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Va râmine Cupa R.P.R. la București
sau va merge ia Turda?...

Miine. pe Stadionul Republicii, finala ediției 1960-61: Rapid —Arieșul

Miine, pe stadionul din Bayonne, echipa reprezentativi de rugbi a tării 
noastre întîlnește, în meci revanșă. „XV “-le francez, Evenimentul retine atenția 
tuturor iubitorilor acestui sport, Fără îndoială că echipa noastră va lupta cu 
dîrzenie, cu însuflețire, pentru a realiza un rezultat cit mai bun în compania 
rugbiștilor francezi, cîșligători ai ultimelor două ediții ale „Turneului celor 5 
națiuni" De altfel, echipa Franței, care nu a pierdut nici un joc pe teren pro
priu, în ultimii trei ani, va căuta desigur, să-și ia revanșa după infringerea de 
anul trecut de la București. Sîntem insă convinși că jucătorii romîni vor da rug- 
biștilor francezi o replică la valoarea rugbiului din tara noastră. Noi le dorim 
SUCCES !

cele peste 
2.000 de echipe care 
— pline de speran
țe intr-o comportare 
cit mai bună — au 
pornit pe drumul 

lung și cu... obstacole al Cupei — 
ediția 1960-61, două și-au văzut împli
nit visul : Rapid București și Arieșul 
Turda, aiurise, de la reluarea ei, pen
tru prima 
petiții atit

Acestor 
cinstea de 
finaliștilor 
pe noua deținătoare a trofeului, care 
pînă acum citeva zile împodobise vi
trina de cupe a Progresului Bucu
rești

Interesanta lor întrecere va avea loc. 
cum se știe, miine pe Stadionul Repu
blicii, cu începere de la ora 
aceasta a lost fixată pentru a 
pentru eventualele prelungiri) 
categorii diferite și in ciuda

dată în finala acestei corn- 
de populare
două formații le-a revenit 
a-și înscrie numele pe lista 
și de a desemna dintre ele

14 (ora 
fi timp 
Deși de 
poziției

a 111-aArieșului în clasamentul seriei 
a categoriei B, această finală își păs
trează intact interesul. Cum se va com
porta această a 7-a echipă de catego
rie B calificată în finală ? Va reuși 
să reediteze performanța Metalului Re
șița din 1954 ? Va fi o...... buturugă
mică" pentru Rapid ? Sau Rapid va 
completa șirul de succese al 
care a activat înainte cu mai 
două decenii

lată întrebări pe care și le 
matorii de fotbal din Capitală. Adevă
rul este că Rapid privește cu toată 
seriozitatea pe tînărul său adversar. 
Bucureștenii — favoriții finalei — vor 
să evite orice „duș rece", pregătiridu-se 
și inlormindu-se asupra fotbaliștilor din 
Turda De altiel. duminica trecută u- 
nul din antrenorii Rapidului. St Filote 
a asistat la meciul Arieșul— Vagonul 
Arad (2-0) „Este o formație alcătuită 
din jucători tineri care aleargă mult 
pe teren, luptă pentru fiecare minge,

echipei 
bine de

pun a-

a-joacă simplu dar sint periculoși în 
tacuri" — ne spunea ieri Filote.

Rapid s-a pregătit intens săptămîna 
aceasta pentru finală, în care va fo
losi echipa: DUNGU-GREAVU, MO- 

MACR1-LANGA, KOSZKA- 
--------- BALINT. OZON. GEOR- 

DULGHERU.
(antrenor: Ștefan Wetzer,

TROC,
KRAUS, 
GESCU,

Arieșu)
fost jucător la Rapid) a venit la Bucu
rești cu dorința de a confirma succe
sele de pînă acum, cu aceeași forma
ție cu care le-a obținut: SUCIU (Ar- 
ghișanu)-PANTEA, ZAHAN, VADAN- 
LUPARU. ONACA - MARGINEANU.

(Continuare în pag. a 5-a)

La Bayonne, unde echipa de rugbi 
a țării noastre a sosit vineri dimi
neață, plouă într-una de mai multe 
zile. Toate buletinele meteorologice 
transmise la radio sau publicate in 
presă nu prevăd o schimbare a 
timpului, așa incit terenul St. Leon 
pe care se va juca, începînd de la 
orele 15 (ora locală), meciul de 
rugbi Franța—Romînia, se va trans
forma fără îndoială din primele mi
nute de joc într-o mare de apă și 
noroi. Este un element care va influ
ența evoluția celor două echipe, spre 
regretul iubitorilor de rugbi din Ba
yonne și împrejurimi, foarte interesați 
de desfășurarea acestui joc.

La această oră toate biletele sint 
vîndute, organizatorii gîndindu-se să 
ridice noi tribune de schelete de tu
buri metalice, în timp ce presa 
regiune prezintă pe coloane i 
cele două 
care o are 
infringerea 
București.

semnat de un cunoscut specialist de 
aici, Acques Bene: „Bayonne și întreg 
sud-vestul așteaptă cu nerăbdare un 
eveniment care va fi fără îndoială

i din 
întregi 

echipe și importanța pe 
jocul pentru francezi, după 

din anul trecut de la 
Iată, de pildă, un pasaj
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K. MORARU 
căpitanul echipei R.P.R.

marcat in analele, și așa bogate, ale 
sportului de aici Fie ca acest eve
niment să se ridice la inălțimea dorin
țelor exprimate de un public cunoscă
tor"

Este interesant de arătat de ase
menea că meciul va fi urmărit nu 
numai de cunoscători — ca să reluăm 
termenul confratelui nostru — din 
orașul de la confluența Adourului și 
Nivei, baionezilor alăturindu-li-se a- 
matorii de rugbi dintr-o regiune toarte 
întinsă de la poalele Pirineilor și 
pînă în centrul Franței

Aici rugbiul este sportul-„rege“ și 
de la primele ore ale sosirii lor la 
Bayonne. jucătorii romîni au primit 
vizita a numeroși internaționali din 
echipa Franței, ca și mărturiile de 
simpatie ale cetățenilor care i-au oprit 
pe stradă, sau care au venit să-i vadă 
la antrenamentul de vineri după-amia- 
ză, deși ploua într-una.

Echipa Franței (cea anunțată), se 
află și ea la Bayonne. Antrenamen
tul ei va avea loc simbătă dimineață 
și după declarațiile făcute de compo- 
nenții acesteia, rugbiștii francezi vor 
face totul pentru a-și lua revanșa.

Echipa noastră va căuta, bineînțe
les. să facă un joc cît mai frumos, 
apărîndu-și culorile cu ardoare, ară- 
tind care este valoarea rugbiului ro- 
minesc, nivelul pe care l-a atins.

Televiziunea franceză transmite me
ciul în întregime, element care confir
mă și el că meciul de la Bayonne 
se află în centrul atenției amatorilor 
de sport din Franța.

București: Progresul — Dinamo București (stadionul Repu- 3 
blicii ora 17,45). 2

Brașov : Steagul roșu — C.C.A. (restanță din etapa a X-a). 2

MÎINE
Petroșani: Jiul — Dinamo Bacău. 
Ploiești: Petrolul — Dinamo Pitești. 
Tîrgoviște : Metalul — Știința Timișoara. 
Cluj : Știința — Minerul.

consuma ulti-

SENIOR1

km), juniori cat. I 
(24 km), lată acum 
republicani la

•

Ști

MÎINE VOR FI DESEMNAT! NOII CAMPIONI

Curajoasa și spectaculoasa intervenție a lui Dungu a ferit poarta feroviarilor 
bucureșleni de... neplăceri. Aceasta, în meciul cu C.C.A. Dar mîine ?

Foto : T. Roibu

VOLEIBALIȘTII ȘI VOLEIBALISTELE IN PRAGUL 
UNOR NOI PARTIDE INTERNATIONALE

© Progresul București participă la a treia ediție a C.C.E. • Peste 
cîteva zile vor evolua la București selecționatele R.S.F.S.R.
® Voleibaliștii si voleibalistele

U.l
• Conform regulamentului de dis

putare al „Cupei campionilor euro
peni" la volei, țara cîștigătoare a 
competiției are dreptul să înscrie 
două echipe la ediția următoare. Ast
fel, alături de T-S.K.A. Moscova, cîș- 
tigătoarea primei ediții a C.C.E., la 
a doua ediție a luat parte și formația 
S.K.I.V. Riga. Anul acesta, la cea de 
a treia ediție, voleiul nostru masculin 
va fi reprezentat în această competi
ție europeană de două echipe : Rapid

de la Progresul București - în 
S.S.
vor fi alcătuite pe scheletul formații
lor Dinamo (feminin) și Rapid (mascu
lin).

• Răspunzlnd invitației făcută de 
asociația sportivă Spartak Moscova, 
echipele masculină șt feminină Progre
sul București vor întreprinde un tur
neu de cîteva jocuri în U.R.S.S. Bucu
reștenii vor juca la Moscova, Lenin
grad șt Kiev.

Miine dimineața se va 
mul act al activității cicliste din acest 
sezon: finalele campionatului republi
can de ciclocros Pești 100 de specia
liști ai acestei dificile probe, reprezen- 
tînd numeroase centre din țară, se vor 
alinia la startul finalelor și la semna
lul arbitrilor vor porni să lupte pentru 
cucerirea titlurilor de campioni repu
blicani. „Teatrul" de desfășurare a a- 
cestei pasionante competiții este sta
dionul Voința (aflat la capătul liniei 
de tramvai 5 — Pipera) și imprejuri-

mile lui. Ora de începere: 9,30. 
gramul: juniori cat. a ll-a (12 
tineret (16 
km), seniori 
campionilor 
probă:

Pro- 
km), 

(16 
lista

această

Aseară, în campionatul
de șah...

...protagoniștii finalei T. Ghițescu 
și V. Ciociltea au obținut noi victorii. 
Primul l-a invins pe Vaisman, cel de 
al doilea în 30 de mutări pe Mititelu. 
Alte rezultate: Fischer - Georgescu 
0—1, Gheorghiu - Urseanu 0-1. Boz- 
doghină — Soos 0—1, Reicher - Dri- 
mer, Radovici — Szabo, Pavlov — Bo
tez, Partos - Giinsberger, remize. 
Radulescu - Pușcașu Intr.

Clasamentul după 7 runde: Ghi- 
țescu 6 p„ Ciociltea 5 (1), Soos 4'/2, 
Mititelu 4, Rădulescu (2), Giinsberger 
(2), Radovici (1), Partos (1). Botez 
3'/, P.

1950 -
1951 -
1952 -
1953 -
1954 -
1955 —
1956 -
1957 -
1958 -
1959 -
1960 -

Martie 
Marin
Iulian _________ ___
Iulian Gociman (C.C.A.) 
Iulian Gociman (C.C.A.) 
Ion Moraru (Progresul) 
Ion Moraru (Progresul) 
Constantin Dumitrescu (C.C.A.) 
Matei Kammer (Olimpia Brasov) 
Mihai Voinescu (Dinamo) 
Constantin Baciu (Flacăra roșie)

Stefănescu (Flamura roșie) 
Niculescu (Flamura roșie) 
Cociman (C.C.A)

JUNIORI
1959 — W. Egyed (Olimpia Brasov)
1960 — H. Chelaidite (Flacăra roșie)

Ziarul „Sportul popular" oferă 
o cupă primului clasat la categoria ti
nerel

București, cîștigătoare a C.C.E. și 
campioană a țării pe 1960-1961, Îm
preună cu Progresul București, cla
sată pe locul II în campionatul repu
blican.

• Peste cîteva zile sala Dinamo din 
Capitală va fi locul de desfășurare al 
unor noi partide internaționale. Este 
vorba de meciurile masculine și fe
minine dintre selecționatele R.S.F.S. 
Ruse și ale Bucure știului. Oaspeții 
sînt așteptați duminică 19 noiembrie 
în Capitală, urmînd ca a doua zi. 20 
noiembrie de la ora 18 să aibă loc pri
mele meciuri. Miercuri 22 noiembrie 
începînd de la aceeași oră selecțio
natele Capitalei vor juca din nou cu 
R.S.F.S.R. Pentru aceste jocuri, F.R. 
Volei a invitat arbitrii cehoslovaci 
Keltner și Jelinek. Echipele noastre

In campionatul de box

C. C. A.—Metalul Bocșa 30-10
Aseară a avut loc in sala de festi

vități a Uzinelor Timpuri Noi întîl- 
nirea dintre formațiile C.C.A. și Me
talul Bocșa în cadrul campionatului 
republican pe echipe. Majoritatea 
partidelor s-au încheiat înainte de 
limită și au dat cîștig de cauză mili
tarilor care au învins cu scorul de 
30—10. Oaspeții s-au dovedit defici
tari la capitolul pregătirii fizice.

Rezultate tehnice: M. Dobrescu
b. ab. II Al. Goncea. N. Mîndreanu 
b. ab. II Gh, Comun, Gh. Anghel

b. ab. III V. Naicea, V. Szekeli b.p.
L. Csehy, D. Baciu b.p. V. Surugiu;
M. Rînjeu b. ab. I N. Cîmpeanu, N. 
Șerbu b. ab. II Gh. Ionel, V. Pițigoi 
b. p. P. Osman, V. Trandafir b. ab. 
II P. Hammer, Gh. Negrea b.p. N. 
Dănilă,

Mîine dimineață se va desfășura 
în sala Combinatului poligrafic Bucu
rești întîlnirea dintre echipele Meta
lul Buc. și Metalul Bocșa. Gala va 
începe la ora 10,

TUDOR VORNI CU

Ciclocrosiștii s-au pregătit intens pentru campionatul republican. în fotografia 
noastră, un aspect de la ultima verificare (concursul de duminica trecută) ta 

vederea finalei acestei importante competiții.
Foto; Gh. Amui*
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Problema educării comuniste a sportivilor 
în discuția conferinței orășenești

PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA SPORTULUI DT PERFORMANTĂ

✓

Lx

Zilele trecute 
delegații asociații
lor sportive și ai 
clubului sportiv Fa
rul din Constanța 
s-au întrunit In 
conferința orășenească U.C.F.S. și au 
analizat activitatea sportivă desfă
șurată în ultimul an in întreprinderi, 
fabrici și instituții.

In darea de seamă 
discuții s-a subliniat 
că datorită condițiilor 
și guvern, sportivii 
mîndresc cu t..î.....
ca stadionul „1 Mai', 
moderne și alte terenuri de sport. 
Rezultate bune s-au obținut in creș
terea numărului de membri U.C.F.S. 
Astăzi, în orașul Constanța sînt 80 
de asociații sportive care cuprind peste 
28.000 membri U.C.F.S. Ș-au orga
nizat nenumărate competiții, iar baza 
materială a asociațiilor sportive s-a 
îmbunătățit simțitor. Un salt calitativ 
s-a făcut și în sportul de performanță. 
Mișcarea de cultură fizică și sport 
din Constanța are în prezent repre
zentanți în campionatele republicane 
de volei (masculin și feminin), echipa 
de rugbi a cîștigat o serie din cam
pionatul de calificare, atleții și atle
tele au început să fie cunoscuți în în
treaga țară, două formații de fotbal 
(Farul și S.N.M.C.) participă în în
trecerea echipelor de categorie B, iar 
două echipe în campionatul republican 
de box

Un punct important al discuțiilor l-a 
constituit însă problema educației 
comuniste a sportivilor, comportarea 
lor în viață și pe terenurile de sport. 
Sub conducerea și îndrumarea perma
nentă a organizațiilor de partid, cu 
aportul susținut al organizațiilor 
U.T.M. și sindicale, asociațiile spor
tive și clubul Farul au activat intens 
în procesul educării, pentru formarea 
sportivilor ca cetățeni de nădejde ai 
patriei noastre.

Rezultatul acestei activități s-a 
văzut în comportarea demnă a marii 
majorități a sportivilor. Constănțenii 
se mîndresc cu boxerul Ion Dinu, 
atleții Victoria Cosa și Ion Bujaki, 
precum și cu alțî sportivi care, prin 
comportarea lor, dovedesc că înțeleg 
să reprezinte cu cinste pe zecile de 
mii de muncitori de pe litoralul Mării 
Negre, să ridice pe cel mai înalt 
catarg culorile clubului sau asociației

prezentată și în 
în mod deosebit 
create de partid

»<»>■■>» constănțeni se ----- .... .
minunatele baze sportive deosebit de grav, este aceia că Olaru, 

cele două săli Bibere și Cataramă duc o viață ne
sportivă.

Nu ne vine să credem că din nou 
se discută „cazul Olaru". Despre 
comportarea Iui nesportivă s-a vorbit 
și s-a scris mult, iar el și-a luat nu
meroase angajamente. Dar... De ne
crezut că un sportiv poate să respingă 
sistematic sprijinul colegilor săi, al 
antrenorului, al conducătorilor clubu
lui. Dar pînă cînd ? Este întrebarea 
firească care se naște și sîntem 
siguri că răspunsul va veni cît de 
curînd.

Unii delegați, printre care tovarășii 
losif Coja — S.N.M.C. și Nicolae 
Florea — C.F.R., au arătat că sînt 
posibilități ca rîndurile membrilor 
U.C.F.S. să crească neîncetat. Pentru 
aceasta este necesar ca asociațiile 
sportive să activeze mai intens.

In cuvîntul său. tovarășul I Pesca
rii. secretar al Comitetului orășenesc 
P.M.R., a scos în evidență rezultatele 
pozitive înregistrate de mișcarea de 
cultură fizică și sport din orașul Con
stanța. In continuare, a arătat printre 
altele că activitatea pozitivă desfășu
rată in domeniul sportului de perfor
manță nu trebuie să ducă la neglija
rea sportului de mase, deoarece aces
ta constituie fundamentul solid al suc
ceselor. Vorbitorul a mai arătat faptul 
că s-a desfășurat o slabă muncă de 
educație, mai ales în ceea ce privește 
educația cetățenească, că pe viitor va 
trebui să se acorde mai multă atenție 
educației sportivilor, printr-o mai 
strînsă colaborare cu organizațiile 
U.T.M și sindicale .

In încheierea lucrărilor sale, con
ferința a ales consiliul clubului oră
șenesc Farul (președinte: Petre Tăcu, 
secretar: Vasile Sîrbu) și delegații 
pentru conferința regională a U.C.F.S

POMPILIU VINTILA

sportive. Cu justi
ficată mîhnire unii 
delegați au 
tn evidență

scos 
_  _ _ însă 
r . - v"j» faptul că mai sinț

:—-------- încă multe lipsuri
în munca de educație. Ele s-au ma
nifestat cu tărie Ia unii fotbaliști ai 
clubului Farul. S-a arătat, de pildă, 
că sportivi ca Olaru, Moroianu, 
Bibere, Stancu, Straton, Mănescu și 
Cataramă nu sînt legați de procesul 
de producție, lipsind nemotivat ore 
sau chiar zile întregi. Un alt aspect.

Ca în întreaga țară, sportul a cu
noscut în anii din urmă succese de 
seamă și în orașul Brăila. Acest lucru 
a ieșit în evidență și cu ocazia re
centei conferințe de dare de seamă 
și alegeri a consiliului orășenesc 
U.C.F.S. Brăila și a Clubului sportiv 
muncitoresc din localitate. Cu acest 
prilej cei aproape 200 de delegați 
(fruntași în producție, activiști spor
tivi, antrenori, profesori de educație 
fizică, instructori sportivi și sportivi 
fruntași), reprezentînd peste 30.000 de 
membri U.C.F.S. au dezbătut cu spi
rit de răspundere multiplele proble
me privind sportul brăilean. La con
ferință au participat de asemenea re
prezentanți ai organizațiilor de mase 
și ai instituțiilor și întreprinderilor 
din oraș, care prin cuvîntul lor au 
contribuit la succesul acestei confe
rințe. Ea va însemna un pas impor
tant în dezvoltarea pe viitor a spor
tului din orașul Brăila, pe linia ob
ținerii unor performanțe sportive su
perioare.

ACTIVITATEA SPORTIVĂ DE
MASE...

a stat în centrul preocupărilor aso
ciațiilor sportive din Brăila ca și în 
atenția consiliului orășenesc U.C.F.S. 
Dacă în anul 1957 existau în acest 
oraș doar 14 asociații sportive cu 
7400 membri, azi își desfășoară acti
vitatea 48 de asociații și un club spor
tiv muncitoresc puternic (cu aproape 
4000 de membri susținători), care cu
prind 32.909 membri U.C.F.S. In pri
mele nouă luni ale acestui an s-au 
încasat cotizații in valoare de 333.905 
Iei. De un deosebit succes s-au bucu
rat competițiile cu caracter de mase. 
Numărul mare de participanți demon
strează dragostea oamenilor muncii 
din Brăila pentru sport, pentru cultu
ra fizică. La Spaitachiada tineretului 
au participat 19.287 de sportivi. De 
un frumos succes s-a bucurat Con
cursul cultural-sportiv, care a atras 
în întreceri 25.678 de tineri și tinere, 
și Crosul 1 Mai, cu 18.265 participanți. 
Normele complexului G.M.A. au fast 
trecute în acest an de 1.856 de spor
tivi, cu 700 mai mulți ca în anul 
1960. Campionatele pe asociații, mij
loc minunat de atragere pe stadioane

de noi elemente, s-au bucurat de o 
atenție deosebită. La aceste competi
ții au participat peste 30.000 de spor
tivi din uzinele și instituțiile orașu
lui. Pentru buna activitate pe care 
au desfășurat-o în această direcție 
se evidențiază asociațiile Progresul, 
Laminorul. I.C.B., unde toți salariații 
sînt membri U.C.F.S. ca și Combina
tul de celuloză, școlile medii nr. 1, 2 
și 3. Exemplul lor va trebui urmat 
de asociațiile sportive C.F.R., Știința- 
Invățămînt, Vin-Alcool, Școala profe
sională de construcții, care n-au în
registrat succesele așteptate. Pe bună 
dreptate participanții la discuții au 
criticat conducerile acestor asociații. 
Asociația sportivă Marina, de pildă, 
care dispune de o bază sportivă bună, 
de echipament suficient și-a îndrep
tat atenția doar spre fotbal, neglijînd 
sportul de mase.

Succesele obținute în privința spor
tului de mase în orașul Brăila sînt 
totuși demne de remarcat. Acest lu
cru însă nu ne împiedică să amintim 
aici, fiind vorba de munca de ’ iitor, 
de slabul procentaj al participării 
elementului feminin in competiții. 
Conferință a trecut prea ușor peste 
acest capitol atît de însemnat. Numă
rul fetelor angrenate în competițiile 
de mase nu reprezintă decit 10—15 la 
sută din totalul participanților. In 
raport cu posibilitățile existente este 
o participare necorespunzătoare, de 
care se tac vinovati fostul consiliu 
orășenesc U.C.F.S. ca și asociațiile 
sportive. Există in orașul Brăila nu
meroase întreprinderi și instituții 
unde predomină elementul feminin 
(Fabrica de confecții, fabrica de bis
cuiți, O.C.L. fără să mai amintim de 
elevele celor trei școli medii din 
oraș). Acestea trebuie atrase pe sta
dion, pentru ca ele să îndrăgească 
sportul și apoi succesele nu vor în- 
tîrzia să apară. Va avea de cîștigat 
și sportul de performanță brăilean. 
Nu este de Ioc intîmplător că numă
rul echipelor feminine din Brăila este 
foarte mic, iar cele care totuși există 

au performanțe modeste. Clubul 
sportiv, de la care se așteaptă per
formanțe valoroase, nu are nici o e- 
chipă feminină, activează cîteva atle
te și... atît.

LINGĂ DUNĂRE CANOTAJUL 
ESTE NEGLIJAT...

Sportul de performanță din Brăila 
își cîștigase un bun renume cu cițiva 
ani în urmă. Spunem cu cițiva ani 
în urmă, fiindcă azi situația este cu 
totul alta. In afară de fotbal, căruia 
organele locale i-au acordat o aten
ție exagerată, dar fără să obțină re
zultate. celelalte sporturi au fost ne
glijate. Doar ciclismul a făcyt pași 
mai însemnați și la acest 
trebuie sâ relevăm munca îhsttfle- 
țitâ a unor membri ai comisiei de 
ciclism și a antrenorului V. Mormo- 
oea. Există un centru puternic de ti
neret la ciclism, din rîndurile căruia 
s-au ridicat elemente talentate ca 
Gh. Bădără, Șt. Petrescu, tineri 
cu frumoase perspective. Nu ace
leași rezultate s-au înregistrat la 
box, haltere, atletism, baschet, lupte. 
Pare curios că am enumerat și boxul. 
Dar situația de azi impune. Brăila, 
centru puternic în sportul cu mănuși, 
cu tradiție, de unde s-au ridicat pu- 
giliști valoroși ca Mircea Dobrescu, 
Șerbu Neacșu etc. nu mai figurează 
azi printre orașele fruntașe in aceas
tă disciplină. Dezinteresul, slaba mun
că de creștere a tinerelor elemente 
a făcut ca orașul Brăila să nu mai 
obțină azi rezultatele bune de altă 
dată, să nu mai fie aceeași pepinieră 
de cadre pentru loturile R.P.R. La 
C.S.M. Brăila, din cei 16 boxeri eu 
care s-a început activitatea au mai 
rămas în prezent doar 3 și un antre
nor cu un salariu de peste l.OOOrlei. 
Aceasta a fost posibil fiindcă- s-a 
pelat la sportivi din altă parte, „pă
sări călătoare" care apoi au plecat la 
alte echipe sau datorită intereselor 
înguste ale unor asociații din oraș 
care nu au dat clubului pe cei mai 
buni sportivi ai lor.

Și canotajul a fost neglijat. Cu ani 
în urmă din rindul canotorilor de la 
Dunărea Brăila s-au ridicat sportivi

PRILEJ DE ÎNVĂȚĂMINTE
valoroși. Azi insă situația nu e de loc 
de lăudat. Anul trecut asociațiile 
sportive au fost dotate cu ambarca-

Plină de învățăminte a fost confe
rința pentru alegerea consiliului ra
ional U.C.F.S. de la Miercurea Ciuc. 
Aceasta a fost părerea unanimă a 
celor 106 delegați prezenți în sala de 
festivități a Sfatului popular.

Darea de seamă prezentată de con
siliul raional U.C.F.S.-Ciuc a fost 
bine întocmită și a analizat cu pro
funzime activitatea sportivă. Ea a 
oglindit o serie de succese pe care 
le-au obținut asociațiile sportive din 
Miercurea Ciuc și din satele raionu
lui, precum și lipsurile care s-au ivit 
în dezvoltarea unor discipline spor
tive.

In raionul Ciuc există un număr 
de 64 de asociații sportive (dintre 
care 25 sînt din Miercurea Ciuc), cu- 
prinzînd 12.180 membri U.C.F.S., 
dintre care aproape 1.000 de sportivi 
legitimați în 21 ramuri de sport. As
tăzi în satele raionului Ciuc, tot mai 
mulți oameni ai muncii își fortifică 
sănătatea pe terenurile de sport, pe 
pistele de gheață și pe pirtiile de ză
padă. Cîteva cifre sînt edificatoare : 
la „Cupa Agriculturii" un număr de 
2.767 țărani muncitori dintre care 352 
femei au luat startul la întreceri. Și 
aici, în raionul Ciuc, ca pe toate me
leagurile patriei noastre dragi, spor
tul a devenit un bun al maselor. La 
competițiile de mase din acest an au 
participat peste 46.000 de tineri, cu 
aproape 16.000 mai mult decit cu un 
an în urmă ! Ce dovedește acest lu
cru ? Că in satele Bălan. Sînsimion. 
Sîncrăieni, Dănești, Mădăraș, Racoș, 
Sîntimbru, Cilța, Harghita, Tușnad-sat 
din raion s-au creat tot mai multe 
condiții (terenuri, echipamente etc.) 
și că asociațiile sportive ajutate de 
activul obștesc au înțeles tot mai 
bine rolul sportului, ca mijloc de edu
cație comunistă a tineretului. Demnă 
de menționat este inițiativa asociației 
sportive. Pădurarul din Miercurea 
Ciuc. care a organizat un foarte reu

șit campionat al 
asociației la volei 
și șah. Notăm de 
asemenea că în 
campionatul regio
nal și raional de 
hochei participă numeroase echipe 
sătești. Este intr-adevăr un lucru 
demn de laudă că la Tușnad-sat a 
luat ființă o echipă de hochei a ță
ranilor colectiviști, că formația Fla
mura roșie din Sînsimion a ocupat 
locul I in seria a Il-a a campionatu
lui regional de hochei, că în campio
natul raional de hochei participă o 
echipă a minerilor din Bălan.

Trecînd la capitolul „sport de per
formanță" vom începe cu sportul pre
ferat al locuitorilor din Miercurea 
Ciuc : hocheiul. Se știe că asociațiile 
Voința și Avintul din Miercurea Ciuc 
au dat hocheiului romînesc o serie de 
elemente de valoare, că la 
Miercurea Ciuc hocheiul este poate 
mai popular decit... totbalul. La cam
pionatele din acest an, asociația Vo
ința a ocupat locul al III-lea la cam
pionatele republicane, iar echipa de 
hochei a juniorilor de la asociația 
Avintul a ocupat locul al II-lea la 
campionatul republican de juniori. 
Sint rezultate grăitoare, care dovedesc 
preocuparea antrenorilor și a asocia
țiilor pentru dezvoltarea necontenită 
a acestui frumos sport de iarnă.

Un sport in plină dezvoltare este și 
voleiul. Pentru prima oară în istoria 
voleiului din Miercurea Ciuc, o echipă 
din localitate participă în campionatul 
primei categorii a țării. E vorba de 
formația feminină Voința, care prln- 
tr-o remarcabilă putere de luptă a 
reușit să obțină acest frumos succes.

Desigur, realizările sportive din ra
ion ar fi fost cu mult mai mari dacă 
în munca unor asociații nu s-ar fi 
cuibărit neglijența, autoliniștirea și 
dacă unii membri ai consiliului raio
nal ar fi controlat îndeaproape și cu 
mai mult spirit de răspundere înde
plinirea sarcinilor. Darea de seamă 
a enumerat multe lipsuri care au 

trînat creșterea ac
tivității sportive. 
La asociația spor
tivă din Cozmeni, 
plicurile care con
țineau instrucțiuni

le cu privire la organizarea unor 
competiții de masă nici măcar n-au 
fost deschise... I De doi ani, in aso
ciația sportivă Voința din Miercurea 
Ciuc nu se mai dă importanță unor 
acțiuni de masă cum sint crosurile. 

Se pare că mulți tovarăși din consi
liile asociațiilor sportive nu înțeleg 
sau nu vor să înțeleagă utilitatea 
gimnasticii in producție. De aceea, in 
tot raionul numai la asociația „Tex
tila" din Miercurea Ciuc a fost intro
dusă gimnastica în producție. Oare 
pentru cei care lucrează la garajele
I.R.T.A.  gimnastica in producție nu ar 
folosi ’ Noi Sîntem convinși că da. 
însă ea a fost întreruptă din cauză 
că membrii consiliului asociației nu 
au înțeles utilitatea acestor exerciții.

In ceea ce privește slaba activitate 
în unele discipline sportive ca atle
tismul. luptele, gimnastica, tirul și 
tenisul de masă, o vină mare au avut 
și comisiile pe ramură de sport. Prea 
puțini sportivi s-au afirmat in aceste 
discipline. Și nu s-ar putea spune că 
nu există tineri dornici să practice 
atletismul, luptele sau gimnastica. Ti
nerii muncitori din fabrici. țăranii 
colectiviști, elevii din școli ar practi
ca cu plăcere aceste sporturi.

De asemenea, darea de seamă a 
criticat consiliul raional pentru mun
ca sectară dusă de unii activiști. In 
majoritatea cazurilor s-a lucrat su
perficial. Nu a existat un plan de 
muncă, anual și trimestrial, sarcinile 
fiind trasate în ședințe „ad-hoc“ fără 
ca îndeplinirea lor să fi fost apoi con
trolată. Din , acgastă cauză și munca 
educativă a suferit.

Tov. Zslgmond Balogh, din partea co
mitetului raional U.T.M., a arătat că o 
muncă educativă trebuie dusă și cu 
spectatorii, suporterii echipelor. Unii 
dintre ei în Ioc să-și încurajeze echi
pa favorită incită jucătorii, insultă 
arbitrul indemnind și incurajind in 
acest fel atitudinile nesportive. Istvan 
Geese a amintit că de multe ori an
trenorii * critică pe jucători, dar din 
păcate, ei înșiși nu sint exemple dem
ne de muncă. Vorbind despre atle
tism. președintele comisiei raionale 
de atletism Antal Molnar a arătat că 
dintre cei 5 membri doar el a mai 
rămas în comisie și din această cauză 
la atletism s-au manifestat multe lip
suri. Pista de atletism din Miercurea 
Ciuc este, neîngrijită. Delegatul aso
ciației sătești din Sinmartin. Imre 
Mardirosz a arătat că tinerii din co
mună . vor efectua un număr de 7000 
zile de muncă voluntară pentru ame
najarea unui complex sportiv: pista 
de atletism și popice, un bazin de 
înot (20x11) și un teren de fotbal. Și 
ceilalți delegați care au luat cuvîn
tul (Gabor flaffai, losif Todea, Geza 
Szekely, Lajos Beke, lanos Offner 
ș.a.) au arătat numeroase lipsuri care 
au frînat dezvoltarea sportului de 
mase și a unor discipline sportive din 
raion.

Trăgînd concluziile, președintele 
consiliului regional U.C.F.S., tov. loan 
Bogdan, după ce a enumerat succe
sele obținute, a cerut membrilor care 
vor fi aleși să se străduiască pentru 
dezvoltarea necontenită a sportului de 
mase, pentru desfășurarea unei munci 
organizate, sâ Controleze și să îndrume 
comisiile pe ramură de sport și în 
primul rînd, să acorde o importanță 
deosebită muncii educative.

ION OCHSENFELD 

țiuni in valoare de 70.000 lei. Nefiind 
folosite cu simț de răspundere aces
tea s-au deteriorat.. Antrenorii și in
structorii in domeniul canotajului tre
buie să muncească cu mai multă pa
siune, să recruteze elemente din rîn
durile tineretului din orașul Brăila 
și atunci rezultatele vor fi din ce in 
ce mai bune, pe măsura condițiilor 
care există aici. Nu e admis ca un 
oraș situat în preajma Dunării, cu 
condiții naturale excelente pentru ca
notaj să nu aibă dezvoltat un sport 
atît de frumos și util.

Nici în alte discipline orașul Brăila 
nu a înregistrat succesele așteptate. 
Valoarea baschetbaliștilor. a rugbiști- 
lor este destul de modestă in compa
rație cu succesele înregistrate de a- 
ceste sporturi în patria noastră.

★

Problemele ce stau în fata noului 
consiliu al Clubului sportiv orășenesc 
Brăila sînt multiple In rîndurile de 
fată ne am ocupat doar de citeva din 
acestea E necesară pe viitor o muncă 
organizatorică mai temeinică, bazată 
pe o rodnică colaborare a tuturor fac
torilor Cele 43 de cadre tehnice din 
oraș vor trebui atrase mai mult în ac
tivitatea zilnică a asociațiilor sportive, 
în asa fel ca ele să contribuie din plin 
la pregălirea tinerilor sportivi Brăila 
trebuie să devină din nou orașul cu 
tradiție și prestigiu în activitatea spor
tivă de unde să se ridice continuu 
campionii și recordmanii de miine ai 
țării E insăsi dorința numeroșilor iu
bitori ai sportului de aici după cum 
au subliniat in cuvîntul lor delegații 
la conferință

CONSTANTIN ALEXE
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Cu gindtil la campionatele mondiale de volei din 1962
' Iubitorii de sport se interesează tn 
mod deosebit de rezultatele și com
portarea echipelor noastre naționale 
de volei și. mai ales, de modul in 
care vom ii reprezenlați la campio
natele mondiale din 1962 de la Mos- 
cova. De aceea, socotim necesară o 
dezbatere în coloanele „Sportului 
popular" a problemelor majore din a- 
cest sport in care ne-am consacrat 
pe plan internațional, dar in care 
deși am avut tot ceea ce era nece
sar. nu am reușit să cucerim titlul 
de campioni ai lumii la băieți, iar 
la iete să ne menținem in plutonul 
celor mai bune echipe din lume liste 
utilă această dezbatere pentru a îm
bunătăți munca federației de speciali
tate. pentru ca voleibaliștii noștri <ă 
obțină intr-adevăr rezultatele pe care 
oamenii muncii din patria noastră 'e 
așteaptă și în această disciplină spor
tivă

Se impune ca in 1962 să cucerim 
și-.w --nici galoanele consacrării de- 
finrtivs. Consider că in fața echipelor 
noastre vor sta la campionatele mon
diale de la Moscova, două obiective 
realizabile și anume: ia băieți — ata
carea locului I. iar la fete — readu
cerea echipei noastre pe primele 
locuri in iearhia mondială

Reprezentativa noastră masculină 
a avut anul acesta o activitate bo
gată Desigur, locul I obținut la Uni
versiada de la Sofia este bun, dar 
evoluția la turneele de la Istanbul și 
Praga nu-i mulțumește pe iubitorii 
volețylui Graficul rezultatelor forma
ției noastre (1956 — locul II și I960 
— locul III ta campionatele mondiale, 
iar in 1961 — tocul V la turneul de 
la Praga), demonstrează că s-a înre
gistrai un regres, că este momentul 
ca activitatea echipei masculine repre
zentative să fie îmbunătățită de așa 
manieră incit la Moscova să aibă 
depline șanse de succes la locul I

Echipa feminină, in rindut căreia 
au apărut jucătoare noi ce vor putea 
fi foarte bine pregătite pentru 1962. 
are, de asemenea, toate perspectivele 
unei comportări valoroase. Este ne
cesar insă ca federația să manifeste 
și mai multă preocupare pentru vo
leiul feminin

La echipele reprezentative se simte 
nevoia asigurării continuității pe 
mai mulți ani a muncii antrenorilor. 
Avind în vedere organizarea primului 
turneu olimpic de volei in 1964 la 
Tokio, este necesară desemnarea unor 
colective de antrenori pe perioada 
1962—1964, alcătuite din 2—3 specia
liști pentru echipele A (atit formația 
masculină, cit și cea feminină. cu 
toate că nu există și turneu olimpic 
feminin) și de tineret Avantajele a- 
cestei continuități in muncă sînt bine
cunoscute.

Avem in țară antrenori aprecîați și 
cunoscuți ca buni tehnicieni Ei sint 
cunoscuți și peste hotare Un nou 
impuls pot da desigur muncii de in
struire a echipelor noastre antrenorii 
N Tărchilă. V Surugiu. D Media
nii, Șt Roman ș.a Trebuie amintit 
aci și rolul deosebit de important al 
muncii antrenorilor din țară In cen
tre ca Timișoara. Cluj. Brașov, lași 
etc au crescut elemente de valoare. 
Antrenorii acestor regiuni trebuie a- 
trași permanent in munca de pregă
tire a echipelor reprezentative. Parti
ciparea lor la această muncă ar duce, 
in același timp, la creșterea lor sub 
toate raporturile, deci și la pregătirea 
in mai bune condițiuni a noi elemente 
de valoare. Să nu uităm că sportivi 
ca Șl. Roman, D. Mediana, M Rn- 
sescu, Gh. Fieraru, G Cherebețiu. 
Doina Ivănescu, Ana Mocanii, Lia 
Vanea etc. distinși cu înalte titluri 
de maeștri emeriți și maeștri ai spor
tului. au învățat a.b.c-ul voleiului 
tocmai de la acești antrenori din țară. 
In legătură cu munca de instruire, 
credem că F R Volei ar trebui să 
studieze promovarea in categorii su
perioare a unor antrenori care au 
muncit cu entuziasm la pregătirea e-

Șapte meciuri 
în Capitală

A doua etapă a campionatelor de 
volei programează in București nu 
mai puțin de 7 meciuri — un adevă
rat record în materiei Amatorii de vo
lei din Capitală au de unde alege 1

Se remarcă in special jocurile mas
culine Flacăra roșie — Progresul și 
Dinamo — Tractorul Brașov. Dintre 
cele feminine, este interesantă apariția 
pentru prima dată în fața publicului 
bucnreșfean a formațiilor nou promo
vate Voința Miercurea Ciuc, C.F.R. 
Timișoara și chiar I.F.A. București.

In țară, un joc feminin interesant 
la Brașov: Olimpia — Știința Cluj, 
iar la Galați se anunță o partidă e- 
chilibrată intre două formații tinere: 
Știința Galați — Știința Cluj. 

chipelor reprezentative și au crescut 
jucători fruntași După părerea noa
stră. fată de numărul mare de an
trenori bine pregătiți care activează 
in momentul de față fa echipele noa
stre masculine șf feminine participante 
in campionatele categoriei A, numă
rul de cinci antrenori de categoria I 
exîstenți in momentul de față (dintre 
care unul nu mai activează de multă 
vreme) este prea mic.

La federația de volei s-a Întocmit 
un plan de perspectivă in vederea 
participării noastre la Olimpiada de 
la Tokio șf im plarr de activitate cu
rentă, care are în vedere campionatele 
mondiale din 1962 Considerăm însă 
că aces-te planuri, deosebit de nece
sare, pot fi îmbunătățite prin atra
gerea unui activ mai larg de tehni
cieni, sportivi fruntași etc., care să le 
discute, să propună și alte metode de 
muncă și de pregătire, pentru ca echi
pele noastre reprezentative — pe baza 
obiectivelor amintite — să aibă o 
comportare cit mai frumoasă, fna- 

Puncte de vedere
intea campionatelor mondiale de la 
Moscova trebuie să se acorde întiietate 
pregătirilor și alcătuirii echipelor re
prezentative și apoi ale celor care ur
mează să participe în alte competiții 
(„Cupa campionilor europeni", Dina- 
moviada etc.).

Pentru realizarea acestor obiective, 
F. R. Volei trebuie să-și îmbunătă
țească activitatea in sensul criticilor 
făcute și de ziarul „Sportul popular". 
Astfel, iubitorii voleiului ar fi vrut să 
citească in organul Uniunii de Cul
tură Fizică și Sport răspunsurile 
F R Volei la criticile făcute de a- 
cesta privind pregătirea pentru „mon
dialele" din 1960. Federația a aminat 
(de ee?) cu aproape trei luni analiza 
participării echipei noastre Ia campio
natul mondial din Brazilia. De ase
menea, a fost aminată cu mai mult de 
o lună ședința de analiză a compor
tării reprezentativei masculine a R. P. 
Romine la turneul care a avut loc 
anul acesta la Praga. Toate acestea 
sini motive de îngrijorare in legătură 
cu activitatea federației de specialitate. 
Aceste analize ar fi și mai folositoare 
dacă la ele ar participa nu numai bi
roul federal, antrenorii care au pre
gătit echipele respective și jucătorii, 
ci și alți specialiști din București și 
din țară. Aceasta pentru că din ex
periența ciștigată la un campionat 
mondial (cu extrem de multe noutăți 
tehnico-tactice) ar avea îoarte multe 
de învățat toate cadrele de tehnicieni 
ai voleiului

Un rol important in cadrul oricărei 
federații il are antrenorul federal E> 
trebuie să fie un mobilizator și un pro
pagator a tot ce este nou in teoria 
și practica sportului respectiv O serie 
de antrenori federali au dovedit că 
ințeleg sarcinile complexe și de mare 
răspundere care le revin, militind 
permanent pentru progresul sportului 
in care activează Activitatea antre
norului federal de volei, prof Ion 
Takacs, care a fost serios criticată de 
plenara F. R Volei din septembrie 
1958, nu se ridică totdeauna la aceeași 
valoare. Tov. Takacs nu a înțeles a- 
jutorul și recomandările făcute cu 
acest prilej. Un exemplu este edifi
cator : plecat in concediu in august 
1960 exact atunci cînd se definitivau 
pregătirile echipei care ne-a repre
zentat în Brazilia și in momentul in 
care era nevoie mai mult ca oricind 
de prezența fui la echipa națională, 
antrenorul federal a lipsit colectivul 
de antrenori și jucători de sprijinul 
său direct, pe care sarcina sa, de 
mare răspundere i-o impunea cu pri
sosință.

Trebuie spuse citeva cuvinte și des
pre activitatea colegiului central de 
antrenori (președinte N. Sotir), care 
s-a culcat pe laurii succeselor din anii 
trecuți. Dar voleiul mondial s-a dez
voltat mult in ultimii ani. este mai 
dinamic, implică din partea jucătorilor 
o pregătire mai intensă, aproape o to
tală dăruire, in timp re echipa noastră 
reprezentativă masculină, ca și cea fe
minină, de altfel, practică incă același 
joc static, șablon, fără noutăți tactice, 
păstrind caracteristicile voleiului din 
1953—1956, cind am început să ne 
afirmăm pe plan internațional Pentru 
a ne păstra locul fruntaș, trebuie să 
urcăm cu hotărire citeva trepte pe 
scara măiestriei tehnice și tactice, ca 
și pe cea a fanteziei De aceea, cole
giul central de antrenori nu trebuie să 
stea pasiv la aceste frăminlări îndru
mat mai bine și dinamizat de antre
norul federal, trebuie să aibă mai 
mult contact cu echipele și antre
norii din țară

Este necesară îmbunătățirea radi
cală a muncii antrenorului federal și 
a colegiului central, trebuie întărit 

simțul lor de răspundere. Biroul F. R. 
Volei va trebui să analizeze cu aten
ție activitatea acestor două orga
nisme ale federației, stabilind noi 

metode de muncă, mai bune și mai 
eficace.

Biroul F. R. Volei, din componența 
căruia fac parte tovarăși cu multă dra
goste pentru acest sport și care nu-.și 
precupețesc eforturile pentru o îndru
mare corespunzătoare, are datoria ca 
prin măsurile pe care le va lua, să 
asigure la Moscova și la Tokio reali
zarea unor rezultate de valoare. Pen
tru aceasta este necesar să se asi
gure o mai bună legătură cu centrele 
voleibalistice din țară șt să se întă
rească îndrumarea și controlul în 
munca F. R. Volei

Desigur că sfera problemelor vo
leiului este foarte largă, dar, alegi nd 
veriga principală șt muncind cu entu
ziasm, însuflețiți de un fierbinte pa
triotism, voleibaliștii și voleibalistele 
se vor putea situa alături de cei mai 
buni performeri ai sportului nostru — 
handbaliștii, parașutișiii, luptătorii, 
jucătoarele de tenis de masă ș.a.

ION TĂNĂSESCU
maestru al sportului

N. R. Articolul maestmlui sportului 
Ion Tănăsescu ridică o serie de pro
bleme dintre cele mai importante ale 
voleiului nostru. Acum, înaintea cam
pionatelor mondiale și a primului tur
neu olimpic, competiții Ia care echipele 
noastre reprezentative vor lua parte, ! 
este necesară o discuție privind pro- j 
blemele voleiului nostru, cum sînt de 
pildă selecționarea și creșterea cadre
lor. munca de instruire în asociații și ■ 
în cluburi, pregătirea echipelor repre
zentative. îmbunătățirea muncii cole
giului central de antrenori etc. De 
aceea, invităm pe specialiști, arbitri, 
jucători fruntași-, activiști pe tărimui 
voleiului să ne scrie părerile lor.

DIN PRIMA ETAPĂ..
Campionatele de volei pe 1961-1962 

au debutat acum citeva zile. Așa cum 
era de așteptat, multe echipe au făcut 
dovada bunei lor pregătiri, ciștigind 
detașat unele meciuri. Altele, înde
osebi cele promovate, au înregistrat 
mai mult tafrîngeri Dar iată, pe 
scurt, citeva constatări făcute in pri
ma etapă:

• O IMPRESIE FRUMOASA a lă
sat victoria obținută de noua echipă 
masculini a Științei Cluj in fata Știin
ței Petroșani. „Noua" pentru că anul 
acesta clujenii au promovat in forma
ție o serie de jucători tineri. Jocul 
lor a fost o surpriză plăcută pentru 
publicul clujean. Rațiu, Btnda, Rednic, 
bine pregătiți de antrenorul lor dr. 
V. Fulger, au fost egali ea valoare 
cu vechii titulari Iată un exemplu 
care ar trebui urmat.

• DINTRE CELE OPT ECHIPE 
promovate anul acesta, doar formația 
feminină I.F.A București și voleiba
liștii de la C.S.M.S. Iași au terminat în
vingători. Dinamo Orașul dr. Petru 
Groza a dat o replică puternică re
putatei noastre campioane masculine. 
Rapid București. -

• AM MAI DISCUTAT și altă dată 
in paginile ziarului nostru, despre mi
nutele acordate echipelor pentru a- 
comodarea cu terenul, înainte de joc. 
Conform regulamentului — cinci mi
nute. Iată rnsă că prima etapă a ri
dicat, in București, din nou această 
chestiune. După jocul feminin Meta- — ni. t. —

La sfîrșit de săptămînă
• Comisia de atletism a orașului 

București organizează mîîne diminea
ță întrecerile din cadrul fazei pe Ca
pitală a campionatelor republicane de 
cros. întrecerile se vor desfășura in 
Împrejurimile stadionului I.T.B din 
șos. Olteniței. Vor avea loc curse pen
tru juniori (cat. 1: 2.500 m și a 11-a : 
1.700 m), junioare (l — 800 m și 
a Il-a — 600 m), seniori (7.000 m) și 
senioare (1.500 m). Echipele mascu
line vor fi lormate din cite 5 alergă
tori (in clasament contează primii 4). 
iar cele feminine dirt cite 4 alergătoa
re (contează primele 3). Primul start 
se va da la ora 9.15.

Finalele campionatelor republicane 
de cros vor avea loc la Ploiești în 
ziua de 11 martie 1962.

• Pe stadionul Republicii, începi nd 
de la ora 9,30, se va desfășura mîine 
concursul de toamnă al elevilor din

Astă seară, in sala Dinamo

UH MECI IHTERBAHT: DIMMO BUCUREȘTI —
TATRAN PREȘOV

HANDBALIȘTII CEHOSLOVACI JOACĂ MTINE LA PLOIEȘTI

I‘ ă prezentăm echipa Tutran l'reșov In ritului I de la slingu la dreapta : Baku, 
Jevcek, Kiiniiav„ Tomko și Serirga ; în

l.uknsik, Mnrgnn, Frollo, Pol jerk

Amatorii de handbal în 7 d:n Capi
tală au prilejul să asiste astăzi ia 
primul joc internațional al sezonului : 
Dinamo București—Tatran Preșov. In 
perspectivă, un joc interesant, dina
mic, așa- acum au fost mai întotdeauna 
întîlnirile dintre handbaliștii romîni și 
cei cehoslovaci.

Oaspeții au deplasat la București 
cea mai puternică garnitură, care cu
prinde pe: Matuscin, Kunay — por- 

lul — C.S.M. Cluj a urmat partida 
masculină Progresul — Farul Constan
ța. Distanța intre cele două meciuri: 
15 minute f Dar recordul a fost bă
tut de partida C.C.A — Știința Ga
lați, care a început cu 22 de minute 
după terminarea celui de al doilea 
meci ! Pe lingă că aceste prelungiri 
neîntemeiate ale timpului acordat pen
tru acomodarea cu terenul prelungesc 
programul fără nici un rost, ele „scot 
din mină" pe voleibaliștii noștri frun
tași care. de multe ori, în competițiile 
internaționale, s-au văzut puși in si
tuația de a începe un meci după nu
mai TREI (nu cinci, cum se acordă 
la noi) minute de acomodare. In plus, 
o încălzire prea indelugată plictisește 
și pe spectatori.

• JOCURILE PRIMEI ETAPE au 
scos in evidență (tot Ia București) 
și unele lipsuri de organizare Este 
vorba in special de lipsa foilor de ar
bitraj la cel de al treilea meci. Este 
de datoria Comisiei de competiții din | 
F.R Volei să se preocupe de lichi- I 
darea acestor „amănunte" care nu 
aduc nimănui vreun folos

• SA REMARCAM STARTUL BUN 
LUAT DE ARBITRI Toți corespon
denții noștri au avut numai cuvinte 
de laudă pentru conducătorii jocurilor. 
Printre aceștia: L. Griin (Tg. Mureș). 
E. loanovici (Timișoara). H. Lungu 
(Craiova), N. Beciu (București), I. 
Amărășteanu (Craiova), L. Ciulea (Tg. 
Mureș) etc.

clasele V—VII, deschis tuturor șco
lilor din Capitală. Este un foarte bun 
prilej pentru a se face o „trecere în 
revistă" a celor mai talentati elevi din 
rindurile cărora să fie selecționate noi 
și noi elemente pentru .atletism. Toc
mai de aceea profesorii de educație 
fizică din școli trebuie să acorde a- 
cestei competiții toată atenția.

® Stadionul Giulești a găzduit Ia 
sfîrșitul săpiămînii trecute im concurs 
popular de triatlon Ea întreceri au 
participat 288 de concurenți, din care 
120 de fete. Citeva rezultate : băieți : 
H. Iliescu (SSE. 1); pe echipe — 
S.S.E. I; fete: El. Protopopescu (Voin
ța); echipe — C-S. Școlar; seniori: 
C, Tontsch (Voința). Cu acest prilej 
s-au mai desfășurat și o serie de pro
be individuale care s-au bucurat de 
un frumos succes, (NICOLAE D. Nl- 
COLAE, coresp.). 

rin did II tb' la stingă la dreapta ' 
Ihidrot’ici. Matuscin și Ei bl.

tari, Lukosik, Seruga, Frollo. Poljak, 
Eibl, Bako, Jevcek» Murgon și Tomko. 
Cu această echipă, Tatran Preșov a o- 
cupat locul doi in turul campionatului 
cehoslovac.

Dinamoviștii bucureșteni. după cum 
ne-a anunțat antrenorul emerit Oprea 
Vlase, vor alinia formația standard. 
Meciul este programat astă-seară. în 
sala Dinamo, de la ora 19.

După cum sîntem informați, hand
baliștii cehoslovaci vor mai juca mîi
ne dimineață, la Ploiești, cn Rafină
ria Teleajen, luni, la București, ctt 
C.C.A. și miercuri, la Brașov, cw 
Tractorul.

Miine la bazinul Fkireasca:

PRIMUL CONCURS DE ÎNOT 
AL SEZONULUI

Incepîrid de miine (de la ora 10) 
se reiatt concursurile de înot la piscina 
acoperită de la Floreasca. Seria între
cerilor, în acest sfirșit de sezon, va 
fi deschisă de înotătorii începători și 
de cei cu categoria a Ill-a de clasi
ficare. In program figurează și probe 
pentru copii pe distanțe de 33.33 m.

Echipele bucureștene de juniori își 
continuă astăzi și miine disputa pen
tru iirtîîefate în cadrul competiției do
tată cu „Cupa de toamnă" Astă-seară, 
de la ora 20, se desfășoară jocurile 
Școala sportivă de elevi II — Știința 
și Rapid — Clubul sportiv școlar, iar 
miine dimineață (la sFirșitui probelor 
de înot) meciurile C.C.A. — Progresul 
și Școala sportivă de elevi I — Di
namo.

In acest timp sportivii fruntași, îno
tători, săritori și jucători de polo se 
pregătesc, asiduu. în vederea întilniri- 
lor internaționale programate în pri
ma jumătate a lunii decembrie.

Rezultate, concursuri...
• Arena de popice din Odorhei a 

găzduit un interesant concurs în ca
drul căruia s-au întrecut sportivi din 
Miercurea Ciuc, Gheorghieni, Reghin, 
Tg. Mureș și Odorhei. Cel mai mare 
rezultat l-a realizat... jucătoarea Ileana 
Nemeth (Mureșul Tg Mureș) care a 
doborît din 100 bile mixte 433 popice 
ocupînd primul loc în clasamentul se
nioarelor, In celelalte probe s-au înre
gistrat următoarele rezultate : seniori: 
St. Berkeczi (Mureșul Tg. Mureș) 419 
p.d. ; junioare : Elena Szilagyi (Voința 
Tg. Mureș) 337 p.d.; juniori: 1. Vass 
(Voința Odorhei) 406 d.p.

• Comisia de specialitate a regiunii 
Ploiești a organizat pe arena Rafinîb 
riei din Cimpîna un concurs la care au 
fost invitați și sportivi din Giurgiu și 
Brașov. După două zile de întreceri 
viu disputate primul loc în clasamentul 
pe echipe a fost obținut de reprezen
tativa regiunii Ploiești cu un punctaj 
de 2336 p.d. fn concursul feminin cea 
mai bună comportare a avut-o Maria 
Constantin (Azuga) marcată cu 403 
p.d., iar la băieți tînărul popicar Du
mitru C. Dumitru (Ploiești) care a 
doborî! 41$ popice.
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ELISABETA POPESCU
¥

Steagul roșu Brașov (băieți)

Numai începutul e greu
cele mai interesante

partide ale etapei
Mereu mi-am dorit să devin o 

sportivă. Eram încă elevă a școlii 
profesionale de electrotehnică din 
București, cînd urmăream cu atenție 
presa, care vorbea de noi și noi suc
cese înregistrate de sportivii noștri. 
Și, ca fiecare tinăr aveam și eu un 
vis al meu. Îndrăgisem aviația, iu
beam înălțimile amețitoare. Dar, nu 
am devenit o performeră a zborului 
cu motor ci, dacă se poate spune 
așa, a unei rude apropiate a lui, 
parașutismul.

Cum am ajuns să fac primul salt ? 
Îmi amintesc... Era primăvară. Aș
teptam, împreună cu celelalte colege 
ale mele începerea intilnirii de volei, 
în care eram chemate să apărăm cu
lorile întreprinderii noastre, fabrica 

de ciment AAedgidia. Deodată, zbirnîi- 
tul ca de bondar al unui avion tulbură 
liniștea. Cîteva puncte s-au desprins 
de corpul fumuriu al avionului și 
peste cîteva clipe ciupercuțe albe 
pluteau in înaltul cerului. Văzind aten
ția cu care urmăresc evoluția para- 
șutiștilor, o fată îmi spuse: „Iți place? 
De ce nu te înscrii și tu, doar avem 
pe lîngă întreprindere un c.crc de 
aviație și parașutism".

Aveam 17 ani. Cu hotărîrea carac
teristică acestei vîrste, am fost a 
doua zi în fața instructorului. M-a 
privit cu neîncredere: „Cam slăbuță 
pentru treaba asta. Nu crezi ?“ l-am 
repetat, hotărită. că vreau să fac pa
rașutism. După cele două luni de for
mare (așa se numește perioada de 
inițiere în tainele parașutismului) am 
plecat la Constanța ca să facem pri
mul nostru salt. Cu o noapte înainte, 
vorbind cu celelalte fete, ne exprimam 
reciproc teama. Cum va fi oare? In 
avion, instructorul 
atit: „Să aveți 
voastră. Ea se 
mentul potrivit", 
ușă. îmi făcea
scufundă cu mine, 
sînt ca de plumb. Recunosc, 
puțin 
dacă 
mele 
torul
foarte puțin timp. In timp ce cădeam, 
senzația era plăcută. Am căutat cu 
privirea celelalte colege, dar erau de
parte de mine. Am ajuns cu bine la 
pămint, de altfel, ca loți ceilalți.

Mai tîrziu am absolvit o școală de 
instructori la București, apoi, în 1953 
am luat și brevetul de planorism. Ia 
Sinpetru, lîngă Brașov. In 1955 am 
mai făcut cinci salturi și ca să com
pensez lipsa mea de pregătire specială 
jucam foarte mult volei

In 1956, cînd instructorul mi-a co
municat că în curînd voi avea pri
lejul să execut un salt cu cădere li-

beră, adică să deschid parașuta atunci 
cind voi decide eu, aproape că nu 
mi-a venit să cred. Era cel de al 
36-lea salt din viața mea. Totuși, am 
trăit emoții deosebite alături 
varășele mele, Băcăoanu, Kiss 
hedințeanu. Și ele dădeau 
examen pe care căutam să-l 
eu. înaintea noastră au sărit 
tiste mai experimentate, care s-au în
tors cu puțin timp de la campionatele 
mondiale ce au avut loc la Moscova. 
Săriturile lor, cu stil, așa numita 
„cădere broască", în care brațele și 
picioarele stau perfect întinse, ne-a 
impresionat. Noi, la prima săritură 
cu cădere liberă am coborît cu mina 
pe comandă. Mie, nu mă sfiesc să 
mărturisesc acest lucru, îmi amorțiseră 
degetele de tare ce stringeam metalul 
comenzii. Mi-era frică că nu am să 
nimeresc minerul. Acum zimbesc cind 
retrăiesc clipele de atunci. Orice debut 
iși are tributul său.

in același an mi-am realizat prima 
jumătate din visul meu de a deveni 
sportivă fruntașă, Am fost selecționată 
în lotul republican de parașutism. 
Acest lucru m-a obligat să acord o 
atenție sporită pregătirii mele. Exe
cutam chiar 60 de salturi în timpul 
unui sezon.

Am muncit mult și primul rezultat 
mai bun l-am obținut în 1958, cu 
prilejul unui concurs internațional ce 
a avut loc pe aeroportul Clinceni. 
Locul I ocupat în clasamentul general 
la femei m-a obligat să fiu și mai 
perseverentă. In același an, cu pri
lejul campionatelor mondiale de la 
Bratislava am ocupat locul II în

de to- 
și Me- 
același 
trec și 
parașu-

ȘiRapid
Știința 

din țara 
titlul de

De multă vreme echipele 
I.T.B. domină, alături de 
București, baschetul feminin 
noastră, cucerind ani în șir 
campioană sau clasîndu-se pe locuri
fruntașe. Feroviarele sînt campioanele 
anilor 1951, 1952, 1959—1960 și 1960 
—1961, în timp ce itebistele au rea
lizat această frumoasă performanță în 
anii 1956, 1957, 1957—1958, 1958—
1959. In actualul campionat, ambele 
formații pornesc cu șanse mari de a 
se clasa în primele patru echipe ale 
seriei I, pentru a obține astfel dreptul 
de a participa la turneul pentru locu
rile 1—8. Jocul de mîine, așteptat cu 
mult interes de iubitorii baschetului, 
promite un spectacol interesant, o 
partidă echilibrată care se poate ri
dica la un bun nivel tehnic.

La băieți, cel mai interesant meci 
se anunță cel de la Tg. Mureș, unde 
echipa locală Dinamo primește replica 
Steagului roșu Brașov. In campiona
tul trecut, aceste formații și-au împăr
țit victoriile.

ne-a spus doar 
încredere în parașuta 
va deschide la mo- 
M-am îndreptat spre 
impresie că totul se 

că picioarele îmi 
mi-era

frică. Dar am sărit. Gindeam: 
voi ezita, ce vor zice colegele 
de muncă, ce va spune instruc- 
meu ? Teama nu a ținut decît

SPORTURI NRUTICE

„CUPA METALUL"

LA IAIHIN6
„Cupa Metalul", ultima competiție 

oficială a sezonului de iahting, a pri
lejuit o întrecere deosebit de specta
culoasă de-a lungul celor cinci regate 
disputate duminică dimineața pe lacul 
Herăstrău. Bine pregătiți, vcliștii me- 
talurgiști au cîștigat pe merit trofeul, 
ocupînd primele cinei locuri la finn 
și primele patru locuri la snaip se
niori. lată clasamentul : clasa finn : 

R. 
G. 
N.
D.

2. ’ D Cio- 
Bucurescu

Bratislava am ocupat locul II 
proba de 1.000 metri punct fix. 
Locul V in clasamentul general, după 
ce am ratat de puțin un loc fruntaș, 
a fost totuși departe de posibilitățile 
mele. în anul acela am executat peste 
100 de salturi și eram bine pusă la 
punct cu antrenamentele. In anii ur
mători. 1959 și 1960, pregătind u-mă 
mai puțin, rezultatele au fost urmă
toarele: locul VII la campionatul mon
dial desfășurat in Bulgaria și un 
loc III pe echipe obținut cu prilejul 
competiției internaționale de la 
Plovdiv.

în acest an m-am pregătit foarte 
minuțios. Sportul parașutismului a 
crescut valoric în țara noastră. Atit 
Ia băieți cit și la fete au fost dobo- 
rîte de nenumărate ori recorduri 
republicane și chiar mondiale. Sînt 
fericită că, datorită minunatelor con
diții create de partidul și guvernul 
nostru, am reușit să aduc și eu o 
mică contribuție la creșterea presti
giului țării noastre pe plan interna
țional. Am stabilit un record mondial j 
la săritura de 1.000 m cu 
la punct fix. Rezultatul de 
a fost apoi bătut de Angela 
Oricum, recordul a rămas 
Cu o lună în urmă, făcind parte 
tr-un grup de 3 parașutiste, am 
bilit împreună un record mondial 
cutind săritură de la 600 m punct 
fix. O performanță asemănătoare, 
adică un nou record mondial, a fost 
stabilită de un grup de 4 parașutiste, 
din care am făcut, de asemenea, parte.

In prezent, împreună cu colegele 
și colegii mei de sport ne pregătim 
pentru viitoarele întreceri. Vom munci 
mult, necontenit, cu mult simț de 
răspundere spre a ne prezenta cit mai 
bine pregătiți in competiții interne și 
internaționale. A reprezenta țara in 
marile intilniri constituie pentru noi 
o cinste, căreia ii vom închina toate 
forțele noastre.

Luptă sub panou. Fază din meciul I.T.B.
— I.C.F. disputat în campionatul trecut

aterizare
3,05 m 
Năstase.

in țară, 
din- 
sta- 
exe-

niori lată clasamentul :
1. P. Purcea, 2. _P. Svoboda, 
Mînăstireanu, 4. 
Petrescu toți de 
Iliescu (Știința). Clasa snaip: 
Popovici — M. Mihăiță, 
coin—Avram Maria, 3. M.
—D. Popescu, 4. Grațiela Mi.șculeseu 
—T. Doctor — toți de la Metalul, 5. 
M. Anastasesc.u—N. Lazaride (Știința), 
6. I. Năvodaru—I. Conian (Metalul).

La snaip juniori asociația Știința a 
ocupat locul I prin D. Podeanu—1. 
Ilasnaș. Echipajul metalurgist 1. Bor- 
tcanu—M Paraschiv a ocupa! locul 
II fiind urmat de A. Andrei—I. Panai- 
tescu (Știința).

C. Ivanovici, 
la Metalul —

3.
5.
6.
I

ELISABETA POPESCU 
recordmană mondială la parașutism

de

neașteptat de lungă, 
întrecerilor motoci- 

din nou prilejul să

Mîine dimineață, 
10, pe pista de 
Dinamo motoci- 
vor concura în 

lor din Ploiești,

Miine, dirt-track la
După o pauză 

iată că amatorii 
cliste vor avea 
asiste la disputele alergătorilor noș
tri fruntași în probe de dirt-track și 
curse cu obstacole, 
începînd de la ora 
zgură a stadionului 
cliștii din Capitală 
compania colegilor 
Cîmpina și alte centre în cadrul mai 
multor probe rezervate atît mașinilor 
de serie cit și motocicletelor speciale 
de dirt-track.

Discutînd despre alergările de mîi
ne cu maestrul sportului N. Buescu, 
acesta ne-a declarat că motocicMștii 
așteaptă cu nerăbdare disputele, că 
s-au pregătit cu toții deosebit 
conștiincios și că toate acestea î.1 în
dreptățesc să aștepte curse spectacu
loase și de un ridicat nivel tehnic.

Fază dintr-o interesantă cursă cu ob
stacole desfășurată pe aceeași pistă pe 
care vor avea loc întrecerile de miine.

ACTIVITATEA LA ZI
IN CAMPIONATUL 
DE CALIFICARE

S-a „consumat" și ultima etapă în 
cele patru serii ale campionatului re
publican de calificare. Iată rezultatele 
înregistrate in ultimele locuri : SERIA 
I, grupa A : Arhitectura — Petrol Chi
mie 0—3 (0—0), Dinamo II — Auto
buzul 6—6 (6—0), Știința I.P.G.G. — 
Rapid II 3—14 (0—8), Universitatea 
— Știința I. C. 0—3 (0—0), Șantierul 
Naval Oltenița — Grivița Roșie 11 
3—6 (3—3). Restanță : Autobuzul — 
Știința I.C. 3—0 (neprezentare) ; SE
RIA I, grupa B : Sirena București — 
Drubeta Tr Severin 9—9 (3—3), Elec- 
troputere Craiova — Vulcan București 
0—0, Flacăra roșie București — Glo
ria București 18—0 (0—0) ; SERIA 
A II-A: Farul Constanța — Progresul 
Sănătatea Rm Sărat 62—6 (31—0). 
Precizia Săcele — Petrolul Ploiești 
3—13 (0—3), Constructorul Ploiești — 
U.S.A.S. Năvodari 0—3, Cimentul 
Medgidia — Metalul Buzău 8—0 
(0—0): SERIA A I1I-A: Ancora Ga
lați — AS. Tecuci 0—3 (0—3), Di
namo Bacău — Laminorul Roman 
3—9, Rulmentul Bîrlad — Constructo
rul I.U.T. Iași '48—3 (24—3). Ceahlăul 
Piatra Neamț — C.S.M. Brăila 6—0 
(3-0).

MIINE, FINALA PRIMEI SERII
Pe terenul din Parcul Copilului va 

avea loc mîine, de la ora 9, partida

Partide spectaculoase în finala campionatului
Doi jucători se detașează evident 

din lotul puternic și omogen al parti- 
cipanților la actuala ediție a finalei 
campionatului republican de șahi 

maeștrii internaționali T. Ghițescu și 
V. Ciocîltea.

Joi, în runda a 6-a, spre mesele lor 
era ațintită cu deosebire atenția spec
tatorilor. Ghițescu întîlnea cu negrele 
pe Drimer, Ciocîltea cu albele pe 
Fischer. Drimer a jucat riscant. A 
împins prematur toți pionii regelui, 
expunîndu-se unui contraatac care, de 
altfel, n-a întîrziat. Ghițescu a cîști- 
gat o calitate, apoi amenințînd impa- 
rabil poziția descoperită a regelui ad
vers a cules o nouă și prețioasă vic
torie. Ciocîltea, în schimb, a întîmpi- 
nat din partea debutantului Fischer o 
neașteptată rezistență. Și cu toate 
că a dominat multă vreme partida 
n-a putut obține spre sfîrșit decît un 
final egal. Evident, remiză.

Soos a deținut o poziție net supe
rioară la Gheorghiu, a cîștigat o ca
litate dar a permis adversarului său 
să-și instaleze un foarte puternic ne
bun în centru și să găsească pozi
ții active pentru piesele sale ceea ce 
a fost suficient pentru obținerea egali-

tații. Tot cu un rezultat de remiză 
s-au încheiat partidele Botez—Radu
lescu (negrul a adus o inovație in
teresantă în varianta Tartakower din 
gambitul damei) și Pușcașu — Bozdo- 
ghină. Partos l-a învins pe Vaisman, 
iar Radovici pe Georgescu. S-au 
întrerupt în avantajul albelor parti
dele Giinsberger—Pavlov și Szabo— 
Reicher.

Vineri dimineața o dată cu reluarea 
întreruptelor s-a jucat partida aminată 
dintre Ciocîltea și Drimer din runda 
I. A fost o întilnire spectaculoasă în 
care Ciocîltea, cu albele, a atacat 
dezlănțuit încă din deschidere, ajun- 
gînd cu un pion pe orizontala a 7-a 
la mutarea... 18 1 Drimer s-a apărat 
calm, a sacrificat o calitate, și gă
sind cele mai bune contrașanse a 
reușit să obțină șah etern. O remiză 
care onorează în egală măsură pe 
ambii jucători. Iată și celelalte rezul
tate: Giinsberger — Bozdoghină 1—0, 
Georgescu — Szabo 1—0, Soos — 
Fischer, Fischer — Urseanu, Vaisman— 
Radulescu și Partos — Ghițescu re
mize.

VALERIU CH1OSE

DIN FIȘIERUL DE PARTIDE
FL. GHEORGHIU TIJ. GHIȚESCU (Run

da 1) Olandeza 1.d4 f5 2.g5 CfG 3.Ng2 
dG 4.CF3 gG 5.c4 Ng7 6.03 0-0 7.0-0 06 
8.d5 Ca5 9.012 c5 10. I)c2 c5 II. a 3 1>6
12.b4 Cb7 13.Cb3 Dc7 14.b:c b:c 15.a4 Nd7 
I6.a5 hG 17.Ca4 N :a4 l8.T:a4 c4 19.14 e:f 
20.e:f Tae8 21. Nd2 Cli5 22.1)d3 I)d7 23.Ta2 
177 24.Tcl T7e7 25. RI2 Cd8 2G.T:c7 D:e7 

27.N-C.3 N:c3 28.1):c3 14 29.NU Dg5 5O.g4 
Te3 31.Db2 CfG 52.012 (77 53.Ta5 ■
Db8+ Rg? 35.DC77 Cf7 56.11)5 
37.Rg2 C:g4 58.f:g f5+ 59.Rlil -T:b5 
Df2 1 41. Cd2 I):d2 Albul cedează.

V. CIOCILTEA-EM. REICHER________________ ___ ______ (Runda 
a 3-a) Indiana Veche 1.c4 g6 2.<14 Ng7 5.Cc3 
<16 4.Nc3 C<Î7 5.115 c5 6,<Î5 Cc5 7.Ne2 a5 
8.g4 Cf6 9.NI3 115 10.g5 Cl>7 11.114 Nd? 

12. Cfe2 De7 13.Dd2 b5 14. Cg3 Cf8 lS.Nea

Î'b8 16.a3 b4 l?.a:b a:b 18.Cb5 ! N:b5 19. 
D:b4 Cfd7 2O.N:I>5 0-0 21.1J<4 Cl>6 22.De2 
16 23.g:f N:f6 24.1)4 Cb7 25.RIÎ2 Ng7 26.1’ugl 
Tf4 I 2?.Dd5 Df6 28.Cc2 Tf3 29.Tg3 Cc8 
30 Nd7 Cc7 31 Nc6+ RI17 -2.r-.f5 D;f3 
33.TI13 IH8 34.Ng5 (.<18 55.N<I7 Xh(> Î6.l)c4 
N :g5 37.h:g Tb? 38.R<-I Ta7 39.Dc3 Cg8 
4O.f4 1 e:f 41.,\f5 ! Negrul cedează.

TH. GI1IȚESCU-M PAVLOV (Runda 
a 3-a) Indiana Veche l.<14 Of'6 2. c4 g6 5.O.-5 
Ng7 4.C4 <16 5.Ne2 0-0 6.<T3 e5 7.0-0 Ce6 
8.d3 Ce7 9.Cc1 Cd7 10. f3 f5 11g4 115 12.I|3 
f:g 13.f:g T:fl+ ! 14. R:flh Cf6 15.C1I3 c6 
16.Ne3 1)5 17Cf2 h:g 18.ll:g b4 19.Cbi C:d 
20,e:d a5 2i.Rg2 N<17 22.C1I2 Cc8 23.g5 
CÎ17 24. Ng4 Ce7 25.Cc4 N:g4 26.D:g4 CfS 
27.Nb6 Db8 28.D113 a4 29.Thl Cc8 3O.Ne3

b3 31.Cg4 1 Db7 32.a:b a:b 33.C764- N:f6 
34.g:f Ch7 55.1)e6 + Negrul cedează.

J'L. GIIEORGIIIU-O. PUȘCAȘU (Runda 
a 5-a) Slana l.d4 <15 2.c4 c6 3.CF3 Cl’6 4.e3 
e6 5.Cbd2 Cbd7 6.Ne3 d:c 7.C:c4 c5 8.0-0 Nc7 
9.Dc2 1)5 10.Cce5 c4 ll.Nc2 Nl>7 12.b3 < b
15. N:b5 DbG 14.C.T7 ! N:f5 15.0:13 R • 17
16. d5 Cc5 17.d:e C:c6 18.e4 I)d4 19.1)h3 
D:e4 20. N 1)2 Nb4 21.14 Re7 22.RIH Nd2
25. Dg3 Dg6 24.Tael ! N:o1 25,D:el 1)15
26. Db4+ Rf7 27.Tc.1 The8 28. h 3 Tad8 29.Te5
I)b14- 50.R112 R’g8 31.T:e6 T:e6 32.N:c6+ 
Rli8 35.D:b5 1)6 34.Nf5 Ddl 55.N:f6! I)d5 
56.D:d5 T:d5 37.Ne5 Ta5 38.Ne6 Rh7 59.Rg3 
gG 40. R£3 TaG 4I.Nb3 Ta5 42.Re4 Tb5
45.g4 a5 44.F5 a.4 45.NF7 Tb4+ 4G.Nd4 g:f + 
47.gif h5 48.f6 a3 49.Nd5 h4 5O.f7 Negrul 
cedează.

care va desemna cîștigătoarea primei 
serii a campionatului republican de 
calificare. Se vor întîlni echipele cîști- 
gătoare ale grupelor A și B, Petrol 
Chimie București — Flacăra roșie 
București.

RESTANȚE...
In campionatul de calificare mai'sînt 

de disputat următoarele restanțe: se
ria I, grupa A: Dinamo II — Grivița 
Roșie II, teren Parcul Copilului, ora 11 
Arhitectura Buc.—S.N.O., teren Tinere
tului II, ora 11,30, Știința 1. C. — 
Știința I.P.G.G., teren Tineretului III, 
ora 9: seria 1, grupa B: Electroputere . 
Craiova — Gloria Buc.; seria a ll-a : 
Constructorul Ploiești — Petrolul Plo
iești, seria a lll-a : Dinamo Bacău — 
Constructorul l.LJ.T. lași; seria a IV-a: 
Chimica Tîrnăveni — Jiul Petroșani.

jj^CT7T;IL’.l:Bll
NOTĂ:

0 organizare care
a lăsat de dorit...
Una din cele două zone ale campiona

tului republican de floretă bărbați a a- 
viit loc la Oradea. Alegerea ni s-a părut 
inspirată, finind seama de popularitatea 
de care se bucură scrima în orașul de 
pe Criș. Și totuși, organizarea a lăsat 
de dorit. Concret : la sală, aproape tot 
timpul a existat un permanent du-te- 
vino, iar iluminatul n-a corespuns. Zona 
de Ia Oradea a fost umbrită și de proas
ta calitate a materialelor (aparate elec
trice, arme). De aici, repetate întreru
peri și, firește, multă pierdere de timp. 
(Întîlnirea dintre Știința Cluj și C.S.M. 
Crișana a durat de la ora 9,00 la 
13,30!!!...). In sfîrșit, floretiștii au 
fost nevoi ti să evolueze pe parchet, 
deoarece n-a existat suficientă preocu
pare pontm procurarea unor planșe.

Este foarte adevărat că și echipele 
competitoare au arătat o condamnabilă 
neglijentă fa(ă de propriul material spor
tiv, așteptînd totul de la organizatori 
(C.S.M. Crișana). Exemplul cel mai ilus
trativ l-a oferit echipa Recolta Cărei 
care a venit la concurs fără arme !

Se impune ca federația de specialita
te să analizeze aspectele semnalate și 
să dea îndrumări pentru remedierea lip
surilor. Este o obligație care nu com
portă amînare, dacă ținem seama că tot 
la Oradea va avea loc, la începutul lunii 
viitoare, una dintre finalele campiona
telor republicane, cea de spadă.

UN REUȘIT CONCURS FEMININ 
DE FLORETĂ REZERVAT 

JUNIOARELOR

A intrat în tradiția asociației sporti
ve S.P.C. de a organiza reușite con
cursuri de scrimă rezervate juniorilor- 
Recent, în sala de sub tribunele stadio
nului Republicii am fost din nou mar
torii unui asemenea concurs cu partici
parea unor talentate floretiste de la 
C.C.A., Clubul sportiv școlar, S.S.E. nr. 
1 București, S.P.C. și S.S.E. Ploiești.

O asistență numeroasă a avut prile
jul să aplaude evoluția promițătoare a 
unor sportive ca Constanța Trifu. Ma
fiota Munteanu și Alexandra Tudorache» 

lată și clasamentul turneului final : 
1. Constanța Trifu (S.P.C.) 7 v. ; 2. 
Marieta Munteanu (S.S.E. PI.) 6 v. ; 3. 
Alexandra Tudorache (S.P.C.) 4 v. : 4. 
Florie,iea Bucur (C.C.A.) 3 v. ; 5. Ma
riana Petrescu (S.S.E. 1) 3 v. ; 6. Sil
via Ungureanu (C.S. Șc.) 2 v. : 7. Eu
genia Petrescu (S.P.C.) 2 v. ; 8. T.nria 
Mătase (S.S.E. 1) o victorie.



VA RAMINE CUPA R. P. R. LA BUCUREȘTI 
SAU VA MERGE IA TURDA?

(Urmare din pag. 1)

BĂLUȚ1U, HUSAR, 
foarte serios pentru

1RVU, URSU, 
Neam pregătit 
cest ultim examen și sper că jucătorii 
oștri vor depăși tracul și — în pri- 
iul rind — vor oferi spectatorilor 
ucureșteni un joc de valoare" — 
e-a spus antrenorul Wetzer.

★

1953 : FI. roșie U.T.A.
București 1—0

1954 : Metalul Reșița
București 2—0

C.C.A.

Dinamo

1955: C.C.A. București — Progresul
Oradea 6—3

1956: Progresul Oradea — Energia 
C. Turzii 2—0

Mi, două maiori „tari" Progresul-Dinamo, 
in nocturna la București, și St. roșu-C.C.A., ia Brașov

— Etapa a XI a continua miinc la Ploiești. Cluj. Petroșani și Tințoviște

o nouă
A, care 
meciuri, 

. — Rapid și 
Steagul roșu au fost a-

Finala Cupei va fi arbitrată de N. 
lihăilescu. Ea va fi precedată, la ora 
2,15, de un meci din campionatul de 
miori al orașului București. Victoria— 
apid.

1957—58 : Știința Timișoara — Pro
gresul București 1—0

•RUM'” LOR P1NA IN FINALĂ...

RApid a învins pe :
— Metalul București
— Petrolul Ploiești
— Steagul roșu Brașov
— C.C.A. București

Astăzi și mîine se dispută 
etapă (a Xl-a) în categoria 
însă programează doar cinci 
deoarece partidele C.C.A. - 
U.T.A. - r „ ' .
minate, prima din cauza finalei Cupei, 
iar a doua din cauza deplasării echi
pei din Brașov la Sofia pentru întîlni- 
rea cu Levski. Steagul roșu și C.C.A. 
nu au însă „zi liberă" ; ele își dispută 
astăzi jocul restanță din etapa tre
cută. Intîlnirea va atrage, desigur, 
un mare număr de spectatori. Și este 
firesc acest interes. In caz de victorie, 
Steagul roșu și-ar mări șansele de s 
termina prima parte a campionatului 
pe primul loc. In schimb, o victorie 
a echipei C.C.A. i-ar da acesteia posi-

Deci, o echipă de categoria 
e categoria A, printre care 
ouă clasate în prezent

B si trei
. ____ primele
în campionat.

ARIEȘUL a dispus In
— Unirea Dej
— C.S.M. Medias
— Corvinul Hunedoara
— Corvinul Hunedoara
— Penicilina Iași
— Știința Timișoara
— U.T.A. Arad

ordine de :

fotbal a Fabri-
Ttirda. a ajuns

Arieșul, echipa de 
cii de sticlărie din 
să dispute finala Cupei lî.P.R.

ițeam mirat această știre, 
'ar un coleg mă întrerupe:

La „Cupă*  cum să nu aspire, 
inel sînt specialiști în... cupe ?

AL. LAPUȘNEANU

1958—59 :
C.S.M. Baia

Progresul București

Dinamo București
Mare 4—0

1959—60 :
Dinamo Obor 2—0

PREGĂTIRILE ECHIPELOR

bilitatea ca in retur să intre in cursa 
pentru titlu.

Foarte interesant se anunță și me
ciul Progresul — Dinamo București 
care se dispută tot astăzi, dar în noc
turnă, pe stadionul Republicii din Ca
pitală. cu începere de la ora 17.45 (în 
deschidere, la ora 16. jocul de tineret). 
Chiar dacă Dinamo apare avan
tajat de superioritatea sa tehnică 
în compartimentul ofensiv, echilibrul 
sensibil dintre cele două apărări face 
ca intîlnirea de astă-seară să fie des
chisă oricărui rezultat.

Liderul. Petrolul, intîlnește mîine 
un adversar — Dinamo Pitești — 
care a lăsat o bună impresie la ulti
mele sale evoluții prin |ocul său bun 
de ansamblu. Jucînd acasă și în con
dițiile de lormă manifestate duminica 
trecută, Petrolul are prima șansă. La 
Cluj, Știința va căuta să se reabili
teze în dauna Minerului și să reintre 
in plutonul fruntaș. Trebuie văzut însă 
dacă Minerul va fi... de acord.

Cu mult interes sînt așteptate și în
tîlnirile Jiul—Dinamo Bacău și Me
talul—Știința Timișoara, în care a- 
vantajul terenului propriu poate avea 
un cuvînt de spus.

Ivansuc n-a participat la antrenament 
fiind accidentat. Iată formația proba
bilă pentru meciul cu Minerul : Mo- 
guț-Kromeiy, Georgescu (Nacu), Cos- 
tin-P. Emil, Popescu-Ivansuc (Con
stantin), Marcu, Gane, Mateianu, H. 
Moldovan. (N. Todoran-coresp).

• Minerul Lupeni s-a antrenat joi 
in compania echipei Minerul Vulcan și 
a pierdut cu 3-2. Din lotul formației 
din Lupeni a lipsit doar Creiniceanu. 
Iată formația probabilă pentru me
ciul de Ia Cluj : Mihalache (Sziklai)- 
Cheresztes. Coman. Dan II-Mihăilă; 
Mihaly-Cucu, Nisipeanu, Turcan, Szo- 
ke. Ștefan (Grigore). - (N. Roven(a- 
coresp.)

• Joi, Știința Timișoara a jucat cu 
echipa Institutului Politehnic, care a 
fost întărită cu Enăchescu, Botescu și 
Gîrleanu, iar în repriza a doua cu a- 
părarea imediată a Științei. Scor: 
10-1 (6-0). Au marcat : Manolache (6); 
R. Lazăr (2), Lereter și Mițaru, res
pectiv Gîrleanu. La Tîrgoviște, Știin
ța va folosi formația de duminica 
trecută. (Al. Gross, eoresp. reg.).

★

Bilanțul : a 
ionale. două
DUă meciuri (primul cu Corvinul și cu 
tiința Timișoara) a avut nevoie de pre- 
mgiri ; a rejucat un me-ci (cu Știința).

eliminat două echipe re
de B și două de A ; în

® întreruptă din cauza războiului, 
■castă populară competiție a fost re- 
ată din anul 1947, întrunind o par- 
:ipare din '*  ’ ----------- x
ită finalele 
iiții :
1947— 48 :
ișoara 3—2.
1948— 49: C.S.C.A. București
S. U. Cluj 2—1
1950: C.C.A.
T. A. 3—1

ce în ce mai numeroasă, 
și cîștigătorîi acestor 12

I.T.A. Arad — C.F.R. Ti-

București — FI. roșie

: ......

Din meciul Știința Timișoara — Jiul Petroșani (3—0). Gram — portarul Jiu
lui — boxează balonul peste capul lui Manolaclie, centrul înaintaș al Științei. 
Pentru orice eventualitate, fundașul Cazan (nr. 4) i-a luat locul lui Gram 

in poartă.
Foto: V. Crioștcanu-Timișoara

Ne scriu cititorii

Toată importanța campionatelor locale!

1951 : 
ediaș
1952: 
oiești

București — Flacăra

C.C.A.
2-0.

București Flacăra

Sei mai valoroși jucători
I

îin categoria B vor evolua
la București

constituirii 
categoriei 

elementelor

unor repre- 
B și pentru 
tinere valo- 
cadrul cate-

In vederea 
ntative ale 
pistarea 
ase care activează in
>riei B și în orașul București și care 
it susceptibile de selecționare in lo- 
rile reprezentative, federația a luat 
ițiativa de a organiza jocuri de se- 
ție la 15, 16, 22 și 23 
București. La 15 și 16 

r evolua șase selecționate 
>riei B și două de juniori 
ipă
15 

i I
16 
ria 
•tul 
In 
rina
re vor juca la 22
I I 
•tul 
La 
tru

noiembrie 
noiembrie 
ale cate- 
U.E.F.A,

următorul program : 
NOIEMBRIE: Seria I 
B și Seria III A — Seria III B. 
NOIEMBRIE: Seria II A — 
II B și Lotul U.E.F.A. A — 
U.E.F.A. B. 
urma acestor 

selecționatele

A — Se-

vor intilni 
Capitalei : 

II și Bucu-

meciuri se vor 
celor trei serii 
noiembrie : Se-

cu Seria li și Seria III cij

de juniori U.E.F.A.
23 noiembrie se 

selecționate ale 
icurești I — București
>ti III — București IV. 
Toate meciurile se vor 
cturnă pe Stadionul Republicii.

disputa in

Tolba poștașului e plină cind vine 
la redacție. Și, de obicei, ne aduce, 
vești bune. Uneori însă, mai primim 
și corespondențe care ne pun în fața 
unor lapte negative, cum sînt -'ele 
despre care scriem în rîndurile de mai 
jos.

E vorba de scrisorile primite în le
gătură cu desfășurarea unor meciuri 
din cadrul campionatelor regionale și 
raionale. Să începem cu scrisoarea 
unui grup de pionieri, elevi ai școlii 
de 7 ani din Tazlăul de Sus (raionul 
Moinești), care, printre altele, ne scriu 
următoarele despre jocul Gloria Ze- 
meș—Petrolul Moinești : „...In acest
meci jucătorii de la Petrolul Moinești 
s-au ținut numai de durități. Mai în- 
tîi l-au lovit pe nea Petir, apoi pe nea 
Moldovanu și după aceea pe rînd pe 
toți jucătorii de la Gloria. Ce fel de 
inimă are jucătorul Sucilă de la Pe
trolul, care l-a lovit brutal pe nea 
Aldea ? La școală, la antrenament ni 
se spune că trebuie să fim corecți, să 
nu insultăm și să nu lovim pe ad
versari. Oare jucătorilor de Ia Moi
nești, cind au fost mici, nu li s-a spus 
același lucru ? Și dacă nu, de ce nu 
le spun acum tovarășii care răspund 
de pregătirea lor ?... Semnează pio
nierii Gh. Burducea, P. Spătaru, C. 
Mărica, V. Curelaru și 1. Apostol.

Această scrisoare nu mai necesită 
comentarii, cu atît mai mult cu cit 
despre acest joc ne-au mai scris și 
alții (ing. Gh. Dinu, ing. C. Vătăna- 
ru, V. Voicu, D. Luca, 1. Vasile etc.), 
care au arătat că fotbaliștii de la Pe
trolul Moinești nu sînt la prima lor 
abatere, că, în general, aceștia sînt 
certați cu disciplina.

O altă scrisoare ne-a venit din Pe- 
cica (regiunea Banat) de unde tova
rășul I Ponta ne relatează că unele 
formații din campionatul regional 
joacă dur, tapt care a dus la acciden
tarea a 5 jucători de la formația Pro
gresul Pecica in citeva meciuri.

Inginerul V. Marghitu. secretarul 
asociației sportive Unirea din Tg. Jiu 
(reg. Oltenia), ne informează, de ase
menea, despre unele lucruri întîmplate 
la un meci susținut de echipa asociației 
la Streliaia în compania formației 
Progresul, partidă în cursul căreia 
s-au înregistrat manifestări, nesporti
ve atît pe teren, cît și în afara tere
nului de joc. D. Sapera ne scrie des
pre starea terenului din comuna Valea 
Neagră (raionul Medgidia), teren care

nu este propice meciurilor de campio
nat, și despre atitudinea reprobabilă 
a unor spectatori, iar conducerea aso
ciației sportive St. roșie din comuna 
Puești (raionul Rm. Sărat) ne rela
tează faptul că multe jocuri din raion 
se termină cu rezult; te viciate, deoa
rece la întîlnirile de campionat nu 
sînt delegați arbitri oficiali.

Iată cîteva fapte care trebuie să 
dea de gîndit comisiilor regionale de 
fotbal din regiunile Bacău, Banat, Ol
tenia și comisiilor raionale respective.

Comisiile de fotbal trebuie să a- 
corde toată importanța competițiilor 
locale și să ia măsurile necesare unei 
bune desfășurări.

• Antrenorul S. Ploeșteanu intîm- 
pină dificultăți în alcătuirea forma
ției pentru meciul cu C.C.A., deoare
ce unii jucători (Zbîrcea, Hașoti, Se- 
redai, Năftănăilă) se resimt după 
partida susținută duminică. Echipa 
va ti definitivată astăzi.

• C.C.A. va alinia „ll“-le din ulti
mele partide, în care însă stoper — 
în locul lui Cojocaru — va juca Apol- 
zan, iar extrem stînga 
Tătaru) Iacob.

• Echipa Progresul 
miercuri, în compania 
categorie orășenească Abatorul, timp 
de două reprize a 45 de minute. A 
fost un antrenament reușit după cum 
ne-a comunicat antrenorul I. Lupaș. 
Pentru jocul de astăzi, cu Dinamo, 
va juca probabil următoarea formație: 
Mîndru-Smărăndescu II, Caricaș, Soa- 
re-Ioniță, Maior-Baboe (Oaidă), Smă- 
rândescu I (Mafteuță), Voinea, Proto- 
popescu, Dinulescu.

• Dinamo București 
ficultăți în alcătuirea 
cursul acestei săptămîni 
la antrenament și Pîrcălab (Varga din 
meciul cu C.C.A.). Antrenorul Traian 
Ionescu ne-a schițat următoarea for
mație probabilă : Datcu-Popa, Nun- 
weiller III, Ivan-Ștefan (fost la Di
namo Obor), Nunweiller IV-David, 
Țîrcovnicu, Frățilă, Eftimie, Dumitres
cu (din echipa de tineret).

• Studenții din Cluj s-au antrenat 
joi, jucînd la două porți cu formația 
de 
im 
15 
H.

(în locul lui

s-a antrenat 
formației de

întîmpină di- 
echipei. In 

s-a accidentat

categorie regională, Dinamo Cluj, 
vervă de joc, studenții au înscris 
goluri prin Marcu, Gane, Popescu, 
Moldovan, Mateianu și Constantin.

Federația de fotbal a analizat 
abaterile săvîrșite în cursul unor par
tide de campionat din ultimul timp 
(lovirea adversarului cu și fără ba
lon, simulări, purtare necuviincioasă 
față de arbitri etc.) și a luat urmă
toarele măsuri : jucătorii Dan Al. (Mi
nerul Lupeni), Cojocaru Dragoș 
(C.C.A.), Ene Gh. (Dinamo București); 
Tătaru Nicolae (C.C.A.) și Boboc Tu- 
dorel (C.S.M. Brăila) au fost sus
pendați pe cite două etape ; V. Ale
xandru (Dinamo București) și Radu
lescu Al. (Carpați Sinaia) pe cite 
trei etape ; Constantin Gh. (C.C.A.) 
și Moarcăș Tr. (Tractorul Brașov) au 
primit cite un avertisment, iar Lazăr 
AI. (Metalul 
avertisment.

Tîrgoviște) un ultim

ȘTIRI, REZULTATE
Cupei R.P.R. au făcutFinaliștli

dimineață antrenamente ne stadio- 
Renubiicil

_ Prin erija federației, jucătorii echi
pelor Rapid si Arieșul Turda au asis
tat aseară împreuna Ia un spectacol.
• Pentru a întregi atmosfera sărbă

torească si în semn de apreciere reci
procă. finalistele Cupei își vor oferi 
înainte de joc cadouri (o cupa si o lo
comotivă în miniatură). în amintirea in- 
tîlnirli lor.
• La finală vor asista numeroși sus

ținători ai Ariesului. care vor sosi de 
la Turda cu un tren special.

O Mîine în Giulești (ora 10.30). Rapid 
(tineret) joacă cu Tehnometal. In des
chidere un ioc între două echine de 
copii ale Rapidului.
• Joi la Reșița : C.S.O. (fost C.S.M.)—

I’-', 2 2 .2 2. marcat: Sporea,
Sferlogea si Comisar, respectiv Sasu si 
22_;„____1. ” „ folosit formația :
Faur (Posler) - Sziics (Lenart). Băcuț II; 
Neamtu - Capas. Vaczi (Seres) - Sely
mesi, Sasu. Tîrlea (Vaczi). Florut. Czako. 
(P. Bocșanu si I. Plăvitu, eoresp.).

ieri 
nul

U.T.A. 3-2 (2-1). Au

Selymesi. U.T.A. a

Trei meciuri internaționale, finala „Cupei R.P.R.“ ș. a.
in programul etapei de

Programul concursului Pronosport 
nr. 47, de mîine, 12 noiembrie, se pre
zintă foarte atractiv.

Un interes deosebit suscită întîlni- 
rea de rugbi Franța — R.P. Romină. 
In continuarea programului, se remar
că meciul din cadrul campionatului 
mondial Turcia — U.R.S.S. Tot în ca
drul campionatului mondial se desfă
șoară și partida R.P Bulgaria — 
Franța.

Un alt punct de mare atracție pen
tru iubitorii fotbalului îl furnizează 
finala „Cupei R.P.R.": Rapid — Arie
șul. Este știut că jocurile de Cupă 
sînt întotdeauna pline de surprize.

La categoria A, Jiul primeșă' vizita 
dinamoviștilor din Bacău: Metalul
joacă acasă cu Știința Timișoara, la 
Ploiești se desfășoară un meci al „ex
tremelor" din clasament. Petrolul — 
fruntașă — și Dinamo Pitești, dețină
toarea „lanternei roșii", iar la Cluj, 
studenții din localitate întîlnesc forma
ția Minerul.

La categoria B, un meci „tare" în 
perspectivă: Mureșul cu C-S.M. Cluj. 
Și la categoria B se poate spune că 
există un meci al „extremelor": Dina
mo Suceava joacă acasă cu C.S.M.S. Iași 
deținătoarea locului II. Nici întîlnirile 
C.F.R. Roșiori — Farul și Industria 
Sîrmei — C.F.R. Timișoara nu apar 
mai puțin interesante.

DIN NOU O ETAPA
DIN CAMPIONATELE NOASTRE

Participanții la Pronosport au din 
nou prilejul să completeze buletine în 
care sînt cuprinse numai 
campionatele noastre. Este 
concursul Pronosport nr. 
din 19 noiembrie 1961), al 
gram se prezintă astfel:

jocuri din 
vorba de

48 (etapa 
cărei pro-

O’onosport
I. Rapid—Stiinta Cluj (cat. A)
II. Dinamo Bacău—Petrolul (cat. A)
III. Minerul—Dinamo București (cat. A)
IV. C.C.A.-U.T.A. (cat. A)
V. Dinamo Pitești—Jiul (cat. A)
VI. c.S.M.D. Baia Mare-C.S.M. Crișana 

(cat. B)
VII Rapid Focsani — Dinamo Galati 

(cat. B)
VIII. Arieșul Turda—Mureșul Tg. Mureș 

(cat. Bl
IX. C.F.R.

(cat. B)
X Dinamo

(cat. B)
XI. steaua

(cat. B)
XII.

Arad—Industria Sîrmei C. T.

Suceava — Foresta Făltloeni

roșie Bacău—C.S.M.S. Iasi

A.S. Crișul— C.S.M. Cluj (cat. B)

mnne
SUCCESUL CONCURSULUI 

SPECIAL PRONOEXPRES
Despre concursul special Pronoex- 

pres nr. 45 din 8 noiembrie a.c. set 
poate spune că a cunoscut un frumos | 
succes. Pledează în acest sens fondul! 
general de premii pe țară care a foști 
de 1.161.488 lei. Aceasta înseamnă cărf 
un grup numeros de participant vor 
primi premii și, ca de obicei, nu vor 
lipsi nici cîștigurile importante. Numă
rul cîștigătorilor și premiile respective 
se vor cunoaște luni 13.XI, cu prilejul 
omologării variantelor depuse.

Pînă atunci vă sfătuim să depuneți 
cît mai multe buletine pentru con
cursul Pronoexprcs de miercuri 15 no*  
iembrie.

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT NR. 46 

DIN 5 NOIEMBRIE 1961
3 variante cu 12 rezultate a 22.303 

fiecare.
84 variante eu 11 rezultate a 1.111 

fiecare
987 variante cu 10 rezultate a 142 

flecare.
Fond de

Premiile 
Neagu Gh 
Bacău (2 variante cu 12 rezultatei si Va—I 
silescu Ion din Constanta.

Rubrică redactată de Loto-Pronosoort.

premii : 312.317 lei.

de cat. I au fost obținute 
din comuna Răcăciuni, i

lei' 
lei-.
leL
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P?eo supări de toamnă:

întreținerea piftii or și a trambulinelor
Iarna cea albă și rece pare încă 

'departe. Frunzele continuă să se aș
tearnă pe pămîntul negru, neatins de 
zăpadă. In munți, cabanele stat pre
gătite pentru zilele geroase în care 
vor găzdui pe iubitorii schiului. In 
munți e liniște. Liniștea dinainte vo
ioșiei care va răsuna pe culmi și in 
văi cind omătul va așterne covor a- 
lunecos pentru temerarii schiului. 
Pînă atunci, aceștia se pregătesc. Se 
pregătesc intens, cu toată seriozitatea, 
pentru că sezonul 1962 le rezervă o 
activitate deosebit de bogată, iar pen
tru a li se asigura condiții optime tre
buie să se ia din timp toate măsu
rile. Tocmai despre aceste măsuri 
vom scrie în rindurile de mai jos, 
începind cu...

...AMENAJAREA P1RTI ILOR
Spre deosebire de anii în care pir

tiile de iond sau de coborîre erau lă
sate la voia întîmplării după încheie
rea sezonului, singura lor „găteală" 
fiind zăpada care cădea în sezonul ur
mător, in ultima vreme s-a împămîn- 
tenit obiceiul ca locurile de desfășu
rare a întrecerilor de schi să fie a- 
menajate de la... topirea zăpezii.

Intr-adevăr, la majoritatea pîrtiilor 
din țara noastră lucrul de reamena- 
jare, de modificare și de întreținere în
cepe imediat după topirea zăpezii. In 
lunile de vară și de toamnă pirtiile 
stat „lucrate" cu cea mai mare grijă, 
pentru ca la prima ninsoare, un strat 
cît de subțire de zăpadă să permită 
schiorilor să folosească pirtiile pentru 
antrenament.

In vara acestui an. centrul preocu
părilor federației a fost Pirtia Lupu
lui. cea mai bună pîrtie de coborîre 
din țara noastră, foarte apreciată și 
de numeroși antrenori și schiori străini 
participant la diferite concursuri in
ternaționale Deși îndeplinea toate ce
rințele pentru găzduirea unei curse de 
coborîre modernă, Pîrtia Lupului si
tuată in Postăvar pe Valea Lupului, 
nu putea fi omologată de Federația 
Internațională de Schi deoarece ta 
unele porțiuni nu avea lărgimea co
respunzătoare regulamentului F.I.S. 
In vara și in toamna acestui an s-a 
lucrat intens pentru îndreptarea de
fecțiunilor și actualmente Pîrtia Lupu
lui are un profil modern. Sub condu
cerea directă a maestrului sportului 
Ion Cojocaru. Pîrtia Lupului a fost 
lărgită și îndreptată in porțiunea tra- 
verseului și la intrarea ta „S"-ul

DIN POȘTA ZILEI
FAGARAȘ. Echipa feminină de hand

bal in 7 a Fabricii de Faianță din Si
ghișoara a cîștigat barajul fazei re
gionale a campionatului de calificare 
pentru categoria A. în primul joc. Fa
ianța Sighișoara a învins Sparta Me
diaș cu 13—1 (5—1) Tot cu o victo
rie la scor. 10—3 (6—1), a încheiat 
și Rulmentul Brașov partida cu Spar
ta Mediaș în întîlnirea finală, la ca
pătul unui meci extrem de disputat. 
Faianța Sighișoara a întrecut la limită 
Rulmentul Brașov: 8—7 (3—3) (Va
lentin Lazăr — coresp.)

HUNEDOARA La „Cupa de toamnă" 
rezervată (umorilor au participat 133 
de atleti din Hațeg, Deva, Ilia. Brad, 
Orăștie Alba lulia și Hunedoara lată 
rezultatele înregistrate:

JUNIOARE — 100 m: Gabriela Ba- 
laban (Știința Alba lulia) 14,2; 200 m: 
Veturia Corpaci (Corvinu) Hunedoara) 
30.2: 400 m: Doina Gostian (Ș.S.E. 
Deva) 73 0: 800 m: Maria Fritsch (Șc. 
Medie Brad’ 2:56.0: disc: Manuela 
Popa (Corvinu) Hunedoara) 25,60 m; 
greutate: Ileana Bădila (Știința Alba 
lulia) 8.76 m: suliță: Ana Baba (Știin
ța Alba lulia) 22,10 m; lungime: Ilea
na Colceriu (Șc „Aurel Vlaicu" O- 
răștie) 4.15 m: înălțime: Veturia Cor
paci 1.33 m; 4 x 100 m: Știința Alba 
lulia 59.4.

JUNIORI — 100 m: Andrei Feiera- 
ben (Hunedoara) 12,0; 200 m: A. Fe- 
ieraben 24.7; 400 m: Mircea Toma (Hu
nedoara) 58,4 : 800 m: M Toma 2:12,8: 
L500 m: Constantin Stancu (Hune
doara) 4:34.0; 3.000 m: C Stancu
9:46.5; disc: Nicolae Macovei (Hune
doara) 39.00 m; greutate: N Macovei 
13.86 m; suliță: N Macovei 51,80 m: 
lungime: Leontin Micluța (Brad) 5.73 
m; înălțime: Romulus Moise (Hune
doara) 1.60 m; triplusalt: Simion Bol
ea (Hunedoara) 11,70 m; 4x100 m: 
Hunedoara 48,8.

în clasamentul general, primul loc 
a fost ocupat de atleții din Hunedoara, 
care totalizind 144 p au cucerit tro
feu! pus in joc. (Ioan Simion — co
respondent)

BRAȘOV La ediția din anul acesta 
8 „Cupei Luceafărul", rezervată echi
pelor de baschet, masculine și femi
nine. ale cluburilor sportive școlare 
din țară, au participat formații din 
București Tg Mureș și Brașov, iată 
rezultatele înregistrate: 

mare, precum și la intrarea și ieșirea 
din „S“-u! mic Lucrări importante au 
fost executate și pentru lungirea pîr- 
tiei pînă la peste 3.000 de metri, prin 
mutarea locului de sosire în stînga, 
pînă la Pîriul Lupului.

Toate aceste lucrări au necesitat 
dislocarea și transportarea a cîteva 
tone de piatră, defrișarea unei mici 
porțiuni de pădure și dezgroparea ci- 
torve zeci de rădăcini uriașe. Acum, 
însă. Pîrtia Lupului îndeplinește toate 
cerințele regulamentului F.I.S. și după 
toate probabilitățile va fi omologată 
de Federația Internațională pînă la 
sfîrșitul anului, împreună cu Sulina- 
rul.

De o îngrijire specială s-au bucurat 
și pirtiile din Paring, unde prin mun
ca patriotică a studenților de la Insti
tutul de Cultură Fizică au fost cură
țate toate pîrtiile alpine, iar cele de 
fond au fost amenajate.

Șl A TRAMBULINELOR
O importanță deosebită va fi acor

dată în viitorul sezon săriturilor. Pen
tru aceasta, F.R.S.B.A. s-a îngrijit din 
vreme ca în afara trambulinelor exis
tente, să fie construite altele, de di
mensiuni mici. Una, cea de la Paring, 
a și fost terminată, iar altele vor fi 
puse la dispoziția săritorilor începă
tori din Rîșnov, Sinaia și de la Bra
șov, din cartierul Schei. In general, 
se recomandă comisiilor regionale și 
raionale să ia măsuri pentru repara
rea trambulinelor existente și, para
lel. să se ocupe de construirea unor 
trambuline mici pe care să învețe pri
mele noțiuni de tehnică micii săritori.

Și acum o veste bună pentru sări
torii fruntași: trambulina mare de la 
Poiana Brașov va fi folosită. Făcîn- 
du-i-se o mică modificare la „masă", 
ea va asigura condiții normale de să
rituri. De altfel, F.R.S.B.A. a stabilit 
în principiu ca toate competițiile cu 
caracter republican să se desfășoare 
pe trambulina mare.

Pînă la primele concursuri mai 
este o bucată de timp. Pînă a- 
tunci, însă, comisiile locale, secțiile de 
schi din cadrul cluburilor și asocia
țiilor sportive, au datoria de a se în
griji cu toată seriozitatea de buna în
treținere a vechilor baze de schi, de 
repararea lor și de amenajarea unor 
pîrtii și trambuline noi prin care să 
se asigure activitatea schiorilor, al că
rui număr este în permanentă creștere.

D. STANCULESCU

BĂIEȚI — Luceafărul Brașov — 
Harghita Tg. Mureș 50—27 (21—14): 
C.S.Ș. București — Luceafărul Brașov 
46—31 (18—11); C.S.Ș. București — 
Harghita Tg. Mureș 59—32 (30—18).

FETE — Harghita Tg. Mureș — Lu
ceafărul Brașov 39—29 (15—13): 
C.S.Ș. București — Luceafărul Brașov 
32—30 (14—13): Harghita Tg Mureș
— C.S.Ș. București 47—46 (20—18).

In urma acestor rezultate, pe pri
mele locuri s-au clasat: Harghita Tg. 
Mureș la fete și C.S.Ș. București la 
băieți. (P. Dumitrescu — coresp.).

TG. MUREȘ. Terenul din parcul 
sportiv Voința a găzduit timp de trei 
zile întrecerile fazei regionale a cam
pionatului de calificare ta categoria A 
la handbal în 7 Rezultate tehnice: 
MASCULIN - Rapid (I.R.A.) Tg. 
Mureș cu Harghita Tg. Mureș 14—11, 
cu înainte Odorhei 28—11, cu U.M.T.E. 
Odorhei 29—14: Harghita Tg. Mureș 
cu înainte Odorhei 17—6, cu U.M.T.E. 
Odorhei 29—7: înainte Odorhei —
U. M.T.E. Odorhei 15—13. Clasament:
1. RAPID (I.R.A.) TG. MUREȘ 6 p,
2. Harghita Tg. Mureș 4 p, 3. înainte 
Odorhei 2 p, 4 U.M.T.E. Odorhei 0 p.

FEMININ — Harghita Tg. Mureș cu 
Voința Odorhei 9—6, cu Progresul Crîs- 
turu Secuiesc 9—2, cu Voința Tg. Mu
reș 16—7: Voința Odorhei cu Progre
sul Cristuru Secuiesc 10—2, cu Voința 
Tg. Mureș 6—1? Progresul Cristuru 
Secuiesc — Voința Tg. Mureș 7—6. 
Clasament: 1. HARGHITA TG. MU
REȘ 6 p, 2 Voința Odorhei 4 p, 3. 
Progresul Cristuru Secuiesc 2 p, 4. 
Voința Tg. Mureș, (loan Păuș — co
resp regional).

ORADEA. Zilele trecute a avut loc 
pe stadionul Libertății din localitate 
un concurs de atletism la care au par
ticipat atleți ai cluburilor G.S.M. Cri- 
șana și C.S.M.D. Baia Mare, lată cî
teva din rezultatele înregistrate: MAS
CULIN — 100 m: 1. Vaska (C.S.M. 
Crișana) 11,5: 1.500 m: Cojocaru
(C.S.M.D. B. Mare) 4:27,2: înălțime: 
C. Szasz (C.S.M.C.) 1,80 m: 400 m; 
F. Moscovici (C.S.M.D. B. Mare) 54,5, 
lungime: S. Papp (CS.M.C.) 6,22 m; 
disc: P. Flora (C.S.M.C.) 41,22 m: 
3.000 m: Cojocaru 9:36,3; FEMININ:
— 100 m: V. Pazmanyi (C.S.MC.) 
13,5: 200 m: V. Pazmanyi 27,7: 400 
m: V. Pazmanyi 60,3: înălțime: I. 
Tomcsik (C.S.M.C.) 1,40 m; lungime:
V. Pazmanyi 5,88 m; greutate: V. Paz
manyi 9,42 m. (Al. Jilău — coresp.).

AU FOST DESEMNAȚI 
REPREZENTANȚII CAPITALEI 

LA FINALELE CAMPIONATULUI 
REPUBLICAN DE JUNIORI

Joi au continuat întrecerile juniori
lor bucureșteni pentru desemnarea re
prezentanților Capitalei Ia finalele 
campionatului republican al tinerilor 
jucători de tenis de masă care vor 
avea loc săptămtaa viitoare la Oradea. 
La băieți s-au calificai următorii opt 
sportivi: D. Antonescu, Păun (Pas
teur), Barbu, I. Gheorghiu, V. Mari
nescu (Progresul), S. Dumitriu (Bere 
Grivița), Grigore (Voința) și Tabacu 
(înfrățirea), iar la fete, patru jucă
toare: Adriana Pascu (Progresul), 
Victoria Anghel (Pasteur), Silvia Sdru- 
la, Mihaela Hirsch (I.T.B.). Dintre 
cei calificați s-au remarcat D. Anto
nescu (siguranța și tăria loviturilor), 
S. Dumitriu (varietatea atacurilor), 
V. Marinescu (puterea de luptă), A- 
driana Pascu (calmul și folosirea unui 
număr mai mare de procedee tehnice). 
Din restul participanților, o mențiune 
specială merită micuța Viorica Ivan 
(I.T.B.) care deși nu s-a calificat, a 
dovedit calități deosebite, care ne în
dreptățesc să-i întrevedem frumoase 
perspective.

La Oradea, au mai fost invitați din 
București și M. Antonescu, Titorov, 
Costin Monel, Podgoreanu, surorile 
Mariana și Victoria Jandrescu, Vale
ria Veliu și Erna Max.

A apărut revista „Presa noastră" nr. 9-10

TRANSILVANIAMOTONAVA

puteți bucura de splendidul climat subtropical de pe 
coasta Mării Negre a Uniunii Sovietice.

O.N.T. CARPAȚI
organizează o excursie de neuitat

23—30 noiembrie, pe itinerariul Constanța — Odesa — Soci — Ba 
tumi — Constanța.

înscrieri la toate agențiile și filialele 0. N.T. Carpați

Din cuprins :
• Congresul avangărzii constructori

lor comunismului
Victor Bîrlădeanu: Codul moral al 

constructorilor comunismului si 
munca ziaristului

Ing. M- Florescu. ministrul Industriei 
Petrolului si Chimiei : Presa — 
sprijin prețios in dezvoltarea in
dustriei petrolului si chimiei

Ada Gregorian : Presa si cîteva pro
bleme ale noului an în învătămîn- 
tul de partid

George Iva seu : Conferința mesei ro
tunde a ziariștilor.

Aurel Baranga : Herr Konrad, a gîndi 
nu este o crimă.

Florea Neacsu : Ziua solidarității In
ternationale a ziariștilor

Ludan Bl ui dea : Printre prietenii 
noștri, ziariștii sovietici

Finalele campionatelor republicane 
pe echipe

Azi și mîine, în sala Floreasca se 
vor întrece cele mai bune echipe de 
haltere din țară. Deci, un nou prilej 
pentru obținerea unor rezultate de 
valoare. Ce va face Balaș Fiți din 
echipa C.S.M. Cluj, Lazăr Baroga de 
la C.C.A. ? Stat întrebări pe care

Lazăr flaroga (C.C.A.), campionul fi 
recordmanul țării la categoria semigrea, 
va lua startul la actuala ediție a cam

pionatului republican pe echipe.

cunoscătorii acestui sport le pun în 
mod firesc pentru că nu ar fi exclus 
ca tînărul halterofil clujean să do
boare recordul european la proba 
„aruncat" în întrecerea de la Chișinău 
el a ratat de puțin încercarea la 
145 kg. ceea ce ar fi însemnat un 
nou record al continentului (actualul 
record aparține lui R. Ctmișchian cu 
143 kg.).

Fără îndoială că lupta pentru pri
mele locuri va fi interesantă. C.C.A., 
Dinamo Obor, Victoria București, 
Rapid București, C.S.M. Cluj, Olimpia 
Brașov, Știința Cluj și C.S.M. Galați 
sînt echipe puternice cu numeroase 
elemente de perspectivă. Menționăm

Nicolae Jianu : Virtuțile reportajului 
Iosif Sava : Al doilea Festival Inter

național George Enescu în coloa
nele unor ziare

Ing Martin Petre. Directorul Direc
ției Propagandă si Presă din Mi
nisterul Agriculturii : Emisiunile 
radi otel eviziunii dedicate agricul
turii.

George Ciudan : Actualitatea unui 
proverb

I. Felea : Cu o sută de ziariști în 
Delta Dunării

N. Mihăescu : Exprimări echivoce In 
unele texte de ziar.

• Cosmonautul Titov printre ziariști
• Scrisori primite Ia redacție • Pro
bleme de paginație • Preocupări re
dacționale • Prezente romînesti peste 
hotare • Note si Comentarii • Ca
leidoscop extern • Din activitatea 
ziariștilor din R.P.R. 

că printre concurenți se vor afla și 
proaspeții recordmani la juniori Gh 
Mincu (Dinamo Obor) 360 kg. la 
„total", 117,5 kg. la „împins și 
135 kg. la „aruncat", precum și P 
Roșea (Dinamo Obor) 237,5 kg. la 
total și 72,5 kg la împins. Sperau 
că aceștia, alături de alți tineri prin
tre care Cristea, Dumitrescu (C.S.M 
Galați), Nîculescu (Victoria), Zenta 
(Olimpia Brașov), Rațiu și Horvatt 
(Știința Cluj), Tofan și lonescv 
(Rapid), Hortopan (C.C.A.) ș.a. s< 
vor strădui să obțină rezultate ci' 
mai bune.

Pe terenuri 
și în său;'..

ÎN CAPITALĂ

STMBĂTÂ
HANDBAL în 7 (masculin), sala Di 

namo, ora 19: DINAMO BUCURESTl- 
TATRAN PREȘOV.

VOLEI : sala Ciulești, de la ora 17 
Sănătatea — C.P. București (f), Flăcări 
roșie — Progresul (m).

HALTERE: sala Floreasca TI. or 
13; Finalele campionatelor republicani 
pe echipe.

ȘAH : Sala Consiliului local al Sin 
dicatelor. ora 17: Finala câmp, republi 
can (runda a 8-a).

NATAȚIE : Bazinul Floreasca, de 1 
ora 20: S.S.E. II — Știința și Răpii
— CI. sp școlar (meciuri de ’unioi 
în cadrul „Cupei de toamnă-).

FOTBAL: shulionul Republicii or 
16; Progresul — Dinamo Buc. (tin ) 
ora 17.45 : Progresul — Dinamo Buc 
(cat. A) ; teren Gloria, ora 14,30 : Mc 
talul — Dinamo Obor (cat. B)

SCRIMĂ: Sala Republicii, oi» 9: fa 
za de zonă a camp, republican de spadă

DUMINICA

FOTBAL: stadionul Republicii, or 
12,15 : Victoria — Rapid (eampionalu 
de juniori al orașului București) și or 
14: Rapid — Arieșul 'furda /final 
Cupei R.P.R.) : teren Flacăra roși
(C.A.M.). ora 10,30: Flacăra oșîe — 
Știința Buc. (cat. B).

HALTERE: sala Floreasca îl. <.ra fJ 
Finalele campionatelor republicane Ț» 
echipe.

ATLETISM : staiTiârîul ITB. ora 9.15 
Faza pe Capitală a campionatelor repu 
blicane de cros : stadionul Republici 
ora 9.30 : Concursul de toamnă îl e.k 
vilor

VOLEI : sala Dinamo, de la ora 8.30 
I.F.A. — CSMS Iași (f). Metalul - 
Voința Miercurea Ciur (f), Progresul - 
CFR Timișoara (f). Dinamo — Tracic 
rul Brașov (in) : sala Ciulești, ora 11 
Rapid — Știința Petroșani (m)

BASCHET : Campionatele republic? 
ne. sala Ciulești, ora 8 : CCA — Cot 
structorul Arad (m). ora 0,30 : ICF - 
Voința Tg. Mureș (f). ora 12: Răpi
— Voința lași (m): sala Dinamo, oi 
16: Progresul — Știința Cluj (f), or 
17,30 : Știința — Voința Tg. Mure 
(m), ora 19 : Dinamo — Știința Tim 
șoara (m), ora 20,30 : 1TB — Răpi 
(f).

ȘAH : Sala Consiliului local al Sind 
ratelor, ora 17 : Finala camp, republica 
(runda a 0-a).

NATAȚIE : Bazinul Floreasca, de 
ora 10 ; concurs organizat de C.O.N. 
meciuri de polo în cadrul „Cupei c 
toamnă“ (C.C.A. — Progresul
S.S.E. 1 — Dinamo).

LUPTE : Sala Ștrandul Tineretulu 
de la ora 8 : Campionatul R.P.R. < 
lupte clasice seniori, — faza regional

SCRIMA : Sala Carpați ora 9: faza < 
zonă a camp, republican de spadă.

IN ȚARA

BASCHET : Campionatele republican 
Masculin : Cluj : Știința — CSM G 
lăți ; Oradea : Dinamo — Progres 
București ; Tg. Mureș : Dinamo — Ste 
gul roșu Brașov : Feminin : Timișoare 
Știința — Agronomia Iași : Ploieșt 
Petrolul — Crișana Oradea : Tg. Mure 
Mureșul — Voințfc Oradea : Brașov 
Voința —- Voința București : Orației 
Blănuri — Știința București. Jocul ma 
culin CSO Craiova — ASA Bacău 
fost amînat

VOLEI : Campionate republicane. 1*  
minin. Brașov : Olimpia — Știința CIu 
Craiova : CSO — Rapid București : Co 
stanța : Farul — CSM Sibiu : Masculi 
Galați : Știința — Știința Cluj ; laș 
CSMS — CCA ; Orașul dr. Petru Groz 
Dinarno — Petrolul Ploiești : Cluj : CS
— Farul Constanța ; Timișoara : Șliin
— CSO Craiova.



lililil

Moment sportiv cu Florin Piersic Cum se pregătesc
ZÎ fost. Florin Piersic 

la noi în redacție. îm
preună cu alți actori. In 
ajun de 7 Noiembrie. 
Pentru o seară literară în
chinată gloriosului Octom
brie.

In dreapta mesei 
catifea roșie 
zanteme albe, 
aflat Florin Piersic.

...Imnul de 7 Noiembrie 
al lui Dan Deșliu izbuc
nește din pieptul actoru
lui. Versurile urcă în vîr- 
ful sondelor, apoi co
boară treptele nevăzute 
ale minelor, se înalță ver
tiginos spre piscurile ca
targelor, ca să privească 
valurile uriașe s limite de 
Revoluția cea Mare și 
revin incandescente, la 
gura furnalelor, mtngîind 
suitul- vii ale ofelarilor.

bllimete cuvinte se con
topesc cu aplauze. Flo
rin Piersic se strecoară 
în „cabina"... secretaria
tului.

E oare momentul? O 
scurtă șovăială și reporte
rul fringe rapid rezisten
ța spectatorului.

— Spune-mi, te rog, 
tovarășe Piersic, faci față 
unui interviu fulger pe 

teme sportive 9
Actorul rîde un gura 

mare :
— Mai e vorbă ? Sînt 

d-ai voștri, d-ai sportivi
lor... Sau poale credeai 
că sînt un romantic în- 
tîrziat ?...

— Stai o clipă...
— Stau. Am jucat bas- 

echipa

și cu 
primul

cu 
cri- 
s-a

chiar 
cine 

la 
însă 

m-atn lovit la genun- 
De pe urma unui 

pentru 
scrie

liceului, la Cluj. Nu 
ca Novacek, dar 
știe, poate că pînă 
urma... S-a întîmplat 
că
clii...
plonjon gratuit, 
galeria cu 
asta.

— Cine 
torul ?

— Nu,

fete... Nu

se supără

dar nu

? Ac-

m-ar 
ierta unul din prietenii 
mei oțelari de la 
nedoara.

— Rine. Nu scriu.
— In schimbi te 

să amintești că 1 
antrenat ca < 
ca să pot fi 
oțelar în 
soare". In cele din 
eroii autentici al 
doarei m-au cinstit 
diplomă onorifică de 
țelar 3, una din cele 
frumoase distincții 
viața mea. Nici nu 
cum aș fi scos-o la 
păt, trei luni în fața 
nulelor, dacă n-aș fi 
bit din copilărie sportul 
și mai ales înotul

— înoți și astăzi ?
— Rineînțeles, dar pe 

primul plan e scrima. 
Ține și de profesie. In 
filmul lui Gopo, „O po
veste ca-n basme", am 
căutat să mă ridic la ni
velul lui... Tăpâlagă, scri- 
rnerul. Acum am reluat an
trenamentele. Cu An geto 
Pellegrini. Ce vrei ? Mai 
rar Shakespeare fără spa
dă. Și cum. probabil, am 
să devin curînd Henrik 
al F-lea în.. ..Henrik al

Hu-

rog, 
mata 

un halterofil, 
un adevărat 

„Aprpane
urmă, 
H une
ai o

o- 
m ui 
din 
știu 
ca- 

fur- 
iu-

bine Fio-

cu fotba-

clujean :

IF-lea" țin-te 
rine 1

— Cum stai 
Iul ?

— Ca orice 
„Hai Știința!"

— Mergi des la fotbal ? 
Sau poate rămîi la tele
vizor ?

— Niciodată la televi
zor. Nu-mi place fotbalul 
de studio. ~ •
întuneric, 
în față, e 
lăutari. In 
ria e mai 
cep fia mai 
simțit-o 
trei luni 
nedoara 
am uitat

...Din 
aplauze.
nescu. 
tea Avram. Hai, 
poate mai găsim 

galerie**.
IOAN CHIRILA

Fotbalul pe 
cu ser urni crea 
ca nunta fără 
tribună bacu- 
mare, iar de- 

mică. Asta am 
mai ales In 
petrecute la 
Trei luni în 
de... Știința.
sală se aud iar 
Pentru Coca E- 

E rîndul lui Cris- 
Florine, 
un loc

întrebat de pregătește 
Pentru iarnă vreo ispravă 
A cerut - modest — firește, 
Pîn-atunci un... bob

zăbavă I

Ill

pentru sezonul de iarnă...
Un bober

Un amator de... hochei

care

cari xist

Nu sînt mulțumit si 
pace ! 

Iarna, sportul nu îmi place 
Căci la schi adeseori 
Trebuie să si--. cobori !

Deocamdată evident. 
Fac si eu ..antrenament* 
Pentru geruri mari, adică 
M-antrenez cu... „s-ecă- 

rică“ !

Pe cine va alege fata ?

(Cei doi căpitani ai echipelăr care se întîlnesc mîine 
în finala „Cupei R.P.R.*  la fotbal: Ursii—Arieșul

Turda și Macri — Rapid Rțicurești)

ION COSM1N

Moment sportiv din legenda „O poveste ca-n 
basme" transpusă pe ecran de Gopo. Ciobanul 
(Florin Piersic) înfruntă într-un palpitant duel 
pe fiorosul Zmeu. Pînă la urmă îl va doborî...

de Nord ?luat 
înfnnță 

în anul

aparține unui trib de 
dienî (pieile roșii) dii 
merica

tociclete de asemenea 
nume construită.

școală de scrimă 
noastră a 
București, 

1863, după 
hrisoavele ?

cum
Pri-pomenesc

ruui concurs mai important 
anul 
„So- 

arme, 
semn

desfășurat în 
în organizarea 

cielății roniîne de 
gimnastică și dare la 
„Tirul al cărei președin
te era dr. V. A. Ureche.

...Gyula Grosics, renumi
tul portar al reprezentati
vei maghiare de fotbal, 
este și un bun... sprinter ? 
După cum a declarat cu 
prilejul celui de al 75-lea

prima finală
din U.R.S.S., 
în 1936, au asistat 
de spectatori ? Nu- 
iubitorilor de fotbal

dis-

ÎN 4 RÎNDLJRI
Fotbalistul Boboc de 

la C.S.M. Brăila a fost 
eliminat de pe teren 
pentru purtare nespor
tivă.

Cînd o să mai fii în joc, 
Ai atît de retinut :
Chiar numindu-te Boboc, 
Poți să fi bine... crescut !

Echipa de fotbal Pro
gresul București trece 
printr-o eclipsă de 
formă.

Unii spun: e doar o lipsă. 
Alții, că sînt în... eclipsă. 
Sperăm toți, 
Că eclipsa-i..

fără-n-doială 
nartia-ă !

V. D. POPA

Nu exista limite
în perfoimanțe!

...la
Cupă 
putată 
22.500 
mărul
a crescut an de an, ast
fel că la finala Cupei din 
1958 pe Stadionul Lenin 
din Moscova au fost pre- 
zenți 106.000 spectatori I

pe bicicletă 
km pe oră) 

de mult de vîr-

...ciclistul francez 
Meiffert, care a stabilit joi 
un nou record mondial de 
viteză 
(176,557 
a trecut
sta tinereții, el avînd acum 
49 de ani? Meiffert a rea
lizat această performantă 
folosind o bicicletă de o 
construcție specială și a- 
lergînd în spatele unei mo-

meci internațional la 
a participat (numărul 
s-a ridicat acum la 
el aleargă „suta*  
11,2—11.4 secunde.

care
lor

77), 
în

PREGĂTIRI PENTRU.
CHILE

...titlul de campion mon
dial pe anul acesta la tra
gerea cu arcul a fost cîș- 
tîcrat de Joe Thorton, care

UN GRUP DE STU- 
DENTI DE LA FACUL
TATEA DE MEDICINA 
DIN BUCUREȘTI. - Nu 
știm cite goluri a înscris 
Caricas în proprie poartă, 
de cînd activează în ca
tegoria A. N-am putut 
prevedea că va deveni în 
direcția aceasta un ade
vărat... performer. Altfel, 
am fi tinut o., evidentă! 
Măcar pentru „Posta Ma
gazin" » In ce privește 
propunerea dv. ca antre
norii Progresului «ă-1 fo
losească pe Caricaș la 
înaintare, mărind poa+o în 
acest fel eficacitatea ’iniei 
de atac, ea are. după.cîte 
ne dăm seama un carac
ter glumeț. E bine să 
stiti însă că. în perioada 
în care a iucat la C.C.A., 
Caricas a fost un bun... 
înaintaș. A iucat arină 
dreapta si centru înain
taș ’

va silf ispas, bucu
rești.- n Boxerul Gbeor- 
gbe Ne.orea este originar 
din Sibiu, unde a si sus
ținut nrimelc «ale meciuri 
de box. în 1951. ja vîrsta 
de 17 ani. antrenorul său 
de-atunci fiind Victor A- 
lexandru. Tncenînd din .Ți
nui 1955. cînd a devenit 
pentru prima oară cam
pion al tării ia categoria 
semigrea, el a cîstigat în 
fiecare an acest titlu, cu 
excentia anului 1959. cînd 
n-a luat narte La campio
nate. 2) Zeană nu s-a re
tras din activitatea spor
tivă ? o antrenor, in echi
pa națională A a iucat o 
sineură dată.

ION CARRANCEA. MA
MAIA. — cel mai mare

A. ILIESCU, GALATI. “ 
Ne scrieți că în meciul de
fotbal Voința Galati—Re

stadion de fotbal din lume 
este stadionul „Maracana**  
din Rio de Janeiro El are 
locuri de stat pentru 
181.000 de spectatori, har, 
cînd joacă Pele brazilienii 
se mulțumesc si cu un 
loc în picioare...

SILVIU IONICI. COMU
NA PUI - 1) Portarul
Dinu Niculescu. de la Di
namo Pitești, nu este un 
nume nou. A apărat pînă 
în toamna aceasta poarta 
echipei Corvinul din Hu
nedoara. Vîrsta lui ? 31 de 
ani. 2) Cînd a avut Jiul 
cea mai bună comportare 
în campionatul de fotbal 
al categorie» A ? In ediția 
1948—1949. cînd a ocupai 
locul al treilea, după 
I.C.O. si C.F.R București.

DOINA CICEU BEIUȘ.- 
Voleibalistii Jean Ponova 
și Nicolae Răducanu au 
abandonat sportul de per
formanță. Profesiunea lor: 
primul este medic, jar cel 
de al doilea profesor.

TRAIAN CRAMANIUC, 
CRAIOVA. - i) Tomes, 
noul inter-stînga al echi
pei C.C.A., a jucat înain
te la C.S.M. Crisana, la 
Oradea. 2) Arbitrul Al. 
Toth are 39 de ani a iu
cat fotbal : a fost un bun 
portar de categorie A. 
Acum 10 ani apăra poar
ta echipei Libertatea din 
Oradea.

colta Măicănești; la o lo
vitură liberă indirectă la 
circa 2 metri de poartă, 
arbitrul nu a permis ju
cătorilor să facă „zid**  si 
astfel s-a marcat gol. 
Dacă lucrurile s-au netre
cut asa cum spuneți dv., 
arbitrul a greșit. Echipa 
în apărare avea dreptul să 
facă „zid“ pe linia porții, 
Ia maximum de distant*  
deci, de locul executării 
loviturii. Distanta regula
mentară de 9,15 m nu mai 
poate fi respectată în a- 
semenea cazuri, căci ar 
însemna ca „zidul" să se 
găsească... în afara tere
nului de ioc !

N. ROMASCU. IAȘI. - 
In I960, cu prilejul con
cursurilor care se organi
zează la sfîrsit de an, 
Suarez a fost desemnat 
cel mai bun fotbalist al 
anului. Dar. firește, o a-
semrnea alegere este foar
te relativă 
luată doar 
curiozitate. ____ .
de stabilit ierarhii 
într-un snort 
Ce comparație 
face de nildă. 
nescu. care e 
Dridea, care 
înaintare ? 2)

si ea trebuie 
ca o simplă 
Este imposibil 

precise 
de echipă, 

poatese
între Voi-
portar si
joacă Ia

Rugbiul în
13 are, „în mare**  aceleași

reguli ca si cel în 15. Dar 
există si deosebiri, care 
nu tin numai de numărul 
jucătorilor care participă 
la meci : 13 în loc de 15. 
La rugbiul în 13. printre 
alte diferente, nu se joa
că tusa. La o minge ieși
tă afară din teren se a- 
cordâ „grămadă", iar dacă 
trimiterea în aut s-a fă
cut cu intenție, se dă lo
vitură de pedeapsă.

IOAN BONDOR. TIMI
ȘOARA. - 1) Birtasu a
fost selecționat de 3 ori 
în prima reprezentativă a 
tării Acum- j-oacă ’a C.F.R. 
Roșiori, în categoria B- 
2) Glieorghe Vaczj este 
antrenor, a iucat de 11 ori 
în echipa națională A. 2) 
Petschovschi antrenează o 
echipă din Cugir. El a 
împlinit în iulie 40 de ani. 
A fost selecționat de 31 
de ori în echipa naționa
lă A.

i. savulescu. brăi
la. - 1) Romînia nu s-a 
întîlnit niciodată pînă a- 
cum. la fotbal, cu Brazi
lia. 2) înainte de a veni 
la Progresul. Stoicescu a 
jucat la Academia Mili
tară. 3) Romînia a parti
cipat la campionatul mon
dial din 1958. Am ratat 
însă calificarea în tur
neul final, făcînd joc e- 
gal la București (1-1) si 
pierzînd cu 2-0 la Bel
grad în fata iugoslaviei. 
Dacă învingeam la Bucu
rești — unde am dominat 
— ne calificam indiferent 
de rezultatul în depla
sare.

ION POȘTAȘU

Cei doi ași ai fotbalu
lui sud-american, Pele și 
Didi joacă fotbal nu nu
mai pe gazonul verde al 
stadionului, ci și la masa 
de.„ joc. Puțină tactică 
nu strică — parcă ar spu
ne cei doi fotbaliști bra
zilieni, Turneul final din 
Chile nu va fi de loc 
ușor...

Lumea sportului a cu
noscut, în anii din urmă, 
o scrie de performanțe 
uluitoare- Piotr Bolotni
kov a întrecut cu peste 
11 secunde faimosul re
cord pe 10.000 de metri 

formidabilului Knț, 
a uimit pe spccia- 
și a... speriat pe 

toți ceilalți alergători pe 
această distanță. Iurii 
Vlasov a spulberat pur și 
simplu un alt mare record, 
cel al colosului american 
Paul Anderson, adăugîn- 
du-i, dintr-o dată, la tota
lul celor trei stiluri, nu 
mai puțin de 25 de ki
lograme. I ol an da 
și Valerj Brumei se 
că“ cu înălțimi 
rcau înainte vreme de 
meniul fanteziei...

Aceste performanțe, 
multe altele 

în diverse 
iu readus în 

li ta te întrebarea :
o limită a 
sportive ? 
sportivi din Occident 
grăbit 
zia că 
există < 
produc 
spune... 
ții, 
unor 
cu l 
num.

Discutînd pe 
temă în paginile 
„Nouvelles de Moscou“ și 
declarîndu-se hotărît îm
potriva unui asemenea 
fel de a privi lucrurile, 
maestrul emerit al spor
tului Sein ion Axelrod și 
Iurii Kirakov ajung la 
concluzia că extraordina
rele recorduri din ultimii 
ani nu sînt datorate apa
riției unor ,,supersporlivi“, 
ci se explică în felul ur
mător :

1. In numeroase 
sportul a luat c 
dezvoltare, iar în 
socialiste a că păt

care

Balaș
„joa- 

pă
ci o-

ca
înregis- 

discipli- 
actua- 
există 

performanțelor 
Comentatorii 

s-au 
să tragă conclu- 
o asemenea limită 

și că dacă se mai 
unele (noi

. frecvente) 
acestea sînt 

sportivi cu 
totul ieșite

caracter de ma>â crea ce, 
între alleL permite des
coperirea de noi talente 
remarcabile.

2. Contactele interna
ționale lot mai dese din
tre sportivi și antrenori 
favorizează schimbul de 
experiență.

3. ̂  Pregătirea fizică ge
nerală și specializarea 
sportivilor încep de tim
pii rin.

4. Se pun la punct 
și se aplică noi melc de 
de antrenament.

5. Participarea medici
lor și savan|ilor din dife
rite Specialități la pregă
tirea sportivilor, ca și 
existența unor școli spe
ciale de înaltă calificare 
pentru formarea cadrelor 
de antrenori și profesori 
de educație fizică, creea
ză activității sportive o 
bază științifică.

6. S-au realizat progre
se însemnate în domeniul 
f a b rică ri i ni a te riale] or 
sportive și al amenajă
rii bazelor sportive.

am 
excep- 

datorate 
călită ți 

din eo-

aceasită 
revistei

țări 
mare 
țările 

un

CA SĂ NU MAI AIBĂ
SURPRIZE

Echipa franceză de fot
bal U.S. Haricourt era un 
partener cit se poate de... 
plăcut, deoarece in de
plasările pe care le fă
cea nu venea niciodată 
cu mina goală, cum se 
spune. De fiecare dată, 
cei de la U.S. Haricourt 
aduceau pentru gazde co
șuri mari, pline de fruc
te, roșii și ceapă. Gestul 
nu era chiar dezinteresat, 
ci avea un substrat: U.S. 
Haricourt iși făcea in fe
lul acesta reclamă produ
selor proprii, cunoscut fi
ind faptul că locuitorii 
acestui oraș trăiesc mai 
mult din grădinărie...

De la un timp insă, 
fotbaliștii din Haricourt 
au încetat de a mai duce 
cadouri adversarilor lor. 
De ce ? Fiindcă in repe
tate rînduri suporterii e- 
chipelor gazdă au dat o 
destinație cu totul nepre
văzută darurilor celor din 
Haricourt; folosindu-le 
ca.., proiectile in timpul 
meciurilor împotriva ju
cătorilor.., oaspeți.

In această situație, con
ducerea echipei a hotărit 
ca în loc de legume și 
fructe, în viitor să fie 
oferite gazdelor.,. pros
pecte de reclamă, care pe 
lingă că nu costă atît, 
sînt și mai puțin.., peri
culoase...

13 atleți neînvinși in acest an!
Treisprezece atleți din întreaga luinc 

sc pot mîndri cu faptul de a nu fi cu
noscut înfrîngerea — în probele lor 
favorite — în acest an. Aceștia sînt : 
Taleri lirurnei (U.R.S.S.), Frank Rudd 
(S.U A.).Piotr Rolotnikov (U.R.S.S.), 
Denis Johnson (lnd iile de Vest). Ro
bert Haves (S.U. A.). Murray llallberg 
(Noua Zeelandă).Salvat ore Morale (Ita
lia), Otis Davis (S.U.A.), Haves Jones 
(S.U. A.), Livio Rerruti (Italia). Ar

tur Rowe (Anglia), Dallas Long (S.U.A). 
și luri Kutenko (U.ILS.S.). Un caz in
teresant îl prezintă sulițașul Michel 
Maccțuet (Pranța). campion internațioriaî 
al K.P.R. în acest an. Macquet și-a 
învins absolut toți adversarii străini (și 
nu au fost puțini aceștia) pe care i-a 
întîlnit anul acesta, singura înfrîngere 
fiindu-i pricinuită de conaționalul bău 
Al. Syrovatski !



Din țârîle prietene
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închiderea sezonului de atletism 
în aer liber în U. R. S. S.

La concursul atletic de la Ujgorod, 
care a marcat încheierea sezonului în 
aer liber în U.R.S.S., s-au înregistrat 
printre altele următoarele rezultate : cio
can : Bakarînov 65,78 m; greutate: 
Pitkov 17,36 m; 3.000 m obstacole 1 
Smirnov 8’49”6/10.

In timpul iernii, atlețiî sovietici își

vor continua aclivitaiea participînd la 
antrenamente și concursuri atletice pe 
teren acoperit în marile săli de sport 
din Leningrad, Moscova, Kiev, Riga. In 
felul acesta ei vor avea continuitate în 
pregătirea pentru campionatele europene 
din anul 1962.

Cicliștii cehoslovaci se pregătesc pentru „Cursa Păcii"
In R S Cehoslovacă au început de 

pe acum pregătirile in vederea ediției 
a 15-a. jubiliare, a „Cursei Păcii". 
Recent, a lost alcătuit lotul care va 
urma pregătirea in vederea celei mai 
mari întreceri a ciclismului amator. 
Iată rutierii selecționați : Bugner
(Dukla Brno). Fagala (Locomotiv 
Bratislava). Hasman (Spartak Plsen), 
Heller (Slavoi Terezin), Jursa (Dukla 
Brno) Krivka (VCHZ Pardubice), 
Kvapi! (Dukla Louny). Malten (Slo
van Varnsdorf), Novak (Spartak ML 
Boleslav), Pecina (Dukla Brno), Re- 
vay (Dinamo Decin), Smisek (Sparta 
Cekalovice). Schejbal (Dukla Brno). 
Noul antrenor al lotului este laroslav 
Menhart. care a activat pînă de cu- 
rînd in orașul Usti. El este un antre
nor care posedă o bogată experiență 
a concursurilor internaționale. In 
prezent Menhart antrenează echipa de 
ciclism a clubului Slavoi Terezin. La 
ediția din acest an a campionatelor 
republicane de juniori ale R. S. Ce

hoslovace, printre primii 10 clasați 
s-au aflat 4 cicliști pregătiți de Men
hart.

De remarcat că în lot a fost intro
dus și Ladislau Heller, care revine 
după o absență de'patru luni cauzată 
de accidentul suferit în ediția trecută 
a „Cursei Păcii". ,

In planurile de antrenament ale 
cicliștilor cehoslovaci sînt prevăzute 
pentru lunile noiembrie și decembrie 
ale acestui an antrenamente indivi
duale pentru condiție fizică, prin 
practicarea sporturilor ajutătoare, tn- 
cepînd din martie 1962 componențiî 
lotului vor face antrenamente comune, 
urmînd ca în luna aprilie să aibă loc 
mai multe concursuri de control. După 
cum remarcă ziarul „Ceskoslovenski 
sport“-Praga. antrenorul lotului va 
insista în perioada pregătitoare asu
pra capitolului „cățărări” și „sprin
turi pe străzile orașelor".

J. POPPER
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KALEVAN PALLO LA BUCUREȘTI
Echipele noastre de hochei pe 

gheață iși încep 
antrenamentele la 
ficial din parcul

astăzi efectiv 
patinoarul arti-

„23 August*. 
Hocheiștii bucureșteni vor inaugura 
noul sezon internațional chiar peste 
citeva zile, cînd va sosi în Capi
tală echipa finlandeză Kalevan

Pallo. In cursul zilei de ieri, fe
derația noastră de specialitate a 
stabilit programul jocurilor echipei 
finlandeze după cum urmează : 
17 noiembrie cu selecționata de 
tineret a orașului București; 18
noiembrie cu Știința București și 
19 noiembrie cu reprezentativa 

orașului București.
s
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Turneul candidatelor a ajuns la
desfășurării sale

In turneul candidatelor la titlul 
mondial feminin de șah.de la Vrnja- 
cka Banja (Iugoslavia), joi concu
rentele au avut zi de odihnă. In cla
samentul după 8 runde — deci la 
jumătatea întrecerii — pe primul loc se 
află tînăra șahistă sovietică Nona 
Gaprindașvili cu 6 puncte din 7 par
tide. Tot 6 puncte, dar din 8 partide, 
are și șahista iugoslavă Milenka La
zarevich Cîte 5 p. au Vera Nedel- 
kovici (din 7), Alexandra Nicolau și
Eva Karakas. Urmează : Konarkowska 
și Volpert 4, Polihroniade, Zvorîkina 
și Borisenko 3% (din 7), Rinder și 
Zatulovskaia 3 (din 7), Gresser și 
Lane 3. Heemskerk 2*/2, Hundsuren și 
Silans 2 p.

IMPORTANTE COMPETIȚII INTERNE 
$1 INTERNAȚIONALE LA GIMNASTICĂ

In săptămînile ce urmează se vor 
desfășura o serie de competiții in
terne și internaționale la gimnastică.

Programul competițional interna
țional al acestei luni este foarte bo
gat. în decursul zilei de joi au pă
răsit Capitala, plecînd spre R.D.G., 
gimnastele Elena Niculescu șl Utta 
Poreceanu. Ele vor participa sîm- 
bătă și duminică la campionatele in
ternaționale ale orașului Berlin.

La sfîrșitul lunii se va desfășura 
întîlnirea internațională dintre echi
pele masculine și feminine ale Fran
ței și R. P. Romîne. Competiția va 
avea loc în ziua de 26 noiembrie tn 
orașul Strassbourg.

. Finala campionatului individual al 
maeștrilor și cel al campionatului pe 
echipe al juniorilor vor constitui cele 
mai însemnate evenimente interne ale 
anului. La aceste întreceri, care vor 
avea loc la sfîrșitul săptăminii vi
itoare în Capitală, vor participa cei 
mai buni gimnaști și gimnaste, pre
cum și „speranțele" acestei discipline 
sportive din toată țara.

DISCUȚII IN FOTBALUL SOVIETIC

jumătatea

Vineri seara s-au disputat parti
dele din runda a 9-a. Campioana R.P. 
Romine, Alexandra Nicolau a întîl- 
nit cu negrele pe fruntașa concursu
lui Nona Gaprindașvili. Elisabeta Po- 
lihroniade a avut ca adversară pe 
șahista Chaude de Silans. La 
închiderea ediției, ne parvine știrea 
că după primele trei ore de joc in 
ambele partide lupta continuă în po
ziții aproximativ egale.

FOTBAL
• In orașul La Valetta s-a disputat 

întîlnirea internațională amicală dintre 
echipele selecționate ale Maltei și 
Norvegiei. Jocul s-a încheiat cu un 
rezultat de egalitate 1—1.

• In cadrul optimilor de finală ale 
Cupei campionilor europeni, echipa 
Juventus Torino a întrecut în deplasare 
pe Partizan Belgrad cu 2—1 (1—0).

• In meci retur pentru „Cupa cu
pelor" Vardar Skoplje a întrecut cu 
2—0 echipa Dunferline (Scoția). In 
sferturile de finală s-a calificat totuși 
echipa scoțiană care cîștigase primul 
meci cu 5—0

• In meciul retur pentru „Cupa 
campionilor europeni", cîștigătoarea 
ediției precedente. Benfica Lisabona, 
a jucat pe teren propriu cu F.C. Austria 
din Viena. Victoria a revenit echipei 
gazdă cu scorul de 5—1 (2—0). Cum 
primul meci s-a terminat la egalitate 
(1—1), Benfica s-a calificat în sfer
turile de finală.
• Federația de fotbal a Uruguaiu-

lui a confirmat turneul echipei repre
zentative în Europa, la începutul anu
lui viitor. Fotbaliștii uruguaieni vor 
susține 4 întîlniri : 18 aprilie cu
R.P Ungară. 22 aprilie cu R.S. Ceho
slovacă sau Austria, 27 aprilie cu 
U.R.S.S. și 2 mai cu Scoția.

• Scoția a învins cu 2—0 selec
ționata Țării Galilor intr-un meci con- 
tînd pentru campionatul inter-britanic.

C.C.A. și Rapid au propui 
datele jocurilor 

din Cupa Campionilor 
Europeni

La ediția 1961-1962 a Cupei Ca 
pionilor Europeni la baschet s-a 
registrat un record de înscrieri : 
echipe masculine și 16 echipe tei 
nine. Numărul mare de formații 
scrise demonstrează popularitatea r 
reu crescîndă a acestei interesa 
competiții internaționale.

Țara noastră va fi reprezentată 
C.C.A., campioană la băieți și de 1 
pid, campioană la fete. Conform t 
gerii la sorți efectuată de F.I.B.A. 
de mult, echipele rominești vor 
tilni campioanele Uniunii Sovietice 
R. D. Germane. C.C.A. și Rapid au 
făcut propunerile de date. Ast 
C.C.A. a propus să joace nrirna p 
tidă cu Dinamo Tbilisi Ir '‘«"liec, 
brie, la București, iar returul la 
decembrie, la Tbilisi (ordinea ora 
lor a fost indicată de F.I.B.A.). I 
pid a propus clubului Chemie H; 
ca turul să aibă loc la 10 decerni 
la Halle, iar returul la 6 ianuarie 1 
la București.

PE GLOB
• Selecționata de fotbal a R. 

Bulgaria a făcut joi un ultim an 
namerit înaintea meciului pe care-l 
susține duminică la Sofia cu re| 
zentatîva Franței în preliminai 
campionatului mondial. Echipa I 
gară a avut ca partener de antre 
ment selecționata de juniori a 1 
pe care a întrecut-o cu 7—0 (4— 
Formația probabilă pentru dumb 
va fi următoarea : Naîdenov — 
karov, Dimitrev, Metodiev — Din 
Kovacev — Diev, lliev, lakin 
Kolev. Debîrski

JUNIORII FRANCEZI PARTICIPĂ 
LA TURNEUL U.E.F.A.

Paris (Agerpres) — Federația fi 
ceză de fotbal a hotărît, intr-o șed 
țintită recent la Paris, ca._eflhipa 
juniori a Franței să participe la 
neul internațional U.E.F A. ce va a 
loc în aprilie 1962 în R.P Romîn,

O primă selecție a celor mai I 
juniori din cluburile franceze se 
face la sfîrșitul sezonului fotbali 
de toamnă.

Pe scurt j

Luptătorii japonezi evoluează in U. R. S. S.
diferite orașe din U.R.S.S. Formația de 
lupte clasice va evolua la Rostov pe 
Don. Tbilisi, Baku și Erevan, iar cea de 
lupte libere la Moscova, Ordjonikidze 
și Kiev.

MOSCOVA 10 (Agerpres). — Echi
pele de lupte clasice și ’ihere ale Ja
poniei au sosii la Moscova In vederea 
unui turneu pe care-l vor întreprinde în

Principii pe care le modifică
tn revista sovietică „Fotbal" t-a purtat timp de mai multe luni o 

discuție pe margtnea articolului antrenorului emerit al U.R.S.S., V Maslov, 
Intitulat „Fotbal fără umbră", în care autorul propune să fie revizuite 
principiile marcajului om la om. Recent, redacția revistei a publicat un ar
ticol care traoe concluztlle pe marginea dezbaterilor purtate, articol pe 
care il reproducem mai Jos.

Fotbalul, ca oricare dintre discipli
nele sportive, iși schimbă formele sale 
numai in decursul întrecerii, care, de 
altfel, dă naștere diferitelor variante 
tactice, noilor procedee tehnice, ma
nierei și stilului de joc.

Dacă urmărim dezvoltarea, procesul 
transformării permanente a fotbalului, 
putem afirma cu curaj că acest sport 
se Îmbunătățește continuu din punct 
de vedere calitativ

Ultimul campionat mondial din 
Suedia a constituit universitatea la 
care au dat examen țările cu fotba
lul cel mai avansat din lume Acolo, 
în Suedia, au fost arătate formele ori
ginale ale fotbalului, care au deschis 
din nou in fața acestui joc posibili
tăți uriașe, au sporit calitatea sa.

Cel mai plăcut de urmărit s-a do
vedit a fi fotbalul brazilian El a ve
nit nu numai eu un nou sistem de 
joc, cu patru apărători și patru înain
tași, sistem pe care neam obișnuit 
să-l însemnăm în cifre (4 + 24-4).

dar a și arătat înalta pregătire tehnică 
a jucătorilor, posibilitatea lor de a 
controla balonul In acțiuni desfășura
te intr-un ritm foarte rapid, o bună 
pregătire fizică, precum și remarcabile 
calități de voință

Iu mod firesc, victoria brazilienilor 
la campionatul mondial din Suedia a 
atras atenția opiniei publice fotbalis
tice din lumea întreagă și. In primul 
rind, desigur, a antrenorilor Jocul 
fotbaliștilor sud-amerîcani a început 
să devină un exemplu pentru multe 
cluburi europene și chiar pentru e- 
chipe naționale. Unii au început să 
pună accent pe măiestria tehnică în 
acțiunile desfășurate în viteză, alții 
au împrumutat sistemul de așezare a 
apărătorilor, sistem care reclamă me
toda de apărare în zonă, iar o a treia 
categorie de antrenori a fost impre
sionată de rolul deosebit al lui Didi 
— dispecer, care coordonează toate 
liniile și toate compartimentele echi
pei.

Cert este că in jocul brazilienilor s-a 
făcut simțit un vînt proaspăt învioră
tor. El era necesar fotbalului, care deja 
păcătuia în ultimii ani prin șabloni- 
zare și căuta noi variante tactice, noi 
procedee.

Numai prin această prismă, numai 
în această lumină poate fi privit arti
colul lui Viktor Maslov „Fotbal fără 
umbră", apărut în revista „Fotbai" 
(n.r. publicat in ziarul „Sportul popu
lar" nr. 3804 și 3805 din 11 și. res
pectiv. 13 aprilie a. c.). Dictat de 
viață, articolul punea problema revi
zuirii principiului marcajului strict la 
om și propunea să se găsească noi 
metode de apărare, recomand!nd me
toda apărării în zonă

Ridicarea acestei probleme a stîr- 
nit discuții aprinse în rîndurile spe
cialiștilor și ale iubitorilor fotbalului, 
care au acordat o mare atenție aces
tei probleme tactice.

Unii participant! la discuții s-au si
tuat pe o poziție de negare totală a 
metodei apărării în zonă Astfel, Va
sili Trofimov, botezînd marcajul indi
vidual ca „armă de nădejde", a afir
mat că apărarea în zonă începe să fie 
de domeniul trecutului (?!) și că a-

viața (I)
din cei mai tehnici înaintași ai tim
pului său. care dribla adeseori, și eu 
multă ușurință de altfel, pe acei care 
aveau misiunea să-l marcheze.

Mult mai fundamentat s-au pronun
țat in favoarea marcajului individual 
antrenorii Boris Țîrie. Viktor Dubi
nin și Mihail lakușin. Ei au recunos
cut însă că ..solidul", „trainicul" mar
caj om la om nici nu mai există, 
iar în locul acestuia s-a născut așa 
numitul sistem combinai de apărare, 
la baza căruia se află marcajul strict 
la om. care dă posibilitate „tutorelui" 
să-și marcheze partenerul lakușin a 
numit acest sistem „marcajul om la 
om inteligent".

In sfîrșit Nikolai Starostin și Vla
dimir Mdivani s-au pronunțai împo
triva marcajului individual și au ară
tat necesitatea trecerii treptate la sis
temul de apărare în zonă, „sistem 
rațional și convingător, pentru că este 
natural"

La aceasta trebuie să adăugăm că 
și amatorii de fotbal s-au împărțit in 
două tabere — adepți ai marcajului 
individual și adepți ai „zonei"

Însuși acest fapt, această discuție 
vie dovedește că problema ridicată decest proces nu coate fi împiedicat.

'„Viitorul aparține marcajului om ia către V. Maslov este o problemă ac- 
-loml". Astfel a exclamat patetic unul tuaîă.

• Echipa de tenis de masă a R 
Cehoslovace, alcătuită din Sta 
Mike și Andreadis a plecat în Sui 
pentru a susține două întîlniri s 
cale cu echipa acestei țări, la ÎS 
21 noiembrie. După aceste meci 
sportivii cehoslovaci vor lua partf 
campionatele internaționale de t 
de masă ale Scandinaviei progran 
la Stockholm intre 25—28 noiemi

• Federația internațională de i 
tism a trimis federației atletice 
U.R.S.S. patru medalii de aur o 
giale pentru recordurile mondiale 
bilite in I960 de către sportivi 
vietici. Medaliile au fost acordate 
corilor Irina și Tamara Press 
Leningrad, atletei Ludmila Lisst 
din Dnepropetrovsk, recordman 
mondial de fond Piotr Bolotnikov 
Moscova

® In cel de al doilea meci din 
tualul sezon echipa de box a Fra 
a învins cu scorul de 14—6 ec 
Țării Galilor. Cei mai buni bc 
francezi au fost Colo și Josselin.

• Astăzi și miine se vor desfă 
întllnirile de handbal redus din ca 
competiției internaționale ..Premiu 
cașului Praga" La această compt 
vor participa echipa de tineret a 
șului București, formația Af Rosf 
(Danemarca) șl selecționatele ot 
lor Praga și Brno

• în turneul de șah de la Z 
naar (Olanda), după 12 runde eoni 
Matanovici (Iugoslavia) cu 91/ 
urmat de Boboțov (R. P. Bulge 
și O'Kelly (Belgia) cu 71/, p.

• Boxerul maghiar L Papp 
susține la 2 decembrie un meci la 
lonia în compania campionului c 
dez Kokmayer. Aceasta este cea i 
I8-a întîlnire a lui Papp, după c 
rirea titlului olimpic la J O. di 
Melbourne Pînă in prezent el a < 
gat 15 întîlniri, două încheinc 
la egalitate (Ballarin și Garbeli]
• Meciul de hochei pe gheață

tre reprezentativele R D German 
Finlandei, disputat la Rostock, s-a 
cheiat cu victoria categorică a 
cheiștilor germani î 6—0 {*
1—0. 3—0)
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