaliștilor Aurei Bulgarii și Olimpiu Nodea
Răspunzând criticii adresată în arti

colul „De ce se comportă așa de slab 
unii dintre handball știi fruntași ?“ apă
rut în ziarul nr. 3908, jucătorii Aurel 
Bulgaru și Olimpiu Nodea, maeștri eme
riti ai sportului, ne scriu următoarele : 

„Cu ocazia meciului de handbal în ll 
dintre reprezentativele R.P. Romine și 
R.D Germane, noi am avut o comporta
re foarte slabă, fapt arătat în articolul 
apărut în ziarul „Sportul popular**.  Noi, 
ca sportivi fruntași care am reprezentat 
de mai multe ori țara în întâlniri inter- 
naționale, ne. dăm seama că în acest foc 
nu am avut o comportare pe măsura po

Un interesant simpozion
Inițiativa profesorilor de la Școala 

sportivă nr. 2 este, fără îndoială, lău
dabilă; Munca cu prcadolescenții. ații 
de migăloasă și plină de răspundere, 
cere găsirea unor.forme variate. cît mai 
atractive, bazate pe o „cunoaștere deplină 
a . caracterului lor. „Dezvoltarea fizică 
a prea<Lokrseen(Ilor“ a Constituit un su
biect deosebit de interesant.

„Preadolescentul pe care îl inslruim 
fi îl educăm — arăta prof. I. Pop- 
leșeanu — trebuie cunoscut din punct 
de vedere anatomic, fiziologic fi psi
hologic pentru a fti ce să-i cerem, cum 
săi cerem, cît să-l cerem fi, în raport 
cu aceasta, ce să-i dăm, cum să-i dăm 
fi cît să-i dăm. Pentru noi, profesorii 
de la fcoala sportivă, care ne ocupăm 
de pregătirea timpurie a elevilor in dife

A doua. Mașina în care se aflau 
sportivii din regiunea Suceava a în- 
tîrziat la festivitatea de închidere. Vi
novat principal — gimnastul Gheor
ghe Robu din comuna Volovăț, raio
nul Rădăuți. Nu putuse să plece la 
timp din casa lui Iosif Cs'lek, unde 
fusese găzduit cele două zile. Pe tăp
șanul verde de la „peluza 1" a tere
nului de sport din Găiești, după fes
tivitatea de închidere, Gheorghe Robu 
a scos și ne-a arătat două fotografii, 
„la minut". Un bărbat și o femeie la 
circa 35—40 de ani.

— Este familia Csilek... am și a- 
dresa lor. Extraordinar m-arn simtit 
la ei..

DUMINICA DIMINEAȚA..
pe pista. terenului din Găiești se dis
puta proba de 3.000 m plat. Gavril 
Vîlcoveanu — comuna Horea, regiu
nea Bacău — a luat cursa pe cont 
propriu și conducea cu autoritate. 
Spectatorii urmărețau alergarea dar 
obiectul discuției lor era meciul de 
volei din seara trecută: Regiunea 
Mureș-Autonomă Maghiară—Suceava. 
Primele două seturi fuseseră dominate 
categoric de mureșence. Al treilea 
însă, a avut o desfășurare dramatică 
și după o jumătate de oră scorerul no
tase în foaia de arbitraj 18-16 în fa
voarea Regiunii Mureș-Autonomă 
Maghiară. Ultimul punct realizat de 
echipa Regiunii Mureș-Autonomă 
Maghiară a fost salutat cu o explozie 
de urale de.......galerie". Explicația ?
Simplă. Echipa care reprezenta Regiu
nea Mureș-Autonomă Maghiară, în a-

regiunii Bacău conduce cu autoritate... 

ceasta finală era chiar Stăruința din 
Găiești. Deci, consătene. De altfel, 
duminică, pe la ora 14, cînd găleșten- 
c.ele au cîștigat ultima partidă cu 
Bacăul, după sărutările și îmbrățișă
rile de rigoare, un acordeonist ama
tor din localitate a cîntat în cinstea 
lor cel mai avîntat marș al victoriei 
pe care l-am auzit vreodată.

sibilităților și nu am răspuns cu cinste 
încrederii acordată de organele, de spe
cialitate ale mișcării sportive din țara 
noastră.

Ne angajăm ca pe viitor să ne pre
gătim cu mai multă conștiinciozitate, 
astfel ca la apropiatele întreceri inter
naționale să reprezentam patria noastră 
scumpă cu cinste, așa cum am făcut 
în alte ocazii**.

★
Redacția ziarului apreciază spiritul 

autocritic al celor doi handbal iști și 
angajamentul lor și așteaptă, alături de 
i(id»it(Mfii handbalului, confirmarea în 
fapte 

rite dișȘpline sportive, este o condi
ție esențială să organizăm această pre
gătire m'î,ud. în vedere particularitățile 
dezvoltării organisniujui în creștere*.

..Jocurile preadolescenlilof", au con
stituit. de asemenea, tema unui subiect 
interesant. Prof. Florin Frazzei s-a opri*  
îndeosebi asupra unor aspecte negative 
ale jocurilor ca și asupra faptului 1 ă 
unii profesori și părinți împiedic:! joaca 
la copii.

Simpozioanele organizate dc direcția 
școlii sportive dc elevi nr. 2 vor Con
tinua în fiecare trimestru. Astfel. în 
trimestrul doi se vor face comunicări 
privind „bazele educației comuniste**  
(probleme legate de munca cu copiii), 
„pedagogia sovietică despre importanța 
educației fizice" șji.

DIN CAUZA
meciului de fotbal Regiunea Mureș- 
Autonomă Maghiară—Bacău, disputat 
pentru locurile 1 — II, pe terenul din 
Vărgata, n-am mai văzut mult aștep
tata întîlnire a oiniștilor de la Re- 
cola Gherăești și Avîntul Frasin ce se 
desfășura la aceeași oră la Miercurea 
Nirajului. In primele minute ale par
tidei s-a petrecut o inlimplare rara 
îiitr-un meci de fotbal. Portarul bă- 
căoanilor a fost lacul, pur si simplu, 
k. o„ printr-un șut de la 16 m Min
gea l-a lovit în bărbie și n-a mai pu
tut continua jocul Un jucător de 
cîmp a luat locul portarului și de 
unde piuă atunci simpatia galeriei 
înclina pentru mureșeni, după acest 
eveniment ea a trecut de partea băcă
uanilor.

Partida s-a încheiat la egalitate dar 
locul I a fost ocupat de băcăoani care 
erau mai tineri cu... 20 de ani. Trans
pirați, obosiți, dar buni prieteni, cei 

21 de jucători au făcut împreună o fo
tografie, pe o punic romantică, peste 
apa Nirațnlui. O amintire frumoasă, 
a unor zile de întrecere sportivă fot 
afit de frumoasă.

DUPĂ DOUA ZILE DE COMPETIȚIE.. 
putem afirma că finala de zonă » 
„Cupei Agriculturii" desfășurată în 

Regiunea Mureș-Autonomă Maghiară a 
constituit un succes. Nivelul tehnic 
(lestul de ridicat al competiției dunlat 
de buna organizare a gazdelor, iată 
două argumente care susțin afirmația 
de mai sus.

In clasamentul general ti competi
ției, locul I, pe regiuni, a fost ocupat 
de Regiunea Mureș-Autonomă Maghia
ră cu 519 p, locul II Bacău 466 p, 
locul III Suceava 313 p, iar locul IV 
lași 260 p. Regiunea Mureș-Autonomă 
Maghiară a obținui cele mai multe vic
torii la jocuri iar băcăoanii au domi
nat. întrecerile de atletism.

VALENTIN PAUNESCU



TREI JUCĂTORI AU DEPĂȘIT 900 p.d.

Ion Micoroiu, noul recordman al țării, surprins după ce a lansat bila.

începe marca finală a șahiștilor

„Cupa de toamnă"
In sfîrșit, bazinul acoperit de la Flo- 

rrasca își deschide porțile și pentru 
publicul spectator. lnceplnd de mîine 
în această piscină se vor desfășura iotu
rile de polo din cadrul competiției de 
juniori „Cupa de toamnă organizată 
de comisia orășenească de specialitate. 
Prima etapă programează patru jocuri 
care se desfășoară. începînd de la ora 
10. în ordinea următoare : C.C.A. — 
Școala sportivă d<> elevi II. Dinamo — 
Știința Clubul sportiv școlar — Școala 
sportivă de elevi I și Rapid — Progresul.

—=—
Surprize și în ultima etapă

Ieri după masă, in sala Dinamo 
din Capitală, a începui desfășurarea 
ultimei etape a campionatului repu
blican de lupte pe echipe. Primele 
întilniri. ia care au participat majo
ritatea echipelor din ultima parte a 
clasamentului, au furnizat multe sur
prize întrecerile, deși nu au corespuns 
în totalitate din punct de vedere teh
nic. au plăcut prin dirzenia cu care 
luptătorii și-au apărat șansele. Cu 
acest prilej am remarcat buna coin-

TtfU BS OEMASĂ

A început
„Cupa 7 Noiembrie"
GALAȚI 3 (prin telefon).—Vineri au 

început pe cinci mese instalate în sala 
de sport de la Școala medie nr. 4 
din localitate, întrecerile celei de a 
XII-a ediții a „Cupei 7 Noiembrie11 
Ia tenis de mașă. Participă 106 jucă
tori șt jucătoare reprezentînd 18 e- 
chipe masculine și 11 feminine. Prin
tre echipele prezente se remarcă 
I.T.B., Voința și Progresul București, 
Metalul Cluj, selecționata regiunii Mu
reș Autonomă Maghiară la băieți și 
I.T.B., Voința și Progresul București. 
In turneul echipelor masculine și fe
minine. formațiile au fost împărțite 
in cite patru seni, cîștigătoarele fie
cărei serii urmind să-și dispute se
mifinalele șt finalele.

La probele de simplu au fost sta
biliți favoriții. lată-i. în ordinea de 
sus in jos a tablourilor : simplu băr
bați : Gantner, Ionescu. Soare, Ange- 
lescu, Naumescu, Bottner, Sindeanu, 
Sentivani, Pesch ; simplu femei: Ma
rfa Biro, Mariana Jandrescu, Geta Pi
tică, Marla Erdreich, Catrinel Folea, 
Luci Slăvescu. Victoria Jandrescu și 
Maria Alexandru.

Primele rezultate : echipe bărbați: 
Metalul Cluj-Iași (oraș) 5—2, Voința 
II București-Galați (oraș) 5—1, Cluj 
(regiunea)-Ploiești I 5-1, regiunea 
Mureș Autonomă Maghiară I—Cauciuc 
Jilava București 5—1.

Intilnirile continuă sîmbătă și du
minică.

A. SCHENKMAN-coresp.

Foto : T. Roibu

Spectatorii și sportivii prezcnți 
la concursul republican de popice do
tat cu trofeul „Cupa 7 Noiembrie" au 
trăit în decurs de 48 de ore. de două 
ori clipele plăcute ale recordului. După 
ce tînăra sportivă din Arad. Ileana 
Antal, a doborît din 100 bile mixte 
452 popice (nou record al R.P.R.), 
maestrul sportului Ion Micoroiu a 
realizat joi seara pe aceeași arenă (Ci
mentul din Capitală) 932 p.d. din 200 
bile mixte.

Jucînd in compania unui adversar 
(T. Szemani marcat cu 899 p.d.) care 
l-a solicitat la maximum, fostul cam
pion mondial I. Micoroiu a lansat bila 
cu o precizie aproape matematică. El 
nu a ratat nici o lovitură pînă la ul
timele 4 bile (la izolate) cînd tabela 
de marcaj indica că a egalat recor
dul deținut de popicarul Petre Purje :

portare a lui I. Keffer (Arad) care a 
reușit să învingă la tuș pe C. Hat- 
hazi (Tg Mureș) — membru al lo
tului republican. întîlnirea a fost 
spectaculoasă șî notăm bucuroși fap
tul că s-au aplicat o serie de procedee 
tehnice pe cate nu le-am văzut in 
trecut. Menționăm ca surpriză infrîn- 
gerea lui I. Pintea (Tg. Mureș) din 
partea lui Gessner (Arad) M. Bolo- 
can s-a comportat satisfăcător și ace
lași lucru putem să afirmăm și des
pre Ion Cefan (Oradea). V Vlădesctt 
și A. Teodoroiu (Progresul Bucu
rești). dr Radu Marins (Cluj) ș.a.

lată rezultatele tehnice înregistrate: 
C S M. Reșița — C. S M. Cluț 
14—10 11 (clasice 8—6. libere 6—4); 
Metalul 23 August — C.S.O Craiova 

120—6 (12—4, 8—2): Voința Tg. Mu
reș — Vagonul Arad 3—191! (1 — 11)
2—811): Progresul București — C.S.M. 
Crișana Oradea 15—9 (10—6. 5—3) ț 
Voința Tg. Mureș — Metalul 23 Au
gust București 3—23 (1—15. 2—S) s 
C S O Craiova — Vagonul Arad 
11 —1311 (7—7 4—6): Progresul Bucu
rești — C.S.M. Reșița 12—8 (6—6, 
6—2) ; C.S.M. Cluj — C: S M. 
Crișana Oradea 20—2 (12-^011. 8—2).

— b. —

®^SPORTURI NRUTICtl .

„Cupa anilor 1“ o competiție cu frumoase perspective
Pitorescul complex sportiv univer

sitar de la lacul Tei a găzduit de cu- 
rind reușitele întreceri de canotaj ale 
„Cupei anilor l“. Competiția aceasta, 
care se află la a doua ediție, a cu
noscut un frumos succes și și-a creat 
o binemeritată reputație printre stu
denții bucureșteni datorită caracteru
lui său popular, atractivității probe
lor, cadrului festiv. Este suficient să< 
arătăm că peste 300 de studenți și 
studente se aflau pentru prima dată 
la un concurs oficial, că in cursele 
de canoe 10 -|- 1 (probă reactualizată) 
și-au măsurat forțele 10 echipaje de 
fete și 15 de băieți (!) pentru a ne da 
seama de amploarea și utilitatea com
petiției. Iată de altfel cane sînt, deo
camdată, cei mai buni dintre acești

In concursul republican
„Cupa î Noiembrie’

928 p.d; In „țarcul11 popicelor mai ră
măsese unul singur nedoborît. Ion 
Micoroiu trage o bilă în „gol11 apoi 
încă una și abia din a treia lovitură 
il doboară. In acest moment recordul 
țării era depășit cu 1 p. La ultima 
bilă, cind i s-au ridicat toate popicele 
jucătorul reșițean a realizat doar 3 
puncte și astfel noul record al R.P.R. 
care putea fi mult mai valoros a fost 
ridicat la 932 p.d. (rezultatul jucăto
rului C. Rădău care a înregistrat în 
campionatul Capitalei 992 p.d. nu a 
fost încă omologat de F.R.P.). Ma
estrul sportului Ion Micoroiu a reali
zat în cele 8 manșe următorul punc
taj : 146 (la plin), 89 (la izolate), 151, 
88. 158, 70, 155 șî 75 p.d.

Ih prima zi a concursului masculin 
din cadrul acestei competiții au mai 
avut o comportare lăudabilă Cristu 
Vinătoru marcat cu 882 p.d., I. Stă- 
nescu 852 p.d.. Stelian Andrei 849 
p. d. ș.a. în schimb, cunoscuți.i popi
cari Petre Purje, Gh. Andrei. B Stul- 
ler, A. 11 interieiter, C. Antonescu și 
Ernest Kiss, au evoluat sub nivelul 
posibilităților. în returul competiției, 
desfășurat în cursul zilei de ieri, ma
joritatea jucătorilor au avut însă o 
puternică revenire. Tînărul C. Antonescu 
a depășit granița celor 'XX) p.d. înde- 
plinindu-și astfel norma de maestru 
al sportului, cu 905 p. d, A. Hin- 
terleiter a doborit 865 popice iar P. 
Purje era gata-gata să-și redobîn- 
dească recordul republican. înregis- 
trînd 916 p d.

O confruntare spectaculoasă care a 
ținut mult timp sub semnul între
bării pe învingătorul acestui concurs, 
ne-au furnizat-o din nou experimen
talii popicari I. Micoroiu și T Sze
mani. De data aceasta a învins cu 
900—891 p. d. T. Szemani, dar tro
feul a revenit noului recordman al 
țării datorită avantajului acumulat în 
turul întrecerii. Și acum iată primele 
5 locuri în clasamentul final : 1. I. 
Micoroiu 911 p.d. (media a 2 jocuri). 
2 T. Szemani (Voința Tg. Mureș) 
899 p d.. 3. C. Vinătoru (Petrolul
Ploiești) 870 p.d., 4. P. Purje (Rafi
năria Cîmpina) 864 p.d., 5. C. An
tonescu (Rapid Buc.) 846 p.d.

TR. IOANIȚESCU

Anul acesta nu există

canotori debutanți : Feminin. Canoe 
10 -f-1 : 1. Universitatea „C. I. Par- 
hon“—Filologie, 2. U.P.B.-Matematică,
3. U.P.B.-Filologie ; Caiac dublu (ra
ce) : 1. Universitatea C. I. Parhon. 
Masculin. Canoe 10 1: 1. U.P.B.—
Matematică ; 2. Inst. Politehnic—Elec
tronică ; Caiac dublu: (race) : 1. Inst. 
Politehnic, 2. Inst. Construcții, 3. Inst. 
Politehnic ; Caiac dublu (kliriker) : 1. 
Inst. Petrol, Gaze și Geologie, 2. l.C.F. 
Reușita competiției organizată de cen
trul universitar București se datorește 
în mare măsură, activității conștiin
cioase a asistenților Anton Bălan, Ion 
Bulugioiu, Martin Biltz, luliu Seho- 
vitz, C. Boerescu și Ion Boicu, care 
au avut prilejul să descopere nume
roase elemente talentate.

Am supranumit turneul care începe 
azi în Capitală pentru desemnarea cam
pionului de șah al țării — „marea fi
nală". Și poale nu este o exagerare, dat 
fiind interesul deosebit pe care îl ma
nifestă cercurile șahiste pentru actuala 
ediție a tradiționalei întreceri. Mai mult 
ca altă dată, confruntarea maeștrilor 
șahului pasionează, promite să țină în
cordată atenția spectatorilor de la pri
ma la ultima rundă. Motivele sînt mai 
multe. Am încercat să le sistematizăm, 
prezcntînd pe cîteva dintre ele... pe 
puncte :

1. Florin Gheorghiu, revelația e- 
diției trecute și unui dintre protago
niștii campionatului mondial de ju
niori, are de dat un nou examen, pen
tru confirmarea succeselor sale atît 
de rapide. Examinatori : învinșii săi 
de acum un an...

2. Vor arunca în luptă toate resur
sele lor . Victor Ciocîltea, Dolfi Dri 
mer și Gheorghe Militelu, dornici (și 
capabili, credem) să se reabiliteze 
după relativele lor insuccese din tur
neele internaționale la care au par
ticipat în acest sezon.

Dinamo 
un derbi

ggr-ij m h iTji =—
București — Știința Cluj, 
al campionatului masculin

A doua etapă a turului campionatelor 
republicane de baschet programează una 
din cele mai interesante partide : Dina
mo București—Știința Cluj. Această în
trecere, devenită tradițională, a slîmit 
întotdeauna un viu interes în rîndurile 
iubitorilor acestui sport. Dinamo Bucu
rești și Știința Cluj, două echipe carac
terizate prin tinerețea jucătorilor și prin 
buna lor pregătire, își dispută mîine 
întîietatea într-o partidă de mare impor
tanță pentru locurile fruntașe ale el >- 
«amentului. Așteptăm cu încredere acest 
meci în care dorim să vedem evoluînd pe 
tinerii baschetbalist^ Ia un nivel cît mai 
înalt.

Din programul etapei se mai desprin
de întîlnirea dintre Steagul roșu Bra- 
șov-C.S.O. Craiova, la băieți, precum

Zollan Famoș cîștigind cursa de 
1500 m pe stadionul Armatei popu
lare din llelgrad la J li zbiul viilor 
el se va număra desigur printre pro
tagoniștii acestei curse la campio
natele europene.

O dată cu luna noiembrie a căzut 
cortina asupra sezonului competițiilor 
internaționale la atletism și pe pro
gramul întrecerilor nu mai figurează 
nici un meci interțări sau măcar un 
concurs de mare amploare. A venit, 
de acum, vremea bilanțurilor anului 
1961 ! Cu toate acestea atleții euro
peni n-au intrat in vacanță și după 
cite se pare nici nu vor mai beneficia 
de ea. Motivul este foarte simplu. 
Cei mai buni europeni sînt conștienți 
de faptul că anul viitor ii var aștepta 
sumedenie de competiții, una mai im
portantă decit alta și să nu uităm că 
in luna septembrie Belgradul va găz
dui cea de a VU-a ediție a Campio-

3. Mulți iubitori ai șahului doresc 
să vadă dacă maestrul internațional 
Th. Ghițescu va reuși, în sfîrșit, să 
se claseze pe primul Ioc într-o în
trecere în țară, după ce a dat peste 
hotare probe atît de concludente des
pre forța sa de joc.

4. Lotul finaliștilor pare mai omo
gen ca oricînd, fiecare dintre cei 20 
puțind să emită pretenții la titlu, 
chiar și cei doi debutanți — V. Vais- 
man și I. Fischer — care au stră
lucit în semifinale..

5. In fine, actuala finală consti
tuie ..avanpremiera*  apropiatului tur
neu internațional de la București, 
care va urma Ia interval de cîteva 
zile, fiind totodată și un util trial al 
celor pasibili să reprezinte culorile 
tării.

Reamintim că turneul se dispută în 
sala Consiliului local al Sindicatelor 
(bd. 6 Martie 25), care dc-a lungul 
a mai bine de trei săptămîni va fi locul 
de întîlnire al iubitorilor de sah din Ca
pitală.

— Rd. V. —

și jocurile Știința Cluj-Șliința București 
și Crișana Oradea-I.T.B.. la fele.

Iată, de altfel, programul complet al 
etapei: MASCULIN, seria l: Știința Ti- 
mișoara-Constructorul Arad. C.S.M. Ga- 
iați-Dinamo Oradea. Dinamo București- 
Știința Cluj’, Progresul București-C.C.A.1 
seria a II-a: Voința Tg. Mureș-VoinU 
lași. Steagul roșu Brașov-C.S.O. Craiova 
A.S.A. Bacău-Rapid București. Știința 
București-Dinamo Tg. Mureș : FEMININ 
seria I : Voința Tg. Mureș-Rapid Bucu 
rești. l.C.F.-Știința Timișoara. Agrono 
mia lași-PetroIul Ploiești. Crișana Ora 
dea-l.T.B. ; seria a II-a: Știința Cluj 
Știința București, Progresul București 
Mureșul Tg. Mureș, Voința Oradea-Vo 
in ța Brașov, Voința București-Blănui 
Oradea.

vacanță!
natelor continentului nostru. Iată da 
motive serioase pentru ca cei m; 
mulți dintre ei să-și fi început pregă 
tirile pentru întrecerile anului 1961

Veștile pe care le-am primit în ui 
timul timp exprimă seriozitatea c 
care majoritatea atleților privesc pr< 
gătirea pentru sezonul anului viito 
Iată de pildă : atleții sovietici conci 
rează in Japonia și în Maroc, italk 
nii s-au reunit intr-o tabără in sudi 
țării, atleții din R.D.G. evoluează 1 
Ghana, englezii au proiectat un tu- 
neu in Australia etc.

După cum se vede antrenamente 
se desfășoară din plin. Toată lum< 
este hotărîtă ca in 1962 asaltul cătj 
titlurile de campioni europeni, lup 
pentru doborirea recordurilor, să aii 
la bază o pregătire cît mai temeinic

Bineînțeles că nici atleții nost 
fruntași nu se pot ține de o part 
Pentru noi pregătirea sezonului 19 
a început încă de Ia 25 octombrie. I 
la această dată unii dintre fruntai 
atletismului nostru, care în acest t 
au suferit diverse traumatisme, si-: 
început pregătirea prin... tratamen 
și cure de refacere. La 1 noiembi 
și-au inceput activitatea alergăto 
de semifond și fond care, chiar in p 
măvară, vor da primul examen 
ocazia crosului balcanic de la Ater 
In același timp, majoritatea atleții 
de seamă din țara noastră au pă 
cu optimism in pregătire, urmind 
de la 1 decembrie aceasta să fie I 
cută in comun sub directa suprai 
ghere a antrenorului federal.

Este bine ca atletii noștri să p 
veascâ cu toată seriozitatea anlrei 
men lele pe care le desfășoară in 
ceste săptămini. Ei trebuie să știe 
de felul in care vor ști să muncea: 
in această perioadă va depinde in bu 
măsură și rezultatele pe care le 5 
înregistra anul viitor. Noi le dor 
tuturor succes deplin !...

R. V1LARX



NOTE, ȘTIRI
DATELE MECIURILOR
PROGRESUL-LEIXOES

Ce poate aduce etapa de mîine 
și, mai ales, ce așteaptă spectatorii?...

se știe, in „Cupa ciștigători- 
cupe naționale" Progresul va 

formația portugheză Leixoes 
penirti 

in

Cum 
lor de 
intilni 
din Porto. Tratativele duse 
fixarea datelor au fost incheiate 
sîirșit și cele două cluburi s-au pus 
de acord. Primul meci se va 
la Porto la 23 noiembrie, iar 
la București la 30 noiembrie.

De asemenea, se cunosc și 
Stoll, Permann și Schelorski 
tria) 
Zembsche (Austria) la București.

(Urmare din pag. 1)

disputa 
returul

arbitrii: 
(Aus- 

la Porto, Mayer. Golatsch Și

EFICACITATEA ÎNAINTĂRILOR

După 9 etape și 63 de meciuri, nu
mărul total al golurilor marcate a 
atins cifra de 201. Aceasta reprezintă 
o medie de 22 de goluri de etapă 
sau 3,19 de joc. înseamnă că liniile 
de înaintare jntinuă să aibă o 
citate sporită. In campionatul trecut 
s-a înregistrat cel mai mare număr 
de goluri marcate in ultimii 10 ani 
(6I3J-- Anul acesta sînt perspective 
ca recordul să fie egalat și poate chiar 
depășit. Pentru amatorii de statistici 
mai notăm un amănunt: din 1946, 
cînd a fost reluat campionatul cate
goriei A, și pină astăzi s-au marcat 
7300 de goluri.

In ce privește pe jucătorii cu efi
cacitate mai

8 goluri:
7 goluri: 

(Din. Buc.).
6 goluri: 

(Știința Cluj),
5 gbltm:

efica-

mare, aceștia sint :
Constantin (C.C.A.).
Dridea (Petr). Ene II

Voinea (Progr), Marcu
...A. Munteanu (Petr).

5 gblwi: Seredai, Năftănăilă 
roșu), Moldovan (Știința Cluj), 
căiab (Din. Buc.). Gabor (Jiul).

4 goluri: Cazacu (Met.).
(Petr ). Gram
(St roșu), 1

(U.T.A.), 
Bacău),
(Progr.).

Bon tas 
Hașoti

NENE. Șl EU

(St. 
Pir-

Sasu 
(Din. 

Oaidă

VREAU SA JOC!

le-a venit greu săOrganizatorilor
formeze cele două echipe de „pitici", 
care urmau să se întreacă intr-o par
tidă amicală de fotbal, deoarece erau 
asaltați pur și simplu de numeroși 
copii

— Nene, vreau să joc și eu I Și eu 1 
Și eu I... se auzeau glasuri din toate 
părțile

întâlnirea s-a bucurat de un deose
bit succes în rindurile micilor spor- 
tivU-Dîn păcate insă, la Caransebeș 
(căci despre această localitate e 
vorba), rareori se ia inițiativa să se 
organizeze întâlniri intre formații de 
copii. NJ«ă una din secțiile de fotbal 
ale asfbciațiilor sportive locale nu are 
echipă dț?—copii. Problema atragerii 
copiilor în această disciplină sportivă 
nu stă nici în centrul atenției consi
liului raional U.C.F.S., respectiv, a co
misiei raionale de fotbal Pe viitor, 
această problemă va trebui să-și gă
sească rezolvarea.

N. PlRVU — coresp.

DOUĂ JOCURI DE TINERET 
PE „DINAMO"

Mîine dimineață va avea loc 
stadionul Dinamo tin interesant 
plaj, al cărui program cuprinde două 
meciuri de tineret : Progresul—Dina
mo Pitești (ora 9) și Dinamo Bucu
rești—Petrolul (ora 10,45).

• Biletele pentru cuplajul de la 
„23 August" se găsesc în vînzare la 
casele obișnuite Membrii clubului Di
namo își pot ridica biletele de la casa 
stadionului Dinamo.

pe 
ci i-

de calitate. Și acest lucru este și posi
bil și absolut necesar. Fiecare echipă 
are dreptul să aspire la victorie și să 
lupte din răsputeri pentru obținerea 
ei. dar ȘANSELE TREBUIE APĂRA
TE IN MOD CORECT. CU MIJLOACE 
SPORTIVE. Jiul și Petrolul au dis
putat miercuri o partidă cel puțin Ia 
fel de „decisivă" ca și Dinamo — 
C.C.A., dar aceasta nu i-a împiedicat 
pe jucătorii celor două echipe să fie 
disciplinați pe teren, să se preocupe 
de joc și să creeze un spectacol fotba
listic de calitate, aplaudat de miile de 
spectatori

Posibilități pentru realizarea 
partide de calitate sint. Mărturie 
numeroase intilniri desfășurate

unor 
stau 
pină 

acum la un nivel tehnic satisfăcător
și într-o atmosferă de deplină sportivi
tate. ECHIPELE INSĂ, TREBUIE SĂ 
DEA DOVADĂ DE MAI MULTA 
CONSTANȚĂ IN ACEASTĂ PREO
CUPARE, fără de care nu-i posibil 
un progres calitativ. Antrenorii, jucă
torii, conducătorii de echipe și arbitrii 
au obligații precise și o serioasă răs
pundere în această direcție.

Așteptăm ca etapa de mîine să risi
pească gustul amar lăsat de meciul de 
miercuri de la București, oferindu-ne 
spectacole de bun nivel tehnic.

DIN PREGĂTIRILE ECHIPELOR

Din cele șase intilniri, două au loc 
București: Dinamo București—Pe- 

Pitești.
la
trolu) și Progresul—Dinamo 
iar celelalte patru în țară : U.T.A.— 
Rapid la Arad, Dinamo Bacău—Știința 
Cluj la Bacău, Știința Timișoara—Jiul 
la Timișoara și Minerul—Metalul la 
Lupeni. lată citeva amănunte din pre
gătirile unor echipe.

• ȘTIINȚA Timișoara a jucat joi 
cu formația de tineret, de care a dis
pus cu 6—1 (3—0) prin punctele în
scrise de Manolache (2), R. Lazăr (2), 
Lereter și Timișan (autogol). Pentru 
tineret a marcat Gîrleanu. Iată for
mația probabilă pentru duminică : 
Curcan (Pain)—Codreanu, Turcan, Hăl- 
măgeanu—Petescu, Tănase (Botescu)— 

Lereter 
coresp.

Igna, R. Lazăr, Manolache, 
(Feodot), Mițaru. (Al. Gross, 
reg.).

Giulești• RAPID s-a antrenat în 
în compania formației orășenești Ra
pid II. Linia de înaintare (modificată 
după pauză) a înscris șase goluri prin 
Balint (2), Georgescu, Ozon, Văcaru 
și C. Ionescu. Au fost folosiți urmă
torii jucători : Dungu (Todor)—Greavu 
(Neacșu), Motroc, Macri—Neacșu (Lan- 
ga), Koszka—Kraus (C. Ionescu), Ba
lint (Ozon), Ozon (Ixiahevici), Geor
gescu, Dulgheru (Văcaru). I. Ionescu 
a jucat o repriză în centrul liniei 
atac a echipei Rapid II La Arad 
juca probabil echipa din meciul 
Dinamo Bacău.

de
va
cu

PRONOSPORT
REPORT pentru concursul următor: 68.129 lei
Coucwrtml Pronosport de duminică 5 no

iembrie are oeoumăraie „puncte de atrac
ție*

I Dmamo iJucureșii—Petrolul. După ic- 
aultatele meciurilor restante disputate 
miercuri la București șr Petroșani, dinamo- 
viștii au trecut pe loci»' II și sînl la ega
litate de puncte cu Steagul roșu. Un meci 
deschis oricărui rezultat.

II. U.T.As—Rapid, U.T.A. ar© avantajul 
terenului. Ambele echipe sint însă incon
stante. «sffel eă se poate făee gren »h ccl- 
cul al șanselor

HI DINAMO BACAU—ȘTIINȚA CLUJ. 
Dinamo Baca» s-a dovedit a fi o echipa 
inconstanta : vine la București după o în- 
frîngere ’a scor pe fercr» propriu (0—5 eu 
St. roșu) și eîșligă meciul eu Rapid Bucu
rești (2—0). Totuși, de data aceasta se 
prevede o victorie » lor pe teren propriu.

IV. ȘTIINȚA TIMIȘOARA-JIUL. 3-1 cu 
Petrolul este un rezultat care arată că Jiul 
s-a pus pe picioare. La Timișoara nu putem 
s«-i ccordăm-. nsa, șanse prea mari.

V PROGRESUL BUCUREȘTI-DINAMO 
PITEȘTI Dinamo Pitești a lăsat o bună 
impresie fa București. Progrrsn! este în«ă 
o echipa uiai tehnică și pentru aceasta 
are prima șansă.

VI MINERUL LUPENI —METALUL TÎR- 
GOVIȘTE. Minerul n-a pierdut nici un meci 
pe teren propriu, iar Metalul n-a /.nat nici 
măcar un ponei- în deplasare. Fără comen
tarii, deci

Urmează șase intilniri de categoria B j

Vil- C.S.M. Cluj—C.F.R. Timișoara : Vili. 
Foresta Fălticeni —Poiana Cîmpina : IX. 
C.S.M.S. lași—Dinamo Galați ; X. LR.A. 
Tg. Mure; -lodastria Sirnaei C.T. ; XI. 
C.S.M. Reșița—Dinamo Obor, XII. A.S.M.D. 
Satu Mare—Recolta Cărei.

★
...Și aetu» să v8 r&cem CHaoștiuțâ oh 

programai eo<9Ci>r^BÎui di» 12 noiembrie :

I. Franța— R.P. Romîni (rugbi)
II Turcia - LI R.S.S. (camp, mondial)

HL R.P. Bulgaria—Franța (e&mp. mondial*)  
IV. Rapid— Arieșu! (finala Cupei R.P.R.) 

V. Jiul—Dinamo Bacău
VI. Metalul—Știi»ta Tim.

VII. Petrolul—Dinamo Pitețti 
VIU. Știint» Ciur—Minerul

IX. Mureșul—C.S.M. Cluj
X. C.F.R Roșiori—Farm’

XL Dinamo Suceava—C.S.M.S. Iași
XII Ind. Sir mei C.T.—C.F.R. Timișoara.

PREMIILE CONCURSULUI PRONOSPORT
45 din 29 octombrie

27,6 variante eu 11 rezultate 
lei
475,4 variante cu 10 rezultate

•r. <

Cat. a ll-a 
a cîie 2.926 1 
Cat. a lit-a 
a cîte 25? lei
Report pentru concursul. următor : 68.129
tei

Rubrică redactată de Loto-Pronosport

• ȘTIINȚA CLUJ a susținut joi 
un meci de verificare (două reprize 
a 30 de minute) cu formația de tine
ret. Scor : 7—0 pentru echipa primă. 
Au marcat : H. Moldovan (4), Constan
tin (3). In cursul antrenamentului s-au 
accidentat Popescu și Ivansuc, a că
ror participare la jocul de la Bacău 
este deci problematică. Formația pro
iectată : Nicoară—Kromely, Nacu, Co- 
stin—Petru Emil, Georgescu—Constan
tin, Marcu, Gane, Mateianu, H. Mol
dovan. (N. Todoran, coresp.)

• MINERUL Lupeni—Minerul Ani- 
noasa 2—1 (0—0). Au marcat Mazilu 
și Creiniceanu. Fotbaliștii din Lupeni 
și-au subapreciat adversarii și au ju
cat sub posibilități. Formația pentru 
duminică : Sziklai—Cheresteș, Coman, 
Dan II—Mihăilă, Mihaly—Cucu, Sotir, 
Mazilu, Szoke, Creiniceanu. (1. Cior- 
tea, coresp.).

« DINAMO București a făcut an
trenamente mai ușoare după, meciul 
cu C.C.A. Formația pentru mîine nu 
a fost încă alcătuită.

• PROGRESUL și-a format apă
rarea: Mindru—Smărăndescu II (Ne- 
delcu s-a accidentat la antrenamen
tul de joi), Caricaș, Soare—loniță, 
Maior.

• La PETROLUL se antință rein
trarea lui Marin Marcel și Neacșu, a 
căror suspendare a expirat.

• La C. Lung Muscel: Muscelul — 
Metalul Tirgoviște 2—4 (1 — I). Au 
marcat: Cruțiu. Petrescu, Niculescu 
și Chiriță, respectiv Bordea și lonache.

Intîlnirile dintre Dinamo București și Petrolul au fost iițl.oldeauna interesante, 
viu disputate, și au pasionat pe spectatori. Sperăm că și mîine va fi la felt 
în fotografie, o fază din meciul de cam pionat disputat anul trecut la București

Turneul balcanic de fotbal

Steagul roșu joacă mîine la Tirana
Ieri dimineață echipa de fotbal Steagul 

roșu Brașov a plecat la Tirana, unde va 
susține mîine un importam meci. în ca
drul turneului balcanic. în compania for
mației Partizan. înaintea acestei par
tide, clasamentul competiției se pre
zintă astfel :

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

Cum A.E.K. urmează să piardă cu 
3—0. pentru neprezemare. meciurile cu 
St. roșu și Levski. deci aceste două 
echipe ar totaliza 10 și respectiv 8 
puncte, rezultă că Steagului roșu îi va 
fi suficient mîine un punct pentru a 
cîștiga prima eiliție a turneului. St- 
roșu va alinia la Tirana formația sa 
obișnuită ; Chitii — /.bîrcea. Zaharia, 
Nasty — Campo. Swdai — Hașoti, 
Năftănăilă, Fusulan. Meszaros, David.

COMPORTAREA SPECTATORILOR
ÎN DISCUȚIA... SPECTATORILOR

O acțiune a consiliului raional U.C.F.S. Tirgoviște care merită toată atenția

Meciul de fotbal Metalul — Petro
lul, disputat cu o lună în urmă la Tîr- 
goviște, a adus în discuție o problemă 
de mare însemnătate: aceea a com
portării publicului spectator, care 
joacă un rol important in desfășura
rea in bune conditiuni a întrecerilor 
sportive. De cele mai multe ori me
ciurile sînt direct influențate de at
mosfera pe care o creează spectatorii. 
Și dacă ei pretind, pe bună dreptate, 
fotbaliștilor, un joc de bună calitate, 
sportivii, la rîndul lor, așteaptă de la 
cei din tribune obiectivitate, încu
rajări care să le dea noi forțe în în
trecerea sportivă.

La acest capitol, insă, unii dintre 
spectatorii tîrgovișteni au rămas da
tori in ultima vreme. La meciul cu 
C.C.A., de voildă, in tribune a domnit 
o atmosfera nesănătoasă. Arbitrul în
tâlnirii care, deși a comis citeva gre
șeli, a condus totuși corect, a fost a- 
postrofat. In sfirșit, la 28 septembrie, 
în intîlnirea cu Petrolul, unii dintre 
prea infocații suporteri ai Metalului, 
la „concurență" cu un grup de plo- 
ieșteni, au incitat pur și simplu pe 
jucători la brutalități, străine imensei 
majorități a sportivilor noștri, șl, spre 
regretul adevăraților iubitori ai fot
balului. cîțiva dintre fotbaliști s-au de
dat la acte de indisciplină, la grave 
abateri. Patru jucători au fost elimi
nați de pe teren. „Finalul" acestui 
meci, cum nu dorim să mai vedem, 
s-a consumat apoi în birourile comisiei 
de disciplină, soldîndu-se eu suspen
dări și avertismente.

Era normal ca situația să atragă a- 
tenția consiliului raional U.C.F.S. Tîr- 
goviște. Și acesta — primind un sprijin 
deosebit din partea comitetului raio
nal de partid — a reușit să ia măsuri 
energice, corespunzătoare. Biroul ra
ional s-a întrunit după meciul cu 
Petrolul Ploiești și a analizat situa
ția petrecută pe stadion, a dat 
avertisment antrenorului Valentin 
Stănescu, jucătorilor Mureșan și An
drei, consiliului asociației sportive 
Metalul care — prin organizatorii săi 
— nu luase măsuri pentru asigurarea 
ordineî pe teren. Dar, evident, a- 
ceasta nu era suficient Trebuia în
cepută o intensă acțiune pe linia edu
cării acelor spectatori nărăviți în hui
duieli, pentru a preveni pe viitor orice 
fel de fapte care să contravină mo
ralei noastre de tip nou — moralei 
comuniste.

Cu prilejul alegerilor U.C.F.S. în 
toate asociațiile sportive din raion

s-au ținut scurte informări legate de 
educarea spectatorilor. Membrii con
siliului raional U.C.FJS. s-au deplasat 
personal la asociațiile sportive Metalul, 
Progresul. Voința Tirgoviște, Minerul 
Șotinga, Steaua Fieni, Zefir Pucioasa, 
Petrolul Ochiuri, Turbina Doicești etc.

In ziua de 30 septembrie, pe sta
dionul din Tirgoviște a avut loc o șe
dință neobișnuită. Biroul raional 
U.C.F.S. i-a convocat Ia o discuție pe 
membrii susținători ai echipei Meta
lul, pe o serie de spectatori din lo
calitate. In fața lor a fost prezentat 
un scurt referat despre felul cum tre
buie să se comporte spectatorii, des
pre modul cum trebuie încurajată echi
pa favorită, despre felul cum trebuie 
primiți oaspeții. Aproape 20 de vorbi- 
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tori au luat cuvintul la discuții. Ei s-au 
angajat să renunțe Ia rolul de „simpli 
spectatori", să devină propagandiști 
ai unei atitudini corecte și discipli
nate in tribune, să-i îndemne pe cei 
din jur să procedeze la fel, să-și tem
pereze vecinii prea... infierbintați.

La stația de radioamplificare a ora
șului s-au ținut 5 referate scurte cu 
caracter educativ. înaintea meciurilor 
și în pauze au fost tăcute de aseme
nea, scurte informări in care se ară
ta, printre altele, cum este primit 
Metalul Tirgoviște în alte orașe, cum 
se comportă spectatorii. A fost dat 
un exemplu concludent: in meciul cu 
Rapid, bueureștenii. mulțumiți de com
portarea metalurgistilor, i-au încurajat 
eu frenezie, scandind minute in șir 
„Hai Metalul!". Acțiuni asemănătoare 
au avut ioc in orașele Fieni și Pu
cioasa. Luptând Împotriva atitudinilor 
nesportive consiliul raional U.C.F S. a 
luat o măsură exemplară, suspendind 
pentru șase etape terenul de fotbal 
de la Doicești. unde echipa locală. 
Turbina, s-a comportat nesportiv tn 
cursul unui meci. Iar jucătorul Nico- 
lae Popescu, deși nu a fost eliminat 
de pe teren, a fost suspendat pentru 
șase etape, deoarece s-a dedat la bru
talități, ți-a lovit adversarii săi de în
trecere.

Responsabilii secțiilor de fotbal din 
raion au fost convocați la o ședință 
în cadrul căreia s-au dezbătut pe larg 
problemele disciplinei, ale educației 
sportivilor șl spectatorilor. Chestiunea 
a fost pe larg reluată atît în raportul 
de activitate al consiliului raional 
U.C.F.S. cit și in cuvintul multor de
legați, cu prilejul conferinței raionale 
care a trasat ca sarcină noului con
siliu ales intensificarea muncii de 
educație.

Roadele muncii depuse au început 
să se vadă. Meciul cu echipa Ferikfiy 
Istanbul s-a desfășurat într-o atmos
feră de deplină sportivitate. Oaspeții 
au fost emoționați de primirea ce li 
s-a făcut, de comportarea jucătorilor 
tîrgovișteni' și a publicului. De aseme
nea. după întâlnirea cu Dinamo Bucu
rești oaspeții au fost aplaudați „la 
scenă deschisă" deși spectatorii în
cercau amărăciunea primei infringer» 
pe care echipa tîrgovișteană o sufe
rea pe teren propriu.

Ca urmare a sprijinului primit din 
partea comitetului raional de partid, 
in planul de muncă al consiliului ra
ional s-au propus în continuare ac
țiuni prin care să se intensifice edu
cația sportivilor. S-au trasat sarcini 
secțiilor de fotbal ale asociațiilor spor
tive, antrenorilor, să se preocupe 
cu mai multă răspundere de edu
cația fotbaliștilor, să urmâreaucă 
îndeaproape modul cum se comportă 
ei in producție si în viață. S-a obser
vat. de asemenea, că necunoaștere*  
regulamentului de fotbal generează 
de cele mai multe ori protestele și 
vociferările din tribune. C» diferite 
prilejuri spectatorii vor fi inițiați tot 
mai mult in „tainele" celui mai popu
lar și mai iubit sport, fotbalul.

Fără îndoială că inițiativa consiliu
lui raional U C F S. Tirgoviște merită 
atenție. Mai mult decit atit. ea tre
buie extinsă in alte orașe și raioane 
ale țării, unde se mai întâlnesc unele 
manifestări nesănătoase din parte*  
unor spectatori sau sportivi.



CICU5M I

Un nou concurs 
de ciclocros

Cicliștii bucureșteni vor .participa 
duminică la un nou concurs de ciclo
cros. Competiția organizată de clubul 
raional I Mai pe traseul din jurul 
G.A.S. Roșia este deschisă tuturor pose
sorilor de biciclete. Și-au anunțat par
ticiparea toți fruntașii acestui gen de 
alergări deoarece concursul constituie o 
ultimă verificare în vederea finalei cam- 
p ion aiului repu b 1 ica n.

Primul start se va da la ora 10. Adu
narea concu ren ți lor va avea loc la ora 9 
pe stadionul Voința (capătul tramvaiu
lui 5 — șos. Pipera).

Campionatul Capitalei 
pentru juniori

Poligonul Dinamo din Capitală va 
: făzd ui mîine. începînd de la ora 9. cam- 
1 pi on a tul Capitalei pentru juniori și ju- 
• nioare la armă sport 3X10 focuri. Tot 
1 mîine, scclia tie tir a clubului Dinamo 

organizează un concurs de pistol precizie 
cu participarea reprezentanților cluburilor 
bucureștene.

Duminică 12 noiembrie se va desfășura 
( campionatul Capitalei la armă sport se
niori (etapa a șasea, ultima) și pistol 

; sport juniori și seniori (ultima etapă, 
■ șasea).

A/O LE I

In pragul unui nou campionat
(Urmare din pag. 1)

suflu nou în echipele masculine, da
toare să practice un volei de cea mai 
bună calitate. Titlurile de campioni 
mondiali universitari și de ciștigători 
ai „Cupei Campionilor Europeni" ob
ținute anul acesta de voleibaliștii noș
tri, obligă ! De asemenea, campiona

„Cupa Banatului" a revenit Științei Timișoara
TIMIȘOARA (prin telefon). In ca- 

«frul manifestațiilor sportive organizate 
cu prilejul „Lunii prieteniei romîno-so- 
vietice", s-a disputat o competiție de 
volei masculin dotată cu „Cupa Bana
tului" încheiată cu victoria Științei 
Timișoara Aceasta a învins cu 3—1 
pe Dinamo București în cel mai im
portant meci al turneului.

lată rezultatele înregistrate: Știința 
Timișoara cu Dinamo București 3—1,

Programul turului campionatului feminin de volei
ETAPA 1. 5 NOIEMBRIE l»Sl

SERIA I

Metalul Bucuresti-C.S.M. Cluj
Voința Miercurea ciuc-I.F.A. București 
Știința Clui—Dinamo București

| C.S.M.S. Iași—Olimpia Brașov

SERIA A II-A
Rapid Bucuresti-Progresui București
Farul Coiist-inta-Sânătatea București

■ C.F.R. Timișoara—C.P. București 
C.S.M. Sibiu—C.S.O. Craiova

ETAPA A Il-A. 12 NOIEMBRIE 1H1

SERIA I

I.F.A. București—C.S.M.S. Iași
Metalul Bueuresti-vointa M. Clue

I C.S.M. Clui—Dinamo București
I Olimpia Brasov—Sliinta Ciul

SERIA A n-A
Sănătatea Bucuresti-C.P. București 
Progreuul Bueuresrl-C.F.R. Timișoara 
C.S.O. Cratova—Răniri București 
Farul Constanta—C.S.M. Sibiu

t «TAPA A rn-A. I» NOIEMBRIE 1K1 
’ 1 SERIA I - ’ '

Dinam*  Buenrestl-Ollmpia Brașov
I C.S.M.S. lasi-Metalul București
• Știința Cluj-CF.A. București
I voința M. Clue—C.S.M. Ciul

seria a n-Â

C.P. Bucuresti-Progresui București
Rapid Bueuresti-Farul constant,
C.S.M. sibiu—Sănătatea București

I C.F.R. nmlsoara-C.S.O. Craiova

ETAPA A IV-A. 2S NOIEMBRIE 1»S1
SERIA I

I.F.A. București—Dinamo București
Metalul București—Stiinta Cluj 
C.S.M. Cluj—Olimpia Brașov 
Voința M. Cluc-C.S.M.S, lași

SPORTUL POPULAR
Br, 39ț Pae. a ?a

Dinamoviștil s-au
• Mariuțan și Danîe Cane au 
Bologna • Gheorghiu - cel mai

Zilele trecute s-au înapoiat din Italia 
boxerii dinamoviști care au susținut, 
după cum se știe, trei întîlniri : prima 
la Bologna, a doua la Modena și ul
tima la Pesaro. Dinamovișlii au obți
nut victoria în partida de la Modena 
și au pierdut — la scoruri foarte st rin se 
— celelalte două. Italienii au acordat, 
după cum ne-a spus la înapoiere, antre
norul C. Nour, o atenție deosebită în- 
tîlnirilor cu boxerii romîni. Dovadă că 
echipele care au fost opuse boxerilor 
noștri au avut aspectul unor adevărate 
selecționate. La Bologna, de pildă, în 
formația „Sempre Avânți*  au figurat nu 
mai puțin de trei campioni ai Italiei 
(Câni, Ricci și Dante Cane). La fie
care întîlnire antrenorul federal Natale 
Rea a însoțit echipele țării gazdă, a dat 
indicații și a stat chiar în colțul bo
xerilor italieni. Nu încape îndoială că 
echipele care au dat replica dinamoviș
til or cuprind mulți pugiliști talentați, 
de perspectivă, pe care Rea intențio
nează să-i formeze pentru viitoarele mari 
competiții internaționale.

— Cum s-a desfășurat revanșa dintre 
Mariuțan și Cane ?

— Cei doi „grei*  sau întîlnit, după 
cum știți, la Bologna și la Pesaro. Am
bele partide au fost dramatice. Mariuțan 
a dominat mai mult in meciul de la 
Bologna, a boxat mai tehnic. El i-a 
aplicat lui Cane lovituri violente la față 

tele trebuie să contribuie la afirma
rea a noi elemente, talentate și bine 
pregătite, necesare echipelor repre
zentative.

Să nu-i uităm nici pe arbitri : spec
tatorii așteaptă arbitraje la înălțimea 
bunei pregătiri demonstrată de atîtea 
ori în competițiile internaționale de 
arbitrii romîni.

cu Știința Petroșani 3—0, cu Banatul 
Timișoara (tineret) 3—0; Dinamo 
București cu Știința Petroșani 3—0 
ș; cu Banatul Timișoara (tineret)
3—0; Banatul Timișoara (tineret) — 
Știința Petroșani 3—0 (II). Clasa- 
mentui final: 1. Știința Timișoara ; 2. 
Dinamo București; 3. Banatul Timi
șoara ' 4. Știința Petroșani.

N. MIHÂILESCU — coresp.

seria a n-A

Sănătatea București-Progresul București 
C.S.O. craiova—C.P. București
C.S.M. Sibiu—Rapid București
Farul Constanța-C.F.R. Timișoara

ETAPA A V-A. 3 DECEMBRIE 1381

SERIA I

Dinamo București—Metalul București
Olimpia Brasov-I.F.A. București 
C.S.M.S. Iași—C.S.M. Clui 
știința Cluj—Voința M. Ciuc

SERIA A n-A

Rapid București—Sănătatea București 
C.P. București—Farul Constanta 
Progresul București-C.S.O. Craiova 
C.F.R. Timișoara-C.S.M. Sibiu

ETAPA A VI-A. 10 DECEMBRIE ÎMI

SERIA I

Metalul București-Olimpia Brasov 
C.S.M. Cluj-I.F.A. București
Voința M. ciiic-Dinamo București 
C.S.M.S. Iași—ștlinta Cluj

SERIA A D-A

Sănătatea București—C.S.O. Craiova 
Rapid București—C.F.R. Timișoara 
Farul Constanta-Progresul București 
C.S.M. slbiu-C.P. București

ETAPA A Vn-A. 17 DECEMBRIE ÎMI

SERIA 1

I.F.A. București—Metalul București 
Dinamo București-C.S.M.S lași 
ștlinta Clul-CS.M. Cluj
Olimpia Brașov-Volnta M. Ciuc

SERIA A D-A

C.P. Bucureștl-Rapid București 
Progresul București—C.S.M. sibiu 
C.F.R. Timișoara—Sănătatea București 
C.S.O. Craiova-Farul Constanta 

înapoiat din Italiaj 
dominat programul galei de la < 
valoros boxer al dinamoviștilor i 
în urma cărora, la un moment dat, acesta ! 
a fost trimis în corzi și de acolo la ; 
podea. Și boxerul nostru a fost numărat, : 
astfel că arbitrii italieni (trebuie știut ' 
că la toate întîlnirile am fost judecați 
de arbitri italieni) au acordat o decizie 
de. egalitate. La Pesaro însă. Cane a 
intrat în ring cu o mare ambiție de a 
trece, în sfîrșit, de Mariuțan, lucru c*»  
i-a reușit.

— Dar ceilalți boxeri dinamoviști cum 
s-au comportat?

— Gheorghiu a strălucit din nou. Bo
xul său tehnic i-a înaintat pe organi
zat ori^ast fel că la Bologna aceștia au 
acordat pugilistului nostru o frumoasă 
cupă. Excelent sa comportat și Mîn- 
dreanu care l-a învins clar pe Cavulli 
(acesta a și fost trimis la podea), dar 
și aci arbitrii au „văzut*  meci nul 1

— Ce impresie v-au făcut boxerii ita
lieni cu care v-ați întîlnit ?
- în general bună. Ei pun însă ac

centul în primul find pe combativitate 
însă nu acordă aceeași atenție — după 
părerea mea — capitolului tehnică, — a 
încheiat C. Nour.

R. G.

Clasamentele campionatului 
republican pe echipe

După disputarea ultimei etape a 
campionatului republican pe echipe 
clasamentele arată astfel :

SERIA A Ș
1. Progresul Buc. 5 4 1 0 117: 70 14
2. C.S.M. Galati 5 3 0 2 105: 82 11
3. C.S.M. Reșița 5 3 0 2 96: 95 11
4. Steagul roșu 5 3 0 2 92:101 11
5. Dinamo Buc. 3 3 0 0 76: 37 9
6- C S.M. Cluj 4 1 0 3 71: 85 6
7. Marina Constanta 4 0 1 3 72: 86 5
8. Mureșul Tg. Mures 5 0 0 5 62:128 5

SERIA B
1. Metalul Buc. 5 4 0 1 115: 79 13
2. C.S.O. Craiova 5 4 0 1 113: 82 13
3. C.C.A. 4 4 0 0 100: 58 12
4. Energia Cîmpina 5 2 0 3 80:112 9
5. Metalul Bocșa 4 2 0 2 83: 73 8
6. Rapid Buc. 6 1 0 4 87:100 7
7. Farul Constanta 5 1 0 4 84:113 7
8. A.S.A. Crisul 5 1 0 4 78:120 6^

----= WmiJI. 1:1:111 ==----

ȘTIRI, REZULTATE
• Intr-un meci de handbal în 11 

masculin, contînd pentru campiona
tul republican, Ceramica Victoria Jim- 
bolia a întrecut Voința Sibiu cu scorul 
de 13—11 (6-7). Deși conduși la pauză, 
handbaliștii de la Jimbolia au atacat 
mai decis în repriza secundă, obți- 
nînd o victorie meritată. Au înscris : 
Kuseliil 3, lioch 7, Willing 2, Kaiser 
pentru învingători și Martini 7, Flei
scher 2, Gelmen, Sutsch pentru în
vinși.

• Pentru jocurile din primul tur 
al „Cupei Campionilor Europeni" Ra
pid București a propus clubului Lo
komotiv din Rangsdorf următoarele 
date: 3 decembrie la Rangsdorf și

Azi și mîine pe terenuri și în săli
ÎN CAPITALA

AZI

ATLETISM : stadionul Giulești. de la 
ora 8.30 și de la ora 13.45 : concurs 
de triallon ; stadionul Tineretului, de 
la ora 15: concurs între selecționata 
universiiară-ICF.

VOLEI : sala Giulești. de la ora 17,30: 
Rapid — Progresul (I).

BASCHET: sala Ciulești, de la or» 
10: Progresul — CCA (m).

BOX : -sala CPB de la ora 19. 1TIS- 
CSM Brăitți (Cupă FfîB).

LUPTE : sala Dinamo, de la ora 9: 
ultima etapă a campionatului republican 
pe echipe.

MÎINE

FOTBAL: stadionul 23 August, ora 
12.45: Progresul — Dinamo Pitești; 
ora 11.30: Dinamo — Petrolul; stadio
nul Republicii. ora 9: Metalul 23 Au
gust — Tractorul Brașov (cat. B) ; 
stadionul Dinamo, ora 9: Progresul — 
Dinamo Pitești (tineret) ora 10,45: 
Dinamo — Petrolul (tineret) ; teren

Precizări și exemplificări pe marginea 
noului regulament de baschet

în cadrul conferințelor internaționale 
în care au fost dezbătute modificările 
adoptate la Congresul F.I.B.A. ținute în 
anul I960 la Roma, s-au stabilit norme 
unitare pentru interpretarea greșelilor 
personale și aplicarea penalizărilor. Pen
tru a veni în ajutorul arbitrilor din țara 
noastră facem în rîndurile ce urmează 
o serie de precizări, însoțite de exem
plificări.

Principiile de apreciere a greșelilor 
personale sînt următoarele:

1. Să nu se execute mai mult de două 
aruncări libere. De pildă: echipa A be
neficiază de două aruncări libere, ca 
urinare a unei greșeli personale comisă 
de un jucător din echipa B și de o gre
șeală tehnică comisă tot de un jucător 
din echipa B. Decizie: pe foaia de arbi
traj*  se înscriu și greșelile personale și 
cea tehnică, dar se execută doar două 
aruncări libere.

Face excepție următorul caz: după a- 
cordarea a două aruncări libere, ca ur
mare a unei greșeli personale, dacă după 
executarea primei aruncări se comite o 
greșeală tehnică de către un j’ucător din 
echipa sancționată, se mai acordă o a- 
runcare, sancționîndu-se astfel greșeala 
tehnică. în total se execută deci trei 
aruncări la coș. La ultima aruncare, ju- 
cătorii urmăresc — în mod obișnuit — 
aruncarea pe marginea spațiului de a- 
runcări libere.

2. Greșelile care includ sancțiuni de 
aceeași gravitate împotriva ambelor e- 
chipe se anulează. Exemplu: greșeală 
personală sancționată cu două aruncări 
libere pentru echipa A și greșeală teh
nică comisă de un j’ucător din aceeași 
echipă. Decizie : ambele greșeli se în
scriu pe foaia de arbitraj’, dar fiind e- 
gale ca gravitate execuția se anulează, 
mingea repunîndu-se în joc prin anga
jare între doi.

3. Greșelile care nu implică sancțiuni 
egale pentru ambele echipe vor trebui 
menținute. Exemplu: două aruncări li
bere pentru echipa A și greșeală tehnică 
împotriva antrenorului sau unei rezerve 
din aceeași echipă. Decizie : greșeala 
tehnică se înscrie pe foaie, echipa A

10 decembrie la București. Se așteaptă 
răspunsul clubului german.

• Viitoarele adversare ale hand
balistelor de la Rapid București in 
„C.C.E." au participat săptămina tre
cută la un turneu internațional de 
handbal în 7, desfășurat la Leipzig, 
alături de formațiile: S.C. Rotation 
Berlin, D.H.f.K. Leipzig, Motor Wei
mar, Cracovia Krakow (campioana 
R. P. Polone) și Vasas Etog Gyor 
(„vicecampioană" a R. P. Ungare). In 
această competiție, handbalistele de la 
Lokomotiv Rangsdorf au cedat in 
ambele jocuri susținute : 2—5 (1—2) cu 
Vasas Etog Gyor și 3—5 (2—2) cu D.H.f.K. 
Leipzig. Turneul a fost cîștigat de 
echipa S.C. Rotation Berlin.

flacăra roșie (CAM), ora 10,30: Fla
căra roșie — CSM Sibiu (cat. B).

BOX : sala CPB. de la ora 10,30: 
Flacăra roșie — CSMS Iași (Cupa FRB).

BASCHET: sala Ciulești, de la or» 
9: Voința — Blănuri Oradea (f). ICF 
— Știința Timișoara (f) : sala Dinamo, 
de la ora 16: Progresul — Mureșul 
Tg. Mureș (f). Știința — Dinamo Tg. 
Mureș (m). Dinamo — Știința Cluj (m).

HALTERE : sala Dinamo, de la ora 
9 : concurs pentru juniori dotat cu 
itCupa 7 Noiembrie".

RUGB1 : Stadionul Republicii, ora 11: 
15.P. lîomină — R.D. Germană ; stadio
nul Tineretului II'. ora 13: Dinamo — 
Metalul 23 August (finala „Cupei 7 
Noiembrie").

POLO PE APĂ : bazinul Floreasca, 
de la ora 10: meciuri de juniori pen
tru „Cupa de toamnă": CCA — SSE II; 
Dinamo — Știința, CSS — SSE 1, Ra
pid — Progresul.

VOLEI : sala Dinamo, de la ora 8,30: 
Metalul — CSM Cluj (I), Progresul — 
Farul C-ța (m), CCA — Știința Galați 
(m).

COIȚIII SPECbUISTlO

execută cele două aruncări libere, c- 
ehipa B beneficiază de o aruncare li
beră și în continuare se repune mingea 
în joc de la mijlocul terenului (linia 
laterală). Deci, nu se urmărește nici o 
aruncare.

4. Greșeala personală comisă simultan 
cu înscrierea unui coș nu se execută, ci 
se înregistrează doar pe foaie. Exem
plu: coș valabil pentru echipa A și gre
șeală personală intențională asupra unui 
alt jucător din echipa A dccît cel care 
a înscris coșul. Decizie: greșeala per
sonală se înscrie în foaia de arbitraj, 
iar mingea este repusă în joc de la li
nia de fund.

5. Greșeli tehnice comise simultan cu 
înscrierea unui coș. Se execută două 
aruncări dacă greșeala a fost comisă 
de un jucător aflat în teren și o arun
care dacă a fost comisă de antrenor 
sau de un jucător de rezervă.

în afara precizărilor aduse capitolu
lui „greșeli personale*  mai sînt nece
sare și alte cîteva însemnări care vor 
putea contribui îa îmbunătățirea cal» ă- 
ții arbitrajelor. Ială-le. pe scurt.

— Articolul 23 privind „înlocuiri*  
va trebui aplicat mult mai riguros de 
către arbitri, respectîndu-se întocmai 
procedura efectuării schimbărilor. în 
plus, se recomandă ca jucătorul să a- 
nunțe intrarea și ieșirea sa de pe teren 
prin ridicarea mîinii în sus. El va intra 
sau va părăsi terenul doar la invitația 
arbitrului.

— Aruncarea liberă nu se poate7 rV- 
cuta dccît din poziție statică, cxcluzln- 
du-se săritura sau pășirea.

— Cele două minute de întrerupere 
permise înlr-o repriză unei echipe nu 
pot fi cerute în continuare.

— Nu poate fi cerut minut de între
rupere în următoarele cazuri : după exe
cutarea și înscrierea unei aruncări li
bere. înainte ca jucătorul să repună 
mingea în joc de la fund, deși mingea 
este „moartă*  și cronometru 1 stă, în 
acest caz se consideră că mingea, din 
moment ce a fost înmînată de arbitru, 
a devenit „vie*.  De altfel, oprirea jo
cului ar fi împotriva spiritului dinami
zării jocului, care stă la baza noului 
regulament. Aceeași explicație se dă ș.« 
pentru interzicerea schimbării de jucător 
intr-o situație similară.

— Aruncarea sau aruncările libere ca 
urmare a unor greșeli tehnice pot fi ‘exe
cutate de către oricare din iucători. 
Dacă va fi desemnat un jucător de re
zervă, el poate fi introdus pe teren 
(prin schimbare oficială) și apoi scos 
din joc (tot prin schimbare oficială).

— In minutul de întrerupere toți ju
cătorii. inclusiv rezervele, pot asculta 
observațiile și indicațiile antrenorului.

Colegiut central de arbitri din F.R.B. 
este convins că arbitrii de baschet din 
țara noastră se vor strădui să-și în
sușească cît mai temeinic principiile 
noului regulament, contribuind astfel la 
buna desfășurarea a întrecerilor și deci la 
ridicarea calitativă a acestui joc sportiv.

ALEXANDRU DĂNILA
Președintele colegiului central 

de arbitri din F. R. Baschet

ATLETISM : stadionul Tineretului, de 
Ia ora 9.30: selecționata universitară—■ 
ICF ; stadionul Voința, de îa ora 9,30: 
concurs de marș organizat de FI. roșie

ÎN ȚARA

VOLEI : campionatul republican fe
minin : seria 1: Miercurea Ciuc: Voin
ța — IFA Buc,; laș!;j CSMS — Olim
pia Brașov; șeria a \l-a: Constan/a: 
Farul — Sănătatea Buc.; Timișoara: 
CFf? — CP Buc. -. Sibiu: CSM — CSO 
Craiova; Campionatul republican mas
culin: seria I : Orașul dr. Petru Groza: 
Dinamo — Rapid Buc.; Ploiești: Pe
trolul — CSMS Iași; Cluj: Știința — 
Știința Petroșani ; Seria a Il-a : Timi
șoara : Știința — CSM Cluj; Brașov i 
Tractorul — Flacăra roșie Buc.; Cra
iova: CSO — Dinamo Buc.

SCRIMĂ : campionatele republicane, 
faza de zonă : Tg. Mureș șt Sinaia (flo
retă femei), Cluj și Craiova (șabie).



Cînd...

Dar aflu 
că iarna 
mai sînt

eu tot
căci încă stadioanele sînt pline.

Nota 1O la curaj...

Indrigostitii ți hoinarii).

ȘUT, AU GLUMA

de prisos socot a vă mai spune 
nu cred că vremea rece vine

„Inelele gloriei

Cînd spațiu locativ cer gogoșarii 
în largi borcane, șiruri în cămară, 
cînd vîntul e mai îndrăzneț pe-afară 
(o știu

Cînd toamna peste tot și-a pus amprenta 
iar via se despoaie de recoltă, 
cînd soarele e tot mai jos, pe boltă, 
scăzîndu-i, zilnic, evident... detenta.

Sonet fotbalistic de toamnă

cu amicii din tribune 
este totuși pe aproape: 
din tur doar.., cîteva etape.

N urnele campionului 
limpie Albert Azarian este 

...ascut în lumea într-si 
gft. Oriunde a evoluat ce
lebrul gimnast sovietic a 
entuziasmul în repetate 
rtnduri prin perfecțiunea 
vxercifiilor la inele.

Acum virtuozitatea 
Azarian se afla din 
sub lumina reflectoarelor 
D? data aceasta nu însă 
în cadrul unor concursuri, 
fi. în studiourile de filme 
din /Î.S.S, Armeană. Aza
rian evoluează în rolul 
principal al filmului ..Ine
lele gloriei 
mons trează toată gama 
ivstriei sale sportive 
notat că scenariul filmului 
aparține. unui alt mare 
gimnast sovietic. Gram Sa 
higltian

lui
nou

unde îți de-
mă-
De

La Moță‘ei, comună de 
lîngă Calafat, sc desfă
șura într-una din dumini
cile trecute meciul de fot
bal dintre echipele Flacăra 
și Unirea, din cadrul cam
pionatului raional. întâlni
rea a stîmit un interes 
deosebit. în jurul gazonu
lui se adunaseră sute și sute 
de iubitori ai sportului de 
aici, ca și din comunele 
vecine, ale căror discuții» 
aplauze și încurajări creau 
atmosfera marilor meciuri. 
Fotbaliștii nu se lăsau nici 
ei mai prejos. Purtau min
erea cu iuțeală de ta o 
poartă la alta „încălzind 
tribunele**.  Numai că golu
rile întîrziau să „cadă**.  
La un moment dat. pe la 
mijlocul reprizei a doua 
unul din fundașii echipei 
gazdă, exasperat de inefi
cacitatea colegilor lui de 
la înaintare, a făcut o 
cursă lungă, la sfîrșitul eă-

Suporterii între ei.

reia a șutat cu atîta sete 
la poarta adversă, de parcă 
• r fi vrut să maree două 
goluri dintr-un șut. cum 
s-ar spune. Dar. „ghinion**-  
balonul a lovit bara trans
versală Ghinion și... nu 
prea, căci mingea i-a reve
nit tot lui. Cînd să suteze 
din nou ia... poarta de 
unde nu-i. Din cauza șu
tului puternic, bara trans
versală. probabil și ea des
tul de firavă... căzuse la 
pămînt. Jucătorul se opri 
nednTnerit. în același timp 
se auzi fluierul arbitrului, 
Stei ian Stănescu. care opri
se jocul. S-au 
spectatori pe 
Ies. cei care 
regulamentul 
neau cu echipa gazdă. Dar 
arbitrul procedase just fi
indcă poarta 
regulamentară.

Întîm plarea 
tei poate să 
tia fotbaliștilor cu șut nă- 
praznic (Oaidă. Georgescu. 
Bahone ete.). Mai bine 
tragetî în gol deeît în bară!

supărat unii 
el. Rincîntc 

nu cunoșteau 
și în plus ti

nu mai eri

de Ia Motă- 
a tragă aten-

C. ALEXE
Nu se poate contesta 

că >'„galeria“ are farme- 
.C'-C ei. O probă in plus 
'am avut cu prilejul me

ciului de Cupă dintre 
Rapid șt C.C.A., dispu
tat acum două săptămtni 
pe stadionul „23 August". 

'Spre sfîrțitul meciului, 
cind ~ scorul era 2—0 pen
tru feroviari și era mai 
mult decit 
victoria nu
scăpa acestora,
(cea 
les), a improvizat 
cunoscuta melodie din 
pilărie 
Cloanța 
ta“. un 
decvat :

„Ati mîn-cat bă-ta,-ie !“.
Firește, această 

meată improvizație 
„giule stenilor1 
multă dispoziție in 
bune 
de la 
s-au

evident că 
mai poate 

„galeria*  
rapidislă bineințe- 
a improvizat pe

„Știrba baba 
roade co toroan- 
text nou și... a-

lată insă că după o 
săptămână, intr-un meci 
in care pornea mare 
vorit, cel cu Dirvamo 
câu. Rapid a fost el 
care a gustat, cum 
spune, din cupa amară 
a infrîngerii. Promptă, 
„galeria*  adversă n-a 
pierdut prilejul să ripo
steze de aceeași manie
ră :

„Ați mîn-cat bă-ta-te !*.  
Lumea a ris din nou. 

Dar rapidiștțlor nu le-a 
mai plăcut nici melodia 
șț cu atit mai puțin cu
vintele...

fa- 
Ba
cei 
se

glu- 
a 

a produs 
țri- 

și nici fotbaliștii 
C.C.A. nu prea 

supărat.

Unde duce
protestomania!

Priviți fotografia 
spunefi. dacă acest călăreț 
împreună cu calul său nu 
dau dovadă de un curai 
extraordinar ?

Imaginea noastră repre
zintă una dintre cele mai 
grele obstacole de pe tra
seul probei de călărie de 
la 
de 
au 
la

campionatele mondiale 
pentatlon modern care 

avut loc în vara aceasta 
Moscova. Marea dificul

tate a acestui obstacol con
stă în aceea că. în timpul 
cursei calul nu face bătaia 
de săritură de pe un loc 
tare ci din apă... aterizînd 
tot în apă. $i gîndifi-vă că 
această săritură trebuie 
executată în minimum de 
timp posibil. De altfel 
acest obstacol a triat cu 
severitate pe concurenti.

...primul „record 
distanță la săriturile pe 
schiuri a fost înregistrat 
în 1868, cînd norvegianul 
S. Norheim a sărit ...19 
m ? Actualul record (la 
săriturile pe schiuri aceste 
recorduri nu sînt oficiale) 
măsoară nu mai puțin de 
141 m, realizați în 1961 
de Slibar pe trambulina 
de la Q^erstdorf.

...cvadrupla campioană 
europeană de ca nota | a- 
cademic, Kornelia Jenone 
Papp, este o talentată 
ziaristă sportivă? Ea sem
nează la rubrica de spor
turi nautice a publicației

Vcriiicafi-vâ cunoștințele 
sportive

1. „Sport, tu ești pacea ! 
Tu stabilești raporturi fe
ricite între popoare, apro- 
piindu-le în cultul forței

Ce caută portarul?

sîru

In 4 rîndun

in

In meciul Dinamo Pi
tești - UT. A., Faur, 
portarul Arădenilor, l-a 
.-.luat în brațe De Con- 
stuntinescu.

F. AR.

punde ca anotimp lunii de
cembrie de pe continentul 
nostru.

sportive budapestane 
„Nepsport".

...în materie de longevi
tate sportivă și rugbiul 
are — sau mai bine zis 
a avut pînă zilele trecute 
— un... „Stanley Ma
thews" al lui? Este vorba 
de NoeJ Baudry, funda
șul echipei Ussel, care la 
vîrsta de 47 de ani juca 
încă rugbi. Acum, el a 
hotărît să abandoneze ac
tivitatea sportivă.

...portarul campioanei 
unionale. Makarov (Dina
mo Kiev), deși n-a primit 
în 12 meciuri nici un gol, 
n-a intrat niciodată în ve
derile selecționerilor pen
tru echipa reprezentativă a 
U.R.S.S. ?
alți portari mai buni (deși 
nu se pot lăuda cu perfor
manța lui Makarov).

Motivul ? Sînt

„13“ FARA GHINION

timo ee îl privea tot 
stadionul. 

Portarul ce si-a spu« fpoz- 
nas) ? 

să rețin 
balonul, 

pe... ’na- 
intas !

POPA

..Mi-e imposibil
Asa că îl retlu

V. D.

A fi ghicit : mingea. Dar 
tîrziu ; balpnul s-a oprit 
undeva în ochiurile plajei. 
Portarul din această po-

ziție bizară 
berg, de la 

1. suedeză.

este Sven Lind- 
echipa din liga 
Hammarby.

Averlisment

LAVINIA GAVANESCU. 
PLOIEȘTI. 1., D.v. vă pre- 
îentati : „Sînt o înflăcărată 
suporter» ă " Petrolului", 

'.( i-.iaF după acel... |—3 
de la Petroșani ? vâ întreb, 
pentru că scrisoarea, e -Grisă 
înainte de meciul cu Jiul I 
lată și amănuntele cerate : 
Petrolui*  a ejșțjgat de trei 
ori campionatul tării: âdifii- 
le 1929—1930 (sub numele 
ck ' Juventus București) 
1957—1Q58 și 1958-1959. 2.
Hie Oană, ' antrenorul Pe- 
Xr,olului.• a -debutat în Pate-

A 1^ vîrșta de 17 ani. 
limp de 14 ani el a jucat 
la Juventus București în po
stul de aripă dreaptă. A 
fost so'ectionat de cinci 
ori~ în prima echipă națio
nală. 3. Ve(i primi răspuns 
dețșilaț prin scrispare.
o VASH E FUNARU, BRA- 

spunepi toti 
box seniori

Sau în tribună ca sim
plu spectator.

$OV. Să Vă
caqțpi.onn 
și juniori 
între • anii 
pare răq, 

v-ați ______
l.ează,. „Cine știe...
și nu... cine nu . v. 
a.poii nu putem crea un a- 
vantaj unui participant la 
concurs, în .defavoarea 
lprlalti. .

R. URSACHT, BUCUREȘ-

efe ___ ___
din țara noastră 

1950—1961 < Ne 
dar concursul la 
inscris se ințitu- 

cîștigă !“ 
știe’l Și

cc-

Ambele meciuri 
care le-am susținut cu- Cuba 
în cadrul campionatului 
mondial', din 1938 (3—3 și
1—2) s-au disputat la Tou
louse (Frânta). 2. Nu ne-am 
întîlnit cu Polonia, la fot
bal, în 1951. Poate că vn 
ref^riji la meciul djn 1950 
la Wroclaw (3—3) sau ; la. 
cel din 1952 de la București 

3. Cu Su- 
patru ori : 
Stockholm, 
București, 

r - (ioieborg
și 0—2 în 1956 la București.

GA Bl MARINESCU, TIMI
ȘOARA. Ați cîștigat : uni
cul gol al brazilienilor în 
meciul cu Țara Galilor de 
la 'îimpionatul mondial! din 
1958 a fost marcat de Pele, 
în repriza a doua : minu
tul 72.

GHEORGHE PETRACHE, 
GAEȘTI. 1. Da, noul cen
tru atacant al Jiului, Cor
nel Pavlovici, are 19 ani și 
este originar din București.
Nu sînt în măsură însă să Federația 
vă spun dacă a locuit sau 
nu pe vremea cînd stătea

(1—0 pentru noi).
edia am jucat de
1—7 în 19V5 ia
a- 2 în 1037 la
1-4 în 1955 la

ia București,' pe str. 
rutul, tn. cartierul Mărțișor. 
CJiigr, și cp fișele c'e imo
bil'. nn sînt in curent I El 
a jucat la ^piticii" Rapidu
lui tar înainte de a vrii <la 
Jiul a activat la Recolta 
Cărei. Nu există rici o te 
gâtură de rudenie între el 
șl fostul portar . Pavlovici.

și > ._______
frumoase perspective, 
înțeles, * "
temeinic. ________ .
veni corespondentul 
Foarte simplu : 
prin a ne scrie 1

RUSU TEOFIL,
— Vă surprinde faptul că 
performanta iul Berutti pe 
200 metri. 20.5 secunde, a 
fost omologată ca record 
mondial, deși atl citit la 
această rubrică, nu de 
mult, că Owens, cu a- 
proape 30 .; de ' ani în urmă, 
a acoperit aceeași distan
tă în 20,3 secunde. Si to
tuși. nici noi si mal ales
- ---.„..a Internațională 
de atlețism n-a scăpat din 
vedere rezultatul lui 0-

piace șf nouă cum joacă 
îl socotim un fx*e;nent  cu

Bine- 
dacă se va pregăti 

2. Cum ruteti de- 
nostru ? 
începînd

controlate, organizate, stă- 
pînă pe ea însăți. Prin 
tine, tineretul din lumea 
întreagă învață să se res
pecte reciproc ți astfel di
versitatea calităților națio
nale devine '«vorul unor 
întreceri generoase «i paș
nice". Cui îi aparțin aceste 
cuvinte ?

A = Paavo Nurmi 
Pierre de Coubertin 
Ernest Hemingway.

2. ..Invățînd din 
rienfa sportului 
este una din 
hutite opere 
temă sportivă 
tara noastră, 
numele autorului acestei re
marcabile picturi ?

A = Marius Punescu R 
— Camil Ressu C => Oc
tavian Anghelută

3. Care boxer romln a 
fost de cele mai multe ori 
campion republican ?

» Dumitru Ciobotaru. 
Cheorghe Fiat 0 — 

Nicolae Linca
4. Cînd a avut loc primul 

campionat de fotbal din 
tara noastră ?

A = în 1912 B
1909 C — în 1911.

...Federația de fotbal 
din R. S. Cehoslovacă a 
sărbătorit luna trecută 60 
de ani de existentă ? La 
atmosfera de sărbătoare 
și-a adus aportul desigur 
și splendida victorie re
purtată în acea zi de fot
baliștii cehoslovaci asu
pra Irlandei: 7—1 I

(1

expe- 
sovietic*  

cele mai iz- 
plastice cu 

create în 
Cunoașteți

în

’9 —
V ~ £ 0 — Z ‘fl = I

wens. E vorba însă, 
cazul Iul Berutti, de 
record mondial lă 200 
pe pistă cu turnantă. ... 
timp ce Owens a aleraat 
atunci, stabilind un re
cord mondial. în linie 
dreaptă. Astăzi. recordul 
mondial la 200 m tn linie 
dreaptă este de 20 secun
de. sperăm că nu mai ă- 
veti nici o nemulțumire.

Utu a Împlinit în sep
tembrie 25 de ani

MIHAJ MAtUREANU, 
BUCUREȘTI. - 1) Fostul
călăreț Gheorghe Antohl 
este acum antrenor. - 2) 
Boxerul, ploieștean de cate
gorie grea Hie Alexandru 
are multe calități, dar 
sigur trebuie să mai 
pete .experiență. De 
fel. nu are deeît 20 
ani.

DUMITRU ~ 
BUCUREȘTI. - D 
Cluj 
anul 
deci. _____
jucat, un timp, la Dinamo 
Bacău (actualul Dinamo 
Galati) ta categoria B. De 
aici a trecut la Rapid 
București, iar apoi la Fa
rul Constanta.

în 
un 
m. 
in

de- 
ca- 
al ti
de

CHITOIU, 
.) Știința 

a jucat în -,.B“ ta 
1957. Ati ciștigat. 
pariul. 2) Olaru a

ION POȘTAȘU

de fot-
loc în 

va des- 
iarnă ?

30

...turneul final al cam
pionatului mondial 
bal care va avea 
1962 în Chile, se 
fășura în plină...
într-adevăr. perioada 
mai — 17 iunie, fixată
pentru turneul final al 
campionatului mondial de 
fotbal din Chile, corcs-

Cîteva fapte interesante 
legate de reprezentativa de 
fotbal a Austriei i-a pus 
probabil în... ..derută pe su
perstițioși, care spun că 
cifra 13 ar fi. chipurile, 
aducătoare de ghinion. în 
meciul cu echipa R. P. Un
gare. austriecii au egalat 
în minutul ...13, golul vic
toriei în acest meci a fost 
marcat de Oslanski. care 
purta pe tricou numărul 
...13 și cu acest prilej, 
echipa Austriei a realizat

cifra ...13 este aducătoare 
de... noroc.

cea de a... 13-a victorie
consecutivă.

Probabil. că după ©e
superstițioșii vor afla aces-
te exemple vor spune că

TRAVERSIND CANALUL MÎNECII
DUS ȘI ÎNTORS...

în marina 
traversat 

Mînecii, 
lui făr$ 
stirnit o 
Dar, după

In 1895, cînd Mathew 
Webb, căpitan 
comercială, a 
înot Canalul 
performanța 
precedent a 
mare senzație,
cum se pare, greu a fost 
numai începutul. Intr-a
devăr, de-atunci și pînă 
in zilele noastre, nu mai 
puțin de 107 înotători, 
printre care și cîteva fe
mei, au reeditat isprava 
căpitanului Webb. Trep
tat, de-a lungul anilor, 
traversarea Canaluiui 
Mînecii și-a pierdut din 
„vogă", deși astfel de 
încercări mai sînt încă 
destul de frecvente.

De curind, un temerar 
sportiv argentinian, Al- 
bertondo, a readus tra
versarea Canalului Mî
necii în actualitate. Cum? 
Foarte simplu (simplu... 
e un fel de a vorbi !). 
Spre deosebire de pre
decesorii săi, care 
mulțumeau să înoate 
la țărmul englez la 
francez sau invers,
tr-un singur sens în ori
ce caz, Albertondo a e- 
fectuat această „călăto
rie"... dus și întors fără 
oprire.

Argentinianul, care 
este in vîrstă de 42 de 
ani și nu are o „talie" de 
mare campion (1,52 m 
înlățime și... 95 kilogra
me), a înotat încontinuu, 
după cum s-a anunțat 
într-o scurtă știre, timp

de-a
Cu 

um- 
să- 

abia

de me-

de oră 
și-a tă-

se 
de 

cel 
în-

de 43 de ore și 15 mi
nute. El a trebuit să a- 
copere în loc de 64 de 
kilometri, peste 150 de 
kilometri, din cauza vîn- 
tului și mareelor care îl 
abăteau din drum. Alber
tondo a terminat cursa 
complet epuizat. Pen tru 
a parcurge ultimii 8 ki
lometri i-au fost nece
sare 12 ore. Ultimii 300 
de metri au fost 
dreptul infernali, 
pleoapele și buzele 
flate din cauza apei 
rate, Albertondo
mai putea mișca brațele 
și era gata-gata să a- 
bandoneze. Dai1 antreno
rul său, care îl însoțea 
într-o șalupă, s-a arun
cat în apă și l-a „tras" 
pe ultimii zeci 
tri.

Trei sferturi 
după Albertondo
cut apariția un alț îno
tător, pakistanezul fero- 
gan Diaz. El traversase 
canalul numai într-rin 
singur sens, dar perfor
manța lui avea, deopo
trivă, ceva aparte : Bro
gan Diaz parcursese dis
tanța dintre țărmul fran
cez și cel englez în 10 
ore și 35 de minute, do- 
borînd astfel vechiul re
cord de „viteză", care 
data din l*J50  și era de 
10 ore și 50 de minute. 
Dar de asemenea recor
duri e mai sănătos să 
te lipsești.



Bogată activitate competițîonalâ la rugbî I FOTBAL PE GLOB
Activitatea rugbisticâ continuii să se 

desfășoare intens în cadrul diferitelor 
competiții pe care iubitorii acestui sport 
le urmăresc cu mult interes Firește, a- 
tentia generală este îndreptată asupra 
pregătirilor pe care lotul republican le 
face pentru jocul de la Rayon ne. dar 
tot mai mulți spectatori sînt de fi era e 
dată, prezenti și la „finalurile" cotnoe- 
tițiilor din calendarul acestei luni.

FINALA „CUPEI 7 NOIEMBRIE

Duminică pe terenul Tinerelului IV. 
dc la ora 15. va avea loc finala compe
tiției dotată cu ..Cupa 7 Noiembrie*  — 
întrecere care s-a bucurat de un frumos 
succes Pentru finală s-au calificat echi
pele bucureștene Dinamo Metalul 23 
August. Jocul dinlrț aceste formații pro
mite. desigur, un spectacol rugbistic 
reușit.

In turneul final al campionatului re
publican de juniori sîttt programate du
minică noi jocuri care vor aduce 
clarificări în întrecerea penlru 
îoc. Se vor disputa următoarele 
Unirea Bîrlarl-I.ainiiioriil Roman.
Constructorul Ploiești (teren I I I»., orv 
14.30). Farul Constanta-Școlarul 
resti. Banalul Timișoara^colarul

mat un singur joc: UniversHatca-Șt>in|9 
LC.C. (teren Tineretaîoi IV. ora 0) iar 
mîine vor avea loc următoarele partide- 
SERIA 1. grupa A: Arhitect ura-Petro! 
Chimic, teren Tineretului HI. ora 15: 
Dinamo II-Autobuzul, teren Tineretului 
III ora 10: Știința I.P.G.G-Rapid IL 
teren Tineretului IV. ora 9 : S.N.D 
Cri vița Roșie II. SERIA I. grupa B 
Sirena Buc.-Drubela Tr. Severin, teren 
Tineretului 11. ora 0: Electroputere Cra- 
iova-Vulcan Buc.: Flacăra roșie Buc • 
Gloria Buc., teren Flarira roșie, ora 9: 
Meteorul Boc.-Petrolul Pitești : teren 
Tinerelului II ora 11. SERIA A 11-a : 
Farul Constanta-Progresul Rm. Sărat; 
Precizia Săerle-Petrolul Ploiești: Cimen
tul Medgidia-Metahal Buzău. SERIA A 
111-A: Ancora Galati-A S. Tecuci : Di
namo Bacău-Laminorel Roman : Rulmen
tul Bîrlad-Conslrurtoniî l.U.T. Iași : 
Ceahlăul P. Neam|-C.S.M. Brăila. SERIA 
A IV-A : Chimica Tîmăveni- C.F.R. Ti
mișoara ; Minerul Vulean-C.S.M. Sibiu.

joacă azi cu Ruda Hvezda Banska Bistiița
la care s-a ter
med din cadrul

unei/*  
primid 
jocuri: 
IȚII-

RAPID JOACA DUMINICA
I.A SOFIA

Bucu-
Clu i

JOCURI IMPORTANTE
IN CAMPIONATUL DE CALIFICARE

Se apropie de sfîrșit și campionatul de 
■calificare care cunoaște o desfășurare 
tot mai interesantă. Astăzi este progra

Formația bucurcșteani Rapid ▼*  sus
ține duminică un joc amica] la Sofia 
în compania echipei Lokomotiv, campioa
na R P. Bulgaria. In vederea acestui 
joc echipa antrenată de A. Gr om an s-a 
pregătit cu seriozitate. Formația proba
bilă a Rapiduiiii: Vanghele, Călinescu, 
Mari ne seu-Ni cule seu, Bănică-Mihai. toa- 
novici. Spirea D-D Marinescu, Ciocu- 
lescu-Trandafirescu, Baciu, Troche, Floa
rea-A. Constantin.

R. P. Romină—R. D. Germană
(Urinare din pag. 1)

reprezentativă a R. .D. Germane consti
tuie un nimerit prilej de verificare a 
stadiului de pregătire a sportivilor 
noștri. Tînăra echipă a R. D. Germane 
va încerca desigur să dea o replică

din cele mai frumoase lotului nostru 
și aceasta este o promisiune in plus 
pentru realizarea unei partide intere
sante in care dorim ca jucătorii noș
tri să aibă o comportare cit mai 
bună.

Din cauza orei tîrzii 
minat cel de al doilea 
turneului pe care îl întreprind bochciștii 
noștri fruntași în R. S. Cehoslovacă, 
miercuri scara nu am putut afla rezul
tatul acestei întîlnirî. Abia în cursul di
mineții de joi. i-am găsit pe sportivii 
noștri la Opava, unde se aflau in plin 
antrenament.

I.a capătul unei scurte convorbiri tele
fonice am aflat că miercuri seară echipă 
noastră a evoluat pe patinoarul artificial 
din Carvina (o localitate situată la 15 km 
de Ostrava) în compania echipei Dukla 
Havirov. Confirmînd forma bună în care 
se află, jucătorii romîni au obținut □ 
nouă victorie cu scorul de 4—2 (1—0. 
2—I. 1—1). Demn de remarcat este fap
tul că. cu acest prilej. în echipă au de
butat cu succes o serie de tineri, dintre 
care s-a remarcat în mod deosebit fun
dașul Pană. Echipa noastră a jucat 
în următoarea formație : Piișcaș vargn. 
Cazan ; lonescu, Pană; I. Szabo, pe-

renezi. loanovici; Biro. Kalamar, Takacs 
l; Andrei, Florescu, Otvos

Meciul a avut loc pe ploaie, 
fără îndoiala a influențat buna 
fășurare. In prima repriză au

ceea ce 
lui des- 
dominat 

mai mult jucătorii romîni,- dar ei au ra
tat o serie de ocazii (a înscris doar I. 
Szabo). In cea dr a doua repriză. Biro 
majorează scorul la 2—0. pentru ca nu 
după mult timp Dukla să reducă din 
handicap. Către sfîrșiîul reprizei Fe- 
renezi și. apoi în primele minute ale ul- 

astfel ci 
sfîrșil ho- 
să mai în-

tonei reprizei. Biro. înscriu 
scorul era de 4—1. Pînă la 
cheiștii cehoslovaci au reușit 
scrie un punct.

In cursul zilei de vineri 
noștri s ău deplasai in localilatea Banska 
Bistrița, unde și-au continuat antrena
mentele și unde vor tntîlni astă-searâ e- 
china Ruda Ilvezdn din acest oraș. Miine 
echipa noastră va juca, probabil la Zi- 
lina.

hochei știi

Korcinoi virtual cîștigător
al turneului de șah de la Budapesta
înaintea ultimei runde și a reluării 

partidelor întrerupte, marele maestru 
Viktor Korcinoi este cîștigătorul vir
tual al turneului internațional de șah 
de la Budapesta. O serie impresio
nantă de cinci victorii și remiza din 
runda a XlV-a cu Barcza i-au creat 
un avans de 2 puncte în fruntea cla
samentului, înaintea marelui maestru 
cehoslovac Filip, care a remizat ulti
mele patru partide. Drimer a întîlnit 
pe Dely și Filip obținînd egalitatea 
în ambele partide.

lată clasamentul: Korcinoi 11, Fi
lip 9, Dely, Bronstein, Portisch, Tai- 
manov 8‘/2, Simaghin 8. Uhlman 
7‘/j (1), Barcza 7‘/2, Bilek 6 (1), 
Donner 6, Flaag 4!/2 (1), Bisguier

4 (1), Drimer 
gatscli 3 (2)

• In turneul 
mondial feminin 
de odihnă. Aseară întrecerea 
nuat cu disputarea rundei a 5-a, in 
care Alexandra Nicolau a întîlnit pe 
Fanny Heemskerk (Olanda), iar Eli- 
sabeta Polihroniade pe Maria Rin- 
der (R.F.G.). La ora cînd închidem 
ediția, partidele sînt in plină desfă
șurare.

4, 
P-

Kluger 3‘/2

candidatelor 
de șah, joi

(1). Po-

la titlul 
a fost zi 
a conti-

CĂPITANUL „RACHETEI»
De două ori pe sâplâmînă, din rada 

portului fluvial Kazan pleacă in cur*â  
spre orașul Gorki rapidul, vas „Racheta* , 
care poartă numărul 1 Locuitorii de pe 
Volga îl cunosc bine pe căpitanul ..Ra
chetei’* „Petrovici' — așa îl numesc 
simplu lucrătorii porturilor din Kazan, 
Gorki, Ceboksar, Fasilsursk și din alte 
localități de pe malurile marelui fluviu 
rus. Recunoscînd vasul, adeseori pasa
gerii de pe alte vapoare salută cu afec
țiune. La muzeul din Kazan al Repu
blicii Sovietice Socialiste Autonome I ă*  
tare căpitanului „Rachetei11 îi este în
chinat un stand întreg .,înaltul patrio
tism și voința nestrămutată pentru vic
torie. trăsături de care ați dat dovadă 
în luptele cu dușmanii, constituie un 
minunat exemplu demn de urmat. Acest» 
calități sînt necesare și în munca paș
nică : în școli, pe tărîm științific în 
producție. Voi povesti pionierilor și șco
larilor mei despre faptele dv de ero
ism. pentru ca acești copii ?ă vă ur
meze pilda*  — i-a scris căpitanului un 
admirator. Un fost ostaș scrie: ..Vestea 
despre fapta dv. de eroism a străbătut 
în februarie 1915 peste sîrma chimpată 
a lagărului unde mă aflam atunci Dv 
ați însuflețit oamenii sovietici în lupta 
împotriva fascismului .

$7, intr-adevăr, fapta lui Mihail Pe
trovici Deviataev, care este unul și ace
lași cu căpitanul „Rachetei* , a fost ui
mitoare prin eroismul ei. In februarie 
'1945 Mihail Petrovici. împreună cu un 
grup de tovarăși, evada dintr-un lagăr 
fascist cu un avion german de bombar
dament de tipul ..lleinkcl*  avion captu
rat chiar de la fasciști Nici canonada 
pazei germane, nici construcția compli
cată a avionului german cu care făcea 
cunoștința pentru prima oară, nici să
nătatea sa zdruncinată de pe urma la 
gărelor fasciste de concentrare nu l-au 
împiedicat pe pilotul Deviataev să de
coleze și să aterizeze mai tîrziu cu suc*  
ces pe un aerodrom de pe pămîntul na
tal. Pentru această fapta de /eroism Mi
hail Petrovici a fost distins cu titlul 
Ae Erou al Uniunii Sovietice

Recent, am călătorit la Gorki cu „Ra
cheta" nr. 1 și am avut prilejul să fac 
cunoștință cu căpitanul vasului în luna 
aprilie a acestui an Mihail Petrovici a 
vizitat Republica Democrată Germană in 
componența unei delegații sovietice

— Acolo, povestește el. am mtiiirinaf 
la dezvelirea unui monument închinat 
victimelor fostului lagăr de concentrare 
Zacksenhauscn. al cărui prizonier am 
fost eu însumi un fimn Am încercai * 
mare emoție cînd am vizitat nerod*omul  
de unde am decolat în anul 1915 oe

avionul german „Heinkel 11I“. captu
rat în lagăr Deși ■ trecut de atunci 
mult timp, vizita aceasta mi-a reamintit 
toate amănuntele evadării noastre. Mi-am 
amintit de tovarășii cu care am săvîrșit 
acel zbor îndrăzneț. Ei rînt aproape cu 
tatii in viată, sănătoși, iar unul lu
crează alături de mine, ne vedem adese
ori —, spâne âmbind căpitanul ..Ra
chetei*.

Mihail Petrovlcl este na adevărat lo
cuitor de pe Volga : lat tu umeri, solid, 
bronzat, cu o fată pe care sînt întipă
rite trăsăturile omului rus Rrivindu-l, 
gîndcam că pentru a învinge greutățile 
fi chinurile insuportabile ale lagărelor 
fasciste de concentrare, acest om a avut

în

fn
cu

X

al
Un reportai

corespondentului nostru
ia Moscova

nevoie na numai de • neclintita tărie 
de caracter, caracteristică fiecărui om 
sovietic, dar jt. fără îndoială, de • ex
celentă pregătire șl otelire fizică. SI 
n-am greșit.

— Dacă n-aș fi practicat sportul — 
spune Mihail Petrovici, —- mă îndoiesc 
că aș fi putut suporta regimul mon
struos care era impus în lagărele fasciste 
de concentrare. înainte de război, stu
dent fiind, am practicat aproape toate 
disciplinele sportive, și tn deosebi lup
tele, boxul, oiergările pe schiuri pe dis
tanțe mari.

Numele lui Deviataev a fost înscris 
de multe ori pe lista campionilor por
tului fluvial Kazan în întrecerile de schi, 
el s-a clasat de mal multe ori pe locuri 
de frunte în campionatele de box șl 
lupte ale orașului Kazan. Nici atunci 
cînd a început războiul. Deviataev nu a 
abandonat activitatea sportivi; în aer 
el secera dușmanul, iar pe pi mint era 
organizator sportiv al vmiintii sale, »e 
ocupa de pregătirea fizici a militarilor 
din unitate.

— Nici acum nu stau în afara miș
cării sportive, — își continuă povestirea 
căpitanul „Rachetei*  — deși, se în
țelege. acum sînî mal sfirstnic Cum e 
și normal, volumul exercifiilor fizice de 
astăzi este mai mic decil cel dinainte 
de război. în fiecare dimineață insă fac 
In mod oblisaîoriu exerciții de învio
rare cu haltere, iar iama particip la 
concursuri de schi Apoi adaugă, f» 
glumă: am devenit și antrenor, mă ocna 
de pregătirea fiilor mei, cărora le place

mult schiul. Cred că ntt greșesc — spune 
Mihail Petrovici, — dacă afirm că nu
mai datorită practicării cu regularitate 
a sportului n-am fost bolnav în viata 
mea, deși am lucrat în permanentă 
bălaia vîntului și pe apă.

Anii războiului au rămas mult 
urmă. Oamenii sovietici luptă acum
eforturi sporite pentru traducerea în viată 
a grandiosului Program de construire a 
comunismului, program aprobat de către 
Congresul al XXII-lea al P.C.U.S.

Aviatorul Deviataev și-a schimbat acum 
profesia. El nu se află întîmplător la 
arma .Rachetei*  care poartă nr. 1. Mi
hail Petrovici a fost primul căruia, tn 
anul 1957, i s-a încredințat misiunea de 
a conduce pe apele fluviale un vas de 
o construcție nouă. Iată de ce Mihail 
Petrovici nu este numai căpitan de vas, 
ci și educator, tnvălâtor, el pregătește 
pe tineri să conducă vasul ..Racheta*

Înaintea noastră apăruse orașul Gorki, 
iar viteza de înaintare a ,,Rachetei" spo
rise simțitor. Era nevoie de mai multă 
concentrare și atenție și, de aceea, ne-am 
luat rămas bun de la Mihail Petrovici 
Deviataev: el a trecut la clrmă. încă 
puțin și în stingă noastră se ivește re
numitul povîrniș al orașului Gorki, cu 
monumentul lui Valerii Cikalov. De la 
înălțimea aceea imensă, marele erou avia
tor îl salută parcă pe Mihail Deviataev, 
vrednicul căpitan de la ctrma ..Ra
chetei *

ALEKSANDR SIZONENKO
Kazan—Gorki—Moscova

• Pe stadionul olimpic din Amster
dam, în cadrul competiției de fotbal 
Cupa echipelor cîștigătoare de cupe 
naționale, Ajax Amsterdam a întîlnit 
pe Ujpest Budapesta. Meciul a con
tat în optimile de finala și s-a termi
nat cu scorul de 2—1 (2—0) în la- 
voarea echipei olandeze. Au marcat 
Hcnk Groot (2) și respectiv llu- 
harszky. Returul va avea loc la 20 
noiembrie la Budapesta.

• în meci retur pentru ,,Cupa cam
pionilor europeni" la fotbal. Stan
dard Liege a irivins cu 2—0 (2—0) 
pe campioana Finlandei, Haka Vai- 
keakosken. Cum echipa belgiană a 
cîștigat și primul joc (5—1) ea s-a 
calificat pentru sferturile de finală.

• Lotul de fotbal al U.R.S.S. și-a 
început la Erevan pregătirile in ve
derea meciului pe care-l va susține la 
12 noiembrie la Istanbul cu echipa 
Turciei în preliminariile campionatu
lui mondial La antrenamente partici
pă 17 jucători Echipa probabilă 
pentru meciul cu Turcia va fi urmă
toarea : lașin — Cioheli (Dttbinski), 
Maslenkin, Voronin — Manoșin, Nctto 
— Metreveli. Ivariov, MamîlF ... '{Po- 
ncdelnik), Ambarțumian, Mesmi. Nu 
a fost selecționat nici un jucător din 
echipa campioană a țării, Dinamo 
Kiev deoarece aceasta trebuie să plefe 
peste cîteva zile intr-un turneu în 
Anglia.

• In cadrul „Cupei orașelor tir- 
guri" echipa iugoslavă Steaua roșie 
a învins la Belgrad pe Hibernians 
(Scoția) cu 4—0 (3—0), în intîlnirea 
tur.

• Intr-un meci internațional ^des
fășurat la Liege, echipa locală f'.'G 
Liegeois a dispus cu 2—0 de o echi
pă selecționată ă R. P Polone.

Răsfoind presa străină
MĂRTURISIRI SEMNIFICATIVE

în legătură cu descoperirea unor 
„nereguli- din Ittmei atletismului 
așa-zis amator din Suedia, ziarul vest 
german „Deutsche Zeitung" a publicat 
următoarea notă :

„Suspendarea lui Dan Waern a dus 
la dezvăluirea de către oficialitățile 
suedeze a numeroase afaceri in care 
sînt implicați atleții. Președintele Fe
derației suedeze de atletism, Per Har- 
Isson, a declarat astfel că alergătorii 
francezi Michel Jazy, Michel Bernard 
și Roger Bogey au primit dublul diur
nei care li se cuvenea cind au luat 
startul la 17 august in cadrul con
cursului desfășurat în orașul Hăssle- 
holm, deoarece suma oferită inițial li 
s-a părut prea mică și ei au cerut mai 
mult.

Un alt conducător suedez — adaugă 
ziarul — Axel Hogstrom, a declarat 
că islandezul Einarsson, cîștigătorul 
medaliei olimpice de argint in proba 
de triplu salt și campionul olimpic la 
aceeași probă, brazilianul Adhemar da 
Silva, au primit ilegal suma de 1350 
de coroane. Tot el a declarat că nor
vegianul Egil Danielssen, campion 
olimpic la Melbourne în proba de arun
carea suliței, a cerut și a primit 1.000 
coroane". .

Ziarul publică cele de mai sus fără 
nici un comentariu. Desigur, lucrurile 
sînt și așa destul de clare. Cele ce se 
petrec pe pistele de atletism suedeze 
nu sînt altceva decît o nouă dovadă 
a stării de fapt din lumea atletismu
lui occidental unde atleții deși își spun

rindu- 
timp. 
vest- 

se re-

amatori, în realitate îngroașă 
rile profesioniștilor. în același 
mai amintim fjaptul că ziarul 
german sus-amintit „omite" să
fere la situația din atletismul vest-ger- 
man, să arate că și sportivii din Ger
mania occidentală primesc bani (deși 
se intitulează amatori), cel mai eloc
vent 
iscat

exemplu constituindu-l ■'-jandalul 
în jurul sprinterului Harry.

CONFUZIA DIN BOXUL 
PROFESIONIST

stare de 
Zuricher 
dreptate 

Occident 
față o 

ce scrie

PE SCURT e PE SCURT
• Cdntinuîndu-și turneul în R. S. 

Cehoslovacă, echipa masculină de 
volei Legia Varșovia a jucat la Li
berec cu formația locală Lokomotiv. 
Voleibaliștii polonezi au terminat în
vingători cu scorul de 3—2.

• Cursa ciclistă contracronometru- 
Tui (echipe de doi alergători) dotată 
cu trofeul „Baracchi" a fost cîș.tigată 
de Baldini (Italia) — Velly (Franța) 
care au 
(medie 
cord al probei). Cîștigătorul Turului 
Franței, Anquetil (Franța) a concurat 
alături de olandezul Stolcker sosind 
pe locul 5 la 5:48,0.

parcurs 115 km în 2h 25:16,0 
orară 47,498 km — nou re-

• La Berlin, în cadrul unui Turneu 
internațional de volei, echipa mascu
lină a R. D. Germane a învins cu

3— 2 echipa secundă a R. S. Ceho
slovace.

• Finala probei pe echipe din ca
drul campionatelor de tenis de masă 
ale Iugoslaviei a fost cîștigată de re
prezentativa R. P. Ungare care a 
învins selecționata Iugoslaviei cu
4— I. în meciul pentru locul trei. Iu
goslavia II a învins Suedia cu 3—2.

• în etapa a opta a campionatului 
cehoslovac de hochei pe gheață s-au 
înregistrat următoarele rezultate: Rh. 
Brno — SONP Kladno 4—3: Lito- 
merice — Chomutov 7—4; Spartak 
Plsen — Pardubice 4—5f VSKG — 
Dukla Jihlava 2—6; SZ Litvinov — 
Sokolovo 1—3; SN Bratislava — 
Ceske Budejovice 9—4. In clasament 
conduce SN Bratislava cu 14 p., ur
mată de Sokolovo 12 puncte, Pardu
bice 11 puncte..

Revista americană „Ring" publică 
lunar lista celor mai buni zece boxeri 
profesioniști la fiecare categorie de 
greutate. în statele New York și 
Massachussetts „clasamentul" așa-zis 
oficial al acestei reviste, organ al lui 
National Boxing Association, nu este 
recunoscut. Aici, de cele mai multe 
ori, atit campionii mondiali cit și șalan- 
gerii sînt cu totul alții. Penlru a nu 
rămîne mai prejos, conducătorii boxului 
profesionist din Europa occidentală dau 
publicității alte „clasamente-, cu alte 
nume de boxeri, campioni și șalan- 
geri. Comentînd această 
lucruri, ziarul elvețian „Neue 
Zeitung" consideră pe bună 
că în boxul profesionist din 
domnește în momentul de 
„curată harababură". Iată 
ziarul:

„Boxul profesionist internațional 
oferă un exemplu cum nu se poate 
mai concludent în legătură cu corup
ția și influența managerilor lipsiți de 
scrupule, avizi de a cîștiga cu ușurință 
bani de pe urma sportului. In nici un 
alt sport nu domnește o așa haraba
bură ca în boxul profesionist. Mereu 
sînt publicate nume de campioni mon
diali și europeni, mereu ele sînt recu
noscute sau infirmate, apar campioni 
care nu au susținut măcar o dată un 
meci pentru titlu, sînt stabilite noî 
categorii de greutate ca de pildă mij- 
locie-mică sau ușoară-mîcă 
împiedica pe unii campioni 
să-și mai poată apăra titlul, 
rica și Europa — continuă 
elaborarea diferitelor liste de 
mondiali și chiar încununarea lor cu 
acest titlu se face numai după bunul 
plac al managerilor. Vina pentru aceas
tă stare de lucruri revine mai puțin 
boxerilor, cit managerilor avizi de 
bani care trag sforile".

lată intr-adevăr o concluzie in care 
nu mai domnește... harababura I

pentru a 
mondiali 
în Aine- 

ziarul — 
campioni
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